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Осінній
комплекс2012
ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ Міні�

стерства аграрної політики та

продовольства, станом на

4 жовтня 2012 року в Україні

валовий збір зернових культур

дорівнює 34,291 млн т.

Загалом культури обмоло�

чено на площі 12,26 млн га (що

становить 83% від прогнозу),

середня врожайність склала

27,9 ц/га. Торік на цю дату було

обмолочено 12,80 млн га, намо�

лочено 41,55 млн т при врожай�

ності 32,4 ц/га.

Зокрема, просо обмолочено

на площі 139 тис. га (90% від

прогнозу), зібрано 164 тис. т

при врожайності 11,8 ц/га.

Торік на 4 жовтня країна мала

287 тис. т з площі 150 тис. га,

урожайність 19,1 ц/га. 

Вал гречки – 231 тис. т із

238 тис. га (87%), її урожайність

– 9,7 ц/га. Торік з 262 тис. га зі�

брали 292 тис. т по 11,2 ц/га.

Рису намолочено 107 тис. т

з площі 17 тис. га (64%) при

врожайності 64,5 ц/га.

Кукурудзу на зерно зібрано

на площі 2075 тис. га (47%), на�

молочено 8211 тис. т зерна, се�

редня врожайність 39,6 ц/га.

На цю дату торік з 1141 тис. га

зібрали 6288 тис. т при врожай�

ності 55,1 ц/га. 

Насіння соняшнику отри�

мано 6231 тис. т з площі 3979

тис. га (84%), врожайність

культури збільшилася до 15,7

ц/га. Минулого року ми мали

7026 тис. т зерна з 3810 тис. га

при врожайності 18,4 ц/га.

Сою зібрано з площі 901

тис. га (62%), намолочено 1411

тис. т, середня врожайність –

15,7 ц/га. Торік на цю дату було

1261 тис. т з площі 635 тис. га,

урожайність 19,9 ц/га.

Цукрових буряків накопано

6144 тис. т з площі 174 тис. га

(38%) при врожайності 352

ц/га. У 2011 р. на цю дату 231

тис. га дали 8143 тис. т при вро�

жайності 352 ц/га. 

На 4 жовтня 2012 року

озимі зернові розміщено на

площі 5731 тис. га (70% від

прогнозу). У т.ч. пшеницю і

тритикале посіяно на 5152 тис.

га (77%), жито – 282 тис. га

(89%), ячмінь – 297 тис. га

(24%). Торік на цю дату було

5457 тис. га, у т.ч. пшеницю і

тритикале посіяно на 4863 тис.

га, жито – 286 тис. га, ячмінь –

307 тис. га.

ІНВЕСТИЦІЙНІ форуми для ре�

гіонів України вже не новина –

тут є можливість одночасно про�

демонструвати досягнення і на їх�

ньому тлі запропонувати інвесто�

рам ідеї і проекти, які потребують

коштів для втілення. Для Херсон�

щини цьогорічний Міжнародний

інвестфорум «Таврійські горизон�

ти» став уже шостим. 

Торік з огляду на значне пред�

ставництво іноземних делегацій,

рівень проведення і важливість

обговорюваних питань учасники

охрестили цей захід маленьким

швейцарським Давосом. Ниніш�

ній інвестиційний форум також

став представницьким – у ньому

взяли участь понад 350 представ�

ників ділових кіл з Австрії, Арген�

тини, Білорусі, Бельгії, Болгарії,

Угорщини, Греції, Грузії, Індії,

Китаю, Саудівської Аравії, Латвії,

Литви, Молдови, Польщі, Росії,

Румунії, Словаччини, США, Ту�

реччині, Франції, Швейцарії,

Естонії, Південно�Африканської

Республіки. Українських вироб�

ників представляло понад 50 укра�

їнських бізнес�компаній.

Тож Нова Каховка на два дні,

27�28 вересня, перетворилася на

такий собі клаптик Швейцарії на

Таврійських теренах.

Цьогоріч форум традиційно

складався з пленарної і ярмарко�

вої частин. Відкриваючи пленар�

ну частину, голова Херсонської

ОДА Микола Костяк зачитав ві�

тання учасникам і гостям від Пре�

зидента України Віктора Янукови�

ча і Прем'єр�міністра Миколи

Азарова. У своєму офіційному ві�

танні Віктор Янукович, зокрема,

зазначив, що «сьогодні наявні

чіткі та прозорі правила гри для

бізнесу, які, переконаний, забез�

печать успішну реалізацію со�

ціально значущих інвестиційних

проектів. Сподіваюся, що цей

представницький Форум сприяти�

ме пошуку надійних партнерів і

налагодженню міцних стосунків

задля досягнення спільних цілей». 

Микола Костяк висловив

упевненість, що невід'ємною ча�

стиною погляду влади на процес

розвитку території є бачення нової

ролі і філософії бізнесу, яка поля�

гає в гармонійному стабільному

прибутку і комплексному розвит�

ку території. «Образно кажучи, на

заміну «акулам бізнесу» повинні

прийти «дельфіни бізнесу». І ми

хочемо створити на Херсонщині

кращі умови для їх появи і ком�

фортне середовище для їх подаль�

шого розвитку», – заявив  очіль�

ник області.

Він також зазначив, що бізнес�

ові кола Херсонщини характери�

зує їх соціальна орієнтованість.

«Історія розвитку краю на практи�

ці доводить можливість створення

соціального економічно рента�

бельного бізнесу, орієнтованого на

покращення якості життя людей і

розвиток регіону в цілому», – під�

креслив Микола Костяк. 

Продовження на стор. 4

Бізнес вдивляється
у Таврійські горизонти

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

РЕГІОНИ
´ПОЧИНАЮ І ЗАКІНЧУЮ РОБОЧИЙ
ДЕНЬ СЛОВОМ ´ТЕХНОЛОГІЯª

«Зі словом «технології» я лягаю спати і
прокидаюся. На це щодня націлюю усіх наших
працівників», – розповідає Іван Глянь, директор
ПСП ім. Фрунзе, що на Харківщині.

87

12

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ПІДРІЗАНІ КРИЛА 
УКРАЇНСЬКОГО ПТАХІВНИЦТВА
Окрім м'яса та яєць курка дає ще один продукт
життєдіяльності, котрий зазвичай до уваги не
береться. Мова про послід та відходи переробки
курятини. Коли курочок подвір'ям бігає десяток,
з цим ще якось можна упоратися. А коли десятки
тисяч чи мільйони?..

ПЕРЕДПЛАТА	2013
Шановні читачі! Розпочалась передплата�2013!

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2013�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

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

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990

ЮВІЛЕЙНИЙ НОМЕР
200�е ЧИСЛО ГАЗЕТИ ´АГРОПРОФІª
Перший номер українського тижневика ділової
інформації «АГРОПРОФІ» вийшов друком 7 вересня
2007 року. За 5 років читачі отримали 200 номерів
газети. Ми щиро вдячні всім нашим партнерам
за увагу і довіру. Передплачуйте і читайте
«АГРОПРОФІ»! А ми й надалі готуватимемо для вас
лише цікаві й по8діловому змістовні матеріали.

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

04.10.2012

Зміна 
за тиж$

день

Зміна 
з початку

року
UX$індекс (UA) 948,46 $5,3% $35,0%
РТС (RU) 1485,83 0,7% 7,5%
WIG 20 (PL) 2378,71 0,1% 10,9%
WIG Ukraine (PL) 734,04 3,4% 4,1%
DAX* (DE) 7322,08 0,6% 24,1%
S&P 500* (US) 1450,99 1,2% 15,4%
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Уряд просить 
МінАПП 
пришвидшитися
Прем'єр�міністр України
Микола Азаров акцентував
увагу Міністерства аграрної
політики та продовольства на
швидкому реагуванні на вирі�
шенні нагальних питань агра�
ріїв у період посівної кампа�
нії. На цьому глава уряду на�
голосив під час засідання Ка�
бінету Міністрів, передає Де�
партамент інформації та ко�
мунікацій з громадськістю се�
кретаріату КМУ.
За словами Прем'єр�міністра,
станом на початок жовтня по�
сівна кампанія проходить
планово, відповідно до агро�
технологічного графіку. Вже
засіяно більш половини ози�
мої пшениці (73%) і жита
(87%). У деяких південних
регіонах посушлива погода
загальмувала цей процес.
Однак, відзначив Микола
Азаров, враховуючи попит на
пшеницю та сприятливу ціно�
ву ситуацію на  світовому
ринку, у цьому році уряд по�
ставив завдання збільшити
площу під озимою пшеницею
не менш ніж на 100 тис. га.
«Тому Міністерство аграрної
політики та продовольства
зараз повинно тримати руку
на пульсі: яка допомога пот�
рібна селянам – ви повинні
реагувати швидко. Підклю�
чайте науку, застосовуйте ме�
ханізми страхування сіль�
госппідприємствами своїх ри�
зиків. Законодавчо це питан�
ня врегульовано», – наголо�
сив Прем'єр�міністр.
Також, зазначивши, що агра�
рії цьогоріч зберуть урожай
соняшника і кукурудзи на
рівні минулих років, він зазна�
чив, що необхідно розпочина�
ти нову кампанію форвардних
закупок зерна врожаю 2013
року. Він нагадав, що нещо�
давно уряд зробив більш
зручними форвардні закупки
для сільгоспвиробників.
«Аванси, які отримають агра�
рії від держави при застос�
уванні такого механізму, по
суті є безвідсотковим креди�
туванням. Зараз для сіль�
госпвиробників це вкрай ак�
туально. Втрачати не можна
жодного погожого дня. Адже
ми взяли курс на те, щоб за 5
років значно збільшити обсяг
врожаю зернових, посилити
експортний потенціал Украї�
ни», – сказав Микола Азаров. 
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Шановні читачі!

Наступне число газети «АГРО�
ПРОФІ» №39 вийде друком 19

жовтня 2012 року. Колектив ре�
дакції зустрінеться з вами після
невеликої перерви, аби розпо�
вісти про найцікавіші  події
І І І Українського зернового
конгресу.

УСЕ НЕВІДВОРОТНІШИМ

виглядає початок торгівлі зе�

млею сільськогосподарського

призначення з 1 січня 2013

року. Як уже повідомляла

«Агропрофі» (див. №35 від

21.09.2012) народні депутати

України внесли на розгляд пар�

ламенту два законопроекти про

продовження дії мораторію на

продаж земель сільськогоспо�

дарського призначення шля�

хом внесення змін до пунктів

14 і 15 розділу X «Перехідні по�

ложення» Земельного кодексу

України. 

З огляду на виборчу кампа�

нію і просто, щоб не перетру�

дитися, депутати голосують

тепер всього раз на кілька тиж�

нів, і минулого «голосувально�

го» дня, 18 вересня, ці законо�

проекти взагалі не поставили

на розгляд до порядку денного.

Цього разу, 2 жовтня, виріши�

ли вчинити інакше – їх вине�

сли на розгляд Верховної Ради.

Можна й не казати, що обидва

законопроекти з тріском про�

валилися: опозиційний

№11106 (автор В.Яворівський)

набрав 111 голосів, а законо�

проект комуністів №11106�1

(автори П.Симоненко, С.Горді�

єнко та М.Перестенко) – 102.

Більше, у відповідності до Ре�

гламенту Верховної Ради, вони

розглядатися не будуть, тому

вважайте, що спроби продов�

жити мораторій поховані на�

завжди – внести новий законо�

проект і проголосувати за нього

до виборів вже просто не виста�

чить часу, бо залишився лише

один «голосувальний» день –

16 жовтня. 

Майже в повному складі не

голосувала за ці законопроекти

фракція Партії регіонів, нато�

мість її очільник Олександр

Єфремов на брифінгу зазначив,

що відповідно до законодавства

України, мораторій триватиме

до того моменту, поки не буде

ухвалено закон про земельну

реформу. Простіше кажучи,

поки не буде законів про Дер�

жавний земельний кадастр

(вже є), Державний земельний

банк (вже є) та про ринок зе�

мель сільськогосподарського

призначення (ухвалений у пер�

шому читанні). Можна побити�

ся об заклад, що за умови «пра�

вильної» конфігурації більшо�

сті у новообраній Верховній

Раді цей законопроект буде ус�

пішно ухвалений в цілому і до�

рога до ринку землі буде від�

крита. Тим більше, що депутати

активно створюють для цього і

інші передумови.

Державна митна служба Укра�

їни, ще раз, тепер вже після на�

ради у першого віце�премьєр�

міністра України Валерія Хо�

рошковського з проблеми при�

мусу експортерів сільгосппро�

дукції, всупереч чинному зако�

нодавству, реєструвати зовніш�

ньо�економічні контракти на

Аграрній біржі, спеціально ви�

словилася з цього питання.

І висловилася однозначно –

з моменту набуття чинностi

новим Митним кодексом Украї�

ни (тобто, з 1 червня 2012 року)

законодавчi пiдстави щодо кон�

тролю митними органами наяв�

ностi Посвiдчення про реєстра�

цiю зовнiшньоекономiчних кон�

трактiв на Аграрнiй бiржi та на�

явностi в зовнiшньоекономiчно�

му контрактi вiдомостей про

його реєстрацiю на Аграрнiй

бiржi при митному оформленнi

сiльськогосподарської продукцiї

вiдсутнi (див. документ нижче).

За інф. ВГО «УАК»

Державна митна служба
остаточно «відхрестилася»
від реєстрації ЗЕК 
на Аграрній біржі

Звертаємо вашу увагу на те, що вiдповiдно до
статтi 7 Митного кодексу України заборони та/або
обмеження щодо перемiщення окремих видiв това�
рiв через митний кордон України визначаються цим
Кодексом та iншими законами України.

Згiдно з положеннями статтi 197 Митного кодек�
су України митними органами контролюються доку�
менти, якi пiдтверджують дотримання зазначених
обмежень та видаються державними органами або
iншими юридичними особами, уповноваженими на
їх видачу, якщо подання таких документiв митним
органам передбачено законами України.

На виконання вказаної статтi 197 Кабiнетом Мiнi�
стрiв України прийнято постанову вiд 21.05.2012 N
436 "Про затвердження перелiкiв товарiв, на якi вста�
новлено обмеження щодо перемiщення через мит�
ний кордон України". Цiєю постановою також виз�
начено перелiк документiв, що видаються держав�
ними органами або iншими юридичними особами,
уповноваженими на видачу цих документiв, для по�
дання їх митним органам при пропуску товарiв через
митний кордон України та їх митному оформленнi.
До зазначених перелiкiв не включено, зокрема, такi
документи, як Посвiдчення про реєстрацiю зовнiш�
ньоекономiчних контрактiв на Аграрнiй бiржi та зов�
нiшньоекономiчний контракт, зареєстрований на Аг�
рарнiй бiржi, оскiльки законами України не перед�
бачено подання митним органам цих документiв.

З огляду на зазначене, з моменту набрання чин�
ностi новим Митним кодексом України (тобто, з

01.06.2012) законодавчi пiдстави щодо контролю
митними органами наявностi Посвiдчення про реє�
страцiю зовнiшньоекономiчних контрактiв на Аграр�
нiй бiржi та наявностi в зовнiшньоекономiчному кон�
трактi вiдомостей про його реєстрацiю на Аграрнiй
бiржi при митному оформленнi сiльськогосподарсь�
кої продукцiї вiдсутнi.

Наголошуємо, що постанова Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 21.05.2012 № 436 надiслана Держмит�
службою для керiвництва в роботi митним органам
(лист вiд 31.05.2012 № 16/2�16.3/1163�ЕП). Крiм того,
систематизована iнформацiя про документи, що по�
даються митним органам при пропуску товарiв через
митний кордон України та їх митному оформленнi,
перелiк яких визначено цiєю постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України, надiслана до митних органiв ли�
стом Держмитслужби вiд 14.06.2012 № 11.1/2�
16.3/6713�ЕП.

Проте, за iнформацiєю суб'єктiв господарської
дiяльностi на сьогоднi мають мiсце випадки, коли
посадовi особи митних органiв безпiдставно вимага�
ють подання при митному оформленнi експорту
окремих видiв сiльськогосподарської продукцiї пiд�
твердження реєстрацiї зовнiшньоекономiчних кон�
трактiв на Аграрнiй бiржi.

З огляду на зазначене, вимагаю забезпечити не�
ухильне виконання вимог статтi 197 Митного кодек�
су України та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21.05.2012 N 436.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.09.12    № 11.1/1.2�16.3/10646�ЕП
Щодо контролю митними органами 

реєстрації зовнішньоекономiчних контрактiв 

на Аграрнiй бiржi

Начальнику Київської регiональної митницi

Начальникам митниць



Не можна сказати, що на

цьому розгляд законопроектів на

земельну тематику закінчився –

ряд законопроектів Рада не лише

розглянула, але і схвалила в ціло�

му. Зокрема, депутати підтримали

урядовий законопроект №11223
«Про внесення змін до додатка №
3 до Закону України «Про Дер�
жавний бюджет України на 2012
рік» (щодо фінансування програ�
ми з проведення земельної рефор�
ми). Відповідно до чинного зако�

нодавства, без зміни Закону про

Держбюджет не можна збільшува�

ти видатки на оплату праці пра�

цівників бюджетних установ та

видатки за бюджетними програ�

мами, пов'язаними з функціону�

ванням органів державної влади.

А для успішної реалізації земель�

ної реформи, чисельність праців�

ників збільшити необхідно, бо не

справляється списочний склад ві�

домства з веденням Державного

Земельного Кадастру – не встигає

до запланованих строків. От і ви�

рішили ввести в Держземагентстві

України 11 посад державних ка�

дастрових реєстраторів. Крім того,

там буде створено окремий пі�

дрозділ із технічного захисту ін�

формації у кількості 7 фахівців та

окремий IT– підрозділ у кількості

7 фахівців. А що? Завдання ж бо

перед Держземагентством стоїть

грандіозне – підготувати до про�

дажу українську землю – що тут

на дріб'язку економити!

Про всяк випадок депутати

вирішили також підтримати про�
ект закону «Про внесення змін до
Земельного кодексу України щодо
набуття права власності на зем�
лю» (реєстраційний №11128),

внесений народним депутатом

В.Харлімом. Метою законопроек�

ту є встановлення на законодавчо�

му рівні можливості набуття у

власність земельних ділянок із зе�

мель державної та комунальної

власності юридичними особами,

утвореними згідно із законодав�

ством України та іноземних дер�

жав. Боятися, правда, поки що ні�

чого – іноземцям та юридичним

особам поки що можна купувати

та брати в оренду лише землі не�

сільськогосподарського призна�

чення. Якщо ж якимось чином

сільгоспугіддя потрапили у їхню

власність – вони підлягають від�

чуженню протягом одного року з

дня набуття права на них.

Ще одним законопроектом,

що стосується земельного питан�

ня і був ухвалений 2 жовтня, став

проект закону «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів Ук�
раїни щодо удосконалення проце�
дури відведення земельних діля�
нок та зміни їх цільового призна�
чення» (реєстраційний №11116),
внесений народним депутатом

Ю.Мірошніченком. Законопроект

розроблений для спрощення про�

цедур оформлення земельних ді�

лянок у власність, користування

(у тому числі на умовах оренди),

чи зміни цільового призначення

земельних ділянок, удосконален�

ня порядку розроблення, пого�

дження та затвердження проектів

землеустрою щодо відведення зе�

мельних ділянок. Ним запрова�

джено норму, згідно з якою зміна

цільового призначення земельних

ділянок, які перебувають у влас�

ності громадян або юридичних

осіб, буде здійснюватись за їх іні�

ціативою без прийняття рішень

органами виконавчої влади або

місцевого самоврядування про на�

дання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відве�

дення земельної ділянки.

Крім цього, з метою зняття со�

ціальної напруги у суспільстві, ви�

кликаної негативними наслідками

від створення комісії з розгляду

питань, пов'язаних з погодженням

документації із землеустрою, зако�

нопроектом пропонується ліквіду�

вати вказану комісію та скоротити

кількість дозвільних органів, які

беруть участь у погодженні зазна�

ченої документації. 

Головні зміни, запропоновані

цим Законом, стосуються проце�

дур погодження проектної доку�

ментації із землеустрою. Докумен�

том пропонується замінити пого�

дження проектів землеустрою

щодо відведення земельної ділян�

ки Комісією з розгляду питань,

пов'язаних з погодженням доку�

ментації із землеустрою, на вибір�

кове погодження відповідної до�

кументації окремими представни�

ками територіальних органів ви�

конавчої влади, залежно від режи�

му використання земельної ділян�

ки. А в обов'язковому порядку

пропонується погоджувати доку�

ментацію із землеустрою лише з

органом земельних ресурсів.

Таким чином, запропоновані

зміни порушують принцип «єди�

ного вікна» та позбавляють міс�

цеві ради права здійснювати кон�

троль за строками здійснення по�

годження проектної документа�

ції. А це може призвести до збіль�

шення термінів розгляду і втрат

надходжень до місцевих бюдже�

тів, особливо щодо погодження

проектної документації про на�

дання в оренду земельних діля�

нок суб'єктам господарської

діяльності.

Також 2 жовтня Верховна Рада

ухвалила у другому читанні та в ці�

лому проект закону «Про внесен�
ня змін до Закону України «Про
насіння і садивний матеріал» (реє�
страційний №6598), внесений на�

родними депутатами Г.Калетні�

ком, С.Терещуком та А.Пшонкою.

Цей законопроект може слугувати

ілюстрацією того, якими бувають

терміни ухвалення законопроек�

тів, якщо їх ніхто не «жене у

спину»: внесений народними де�

путатами 29 червня 2010 року, він

був прийнятий у першому читанні

1 лютого 2011�го і нарешті в ціло�

му – 2 жовтня 2012�го. Тобто уся

процедура від реєстрації до ухва�

лення в цілому зайняла небагато�

немало – два роки, три місяці і

три дні. Це вам не законопроект

«Про внесення змін до Закону Ук�

раїни «Про банки і банківську

діяльність» щодо державного зе�

мельного банку» народного депу�

тата Ігоря Прасолова, який заре�

єстрований 11, а прийнятий в ці�

лому – 18 вересня, тобто за сім

днів. Його схвалили б і раніше, та

найближчий день голосування був

саме 18�го.

Так от щодо змін до закону

«Про насіння і садивний матері�

ал». Його підготовлено з метою

приведення положень існуючого

закону України у відповідність до

Закону України «Про дозвільну

систему у сфері господарської

діяльності» та адаптації до вимог

СОТ та ЄС, у частині запрова�

дження в Україні Схем сортової

сертифікації насіння Організації

економічного співробітництва та

розвитку. Закон впорядковує

структуру та функції органів дер�

жавного контролю у сфері насін�

ництва та розсадництва, посилює

вимоги до вирощування, підго�

товки, тарування та торгівлі насін�

ням та садивним матеріалом.

Зокрема, віднині закладання

багаторічних насаджень плодових,

ягідних, горіхоплідних, малопо�

ширених культур, винограду та

хмелю проводитимуться не просто

так, а лише згідно з проектно�

кошторисною документацією на

їх створення та зрошення. А екс�

пертизу цієї проектно�кошторис�

ної документації проводитиме

центральний орган виконавчої

влади, що забезпечує реалізацію

державної політики у сфері нагля�

ду (контролю) в АПК, причому на

платній основі. Розмір плати та

порядок проведення експертизи

проектно�кошторисної докумен�

тації встановлюватиме Кабінет

Міністрів України.

Так само право на виробниц�

тво добазового, базового та серти�

фікованого насіння, гібридів пер�

шого покоління, вихідного, базо�

вого та сертифікованого садивно�

го матеріалу багаторічних рослин,

культури меристем (in vitro), са�

дивного матеріалу однорічних

культур матимуть тепер лише

суб'єкти насінництва та розсад�

ництва, які пройшли відповідну

атестацію та внесені до Реєстру

виробників. Положення про сам

Реєстр, порядок проведення ате�

стації затверджуються централь�

ним органом виконавчої влади,

що забезпечує формування та реа�

лізує державну аграрну політику.

За результатами атестації рі�

шення про внесення заявника до

Реєстру виробників або відмову у

внесенні до цього реєстру прий�

мається центральним органом ви�

конавчої влади, що забезпечує ре�

алізацію державної політики у

сфері нагляду (контролю) в агро�

промисловому комплексі, протя�

гом десяти робочих днів з дня над�

ходження заяви та відповідних до�

кументів. Втім, внесення до Реєс�

тру – не індульгенція, що відпу�

скає гріхи назавжди. У випадку

якихось порушень з боку насіннє�

вого господарства, той самий

орган, що включив його до Реєс�

тру, може з Реєстру і виключити.

Та якщо хочете працювати у на�

сіннєвому бізнесі – готуйте «аргу�

менти»...

І, наостанок, – про приємне.

Цього ж таки 2 жовтня розгляда�

лося питання, стосовно якого і

опозиція, і більшість були одно�

стайними: 349�ма голосами скасо�
вано рішення Верховної Ради Ук�
раїни про прийняття у першому
читанні проекту Закону «Про вне�
сення змін до Кримінального та
Кримінально�процесуального ко�
дексів України щодо посилення
відповідальності за посягання на
честь, гідність та ділову репутацію
людини» .  Цей законопроект

також відноситься до так би мови�

ти «скороспілих»: текст до�

опрацьованого законопроекту

внесено народним депутатом від

Партії Регіонів Віталієм Жура�

вським 12 вересня, а вже 18 верес�

ня він був схвалений у першому

читанні. Воно й зрозуміло – напе�

редодні виборів журналісти зовсім

«розпоясалися»: пишуть правду

про політиків! Для політиків же

правда поділяється на дві катего�

рії: перша – те, що вони про себе

хочуть чути (джинса) і друга – те,

що вони про себе чути не хочуть

(наклеп). І якщо в цивілізованих

країнах журналісти пишуть правду

лише коли мають на руках незапе�

речні докази у вигляді документів,

то в Україні бувають випадки,

коли правду знають усі, а от з до�

кументами виникають труднощі.

Журналістів це не зупиняє, і про

«грішки» та злочини владоімущих

дізнається громадськість. Ну як їм

не позатикати пельки посиленням

відповідальності аж до тюремного

ув'язнення!

Журналісти, чи не найбільш

консолідована професійна група

(після політиків, звичайно),

дружно стали на захист своїх про�

фесійних прав. Та й депутатам,

видно, підказали, що свобода

слова – чи не головна підвалина

демократії, і посягати на неї перед

виборами – собі дорожче. Так що

справедливість торжествує, і пи�

сати правду поки що можна!

Поки що, бо після виборів до

цього питання, думаю, ще повер�

нуться. У всякому разі тенденція

така: спочатку заборонили без

письмової згоди розповсюджува�

ти персональну інформацію про

чиновників, про їх статки і видат�

ки, тепер спробували приборкати

журналістів взагалі.

Смішно інше – організований

спротив так налякав депутатів, що

з серверу Верховної Ради зник на�

віть текст скандального законо�

проекту, хоча інші відхилені зако�

нопроекти там преспокійненько

лежать. Чи може новий авторсь�

кий колектив працює над його

удосконаленням? 

Цього разу номер не пройшов,

як не пройшов він і у попередні

рази. Адже це не перша спроба –

аналогічні законопроекти вже

надходили на розгляд Верховної

Ради України (№4267 від

15.10.2003 р., №5173 від 20.02.2004

р., №2051 від 06.09.2006 р., №2086

від 22.02.2008 р.,  №6398 від

17.05.2010 р.). Тому�то й не вірить�

ся, що ця спроба була останньою.

Чи то політикам є що ховати від

ока громадськості, чи просто наб�

рид гавкіт «цепних псів демокра�

тії», як називають пресу у цивілі�

зованих країнах?

Олександр МАКСИМЕНКО
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Продовження мораторію не буде 
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ЗВЕРНУВСЯ з вітальним словом

до присутніх і голова Херсонської

обласної ради Віктор Пелих,

який зазначив, що «головне зав�

дання кожного регіону та держави

в цілому – це створення сприят�

ливих умов для залучення інвести�

цій. Тому всі, хто приїхав сьогодні

на Форум, розуміють, що лише

через інвестування можна стати

самодостатніми, розвиватися та

примножувати свій потенціал. Усі

розраховують, що сьогодні ми

краще пізнаємо один одного, нас

зацікавлять ваші проекти, ми поч�

немо більше довіряти один одно�

му і, як наслідок, – досягнемо

кожен своєї мети.

Влада області переконана, що

ми зможемо з вами стати партне�

рами, адже проблеми інвестора –

це проблеми влади. І тільки такий

підхід до залучення інвестицій ма�

тиме позитивний результат!

Херсонська область – одна з

найпривабливіших у державі. Ми

розраховуємо, що вас зацікавлять

переваги нашого регіону, а нас, у

свою чергу, – ваші інвестиційні

проекти». 

Здійснене 
і заплановане
ВЛАСНЕ, пленарна частина ін�

вестфоруму також розшаровувала�

ся. На загальній частині доповіда�

чі інформували про вже втілені ін�

вестпроекти, щодо яких минулого

року було підписано меморанду�

ми про співпрацю з облдержадмі�

ністрацією. На другій же частині,

де йшлося про нові інвестпроек�

ти, які потребують сприяння

влади і коштів інвесторів, робота

розгорталася за п'ятьма секціями:

регіональний розвиток сільсько�

господарських кооперативів і ко�

операції; регіональний розвиток

малого та середнього бізнесу;  ре�

гіональний інфраструктурній ро�

звиток житлово�комунального

господарства, транспорту; регіо�

нальний розвиток потенціалу ін�

новацій; галузеві інвестиційні

площадки. 

За інформацією організаторів,

минулорічний форум назбирав ін�

вестпроектів на 30 млрд грн.

Щодо вже здійснених аграрних

проектів минулого року, своїм

досвідом з їх впровадження перед

поважною аудиторією звітували

три крупні компанії. 

ТОВ СП «НІБУЛОН» презен�
тувало свій проект із будівництва
перевантажувальних терміналів на
Херсонщині, вартість кожного

об’єкта близько 170 млн грн.

Плани компанії в регіоні презен�

тував її генеральний директор,

Герой України Олексій Вадатур,

ський. Він зазначив: «Мені при�

ємно констатувати, що частина

серця нашої компанії присутня у

Херсонській області. Адже зовсім

нещодавно, 5 липня, за участі Ми�

коли Костяка ми ввели в експлуа�

тацію перевантажувальний термі�

нал філії «Козацька» – наше

перше підприємство в регіоні.

Таким чином, ми замкнули розга�

лужену логістичну мережу наших

підприємств, – від Херсона до

Києва, вздовж всього Дніпра, яка

налічує вже 8 перевантажувальних

терміналів. На сьогодні через го�

ловну українську водну артерію та

через Херсонщину зокрема вже

курсують 28 несамохідних суден та

7 буксирів нашого власного флоту.

Крім того, у вашій області ми пла�

нуємо побудувати ще 2 переванта�

жувальних термінали – це дозво�

лить повноцінно відродити річку

Дніпро як судноплавну транс�

портну артерію України. 

Ми продовжуємо і днопогли�

блювальні роботи поблизу своїх

підприємств в регіонах України –

нашою остаточною метою є пов�

ноцінне «працевлаштування» Дні�

пра. Тим приємніше відзначати,

що нещодавно Державне агент�

ство з інвестицій та управління

національними проектами Украї�

ни підтримало пропозицію нашої

компанії щодо включення інве�

стиційного проекту до переліку

проектів, які мають пріоритетне

значення для соціально�економіч�

ного та культурного розвитку (на�

ціональні проекти). Наразі роз�

глядається питання щодо внесен�

ня проекту компанії на розгляд

Робочої групи «Впровадження на�

ціональних проектів та інвестиції»

Комітету з економічних реформ.

Цьому всьому передувала участь

26 липня Прем'єр�міністра Украї�

ни Миколи Азарова на урочисто�

му відкритті перевантажувального

термінала філії «Переяславська»

на Київщині, де він високо оцінив

інвестиційну діяльність нашої

компанії та підтримав надання її

проекту статусу «Національного».

Вартість будівництва терміна�

ла у смт Козацьке становить 170

млн грн. Комплекс має об'єм збе�

рігання зерна – 76 тис. тонн, до�

бова потужність сушарок складає

3 тис. тонн, добова потужність по

відвантаженню на водний транс�

порт – 10 тис. тонн, силоси воло�

гого зерна мають збільшену мі�

сткість – 250 тонн кожен.

На терміналі у смт Козацьке

було зведено унікальну причальну

споруду довжиною 315 м, яка

включає вантажний причал (105

м) та швартовні пали (210 м). Це

уможливлює одночасне шварту�

вання трьох несамохідних суден

«NBL». Тож новозбудований тер�

мінал стане базою річкового

флоту «НІБУЛОНу».

Однією з головних переваг на�

явності в районі термінала компа�

нії є скорочення транспортних ви�

трат для перевезення зерна. Адже

річковий шлях дешевший за заліз�

ничний чи автомобільний. Так,

щоб доправити зерно до Микола�

єва, трейдер мав би заплатити за

перевезення автомобілем близько

$10 за тонну. Річковим транспор�

том це обійдеться йому у $3 за

тонну. А отже трейдер зможе за�

пропонувати більшу ціну вироб�

никові за його збіжжя. Окрім

справедливої ціни на зернові, для

Херсонщини будівництво термі�

налу означає ще й створення

близько 100 нових робочих місць і

значне розвантаження автомо�

більних доріг.

Перша черга птахофабрики
ПАТ «Чорнобаївське» у с.Східне
Білозерського району, яке входить
до ТОВ «Агрохолдинг «Авангард» –

один з найбільших інвестиційних

проектів Херсонщини, а в галузі

птахівництва найбільший проект

в євроазіатському регіоні. Повна

вартість проекту із будівництва

птахофабрики та комплексу із

комбікормового заводу потужні�

стю 60 тонн кормів на годину, за�

бійного цеху та біогазового заводу

на посліді і відходах виробництва,

а також зерносховища на 300 тис.

тонн зерна становитиме до 2013

року 5,7 млрд грн.

За даними компанії, загальне

поголів'я молодняку на проекті

ПАТ «Чорнобаївське» до кінця

2012 року складе 2,5 млн курей (10

пташників). Крім того, протягом

2012 року буде введено в роботу 3�

мільйонну зону курей�несучок із

подальшим доведенням їхнього

поголів'я до 5 млн (20 пташників).

Проект з будівництва птахів�

ничого комплексу включає зону

вирощування ремонтного молод�

няку на 2,5 млн голів – 10 пташ�

ників, з яких 6 вже збудовані; зону

курей�несучок (промислове стадо)

на 5 млн голів, що включає цех

сортування яйця та склад довго�

тривалого зберігання потужністю

100 млн яєць одночасного збері�

гання – 20 пташників; комбікор�

мовий завод виробничою потуж�

ністю 60 тонн на годину готової

продукції із зерносховищами 300

тис. тонн; забійний цех виробни�

чою потужністю 6 тис. голів на го�

дину; завод з виробництва біогазу

з курячого посліду для виробниц�

тва теплової та електричної енергії

проектною потужністю 9,5 МВт

електроенергії та 10 МВт теплової

енергії.

За словами голови Херсонсь�

кої ОДА Миколи Костяка, цей ін�

вестиційний проект є другим за

обсягами вкладень в регіоні. 

Після повного введення фаб�

рики в експлуатацію, у 2013 році

обсяг виробництва яєць в тандемі

фабрик «АВІС» (с.Гуменці Кам'я�

нець�Подільського району

Хмельницької області) та «Чорно�

баївське» становитиме 3 млрд шт.

на рік. Загальний обсяг вироб�

ництва яєць підприємствами

«Авангарду» з 2013 року станови�

тиме 8,2 млрд шт.

«Сьогоднішня складність не в

тому, щоб збудувати сховище, не

відшукати гроші, а у правильному

вирощуванні овочів відповідної

якості, а також з продажами…», –

говорить Йохан Боден, один із

засновників компанії «Чумак»,

про свій новий проект – логістич�
ний центр компанії «Green Team».

Свою зацікавленість у новому

проекті пан Боден, який на бать�

ківщині займався вирощуванням

овочів, пояснює, що «Чумак» як

вже стабільна компанія більше не

потребує пильної уваги засновни�

ків. Сьогодні Херсонщина ви�

робляє близько 20% овочевої про�

дукції, тож, звернувши увагу на

потенціал області у цій галузі і

явні прорахунки з логістикою,

компаньйони вирішили змінити

стан речей на краще. Ще один з

вагомих аргументів, чому для про�

екту було обрано саме Херсонщи�

ну – це унікальне сприятливе

співвідношення сухого клімату і

розвиненої системи зрошування.

Тут в середньому за рік випадає

400 мл опадів у вигляді дощу. Це

не показник, але – тут побудована

найбільша система зрошування у

світі. Площа земель, охоплених

цією системою зрошування, –

близько 2 млн га.

Тож нині стараннями чумаків�

ців поруч з Новою Каховкою роз�

ташоване найбільше овочесхови�

ще в Україні – на 200 тис. тонн

продукції. 

«В цілому, цей бізнес – виро�

щування, зберігання, продаж, до�

ставка, пакування овочів – це ро�

звиток не тільки для області, а й

для всієї України, – говорить

Карл Стурен, ще один засновник

«Green Team». – Сьогодні цей

ланцюжок не відлагоджений.

Якщо зайти до будь�якого супер�

маркету, овочі переважно в дуже

поганому стані. Для супермарке�

тів це також погано, адже вони ви�

мушені списувати дуже багато

продукції, на якій (свіжих овочах)

в Європі супермаркети заробля�

ють найбільше. Успіх сховища

залежить більше від вирощування,

ніж від самого зберігання. Оскіль�

ки сховище – це не лікарня: якщо

до нього потрапляє хворий овоч,

його там не вилікують. Тож десь

на 80% успіх залежить від пра�

вильного вирощування. Краще за

все робити це самостійно – легше

контролювати. На жаль, є багато

трюків, як виростити красивий

овоч, але який довго не зберігаєть�

ся. Тож цього року 50% продукції

ми вирощуємо самі, а 50% закупо�

вуємо у надійних партнерів». 

На аграрній діловій секції най�

перше було презентовано аграр�

ний потенціал Херсонщини. Т.в.о.

начальника Головного управління

агропромислового розвитку ОДА

Олексій Згірін презентував при�

сутнім стратегію розвитку аграр�

ного сектора краю. За його слова�

ми, наразі в стадії розробки пере�

бувають обласні програми «Насін�

ництво Херсонщини 2013�2020»,
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програми розвитку садівництва і

виноградарства до 2020 року, між�

галузева програма сільськогоспо�

дарського машинобудування і за�

безпечення АПК області до 2015

року. Також ведеться робота по

створенню науково�навчального

центру з підготовки кадрів для

АПК і створенню регіональної ло�

гістичної системи. Щодо створен�

ня сільськогосподарських обслу�

говуючих кооперативів пан Згірін

зазначив, що обласною програ�

мою до 2015 року передбачено

створення 168 кооперативів, нара�

зі ж створено 32. 

Нові аграрні проекти, що про�

понувалися на розгляд потен�

ціальних інвесторів, переважно

стосувалися створення і модерні�

зації ринків і овочесховищ. Так,

інвестпроект «Торговельний центр

«Новий ринок» передбачає ство�

рення в Голопристанському райо�

ні Херсонщини на базі «Нового

ринку» високотехнологічного

центру реалізації сільгосппродук�

ції в регіоні, країні і на міждер�

жавному рівні, виявлення і фор�

мування реальної ринкової ціни

на продукцію відповідно до світо�

вих стандартів, враховуючи спе�

цифіку українського сільського

господарства. Проект має на меті

підтримку регіонального вироб�

ника і скорочення ланцюжка до�

ставки продукції до кінцевого

споживача за рахунок усунення

посередників. Передбачено будів�

ництво логістичного центра, ово�

чесховища на 12 тис. т, переробку

сільгосппродукції, створення фер�

мерського плодоовочевого ринку,

ринку живої худоби і птиці, м'ясо�

рибного і квіткового павільйонів. 

Щось подібне планують орга�

нізувати і автори наступного ін�

вестпроекту – при в'їзді в смт Но�

вотроїцьке організувати міжра�

йонну оптово�торговельну базу,

овочесховище і оптовий ринок

сільгосппродукції, що передбачає

капітальний ремонт будівлі і

обладнання ринка, придбання хо�

лодильника на 5�10 тис. тонн для

зберігання овочів, будівництво

кемпінга�готеля.

Оптовий ринок сільськогоспо�

дарської продукції «Янтар» плану�

ють побудувати і в 14 км від Хер�

сону. Автори проекту очікують,

що на першому етапі товарообіг

ринку буде складати 350�400 тис.

тонн сільськогосподарської про�

дукції на рік, з них плодоовочева

продукція складе 300�350 тис.

тонн, рибна та м'ясна продукція �

50 тис. тонн. 

Реконструювати наявне пло�

дово�ягідне сховище планують в с.

Новоберислав. За задумом авто�

рів, будівництво холодного схови�

ща загальною площею 1400 кв. м

плодово�ягідної продукції збіль�

шить період її реалізації, дасть

змогу формувати товарні партії,

раціоналізує процес просування

товарів і послуг до споживачів. 

Створити міжнародний торго�

вельний майданчик пропонує

ТОВ «Росукртрейд». Згідно з мас�

штабним проектом, в який до

2015 року потрібно буде вкласти

155 млн євро, планується побуду�

вати овоче�фруктосховищ на 500

тис. тонн зберігання, забезпечив�

ши повну інфраструктуру аж до

страхування агровиробників. 

Два сільськогосподарські об�

слуговуючі кооперативи потребу�

ють коштів для розвитку вироб�

ництва. Так, СОК «Марфуша»

пропонує охочим вкластися в

створення глибокої переробки мо�

лока, а СОК «Молочний Дністр»

– у виробництво твердих сирів. 

ТОВ «Дніпрянка» має плани

зі створення на Херсонщині сви�

нокомплексу на 2520 продуктив�

них свиноматок, що передбачає

виробництво 65 тис. свиней на

продаж.

Одним словом, проектів – і

вже здійсненних, і на стадії ро�

звитку, і вже завершених було ба�

гато. Їх автори сходилися в одно�

му – на Херсонщині влада дбає

про залучення інвестицій в

область. На цьому наголошували і

інвестори.

У рамках проведення форуму

Микола Костяк підписав 13 мемо�

рандумів про впровадження на те�

риторії області інвестиційних про�

ектів з компаніями з Франції, Гон�

конгу, Литви, Міжнародним

трейд�клубом в Україні, міжрегіо�

нальним і міжнародним агропро�

мисловим кластером «Eastern

Food Technologies», українським

національним комітетом Міжна�

родної торгівельної палати Украї�

ни (ICCUkraine), ТОВ «Росукр�

трейд», українськими компаніями

«НІБУЛОН», ТОВ «Будхаус

Групп», «Епіцентр К», «ЕКО» та

«Херсонським нафтопереробним

заводом». У глибоку модернізацію

та реконструкцію останнього ін�

вестори зобов'язались вкласти

$3,6 млрд з метою виробництва

високоякісних світлих нафтопро�

дуктів стандарту «ЄВРО�5» та бу�

дівництва глибоководного термі�

налу з перевантаження нафти.

Також підписані протоколи

про співпрацю в рамках проекту

будівництва сонячної електро�

станції компанії «Ветен Інтерне�

шинл»; між Могильовським обла�

сним виконавчим комітетом (Бі�

лорусія) та Херсонською облдер�

жадміністрацією про торговельно�

економічну, науково�технічну та

культурну співпрацю.

Чим Херсонщина
багата
НА ДРУГИЙ день форуму було

урочисто відкрито Міжнародний

Таврійський ярмарок, де Херсон�

щина вже на ділі демонструвала

свої здобутки. Цьогоріч ярмарок

проходив у новому форматі – уча�

сників було розподілено не лише

за районами, а й за галузями.

Окремо демонструвалися проми�

слові товари та виробництво, про�

дукти харчування, будівельна

промисловість, агропромисловий

комплекс, туризм та послуги. З

аграрного сектора на ярмарку

свою продукцію представили ви�

робники олії соняшникової, кру�

пів , алкогольних напоїв, консер�

вної продукції, безалкогольних

напоїв, молочних продуктів, ков�

басних виробів, а також борошно�

мельні підприємства і виробники

хліба та кондитерських виробів.

Вперше було представлено галузь

тваринництва, а саме: свинарство,

вівчарство, птахівництво, рибна

галузь.

Відвідувачі ярмарку мали

змогу ознайомитись з усім спек�

тром товарів та послуг, придбати

широкий асортимент сіль�

госппродукції, побачити, чим ба�

гата Херсонщина та укласти дого�

вори на поставку продукції або

надання послуг.

Під час ярмарку Микола Ко�

стяк взяв участь в урочистій цере�

монії нагородження переможців

та учасників регіонального етапу

Всеукраїнського конкурсу якості

продукції (товарів, робіт, послуг)

– «100 кращих товарів України».

Цьогоріч конкурсу виповнилося

10 років, з початку його проведен�

ня в ньому взяли участь 306 під�

приємств області, які представили

на конкурс 321 вид своєї продук�

ції, з них у загальнодержавному

етапі взяло участь 50 підприємств

Херсонщини.

Голова облдержадміністрації

привітав усіх переможців, учасни�

ків конкурсу та вручив нагороди

кращим в номінації «Продукція.

Продовольчі товари» наголосив�

ши, що саме завдяки таким пред�

ставникам можливо перетворити

Херсонську область на лідера з

виробництва продукції високої

якості.
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ПРАКТИЧНИЙ семінар «Світо�

вий досвід практичної біоенерге�

тики і його застосування в Укра�

їні», організований Українською

аграрною конфедерацією (УАК)

разом з компанією NEI (New

Energy Innovations) за підтримки

US Commercial Service (Посоль�

ство США) і НАЦУ «Укрцукор»,

відбувся 3 жовтня у Києві. Моде�

ратором заходу виступав гене�

ральний директор УАК Сергій

Стоянов, який і запросив до ві�

тального слова президента кон�

федерації Леоніда Козаченка. 

Президент УАК зазначив, що

біоенергетика для сільського

господарства України має дуже

важливе значення, насамперед

тому, що у нашій країні існує

проблема забезпечення енерго�

носіями різних галузей економі�

ки і, звичайно, у тому числі і

сільського господарства. «Якщо

подивитись на приклади розви�

нених країн, або тих країн, які

дуже ефективно виробляють і

використовують біопаливо і ско�

релювати ситуацію до нашої, на�

приклад, порівняти ситуацію у

США і в Україні, то ми маємо

виробляти понад 10 млн тонн

умовного палива з біологічної

сировини. Це означає наступне:

якщо сільське господарство спо�

живає приблизно 16 млн тонн,

то воно могло б більш як на дві

третини забезпечити себе», –

сказав Леонід Козаченко.

Взірцем використання біое�

нергетики в Україні, за словами

промовця, може бути олійно�

жирова галузь, яка повністю

сьогодні забезпечує себе елек�

троенергією, використовуючи

лушпиння соняшника. 20%

цього лушпиння навіть експор�

тується із України до Польщі,

тому що немає можливості пере�

творити таку кількість на біогаз.

Є приклади і у цукровій галузі, і

у тваринницькій.

«Але є щось таке, що заважає

нам розвиватись. На мій погляд,

це наступні проблеми: недоско�

нала регуляторна база і корупція

(як приклад, коли керівник «Ук�

раїнської молочної компанії»

Сергій Биков, поставивши два

дизельні генератори, зробив біо�

газову установку, потім ще два

роки поневірявся, щоб отримати

ліцензію на вироблення електро�

енергії).

Є також проблема викори�

стання «зеленого» тарифу*. Чо�

мусь не може скористатися цим

тарифом той, хто виробляє біо�

газ і переробляє його на електро�

енергію, так само це стосується і

виробників етанолу.

У розвитку біоенергетики

ми будемо йти далі, єдине, про

що потрібно думати і до чого

нас закликає Європейський

Союз, потрібно переходити на

обладнання нового покоління,

яке не буде використовувати

первинну сировину для вироб�

ництва біоетанолу: йдеться про

те, що не слід використовувати

зерно кукурудзи, сорго, інших

зернових культур, а застосову�

вати, насамперед, використан�

ня відходів.

Безумовно, у нас попереду є

багато цікавих можливостей і

перспектив, звичайно, усі вони

будуть пов'язані із нашою з вами

громадянською позицією, яку

ми маємо завжди відстоювати. І

вірити в те, що це правильний

напрямок у бізнес�діяльності», –

резюмував він.

З практичної частини най�

більш об'ємною виявилася пре�

зентація Стіва Дворжака, інже�

нера і власника DVO іnc. За його

словами, Україна дуже схожа на

штат Вісконсін, де він, етнічний

чех, нині проживає, от тільки

ферми в нашій країні більші і

грунти кращі. Але головна подіб�

ність – кліматична. Саме тому,

він впевнений, що його досвід

встановлення біогазових устано�

вок якнайкраще згодиться на

наших теренах. Що ж являє

собою біогазова установка за

паном Дворжаком? Це підзем�

ний басейн, в якому шляхом ан�

аеробного зброження відбуваєть�

ся перетворення відходів вироб�

ництва – наприклад, тваринниц�

тва чи цукрової галузі – на біогаз.

Біогаз збирається і перетворю�

ється на тепло, яке може бути ви�

користане на опалення примі�

щень, або, проходячи через гене�

ратор, – на електроенергію, яку

можна продавати за «зеленим та�

рифом». Перероблена мікроорга�

нізмами маса розподіляється на

рідку і тверду фракції, які мають

однакову ступінь очистки від па�

тогенів. Відділені тверді вклю�

чення можна використовувати як

підстилку для тварин, яка, до

речі, після використання потра�

пляє у той же біореактор, або як

структуроутворюючий матеріал

для поліпшення грунтів. Рідку ж

фракцію можна використовувати

для поливу або, після додаткової

очистки, для повторного викори�

стання. Одним з найбільш пози�

тивних моментів доповідач наз�

вав те, що у процесі перетворен�

ня на біогаз відходи втрачають

одну з своїх найнеприємніших

властивостей – запах. Також пан

Дворжак презентував нову, запа�

тентовану DVO іnc. модель отри�

мання аміачних добрив з відходів

тваринництва і птахівництва. 

Технічний директор компанії

NEI Анатолій Сторожук пре�

зентував використання рослин�

ницьких і лісових відходів для

отримання тепла і електричної

енергії. В даному випадку тепло

отримують за допомогою спалю�

вання рослинних решток у кот�

лах фірми Hurst, електричну ж

енергію отримують з викори�

станням турбін, що встановлю�

ються за котлами. І в цьому ви�

падку рештки процесу, а це зола,

можуть бути внесені на поля в

якості добрив. Також компанія

просуває на українському ринку

машини для збирання, валку�

вання і подрібнення рослинних

решток. 

Щодо споживачів закордон�

них альтернативно�енергетичних

рішень, то, наприклад, «Астарта»

вже почала будувати біогазову

установку. Як розповів керівник

проекту Дмитро Красуцький, у

2012 році «Астарта» розпочала

реалізацію проекту з виробниц�

тва біогазу у м. Глобино, Полтав�

ської області. Основною метою

цього проекту є збільшення ви�

користання поновлюваної енер�

гії у виробничому циклі, що є ва�

жливим для такої енергоємної

галузі, як виробництво цукру. В

результаті реалізації проекту ви�

трати природного газу на заводі

знизяться на 46%, води – на

10%, обсяг викидів парникових

газів – на 15 тис. тонн CO2 на

рік. Очікується, що в подальшо�

му скорочення викидів парнико�

вих газів складе близько 35 тис.

тонн CO2 на рік.

Дехто тільки збирається до�

лучитися до таїнств альтернатив�

них джерел енергії, проте вже

сповнений ентузіазму, як, на�

приклад, директор яготинського

цукрового заводу Валентин Пи,

сковець, що невдовзі планує

встановити біогазові установки

від DVO на своєму підприємстві.

За його словами, всі цукрові за�

води мають проблеми з викори�

станням і утилізацією буряково�

го жому, адже поголів'я худоби в

Україні скорочується і його про�

сто нема куди дівати. Один з ви�

ходів – це вивезення переброже�

ного кислого жому на поля, але,

з одного боку, не у кожного заво�

ду є свої поля, з іншого ж, це

зменшує кислотність грунтів.

Він зазначив, що близько року

керівництво заводу вивчало

ринок біогазових установок і зу�

пинилося на продукції DVO inc.

через низку переваг. Це, зокрема,

менші затрати при будівництві,

повнота переробки продукції,

більша зручність у підтримці

температури, оскільки ємності

знаходяться під землею. Для яго�

тинських цукровиків була прове�

дена екскурсія по американсько�

му заводу, де, за словами пана

Валентина, на відходах утриму�

ваного стада у 4400 голів ВРХ

кожну годину виробляється

близько 1 тис. кВт енергії. 

Один з варіантів використан�

ня таких установок, який бачать

яготинці при впровадженні

свого проекту, – знайти клієнтів,

які б цілорічно потребували біо�

газ, і постачати їм вироблений

продукт дешевше за природний

газ. В сезон переробки біогаз

знадобиться і на власному ви�

робництві. Інший варіант – ви�

роблення електроенергії, адже

ліцензія на її продаж у заводу є. 

Шукають дешевшої енергії і

тепличники. За словами Костян,

тина Зозулі, заступника дирек�

тора з технічних питань Умансь�

кого тепличного комбінату, на�

разі комбінат вивчає подібні мо�

жливості, адже у собівартості ви�

робництва тепличних овочів газ

займає найбільшу частку. Основ�

на проблема впровадження аль�

тернативної енергетики, на його

думку, наразі полягає у нашому

законодавстві, для якого не існує

поки що «зеленого» тарифу для

енергії, виробленої подібним

шляхом. 

Від практичних питань знову

повернулися до теорії. Дуже змі�

стовно виклав питання бар'єрів

для біоенергетики в Україні і їх

подолання к.т.н., директор НТЦ

«Біомаса» Георгій Гелетуха. За

його словами, позитивними

факторами для розвитку цього

виду енергетики в нашій країні

за останній рік є дія в Україні

«зеленого» тарифу на електрое�

нергію, що вироблена з твердої

біомаси (12,39 євроцентів за

кВт/година); продовження зро�

стання ціни на природний газ на

кордоні України (прогнозна ціна

на 2012 р. – найвища за всю істо�

рію країни – $425/1000 м3»; ство�

рення проектів «Енергія біома�

си» і «Енергія біогаза» в рамках

Національного проекту «Енергія

природи».

Негативні ж для біоенергети�

ки тенденції полягають в тому,

що Президент України заветував

закон, що розповсюджував дію

«зеленого» тарифу на електрое�

нергію з біогазу; дуже малій

частці біоенергетики в Оновле�

ній енергетичній стратегії Украї�

ни до 2030 року; продовження

практики субсидування вну�

трішніх цін на природний газ

для населення и ЖКГ, що ро�

бить нерентабельним виробниц�

тво теплової енергії з біомаси в

цих секторах; негативна інфор�

маційна кампанія по відношен�

ню до біоенергетики, коли пози�

тив звучить тільки про енергію

сонця і вітру. 

* * *

ЯКИМИ Б ТАМ були бар'єри,

піонери біоенергетики, як бачи�

мо, вже знаходяться. А оскільки,

за словами одного з доповідачів,

в характері українця почекати,

поки зробить сусід, а потім вже й

робити своє, то, мабуть, за піо�

нерами, за їхнього успіху, піде і

основна маса. Почекаємо. 

* Згідно до Закону України «Про

електроенергетику» № 575/97�ВР

від 16.10.1997, «зелений» тариф є

спеціальним тарифом, по якому за�

куповується електрична енергія,

вироблена з використанням аль�

тернативних джерел електроенер�

гії. «Зелений» тариф не поширю�

ється на електрику, вироблену з

коксового і доменного газу, гідро�

електростанціями.

АГРОПРОФІ

№ 37�38 [200] 5 жовтня, 2012

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaІНВЕСТИЦІЇ6

Біоенергетика? Почекаємо

Доповідає Стів ДВОРЖАК



АГРОПРОФІ

№ 37�38 [200] 5 жовтня, 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 05.10 по 09.10 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 – 2380 2360 – – 2260 2270 – – – 4400 4600 1950
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 2260 2240 – – 2140 – – 1800 1820 – – 1870
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 2310 2280 2260 – – 2160 – – 1840 1860 4150 4480 1910
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 2320 2300 – – – – – 1860 1880 – 4580 1930
Філія «Козацька», Херсонська обл. 2350 2320 2300 – – – – – 1880 1900 4220 4600 1950
Філія «Ромодан», Полтавська обл. 2160 – – – – 2010 – – – – – 4400 –
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1730
Філія «Артемівська», Полтавська обл. – – 2100 – – 2010 – – – – 4100 4400 1750
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. 2160 – – – – – – – – – – 4400 1750
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 2160 2120 2100 – – 2010 – – – – – 4400 1780
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 2120 – – – – – – – – 4100 4400 1800
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. 2160 2120 2100 – – 2010 – – – – – 4400 1800
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 2120 – – – – – – – – – 4420 1770
Філія «Вітове», Черкаська обл. 2160 2120 2100 – – – – – – – 4100 4420 1800
Філія «Кам’янка$Дніпровська», Запорізька обл. 2330 2300 2280 – 2180 2180 – – 1860 1880 4200 4580 1930
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 2110 2090 – – – – – – – – 4350 1780
Філія «Денихівська», Київська обл. 2140 2110 2090 – – 1990 – – – – – 4350 1790
Філія «Переяславська», Київська обл. 2160 2120 2100 – – 2010 – – – – 4050 4400 1780
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – – 2070 – – – – – – – – 4350 –

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес,Трейдинг» на період з 02.10 по 03.10.2012 року, грн/тонна

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

Елеватори ГК «УкрАгроКом» і «Гермес$Трейдінг» (Кіровоградська обл.):
ТОВ «Добронадіївське ХПП», ТОВ «Королівське ХПП», ТОВ «Украгроком» 2000 1960 2070 2050 4120 4280 4480 1820
Вінниця1 1990 – – – 4100 4250 4450 1800
Кіровоград1 1990 – – – 4100 4250 4450 1800
Черкаси1 1990 – – – 4100 4250 4420 1780
Миколаїв1 2010 – – – 4120 4300 4530 1840

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

www.mhp.com.ua

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» на період з 05.10 по 08.10.2012 року (до 24:00), грн/тонна

Базис поставки

Соняшник Пшениця 
6 кл., 
з ПДВ

Овес, 
з ПДВ

Ячмінь 
3 кл.,
з ПДВ 

Кукурудза 
3 кл.,
з ПДВ

Соя,
з ПДВ

Ріпак

з ПДВ без ПДВ з ПДВ без ПДВ

КК «Ладижинський» ПАТ «МХП», Вінницька обл. – – – – – – – – –
Новомосковська філія ПАТ з ІІ «Орель$Лідер», Дніпропетровська обл. 4200 3700 – – – – – – –
Новомосковська філія ПАТ з ІІ «Орель$Лідер» елеватор №2, Полтавська обл. 4200 3700 – – – – – – –
ТОВ «Катеринопільский елеватор», Черкаська обл. 4200 3700 1600 – – – – – –
ТОВ «Таврійський ККЗ», Херсонська обл. (EXW Новокаховський КХП) – – 2000 – 1600 1900 – – –
ПАТ «Добропольський КХП», Донецька обл. 4150 3650 – – – – – – –
ПАТ «Миронівський ЗВКК», Київська обл. 4200 3700 1900 1500$1700 – – – – –

• 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 04 жовтня 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 66,10 66,45 66,10 5 267 1 672 0,9% $4,8% 0,9%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 15,00 15,10 15,06 1 587 1 587 4,9% 40,6% $0,9%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 4,95 5,15 4,88 518 673 8,4% 6,4% 0,0%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 9,16 9,45 9,16 585 585 $4,5% 37,9% $3,6%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 67,50 67,75 67,80 1 695 538 3,5% 30,4% $0,3%

Ovostart Варшава OVO PW PLN 98,10 100,50 100,90 605 192 2,1% 50,6% $0,3%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 17,23 17,40 17,50 547 174 1,4% 25,0% 0,6%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 15,50 15,60 15,60 488 155 6,1% 99,7% 1,3%

Агротон Варшава AGT PW PLN 12,40 12,60 12,40 269 85 16,1% $33,3% 8,9%

КСГ Агро Варшава KSG PW PLN 13,81 14,00 14,00 209 66 4,9% $31,7% $1,4%

MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 0,50 1,00 0,50 9 11 0,0% $75,0% 0,0%

Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 0,21 0,45 0,21 7 9 н/д н/д н/д

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 10,25 12,50 11,38 5 7 2,2% $8,1% 0,0%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 55,00 57,43 56,00 17 5 3,7% 2,0% 0,0%
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«ЗІ СЛОВОМ «технології» я

лягаю спати і прокидаюся, –

розповідає його директор Іван

Глянь. – На це щодня націлюю

усіх наших працівників. Я ще на

досвіді батька зрозумів, який

своє життя присвятив землі, що

люди і технології – запорука ус�

піху у будь�якій справі. Працю�

вати в сільському господарстві

навмання – це просто крах. Тому

ми використовуємо енергозао�

щаджуючі технології». 

Не можна сказати, що думка

господаря про те, що постійно

зростаючі податки, вартість су�

путніх матеріалів і енергоносіїв,

збільшення заробітної плати

працівників і розрахунків за паї

просто чавлять сільгосппідпри�

ємства, – є оригінальною. Але

Іван Данилович за багато років

викарбував у собі і своїх 150 спів�

робітниках переконання – для

того, щоб виживати, треба мати

високу продуктивність і поля, і

ферми помножені на продуктив�

ність робочої сили. І навзаєм.

Із загальних 18 років, що Іван

Данилович працює в цьому сіль�

госппідприємстві, останні 10

років ПСП крокує до відшліфу�

вання цих самих технологій. До�

лучаючись до світових, в жодно�

му разі не нехтують передовими

вітчизняними досягненнями.

Щодо рослинництва, то об�

робляють означені 4,5 тис. га

землі усього 12 висококласних

фахівців. Під час жнив активно

допомагають викладачі і студен�

ти Хорольського агропромисло�

вого коледжу, з яким укладено

договір про співпрацю. Увесь ма�

шинно�тракторний парк склада�

ється з високотехнологічної тех�

ніки від сівалок до тракторів і

комбайнів, причому як для ну�

льового, так і для мінімального

обробітку ґрунту. Про класичний

плуг тут давно не згадують, бо

останні 16 років узагалі землю не

орють. Іван Глянь зауважує, що

нульовий обробіток ґрунту вони

почали застосовувати задовго до

появи дніпропетровського

«Агро�Союзу» – палкого при�

хильника і просувальника техно�

логії на теренах України.

«Дороги у мене хороші, – ті�

шиться Іван Данилович, вправно

прямуючи своїм джипом між по�

лями, – грейдеровані: хоч заднім

ходом здавай, хоч прямо їдь –

байдуже». Замість того, щоб пе�

реглядати папери з показниками

в офісі, ми з головою рушили на

оглядини, домовившись, що

якщо виникнуть якісь додаткові

питання, ми їх задамо потому.

Тож Іван Данилович продов�

жує розповідати: «Я і зоотехнік, і

агроном, і економіст, і бухгалтер,

і ким тільки не є в цьому житті.

Але перш за все – експеримен�

татор. Тому що використовуючи

такі методи обробітку ґрунту, як

нульовий і поверхневий, маю

враховувати усі нюанси до дріб�

ниць». Не можна сказати, наго�

лошує господар, що все відразу

вдається: доводиться експери�

ментувати, виправляти помилки,

пристосовуватися до місцевих

кліматичних умов. Відтак, він

часто їздить на виставки, дні

поля, часто буває за кордоном.

«Зрозуміло, – говорить він, – що

за новинками не вженешся:

щойно щось придбав і почав за�

стосовувати, аж вже з'явилося

більш передове. То до нього на�

магаємося пристосувати наявне

у нас. Наприклад, у нас є сівалка

з сімейства FLEXI�COIL, яка

працює вже понад сім років –

виконує одночасно п'ять опера�

цій: культивує, сіє, боронує,

катає і вносить добрива». 

На початку, хоч було дуже

важко, почав новообраний голо�

ва формувати машинно�трактор�

ний парк, бо наявне в колгоспі

приладдя і технікою не можна

було назвати. У 1994 році пер�

шим новим приладдям стала сі�

валка KINZE і  оприскувач

BRANDT. Відтоді ж почав займа�

тися привезеною із�за кордону

системою нульового обробітку

ґрунту. Наголошує, що не стіль�

ки вчитися, скільки дивитися на

їхні старання приїздили агроно�

ми «Агро�Союзу», адже у своїй

кліматичній зоні фрунзівці у

цьому напрямку були першими.

Особливо важкими і водно�

час цікавими були перші три

роки – тоді за нульовим циклом

вирощували кукурудзу і соняш�

ник. І виходило! Головна склад�

ність полягала у тому, говорить

Глянь, що ця місцевість не забез�

печена від природи достатньою

для спокійного землеробства во�

логою. Тому, як проґавиш день�

два або щось не врахуєш, – не�

гативний результат не забарить�

ся. Це вже зараз, за багато років,

навчилися підкорювати цю

примхливу погоду на полях –

навчилися зберігати і вологу, і

поживні речовини по цьому

«нулю».

У академіка Семена Свири�

доновича Антонця навчалися в

господарстві мінімальному об�

робітку ґрунту, бо дещо засумні�

валися у доцільності суто нульо�

вого. Тепер у залежності від ви�

рощуваних культур користують�

ся обома системами і гостинно

запрошують на науку всіх ба�

жаючих.

Чітко дотримуючись сівозмі�

ни, традиційно вирощують пше�

ницю, ячмінь, кукурудзу, соняш�

ник, цукрові буряки і багаторічні

трави для чималого тваринниц�

тва. Цукрові буряки викликають

у Івана Даниловича особливе за�

хоплення. Каже, що жодного

року щодо них не сфальшував.

Та й Ланнівський цукрозавод

здавна залюбки приймає цукрові

буряки Фрунзівського ПСП.

Цьогоріч землеробство вия�

вилося складним: на деяких

полях впродовж чотирьох міся�

ців не було ні краплини дощу. А

на початку осені ще й пройшов

град – з великий волоський горіх

розміром, завдавши чималої

шкоди полям та знищивши геть

городину і овочі у селян. Та усе

одно вийшли в господарстві на

високі показники.

Зазвичай, коли готується ре�

портаж про підприємство, то

більше уваги звертають на ви�

робничі показники, прибутки,

досягнення. Голова господарства

ім. Фрунзе про них теж говорив,

але більше уваги звертав на

людей, розповідав про кожного з

великою шаною і гордо пред�

ставляв своїх колег і однодумців

з усіх галузей.

Поспілкувавшись під час

осінньої посівної з механізатора�

ми та проїхавшись по кукурудзя�

ному полю у «Клаасі» «помічни�

ком» одного з кращих комбайне�

рів господарства Олександра

Казанцева, стало зрозуміло:

техніка тут першокласна; і не від

того, що у більшості випадків

вона нова, а від того, що утриму�

ється у належному стані власни�

ми силами. Олександр Олек�

сандрович працює на цьому кра�

сені вже сьомий рік, а до того

мав чималу практику на «Ниві».

«Не знаю, – говорить він, – як

має завинити людина, щоб її

знову посадили у «Ниву»?! Дяку�

вати Богу, у нас таких немає!»

Голова, як це почув, засмія�

вся: мовляв, йому на думку ніко�

ли таке не спадало. Постійно ро�

бочим станом усіх агрегатів зав�

дячують у господарстві завідува�

чу майстернею Роману Поді,

який віддав підприємству понад

10 років. Старожилом і майстром

своєї справи слід назвати Анато,

лія Авдюніна, який почав прац�

ювати в господарстві 1986 року, а

останні шість років – бригадир

тракторної бригади. І хоч на полі

техніка працює справно, Роман

Володимирович має бути постій�

но в курсі справи, тож пересу�

вається різними виробничими

ділянками господарства прак�
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Іван Глянь: 

«Починаю і закінчую робочий 
день словом «технологія»

ДОСВІД За останні декілька років кількість землі в обробітку ПСП ім. Фрунзе Зачепилівського
району на Харківщині не збільшилася, адже і на існуючих площах завдяки передовим технологіям тут
майстерно хазяйнують як у рослинництві, так і у тваринництві. Бо такі має давні традиції це
сільгосппідприємство, яке з часів свого заснування у 1930=х роках не зраджувало ані назві, ані цим
самим технологіям. 

Анатолій АВДЮНІН

Роман ПОДА Олександр КАЗАНЦЕВ



тично безупинно. А Анатолій Миколайо�

вич на рівні з головним агрономом Рома,

ном Корочанським постійно контролює

польові роботи; цього разу, наприклад,

якість закладки насіння пшениці.

Неабияких успіхів досягли фрунзівці

у тваринництві. І, хоча піднімати на ноги

господарство почали з рослинництва, за

освітою і покликанням Іван Данилович

– тваринник. У господарстві основна

кількість людей задіяна у тваринництві,

яке голова планує в подальшому інтен�

сивно розвивати за підтримки завідувача

фермою Івана Романенка. У свинарстві

господарники досягли чималих успіхів,

сьогоднішнє тисячне поголів'я свиней

утримується на глибокій підстилці і хар�

чується зі «шведського столу». Тож мають

поросята добові прирости на рівні 700

грамів.

Крім того, надій молока на корову

цьогоріч цілком реально планують дове�

сти до семи тисяч кілограмів. Заради цієї

мети довелося чимало потрудитися. Тож

молочна ферма – предмет особливої гор�

дості Івана Гляня. Чимала її територія

максимально функціонально облаштова�

на, вибудувана технологічно за найбільш

сприятливими умовами як для тварин,

так і для людей, що цих тварин пестують.

Інакше сказати не можна: до кожної тва�

рини ставлення, як до рівної собі істоти.

Оскільки на час наших відвідин на фермі

кожен був при справі, то уривчасто по�

спілкуватися ми змогли лише з провідни�

ми операторами машинного доїння

Ніною Дем'яненко та Тамарою Куто,

вою. Обидві майстрині за 8 місяців року

спромоглися отримати понад 5 тис. кг від

корови. Тож рубіж у 7000 вони вважають

цілком реальним і, можливо, не остаточ�

ним. Дуже хочеться, щоб мрії працівни�

ків збулися, адже крім фахових навичок,

вони вкладають в роботу всю свою душу.

Відгодівлею господарство не займа�

ється, тож маленьких бичків одразу реа�

лізує або населенню, або сусіднім госпо�

дарствам. Дійне молочне і ремонтне

стадо, загалом 800 голів, безприв'язно

утримується в корівниках, має можли�

вість повсякчас виходити на двір, де так

само обладнано годівниці. Збалансоване

харчування, переконаний господар, має

складатися максимально зі складових

рослинного походження. На додачу з мо�

локопроводом усе це забезпечує госпо�

дарству виробництво молока вищого ґа�

тунку, яке вже багато років поспіль залюб�

ки купує Дніпропетровський молочний

комбінат «Злагода».

«Продуктивність цієї череди набагато

більша, – наголошує Іван Данилович, –

ніж колись, коли ми мали 700 голів. Я за

першою освітою зоотехнік. Змалечку, 

з 5�6 років, батько Данило Никифорович

мене привив до землі. Він великий хлібо�

роб Дніпропетровщини, пройшов усю

Велику Вітчизняну війну, повернувся ін�

валідом; мав багато бойових і трудових

нагород: орден Леніна, орден Трудового

Червоного Прапора, орден Жовтневої

Революції, медаль «За трудову доблесть»

тощо. Мій батько мав великий талант і

хист до селянської справи, він дуже

любив землю і людей. І в мені це все від

нього. Батько працював бригадиром

тракторної бригади, яка 1965 року стала

бригадою комуністичної праці; потім

став управляючим відділком, який обро�

бляв близько 4 тис. га землі. Робота була

дуже важкою і відповідальною, то батько

для відпочинку розвів бджіл. І у кожний

вільний час я з ним і без нього їздив на

ту пасіку, багато чого навчився і дотепер

добре на тому знаюся. Тож не дивно, що

я хотів стати бджолярем. Та малому 15�

річному хлопцеві їхати самому до Вінни�

ці до бджільницького технікуму було

страшнувато. Тож на родинній раді вирі�

шили відправити мене на навчання по�

ближче – до Новомосковського радгос�

пу�технікуму, на зоотехнію. По його за�

кінченні я працював і служив в армії;

потім закінчив Дніпропетровський

сільськогосподарський інститут, так і не

ставши бджолярем. Відтак сьогодні як за�

хоплення маю два вулики, хоча майже не

маю на них часу».

В Зачепилівський район Харківської

області Іван Глянь прийшов 1986 року на

запрошення нині живого�здорового голо�

ви Анатолія Степановича Сидори у кол�

госп з відгодівлі ВРХ «Комінтерн» на

посаду головного зоотехніка. 12 тисяч ве�

ликої рогатої худоби під керівництвом

свого наставника і учителя Іван Данило�

вич вправно доглядав майже 9 років по�

спіль, щороку колгосп здавав близько 2,7

тис. тонн м'яса. А потім, як прийшов час,

– 21 грудня 1994 року на загальних збо�

рах його одностайно обрали головою су�

сіднього колгоспу ім.Фрунзе, який, за

словами голови, можна було б сьогодні�

завтра вже і не побачити. Колгосп�відго�

дівельник, на жаль, розпався і сьогодні від

нього залишилися самі спогади. Крім них

– ще досвід Івана Гляня, завдяки якому

сьогодні ПСП ім.Фрунзе – одне з кращих

не лише у районі, а й в області. Напри�

клад, торік на базі сільгосппідприємства

19 квітня проходив обласний семінар�на�

рада з питань проведення комплексу вес�

няно�польових робіт. Зібралося понад

півтори сотні фахівців: голова облдержад�

міністрації Михайло Добкін, голова обл�

ради Сергій Чернов, керівники райдерж�

адміністрації, районних рад і сільськогос�

подарських підприємств регіону.

Іван Данилович отримав беззаперечну

перемогу на останніх виборах до Харків�

ської обласної ради. І це не перша його

каденція. Нині він заступник голови по�

стійної комісії з питань бюджету Харків�

ської облради. У жодній справі Глянь не

терпить байдужості, тож на громадській

посаді працює так само активно, як у

власному господарстві. Наприклад, на

прохання громади з початку 2011 року

було зроблено та оплачено вуличне зов�

нішнє освітлення у селах Бердянка та

Червоноармійське. Постійно надається

благодійна матеріальна допомога лікар�

ням, школам, дитячим садкам, мешкан�

цям району на лікування, навчання, для

придбання будівельних матеріалів та

житла тощо. Наразі розпочато рекон�

струкцію навчально�виховного комплек�

су (школи) у с.Бердянка.

Нещодавно Іван Данилович пообіцяв

односельцям повністю реконструювати

Будинок культури у Бердянці. Упродовж

року коштом господарства було перекри�

то покрівлю, встановлено нові двері та

вікна, повністю виконано внутрішні оз�

доблювальні роботи усіх приміщень і

сцени, зроблено та підключено опалення,

облаштовано урочисту залу, де можуть

брати шлюб молодята, відремонтовано бі�

бліотеку. До Дня української писемності

та мови для сільської бібліотеки придбано

книжки на 20 тис. грн. До речі, у бібліоте�

ці започатковано акцію: «Не будь байду�

жим, подаруй бібліотеці книжку!», яка до�

зволяє значно поповнювати фонди цього

сільського притулку мудрості. Оновлений

фасад має вигляд панського маєтку, по

периметру якого прокладено асфальт. 

Урочисте відкриття Будинку культури

у с.Бердянка можна вважати загально�

обласною подією, адже проходило воно в

присутності усіх жителів села й довко�

лишніх, а ще – губернатора Харківщини

Михайла Добкіна та керівників райдерж�

адміністрацій області.

Слід зауважити, що населені пункти,

у яких працює ПСП ім. Фрунзе, розташо�

вані довкола автотраси Москва�Харків�

Сімферополь. Тому поруч багато об'єктів

соціальної сфери – кафе, ресторани, за�

правки – де люди займаються підприєм�

ницькою справою. 

Відновлення Будинку культури обій�

шлося господарству у чималу суму, але

Іван Глянь не вважає це марнотратством.

«Ми повинні більше приділяти уваги

культурі, – переконаний він, – виховува�

ти дітей на книжках, бо в них багато му�

дрості, давати можливість сільським

людям культурно відпочивати. У мене на

меті ще будівництво храму. Поки не знаю,

як він називатиметься, але вже виразно

представляю, як виглядатиме!» 

Нарешті самовіддану працю з розбу�

дови сільського господарства і розвиток

соціальної сфери села відзначила держава

– до Дня Незалежності 24 серпня 2012

року Іван Глянь був нагороджений орде�

ном «За заслуги» ІІІ ступеня.

У сімейному житті Іван Данилович

люблячий батько трьох донечок�красунь.

З Ганною Михайлівною вони – гармоній�

не подружжя і однодумці в роботі. Пані

Ганна дбайлива й прудка господиня і

справжній фахівець – вона обіймає дуже

відповідальну посаду юриста у ПСП. По�

чинає ранок і закінчує довгий день Ганна

Михайлівна роботою у присадибному

господарстві. Гляні переконані: якщо у

людини є покликання бути ближчою до

землі, то нічого в тому поганого немає.

Тетяна Шелкопляс

Артем Житков

На фермі: Іван ГЛЯНЬ та доярки Ніна ДЕМ’ЯНЕНКО і Тамара КУТОВА
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УСІ ТРИ ф'ючерсні ринки пшени�

ці закрилися з підвищенням на

минулому тижні завдяки ралі у

п'ятницю. Найближчі контракти

занурились на більш ніж на 50

центів протягом чотирьох поспіль

днів втрат. Зростаюча занепоко�

єність фоном світової економіки

зміцнила долар США і викликала

хвилю продажів пшеничних

ф'ючерсів на початку минулого

тижня. Крім того, дощ у постраж�

далого від посухи середньому захо�

ді і слабкий попит на пшеницю з

високим вмістом білка тиснули на

ціни. Лише у п'ятницю кілька про�

відних доповідей принесли ринку

бичачі новини, завдяки чому ціни

на пшеницю і кукурудзу пішли

вгору. На біржі у Чикаго (CBOT)

грудневий контракт на пшеницю

отримав 5 центів до $9,03/bu. На

біржах у Канзас Сіті (KCBT) і Мін�

неаполісі (MGEX) грудневі кон�

тракти додали по 1 центу, закрив�

шись на рівні $9,28/bu і $9,59/bu,

відповідно. Грудневий CBOT кон�

тракт на кукурудзу додав 8 центів

до $7,56/bu, тоді як січневу CBOT

сою закрито на 19 центів нижче –

на позначці $16,03/bu.

У своєму щоквартальному звіті

щодо запасів зерна Мінсільгосп

США (USDA) повідомляє, що

оцінка запасів пшениці і кукуру�

дзи в 2012/13 істотно впали нижче

від очікувань аналітиків. USDA

оцінив усі запаси пшениці станом

на 1 вересня 2012 року в обсязі

57,2 млн тонн, що на 2% менше

порівняно з попереднім роком.

Оцінка запасів кукурудзи стано�

вить 26,9 млн тонн, що на 12%

нижче, ніж рік тому і засвідчує

дуже щільні поставки кукурудзи.

Міжнародна рада по зерну

(IGC) знизила оцінку світового

виробництва пшениці і кукурудзи,

пославшись на подальше пошко�

дження врожаю через погану по�

году в ЄС, Росії та Австралії. IGC

знизила оцінку виробництва пше�

ниці у 2012/13 МР із 662 до 657

млн тонн і прогноз виробництва

кукурудзи до 833 млн тонн порів�

няно із 838 млн тонн у минулому

місяці.

* 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 28 вересня 2012 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 331,61 9,0250 0,0525 9,1225 0,0425 9,0625 0,0075 8,6700 $0,0450 8,6875 $0,0325
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 340,79 9,2750 0,0125 9,3950 0,0200 9,3575 0,0000 8,9450 $0,0625 8,9450 $0,0650
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 352,18 9,5850 0,0075 9,6675 0,0150 9,7225 0,0075 9,6825 0,0000 9,2975 $0,1025
CBOT Чикаго (Кукурудза) 297,72 7,5625 0,0800 7,5950 0,0850 7,5650 0,0675 7,4900 0,0675 6,5900 $0,0600

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Січень ’13 Березень ’13 Травень '13 Липень '13 Серпень '13

588,85 16,0275 $0,1925 15,6425 $0,1525 15,2150 $0,0450 14,9675 $0,1050 14,6300 $0,1675

США. Ставки океанського фрахту на 28 вересня 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) 30
Південь Південної Америки (Чилі) 34
Північ Південної Америки (Колумбія) 20
Схід Південної Америки (Бразилія) 34
Західна Африка (Нігерія) 42
Східне Середземномор'я (Італія) 40
Західне Середземномор'я (Марокко) 34
Близький Схід (Єгипет) 24
Японія 50 49

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) 24
Близький Схід (Єгипет) 28

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) 34
Південь Південної Америки (Чилі) 37
Північ Південної Америки (Колумбія) 28
Близький Схід (Єгипет) 34
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 50
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 34 32
Тайвань 31 28
Південна Корея 29 26
Японія 27 26

Основні тенденції на зерновому ринку США

За даними ВГО «УАК», agroconf.org

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

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CBOT $ Грудень '12 $0,5512 297,8606
CBOT $ Березень '13 $0,8661 296,9945

CBOT $ Травень '13 $0,7874 296,4433
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext $ Листопад '12 $0,7159 306,3995
Euronext $ Січень '13 $0,7670 307,3691

Euronext $ Березень '13 $1,5341 308,0155
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT $ Грудень '12 +0,5144 320,7725
CBOT $ Березень '13 +0,3674 324,8143

CBOT $ Травень '13 0,0000 324,9613
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT $ BSW $ Грудень '12 0,0000 311,0000
CBOT $ BSW $ Березень '13 0,0000 314,4000

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext $ Листопад '12 $1,2675 333,5488 
Euronext $ Січень '13 $1,7897 329,9935 

Euronext $ Березень '13 $2,0454 328,3775 
Лондон $ Листопад '12 $0,5070 321,2560 

Лондон $ Січень '13 $1,5210 321,2560 
Лондон $ Березень '13 $1,5210 322,0612 

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext $ Листопад '12 $5,6249 602,1332
Euronext $ Лютий '13 $5,6249 599,2243

Euronext $ Травень '13 $5,6249 595,9922
Вінніпег $ Листопад '12 +19,3237 602,9203

Вінніпег $ Січень '13 +10,6667 603,8329
Вінніпег $ Березень '13 +7,3008 600,3853

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT $ Грудень '12 +1,7405 210,7156
CBOT $ Березень '13 +1,1603 213,5004

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT $ Жовтень '12 +0,4409 562,7665
CBOT $ Січень '13 $0,3674 562,9870

CBOT $ Березень '13 $0,0735 551,6699
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT $ Листопад '12 +2,3148 513,1207
CBOT $ Грудень '12 +1,6535 511,9081

CBOT $ Січень '13 +0,4409 508,2705
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT $ Листопад '12 +0,1322 110,8590
CBOT $ Грудень '12 +0,0881 111,7401

CBOT $ Січень '13 +0,0441 112,4890
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT $ Листопад '12 $2,8660 335,9841 
CBOT $ Січень '13 $2,9762 342,9286 

CBOT $ Березень '13 $2,9762 349,1016 
Етанол Ціна ($) за літр

CBOT $ Жовтень '12 +0,0048 0,6314
CBOT $ Листопад '12 +0,0090 0,6351

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME $ Вересень '12 0,0000 3,0639
CME $ Жовтень '12 0,0000 3,3150

CME $ Листопад '12 0,0000 3,4576
Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон $ Грудень '12 $1,5000 591,1000
Лондон $ Березень '13 $0,3000 581,8000

Лондон $ Травень '13 +0,5000 581,3000
NYBOT $ Березень '13 $0,2203 475,3304

NYBOT $ Травень '13 +0,4405 474,0088
NYBOT $ Липень '13 +0,6608 472,2467

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 3 жовтня 2012 року

Зменшено прогноз урожаю в ЄС
ЗГІДНО з прогнозом Міжнародної ради по зерну (IGC), що днями

був оприлюднений, виробництво зернових культур в ЄС в

поточному МР знизиться до 269,7 млн тонн. Нагадаємо, у серпні

експерти передбачали збір у розмірі 275,8 млн тонн. 

Урожай пшениці, як передбачає IGC у своєму вересневому

прогнозі, складе близько 131,4 млн тонн. Оцінка була понижена в

порівнянні з серпнем (133,1 млн тонн).

Початкові запаси зерна дорівнюють 30,3 млн тонн. Роком раніше

об'єм резервів склав 31,7 млн тонн. Загальний об'єм пропозиції зерна

в ЄС складе 314,7 млн тонн. З минулого місяця оцінка була

понижена на 3,2 млн тонн.

Оцінка початкових запасів пшениці у вересневому звіті IGC була

скоректована у бік підвищення на 0,7 млн тонн, до 12 млн тонн.

Таким чином, загальний об'єм пропозиції пшениці в країні може

скласти 149,4 млн тонн. У серпні цей показник очікувався у розмірі

150,2 млн тонн.
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МИНУЛОЇ п'ятниці вийшов черговій звіт

USDA з оцінкою залишків зернових та

олійних культур на 2011/12 маркетинго�

вий рік (МР). Інформація була досить

несподіваною на думку гравців на ринку:

очікування щодо залишків зернових куль�

тур були переоцінені, а щодо сої – недо�

оцінені. В результаті ринок відреагував

зростанням цін на ф'ючерси на кукурудзу

та зниженням цін на сою та пшеницю.

Олійні культури: на минулому тижні

ринок олійних потерпав від зниження цін

на пальмову олію в Азії (Індонезія, Ма�

лайзія), що стало наслідком покращення

прогнозів щодо виробництва і понижен�

ня оцінки експорту. Ціна на сою на Чи�

казькій біржі на цьому тижні мала тен�

денцію до пониження на фоні новин про

більш ніж очікувану врожайність в США.

Темпи експорту значно перевищують по�

казники минулого року. Крім того, напе�

редодні виходу чергового звіту USDA очі�

кування трейдерів щодо врожайності та

врожаю американської сої є вищими за

попередні дані звіту, однак збільшення

рівня попиту залишатиме баланс сої на�

пруженим. Гравці ринку очікують на зро�

стання цін на сою для стримування росту

попиту на сою.

Український ринок сої за останній

тиждень також відзначився падінням. Ак�

тивний темп збирання врожаю стримува�

тиме зростання цін. Результати чергового

звіту USDA попиту та пропозиції, що має

вийти 11.10.12 р. вплинуть на подальше

ціноутворення як у світі, так і в Україні. 

Пшениця: на внутрішньому ринку

Росії ціни на пшеницю досягли рекор�

дного рівня і найближчим часом уряд ре�

алізує 0,5 млн тонн зерна з інтервенцій�

них запасів для внутрішнього виробниц�

тва за зниженими цінами.

Уряд Єгипту знову оголосив про про�

ведення тендеру на закупівлю 240 тис.

тонн пшениці з поставкою у грудні 2012

року. За результатами було придбано 180

тис. тонн французької пшениці, та 60 тис.

тонн аргентинської. Слід відмітити, що

пшениця з Чорноморського регіону не

була представлена на тендері вдруге.

Трейдери більше не пропонують її на

продаж в очікуванні обмеження експорту.

За прогнозами учасників ринку, 4 млн

тонн пшениці буде проекспортовано з

України до грудня 2012 року, що відпові�

дає вимогам уряду та підписаному мемо�

рандуму. Такі дані стримують зростання

цін на пшеницю.

Внутрішній ринок української пше�

ниці надалі визначатиметься потенцій�

ною загрозою введення обмежень ек�

спорту. Більшість гравців, бажаючи уни�

кнути ризиків обмежуватимуть зростан�

ня цін, можливо будуть виходити з ринку.

Кукурудза: звіт USDA 28.09.2012 р.

представив учасникам ринку залишки на

01.09.2012 р., що були значно нижчими за

очікування. Причина – недооцінка вико�

ристання кукурудзи на кормові потреби

влітку. У жовтневому звіті попиту�пропо�

зиції USDA будуть відображені зменшені

перехідні залишки кукурудзи врожаю

2011 р. з одночасним збільшенням об'ємів

кукурудзи, що була використана на кор�

мові потреби. Крім того, учасники ринку

очікують побачити в черговому звіті

USDA збільшення врожайності амери�

канської кукурудзи та виробництва. Ви�

користання кукурудзи на експорт та на

виробництво етанолу має бути перегля�

нуте, оскільки попит та пропозиція вреш�

ті�решт мають бути збалансовані. Як нас�

лідок, очікують, що перехідні залишки

американської кукурудзи на 2012�13 р.

будуть знижені. 

Ціни на кукурудзу Чорноморського

регіону залишаються стабільними. Під�

тримку може надати попиту з боку ЄС,

особливо з огляду на менші врожаї в цен�

тральній Європі і посушливе літо.

Внутрішній ринок української куку�

рудзи на минулому тижні просів на 50�

120 грн/т, під впливом активних темпів

збирання врожаю. Однак, вже на початку

поточного тижня деякі трейдери збільши�

ли ціни. В подальшому, за умов логістич�

них обмежень на своєчасне відвантажен�

ня кукурудзи та продовження активних

темпів збирання кукурудзи, темпи росту

цін будуть стриманими. 

Цінові тренди 
на світових ринках зерна

Україна торік збільшила 
ринки збуту кукурудзи

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)

Шановні читачі! 

ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТУ «АГРОПРОФІ» НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ НІКОЛИ!

РЕКОРДНИЙ урожай кукуру�

дзи 2011 року – 21,2 млн тонн –

дозволив Україні наростити ек�

спорт і розширити ринки збуту

зерна цієї культури, в т.ч. у бік

Східної Азії. За інформацією з

джерел у портах, за 2011/12 мар�

кетинговий рік (МР, жовтень

2011 р. – вересень 2012 р.) Ук�

раїна поставила морським

транспортом на експорт 14,0

млн тонн кукурудзи, проти 3,7

млн тонн за 2010/11 МР.

Перевалка кукурудзи в пор�

тах України здійснювалася до 38

країн світу, при цьому частка

Єгипту становила 27% морсько�

го експорту зерна цієї культури,

або 3,7 млн тонн. Близько 1,9

млн тонн відвантажено в Іспа�

нію. Незважаючи на труднощі з

оплатою продукції, пов'язані з

введенням санкцій проти Ірану,

до цієї країни у 2011/12 МР по�

ставлено 1,5 млн тонн українсь�

кої кукурудзи, в 2,7 разу більше,

ніж у 2010/11 МР. Понад 1 млн

тонн кукурудзи за минулий

сезон відвантажено до Португа�

лії. Більш ніж у 10 разів з мину�

лого сезону наростила закупів�

лі кукурудзи в Україні Саудів�

ська Аравія (244 тис. т).

Після зняття Україною мита

на експорт зерна п'ять японсь�

ких зернотрейдерів придбали

близько 800 тис. тонн кукурудзи

за ціною приблизно на $20

менше, ніж вартість амери�

канського зерна. Постачання

повинні були здійснюватися в

період з листопада 2011 р. по

березень 2012 р. Проте фактич�

но до цієї країни відвантажено

не більше 710 тис. тонн кукуру�

дзи – частина продукції не була поставлена у

зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Більшість японських імпортерів кукурудзи при�

зупинили закупівлю європейської продукції у

зв'язку з погіршенням її якості. Хоча кукурудза з

України і інших європейських країни є відно�

сно дешевою, частка битого зерна в ній досягає

7%, тоді як для американської продукції цей по�

казник становить близько 4%.

У Південну Корею відвантажено 570 тис.

тонн української кукурудзи, в Сінгапур – понад

160 тис. тонн. Китай, один з найбільших у світі

споживачів зерна, купив першу партію кукуру�

дзи (50 тис. тонн) з України і може значно збіль�

шити імпорт кукурудзи з цього регіону впро�

довж найближчих декількох років. При цьому в

Тайвань в 2011/12 МР перевалено майже 100

тис. тонн української кукурудзи.

На рівні 60% експортного об'єму кукурудзи

переробили на експорт в 2011/12 МР Миколаїв�

ський порт і порт «Южний».

Поточного року, незважаючи на розширення

посівів, урожай кукурудзи в Україні не відно�

вить торішній рекорд. Складні погодні умови,

які встановилися на території багатьох областей

України в період дозрівання зернової, призвели

до суттєвого зниження врожайності. За попе�

реднім прогнозом, в 2012 році валовий збір ку�

курудзи становитиме 19,6 млн тонн. Відповідно

скоротиться і експорт зерна цієї культури з Ук�

раїни – до 12,6 млн тонн.

За інф. ІК «ПроАгро»

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ Продо�

вольчої і сільськогосподарської

організації ООН (FAO), у верес�

ні 2012 р. світові ціни на продо�

вольство зросли на 1,4%, що в

першу чергу пов'язане з подо�

рожчанням молочної і м'ясної

продукції. У попередні 2 місяці

ціни були стабільними.

Індекс продовольчих цін

FAO зріс порівняно з серпневим

показником на 3 пункти до 216

пунктів. 

На даний момент індекс

менше свого рекордного рівня,

досягнутого в лютому 2011 р.

(238 пунктів), на 9,2%. Він по�

ступається показнику річної

давності на 4%.

Щодо молочної продукції,

більше за все подорожчали сухе

знежирене молоко і казеїн – на 12%. Індекс цін

на молочну продукцію збільшився на 7%, що є

їх найбільшим приростом з січня 2011 р. Під�

тримку ринку надавали хороший попит і подо�

рожчання кормів.

Вартість свинини підвищилася на 6%, м'яса

птиці – на 2%. Індекс цін на м'ясну продукцію

збільшився на 2,1%. Яловичина подорожчала

трохи. Ціни на баранину практично не зміни�

лися.

Збільшення вартості пшениці і рису більш

ніж компенсувало зниження цін на кукурудзу. В

результаті, індекс цін на зернові зріс на 1%.

В останні місяці зниження експортної про�

позиції кукурудзи і її подорожчання надавали іс�

тотну підтримку ринку зерна. Проте в другій по�

ловині вересня ціни на пшеницю знизилися під

впливом інформації про те, що уряд Росії не пла�

нує обмежувати експорт.

Вартість цукру і рослинної олії зменшилася.

За інф. ІК «ПроАгро»

Продукти харчування дорожчають



Олесь Євтєєв

ОДНАК крім м'яса та яєць курка дає ще

один продукт життєдіяльності, котрий

зазвичай до уваги не береться. Мова про

послід та відходи переробки курятини.

Коли курочок подвір'ям бігає десяток, то

з цим ще якось можна упоратися. А коли

десятки тисяч чи мільйони? Курячий біз�

нес, який через швидке повернення

вкладеного капіталу став пріоритетним

на наших теренах, не лише годує людей

м'ясом та яйцями, але й труїть довкілля

неутилізованим послідом та відходами.

Принаймні таку думку висловили на

прес�конференції директор Київського

еколого�культурного центру Володимир

Борейко та незалежний еколог Олег

Листопад, котрі виступають проти побу�

дови на Вінниччині потужного птахівни�

чого комплексу. 

Останнім часом екологи неодноразо�

во фіксували доволі огидні факти: під по�

кровом ночі невідомі вивозять до ярів,

лісопосадок та просто на поля мертвих

курей, причому не одну�дві, а десятками

тонн. Коли винного хапали за руку, він

відбувався штрафом. Володимир Борей�

ко вважає, що це не поодинокі факти не�

подобства, а ціла система, бо за під�

рахунками екологів, «побічним продук�

том» українського птахівництва є 350

тис. тонн трупів курей, які гинуть щоріч�

но у процесі виробництва. У залежності

від якості утримання, відсоток загиблої

птиці коливається від 3 до 7; і такий по�

казник спільний для всього світу. Звісно,

що цей показник враховується виробни�

ками, тому для утилізації цієї птиці існу�

ють спеціальні підприємства. В Україні

діє 24 утилізаційні заводи, котрі перероб�

ляють відходи птахівництва. Проте, за

словами Володимира Борейка, їхня су�

марна річна потужність складає всього

150 тис. тонн. Легко підрахувати, що не�

утилізованих відходів наразі більше, ніж

утилізованих, і саме ці 200 тис. тонн і

розкидаються безсовісними власниками,

отруюючи довкілля та поширюючи не�

безпечні епідемії, зокрема – сказ.

Чи не через це Україна зараз посідає

сумне перше місце у Європі по захворю�

ванню на сказ? На думку екологів, ні біз�

нес, ні держава не звертають ніякої уваги

на цю проблему. Тому в них виникає ло�

гічне запитання: навіщо нарощувати по�

тужність птахофабрик, коли ми не в

змозі утилізувати відходи навіть існую�

чих? Екологи демонстрували вельми не�

привабливі кадри несанкціонованого

звалища обсягом 40 тонн, що його під

покровом ночі влаштував на полі ферме�

ра Миколи Винника біля села Гореничі

«Комплекс Агромарс», знаний за торго�

вою маркою «Гаврилівські курчата». Ніде

правди діти – такі «курчата» надовго від�

бивають апетит. Що вже казати за шкоду

довкіллю. За словами фермера, це не

перший такий «викид», і боротися з ним

практично неможливо – штраф, котрий

сплатить перевізник за приписом сан�

станції, складає близько 1 тис. грн. По�

годьтеся, що це не йде ні в яке порівнян�

ня з їхніми прибутками. Екологи під�

рахували, що в Україні 11 мільйонів та�

ких несанкціонованих звалищ. 

Саме тому Володимир Борейко та

Олег Листопад і виступають проти будів�

ництва ВАТ «Миронівський хлібопро�

дукт» (торгова марка «Наша Ряба») но�

вого супергіганта з 456 птахоферм у Тро�

стянецькому та Тульчинському районах

Вінниччини. Екологи підрахували, що

«побічним продуктом» 33,8 млн курочок,

котрі будуть утримуватися на цих птахо�

фермах, стане близько 160 тонн посліду,

2 млн кубометрів стічних вод та 30 тис.

тонн падалі на рік, а також викид з пта�

хофабрик щодоби більше 2 млн кубоме�

трів відпрацьованого повітря. Оскільки

потужностей з переробки падалі в Украї�

ні і так не вистачає, директор Київського

еколого�культурного центру вважає, що

ці відходи будуть так само звалювати у

ярах та лісосмугах, як це нещодавно ста�

лося біля села Митківка у тому ж таки

Тростянецькому районі.

Екологів щиро дивує, що незважаючи

на наведені факти, міністерство екології

та природних ресурсів України видало

позитивний висновок екологічної екс�

пертизи на будівництво птахогіганта. 

Другим наслідком зведення комплек�

су може стати падіння рівня грунтових

вод. Володимир Борейко зазначив, що це

вже відбулося в селі Оляниця Тростя�

нецького району, де з початком будів�

ництва птахофабрик зникла вода в кри�

ницях. Причому Вінницька обласна про�

куратура не знайшла порушень у проекті

водопониження на будівництві пташни�

ків. Незалежний еколог Олег Листопад

навпаки, прямо пов'язує зникнення води

з початком будівництва, бо існують при�

клади, коли в інших регіонах держави

так само пропадала вода в криницях

після проведення поблизу меліоративних

робіт. Саме тому екологи вимагають пов�

торної експертизи проекту водопони�

ження і наполягають, щоб її зробила

інша, незалежна організація. Тим часом,

після звернення народних депутатів до

Генеральної прокуратури, роботи з водо�

пониження тимчасово припинені. Проте

досі невідомо, хто відповідатиме за зав�

дану шкоду і як повернути людям воду.

Крім того, як стверджує В.Борейко, в

Україні досі не вирішена проблема утилі�

зації курячого посліду. Вірніше вона ви�

рішується у найпримітивніший спосіб:

поряд з птахофабрикою виривається ве�

личезна яма, куди послід просто звалю�

ється. Приблизно так «утилізують» по�

слід у Криму, де під південним сонцем у

великій ямі розкладається і смердить по�

слід, над яким в'ються і розносять заразу

міріади мух. За словами еколога, місцева

санстанція виявила там купу різних хво�

роботворних організмів і навіть холерний

вібріон. Схоже «сховище» знаходиться у

філіалі «Миронівського хлібопродукту» у

Дніпропетровській області.

Аналогічне послідосховище будуєть�

ся і біля згаданого вже села Оляниця. За

висновками державних контролюючих

організацій, його спорудження не приз�

веде до негативних екологічних наслід�

ків. Проте київські екологи в цьому сум�

нівалися, тому звернулися спершу до

Вінницької обласної прокуратури з про�

ханням перевірити дотримання умов бу�

дівництва. Як неважко здогадатися, від�

повідь була цілком позитивною – мо�

вляв, усе в порядку, все під контролем.

Довелося звертатися до Генеральної про�

куратури з проханням перевірити, чи це

дійсно так. Мабуть після прочуханки,

влаштованої Вінницькій прокуратурі в

Києві, та стала більш прискіпливою і

виявила, що під час будівництва сховищ

не використовують спеціальну поліети�

ленову плівку зі штучним профільтрацій�

ним екраном, котра має запобігати заб�

рудненню довкілля. Простіше кажучи –

отрута зможе вільно просочуватися у

грунтові води і отруювати все навколо, в

тому числі і воду в тих сільських крини�

цях, де вона ще залишилася. 

Екологи зазначають, що отримавши

позитивний висновок екологічної екс�

пертизи, виробники курятини нехтують

її  вимогами під час спорудження

об'єктів, а природоохоронні органи ніяк

не контролюють таке будівництво. Міс�

цеве населення, доведене до відчаю, вже

двічі пікетувало Тростянецьку райдер�

жадміністрацію, адже крім екологічної

шкоди будівництво завдає їм прямих ма�

теріальних збитків. Справа в тому, що

планом будівництва передбачено споруд�

ження об'їзної дороги довкола села Оля�

ниця. Втім, поки її немає, великі ванта�

жівки з будматеріалами розбивають цен�

тральні вулиці села, а в деяких будинках

та господарських спорудах від вібрації

вже з'явилися тріщини. 

Екологи вимагають проведення ком�

плексної експертизи впливу на довкілля

нового супергігантського птахокомплек�

су, бо перед початком будівництва було

зроблено експертизу кожної птахоферми

окремо, а це не дає повної картини. Крім

того, вони вимагають компенсувати

збитки місцевому населенню.

Викликає щирий подив, що в ході ви�

борчої кампанії жодна політична сила не

спробувала акумулювати громадське обу�

рення у політичний капітал і не виступи�

ла на захист місцевого населення.

Директор Київського еколого�куль�

турного центру вважає, що висновкам

експертизи профільного міністерства до�

віряти не можна, бо вона на законних

підставах виконується за кошти замов�

ника – так би мовити, хто платить, той і

замовляє музику. Крім того, громадські

організації не можуть ознайомитися з ре�

зультатами такої експертизи, бо замов�

ник – тобто ВАТ «Миронівський хлібо�

продукт», відмовляє їм, посилаючись на

комерційну таємницю. Здавалося б – що

заважає екологам звернутися до міжна�

родних структур, благо у царині екології

їх зараз існує безліч, і отримати незалеж�

ний компетентний висновок? Коли жур�

налісти прямо поцікавилися у Володи�

мира Борейка, чому це не було зробле�

но, він сказав буквально наступне: «Я за�

служений природоохоронець України,
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Підрізані крила 
українського птахівництва
ДОВКІЛЛЯ Завдячуючи двом гумористам ми всі знаємо, що кролики – то не лише цінне
хутро, але ще й кілька кілограмів легкозасвоюваного м'яса. У дієтичності та легкозасвоюваності
м'яса з кроликом цілком може позмагатися і курка. Ми також добре знаємо, що птахівнича
галузь має дві сторони – позитивну і негативну. Тому подаємо дві протилежні точки зору, як
насправді виглядають справи у цій вітчизняній царині.

Володимир БОРЕЙКО та Олег ЛИСТОПАД



член різноманітних міжнарод�

них природоохоронних органі�

зацій, в тому числі Міжнарод�

ного союзу охорони природи. І

такої корупції, як у цих міжна�

родних фондах, мабуть, немає

ніде. Тому я особисто не вірю

міжнародним перевіркам».

Таким чином, претензії київ�

ських екологів наступні: перша

– експертиза проводиться за

кошти замовника і тому апріорі

буде на його користь. Друга –

навіть за умови правильної екс�

пертизи хід будівництва ніхто не

контролює, а відтак дотримува�

тися приписів експертизи не

обов'язково, особливо коли пот�

рібно застосовувати дороге

обладнання. Третя – у випадку

звернення місцевих жителів до

місцевих же контролюючих ор�

ганів люди, як правило, отриму�

ють відписку – все під контро�

лем, все згідно до вимог чинно�

го законодавства. Те, що на�

справді не все добре, свідчить

діаметрально протилежні вис�

новки Вінницької обласної про�

куратури, зроблені до та після

втручання екологів та Генераль�

ної прокуратури.

* * *

Похмурою видалася карти�

на, намальована екологами. Чи

насправді все так страшно, ми

запитали у голови Асоціації

«Союз птахівників України»

Олександра Бакуменка.

Як розповів Олександр Бо�

рисович, фізіологічна норма

споживання м'яса на душу насе�

лення складає 80 кілограмів, а в

Україні наразі його виробляєть�

ся лише 52 кілограми, тобто

наші люди ще недостатньо от�

римують цього цінного білково�

го продукту. Останні досліджен�

ня ФАО свідчать про те, що від�

сутність тваринного білку у хар�

чуванні людей призводить до

тяжких генетичних захворю�

вань. І фізіологічна норма – це

той мінімум, за умови спожи�

вання якого людина може жити

здоровою і продуктивно прац�

ювати. Тобто українець спожи�

ває 52 кілограми, в той час як

житель США чи Ізраїлю – біль�

ше 100, європеєць – 80�90 кіло�

грамів. Тому казати, що ми вже

нагодували українців, передча�

сно. М'ясо птиці займає 24 кіло�

грами із загальних 54, тобто

майже половину. Це найбільш

цінний тваринний білок, який

можуть споживати навіть ті на�

роди, котрі в силу релігійних

поглядів не споживають свини�

ни (як араби чи євреї) чи ялови�

чини (як індуси).

З іншого боку, птахівництво,

якщо бізнес правильно органі�

зований, дає можливість швид�

кого повернення вкладеного ка�

піталу, що робить його більш

привабливим ніж розведення

свиней чи ВРХ. На жаль, за не�

сприятливих умов, птахівництво

так само швидко занепадає і

приносить колосальні збитки.

Ми спостерігали це в 1990�х,

коли галузь практично «лежала»

– не працювала жодна фабрика.

Тому нам є куди зростати і є

навіщо зростати – бо потрібно

нагодувати власне населення.

До того ж ми не якась там «ба�

нанова республіка»: українське

птахівництво займає достойне

місце на світовому ринку. Укра�

їна входить у п'ятнадцятку країн

з виробництва курятини і у

п'ятірку – з виробництва яєць.

Причому більше 80% м'яса

птиці виробляється промисло�

вим способом. Крім того, ціни

на курятину незмінні вже біль�

ше року, незважаючи на подо�

рожчання основних складових

виробництва – зернових, котрі

займають 60% у структурі собі�

вартості комбікормів, та енер�

горесурсів. Це знижує прибут�

ковість українського птахівниц�

тва, а в першому півріччі 2011

року галузь просто спрацювала

в «мінус» по м'ясу птиці. Части�

на компаній взагалі розорилася

– так само як у США та Брази�

лії. Зараз негативну тенденцію

подолано і галузь працює з

«плюсом».

Що суттєво уповільнює зро�

стання українського птахівниц�

тва – це купівельна спромож�

ність населення. Вона в нас до�

волі низька, на жаль. Наразі у

нас одна з найнижчих у Європі

зарплат, і люди просто не в змозі

купити достатньо білкового

продукту.  Наш внутрішній

ринок обмежений низьким по�

питом населення. Тому Олек�

сандр Бакуменко вважає, що го�

ловне завдання держави сьогод�

ні – збільшення питомої ваги

заробітної плати у структурі со�

бівартості, щоб люди почали

жити більш достойно і могли в

достатній кількості купувати

продукти харчування.

На думку експерта, вироб�

ництво м'яса птиці зростає і

буде суттєво зростати ще років

три�чотири, а ту його кількість,

що не знайде споживача на вну�

трішньому ринку, ми будемо ек�

спортувати. Експорт вже здій�

снюється і він буде зростати.

Виробництво і споживання яєць

в Україні вже навіть перевищує

фізіологічну норму. Це легко по�

яснити, адже куряче яйце –

найдешевший білок тваринного

походження, тому за умови

низької купівельної спромож�

ності споживач віддає йому

свою перевагу. Тому подальшо�

го зростання цього сегменту

ринку фахівці не очікують, буде

лише перерозподіл у бік подаль�

шого укрупнення виробництв з

метою збільшення його ефек�

тивності.

З приводу розвитку вироб�

ництва і його впливу на довкіл�

ля Олександр Бакуменко зазна�

чив, що всі нові підприємства,

котрі будуються в Україні і ті,

що вже побудували наші пере�

дові холдинги, мають власні

утилізаційні цехи. Тобто всі

рештки м'ясопеперобки на су�

персучасному обладнанні пере�

творюються на м'ясо�кісткове

борошно і знову споживаються

птахівництвом за принципом

замкнутого циклу. На жаль, не в

усіх він є – старі виробництва

так не обладнані, але до цього

всі прагнуть, бо це насправді ви�

гідно.

Переробка посліду взагалі

набуває рис стратегічного ви�

робництва. Сьогодні послід – не

відходи, а сировина. Підприєм�

ства, що вирощують бройлерів

– ВАТ «Миронівський хлібо�

продукт»,  АПК «Дніпров�

ський», зараз у стадії завершен�

ня мають ряд проектів з пере�

робки курячого посліду на доб�

риво. Частина серйозних і дово�

лі затратних проектів спрямова�

ні на отримання з посліду біога�

зу та електроенергії. Ми розумі�

ємо, що ситуація з газом доволі

напружена, ціни зростають,

тому переробка посліду – це не

лише захист екології, але й

спроба заміщення дорогого газу.

Частина фабрик з виробництва

яєць вже виробляє з посліду чу�

дове добриво, котре ефективно

використовується і в теплицях, і

для вирощування грибів. На

підприємствах, котрі працюють

з підстилкою (м'ясна група) по�

слід частково йде у вигляді чу�

дового добрива в землю, що до�

зволяє отримувати урожаї вище

європейських, а частково – на

виробництво біогазу. Напри�

клад, ВАТ «Миронівський хлі�

бопродукт» на цих добривах от�

римав найвищий у Європі уро�

жай кукурудзи.

Голова Асоціації «Союз пта�

хівників України» вважає, що

проблема утилізації може існу�

вати на окремих підприємствах,

котрі не інвестують кошти у су�

часну переробку. Але для них в

Україні працюють утилізаційні

заводи, тому якщо у підприєм�

ства немає власної переробки,

відходи вивозяться туди, причо�

му не безкоштовно, адже це си�

ровина. До того ж відходів не

так багато – наразі збереження

поголів'я складає 97%�97,5%. 

Звісно на якихось окремих

підприємствах у окремих регіо�

нах можуть виникати проблеми

з утилізацією, але вони, на

думку Олександра Бакуменка,

не носять масового характеру.

«Наприклад, у «Гаврилівських

курчат» на старому забійному

цеху не було системи утилізації,

тому вони працюють з утиліза�

ційним заводом, і проблеми з

екологією там існували. Але

наскільки нам відомо, вони ак�

тивно працюють над їх подо�

ланням», – зазначив він.

Стосовно зникнення води в

колодязях у селі поблизу будів�

ництва птахокомплексу – екс�

перт вважає, що це, на жаль,

проблема не лише Вінниччини.

Через зміни клімату зміна водо�

носних горизонтів набула масо�

вого характеру і  це ніяк не

пов'язано з новобудовами – такі

випадки спостерігалися і в Ки�

ївській області – в Обухівсько�

му районі. Тому не варто забува�

ти, що після того – не значить

внаслідок того. Люди, вважає

він, шукають найбільш просте

пояснення і пов'язують природ�

ні катаклізми з найближчою

новобудовою.

Олександр Бакуменко під�

креслив, що комплекс, котрий

будує ВАТ «Миронівський хлі�

бопродукт» у Вінницькій обла�

сті, отримав усі погодження. Це

найбільш крупний проект, під

час реалізації якого екологія

стояла на першому місці і всі

питання біобезпеки продумані з

початку і до кінця. Для утиліза�

ції посліду там буде побудована

одна з найкрупніших у світі

установок з виробництва біога�

зу. За його словами новобудови

взагалі найбільш безпечні, бо

будуються за новими, сертифі�

кованими в Європі технологія�

ми, що передбачають повністю

замкнутий цикл: нічого шкідли�

вого назовні виходити не буде.

«Повірте, на біобезпеці ніхто

не економить – адже у обмеже�

ному просторі знаходиться ве�

личезна кількість птиці, тому усі

питання санітарної культури та

біобезпеки завжди на першому

місці. І не тому, що власники

бізнесу такі порядні, а тому, що

бізнес такий. Та й узагалі – чим

вищий рівень бізнесу і його тех�

нологічна культура, тим вищий

ступінь біологічного захисту.

Чим краще підприємство, тим

якіснішу продукцію воно випу�

скає», – резюмував Олександр

Бакуменко. 

* * *

То ж чи варто і далі розбудо�

вувати українське птахівництво,

якщо його подальший розвиток

вступає у конфлікт з інтересами

людей і безпекою довкілля? 
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Олександр БАКУМЕНКО



ЗРОЗУМІЛО, що існуючих по�

тужностей поки що недостатньо

навіть для забезпечення вну�

трішнього ринку, тому нові пта�

хокомплекси будуватимуться.

Інша справа – екологічна без�

печність виробництва м'яса

птиці та яєць. Ніде правди діти,

порушення тут є, більше того –

вони будуть. З двох причин: по�

перше, – ніхто не застрахова�

ний від форс�мажору, що спі�

ткав 10 червня 2012 року птахо�

ферми компанії «Комплекс Аг�

ромарс». Тоді через негоду було

знеструмлено обидві – і голов�

ну і резервну лінії електропере�

дач, що живлять підприємство.

Внаслідок цього на 30 фермах

температура піднялася з 20�22°C

до 45°C, що призвело до загибе�

лі 618 тис. голів птиці та 5 млн

курчат. Загальні збитки від цієї

аварії оцінюються у 200 млн грн.

Щоб запобігти будь�яким прим�

хам погоди чи енергетиків пот�

рібно мати власну електростан�

цію, проте її орієнтовна вартість

– 40�60 млн євро. Зрозуміло, що

на такі витрати навіть найуспіш�

ніший бізнес піти не готовий.

Можливо саме тут і «закопа�

ні» причини несанкціонованих

звалищ мертвого птаства на Ки�

ївщині – ліквідовували наслідки

аварії і на утилізаційні заводи

вивозили величезну масу пада�

лі. От деякі водії і вирішили

«схитрити» – вивезли свій ван�

таж до найближчого яру тай по

тому. Випадок, про який розка�

зують екологи, взагалі трапився

просто на дорозі, коли у ванта�

жівки, що перевозила відходи,

зламався борт і весь її смердю�

чий вміст випав на проїжджу ча�

стину. Звинувачувати в цьому

«Агромарс» важко, бо це пряма

вина перевізника. От у чому дій�

сно винні власники бренду

«Гаврилівські курчата», то це

в тому, що досі не обладнали

усі свої виробництва цехами

утилізації. Тоді б така ситуа�

ція не могла виникнути вза�

галі.

По�друге, – не варто забу�

вати, що виробництво куря�

тини – це, в першу чергу, біз�

нес, який має приносити

прибутки. Проте загальною

бідою українського агросек�

тору, в тому числі і птахівниц�

тва,  є  низька купівельна

спроможність населення, що

обмежує зростання ціни на

курятину та яйця. З огляду на

останні тенденції на ринку

зернових та енергоносіїв, ре�

ально вижити зможуть лише

вертикально інтегровані ком�

панії, котрі самі вирощують

зернові для кормів, бо навіть

вони перший квартал мину�

лого 2011 року працювали у

збиток. Зростання (і суттєве)

цін на зерно спостерігається і

цьогоріч, а ціна на курятину

майже стоїть на місці. Тим

часом і в Європі, і в США ку�

рятина почала дорожчати, бо

тамтешні фермери вимушені

реагувати на ціну збіжжя.

Тому укрупнення, а значить

побудова велетенських птахо�

комплексів, – невідворотне

майбутнє українського пта�

хівництва. 

На фоні зниження при�

бутковості «капіталісти» мо�

жуть, звичайно, вдатися до

заходів економії, в тому числі

і на технологіях будівництва,

але не можна не погодитися з

головою Асоціації «Союз пта�

хівників України» Олексан�

дром Бакуменком: біобезпека

та охорона довкілля – остан�

нє, на чому повинні еконо�

мити птахівники.
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Підрізані крила 
українського
птахівництва

У Криму з'явився 
власний молочник 
ТОВ «Кримський молочник» (АРК) 3 жовтня від�
крив молокопереробне підприємство потужні�
стю переробки 30 тонн на добу в смт Червоно�
гвардійське (Червоногвардійський р�н, АРК).
Про це повідомляє прес�служба Ради Міністрів
Криму.
Як йдеться в повідомленні, завод спеціалізується
на виробництві пастеризованого молока, кефі�
ру, йогуртів, ряжанки, сметани, сиру, сирків. У
перспективі підприємство планує налагодити ви�
робництво солодких сирків і плавлених сирів.
На сьогодні продукція заводу реалізується в
Червоногвардійському районі і Сімферополі, в
майбутньому планується налагодити постачання
продукції до Ялти, Алушти, Севастополя.
ТОВ «Кримський молочник» створене на базі
Червоногвардійського маслозаводу, діяльність
якого була зупинена в 2005 р. В 2011 р. «Кримсь�
кий молочник» викупив основні засоби заводу і
розпочав масштабну реконструкцію.
Присутній на урочистому відкритті Голова Ради
Міністрів Криму Анатолій Могильов підкре�
слив, що створення сучасних переробних потуж�
ностей – одне з пріоритетних напрямків роботи
кримського уряду. «Розвиток переробних по�
тужностей з використанням сучасних технологій
дозволить забезпечити кримчан додатковими
робочими місцями, високоякісною продукцією,
збільшити надходження до бюджету і зробити
Крим економічно самодостатнім регіоном», –
сказав Анатолій Могильов. Голова Ради Міні�
стрів відзначив, що продукція заводу відповідає
сучасним вимогам і є конкурентною.

Стартував старіший 
на ІваноФранківщині
цукровий завод
3 жовтня запрацював Городенківський цукровий
завод на Івано�Франківщині: перші 10 тисяч тонн
солодких коренів поступили на бурякопункт за�
воду і це дало можливість запустити в роботу
один із найстаріших у Західній Україні цукрових
заводів (заснований у 1926 році).
Потужність Городенківського цукрозаводу – 2,2
тис. т цукрових буряків на добу. Тут очікують пе�
реробити понад 100 тис. тонн цукристих (торік
переробили на цукор 60 тис. тонн буряків).
Вихід цукру – 12%. Цукровий сезон – до 60 ро�
бочих днів. 
За словами начальника головного управління аг�
ропромислового розвитку ОДА Івана Андріїши,

на, на цю дату зібрано 15% цукрових буряків. Під
урожай 2012 року було засіяно 5,2 тис. тонн буря�
ків (у 2011�му – 4,7 тис. тонн). Під урожай 2013
року в області засіють цукровими буряками на
500 га більше – 5,7 тис. га. На перспективу на
Городенківському цукрозаводі планують переро�
бляти 150�200 тис. тонн сировини. Потреба обла�
сті в цукрі – 47 тис. тонн. Цукор, вироблений на
Городенківщині, піде для закритих установ, ін�
тервенцій та на ринок.

Сумщина – 
льонарський край
У Сумській області збільшуються обсяги виро�

щування та переробки льону.
«Сьогодні у північних районах області відроджу�
ються традиції льонарства. До 30% загального
валу цієї технічної культури в Україні вирощу�
ється саме на Сумщині. Урожайність – близько 5
тонн з гектара, що вище, аніж в середньому по
Україні. Достатня кількість сировини є міцним
підґрунтям розвитку переробної галузі області»,

– наголосив заступник голови облдержадміні�
страції Сергій Слизький.
Куратор аграрної галузі Сумщини підкреслив,
що нарощування обсягів переробки продукції
льонарства є пріоритетом обласної влади.
В області працює підприємство за повним цик�
лом виробництва – від вирощування льону,
первинної переробки до виробництва натураль�
ного лляного шпагату і мотузки. У виробництві
застосовується інтенсивне технологічне культи�
вування льону з урахуванням кліматичних умов,
особливостей ґрунту та культури�попередника.
У посівах використовується лише високопродук�
тивний насіннєвий матеріал, що дозволяє отри�
мати високі врожаї. В основний капітал підпри�
ємства за 5 років інвестовано 16 мільйонів 146
тисяч гривень.
«Якісна сировина, що виробляється в області,
користується попитом на ринку України та за
кордоном, популяризуючи  бренд «Зроблено на
Сумщині», – додав Сергій Слизький.

Тернопільщина 
приросте елеватором 
Заступник голови Тернопільської облдержадмі�
ністрації Василь Гецько взяв участь у церемонії
закладання першого каменю під будівництво у
м.Ланівці зернового елеватора потужністю 35
тис. тонн.
«Влада області разом з аграріями особливу
увагу звертає на підвищення конкурентоспро�
можності аграрного сектору економіки, створен�
ня умов для вирощування добрих врожаїв та ін�
фраструктури для подальшого зберігання збіж�
жя. Сьогоднішня подія є свідченням цього», –
сказав Василь Гецько.
Очікується, що будівництво нового елеватору в
Ланівцях буде завершено до жнив 2013 року.
Він також зазначив, що з метою якісного збері�
гання зерна за два роки підприємствами області
реалізовано 6 інвестиційних проектів з будів�
ництва елеваторів для зберігання зерна потужні�
стю – 480 тис. тонн.
Введено в дію три насіннєвих заводи. Реалізація
цих проектів дає змогу не тільки повністю забез�
печити потреби аграріїв області у висококонди�
ційному насінні зернових культур, а й реалізову�
вати його в інші регіони держави.

На Чернігівщині 
планують поставити 
рекорд по кукурудзі
У ході жнив, що тривають на Чернігівщині, ста�
ном на 2 жовтня аграрії регіону обмолотили
майже третину площ під кукурудзою.
Наразі обмолочено близько 90 тисяч гектарів та
намолочено понад 600 тисяч тонн зерна кукуру�
дзи. Середня врожайність цієї культури складає
65 центнерів з гектару при прогнозі 53 ц/га.
Цього року качанистою на Чернігівщині засіяли
323,2 тисячі гектарів, що є найбільшим показни�
ком за всю історію області у сучасних кордонах.
Минулоріч посівні площі кукурудзи складали
260,3 тисячі га, і тоді це стало абсолютним ре�
кордом у порівнянні з попередніми роками.
З кожним роком площі посіву кукурудзи в обла�
сті збільшуються. Вирощування цієї культури є
найбільш економічно вигідним: врожайність
майже вдвічі вища, ніж у інших зернових;
менша вибагливість до погодних умов; стабіль�
но привабливі ціни та високий попит. Відповідно
до відкритих джерел, чистий прибуток при ви�
робництві кукурудзи складає в середньому 400�
450 доларів США з гектару.
Всього, за попереднім прогнозом, в області очі�
кується зібрати понад 1,7 мільйона тонн збіжжя
кукурудзи. Загальний очікуваний вал зернових
та зернобобових культур врожаю нинішнього
року складає понад 2,7 мільйона тонн.

НОВИНИ РЕГІОНІВ
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* * *

11,13 жовтня 2012 року в Києві на території Націо�
нального Комплексу «Експоцентр України» пройде
П'ятнадцята сільськогосподарська виставка «Фермер

України�2012». Організатори виставки: Асоціація ферме�
рів та приватних землевласників України, Союз учасників
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Укра�
їни, Всеукраїнська Асоціація виробників виноградної та
садівничої продукції, Асоціація дорадчих служб України,
Конгрес молодих аграріїв, Асоціація медоварів України,
ПАТ «ЮТЕМ», ТОВ «Еко�Вітера». Розпорядник: ТОВ «Гос�
подар ЕЦ». У програмі виставки:
11 жовтня 2012 року – Свято молодого вина
– Свято молодого вина: фестиваль, конкурс та тематична
експозиція; 
– Презентація фермерських господарств областей України;
– Засідання Ради Асоціації фермерів та приватних земле�
власників України;
– Конференція з питань вирощування винопродукції та
виробництва вина фермерськими та особистими се�
лянськими господарствами.
12 жовтня 2012 року – День кооперативів
– Круглий стіл «Обговорення проекту змін до Закону «Про
кооперацію»;
– Презентація експозиції споживчої, обслуговуючої та
кредитної кооперації;
– Круглий стіл «Сільськогосподарська кооперація та аль�
тернативні види енергетики»;
– Перший національний конгрес молодих аграріїв Украї�
ни «Аграрне майбутнє України».
13 жовтня 2012 року – Свято короваю
– Перший національний конгрес молодих аграріїв Украї�
ни «Аграрне майбутнє України», робота по секціям;
– Круглий стіл з питань форвардних закупівел зернових;
– Св'ято короваю: дегустація хлібо�булочної продукції,
конкурс на кращий коровай, нагородження переможців;
– Конференція «Вирощування екологічної продукції та
шляхи її реалізаці».
Під час виставки також пройде серія семінарів та презен�
тацій, що організовують партнери та учасники виставки.
Основна експозиція виставки «Фермер України�2012» –
техніка, обладнання та матеріали для фермерських госпо�
дарств (основні критерії для експонатів – використання в
господарствах до 500 га, потужність техніки – до 150 к.с.):
нова та комісійна сільгосптехніка, комплектуючі та запасні
частини до с/г техніки, технічний сервіс; засоби механіза�
ції для малих і фермерських господарств; фермерське
овочівництво та садівництво; тепличне будівництво;
обладнання для переробки та контролю якості сіль�
госппродукції; машини та обладнання для тваринництва і
птахівництва, корми та біодобавки; ветеринарна медици�
на, біопрепарати, обладнання та інструменти; насіння та
насінництво; засоби захисту рослин, мінеральні та орга�
нічні добрива; агроекономіка та управління с/г виробниц�
твом; сучасні енерго� та ресурсозаощаджуючі технології;
сільське будівництво та соціальний розвиток села.
На території НК «Експоцентр України» одночасно з ви�
ставкою «Фермер України�2012» відбудуться виставки
«Сад. Город. Урожай�2012» та «Овочі та фрукти України�
2012», що організовує НКЕУ.

* * *

17,19 жовтня 2012 року у Львівському палаці спорту
«Україна» відбудеться IX Спеціалізована виставка

«Насіння та реманент». Організатор – виставкова
компанія ТзОВ «Експольвів».
Тематичні розділи виставки: насіння, саджанці, декора�
тивні рослини, ЗЗР, мінеральні та органічні добрива,
грунти, квіти, пакувальні матеріали для сільгосппродук�
ції, с/г міні�техніка, садово�городній реманент, системи
поливу, тепличні технології, комбікорми, мед і продукти
бджільництва, технології органічного землеробства.

* * *

26,28 жовтня 2012 року в Донецькому спеціалізова�
ному центрі «Експодонбас» відбудеться Третя всеукра�

їнська аграрна спеціалізована виставка «AгроІнду�

стрія».
Аграрний форум Донбасу є чудовим майданчиком для
ознайомлення з новими технологіями, інноваціями та ін�
вестиціями для розвитку АПК Східної України. Він орієн�
тований на керівний і технічний персонал великих аграр�

них холдингів, сільгосппідприємств, фермерських госпо�
дарств, а також приватних підприємців зайнятих у
сільському господарстві.
Тематичні розділи виставки:
– Сільськогосподарська техніка і обладнання;
– Рослинництво і агрохімія;
– Тваринництво і ветеринарія;
– Обладнання і технології для переробки с/г продукції;
– Сільхозтехнологіі, інновації та інвестиції в АПК;
– Інформаційні технології та агросервіс;
– Агроекономіка, аграрна наука та управління сіль�
госпвиробництвом.

* * *

З 31 жовтня до 2 листопада 2012 року в Києві у
приміщенні Міжнародного виставкового центру прохо�
дитиме III Міжнародна виставка з тваринництва та

птахівництва Animal Farming Ukraine 2012. Організа�
тори – компанії Прем'єр Експо, BTO Exhibitions BV, ITE
Group Plc. 
Однією з головних відмінностей Animal Farming Ukraine
від інших сільськогосподарських виставок України є ву�
зька спеціалізація: виставка фокусується виключно на
продукції та послугах, що мають відношення до тварин�
ництва та птахівництва.
До експозиції включено шість ключових розділів: птахів�
ництво, свинарство, скотарство, кормовиробництво, здо�
ров'я тварин і технології управління. Виставка предста�
вить все для утримання та розведення с/г тварин і птиці,
виробництва яєць, доїння і охолодження молока, пере�
робки гною та виробництва біогазу, ветеринарні препа�
рати та обладнання, аспекти логістики та автоматизації,
контролю якості та біологічної безпеки господарств.
Victam International, найбільший у світі захід у галузі кор�
мовиробництва та годівлі, організовує на виставці Animal
Farming Ukraine власний павільйон, в якому будуть пред�
ставлені такі напрямки, як кормовиробництво, зберіган�
ня та переробка кормів, технології виробництва біомаси,
кормові добавки та інгредієнти.

* * *

8 листопада 2012 року в Києві («Президент готель»)
відбудеться П'ята міжнародна конференція «Аграрні

інвестиції – МТР 2012». Організатор Аналітичний центр
«УкрАгроКонсалт». 
Тема конференції цього року: «Аграрні поглинання: пере�
мога або поразка»? Організатори пропонують продовжити
розмову про інвестиційну привабливість аграрного секто�
ра України, для чого здійснити аналіз чинників різкого па�
діння внутрішнього і зовнішнього фінансування аграрного
виробництва, з одного боку, і стабільного зростання ви�
робництва зерна і олійних культур, з іншого боку.
2011�2012 роки можна охарактеризувати як період консо�
лідації сільськогосподарського сектора. Характер інве�
стицій в аграрний сектор в ці роки значно змінився. Інте�
рес до первинних розміщень цінних і корпоративних па�
перів на фондових біржах (IPO) скоротився. Ця тенден�
ція змінилася на вражаюче зростання злиття і поглинань
аграрних підприємств.
Традиційно на конференції «Аграрні інвестиції – 2012.
Ринки МТР» обговорюватимуться сучасні тенденції ринку
матеріально�технічних ресурсів, нові форми і методи ди�
стриб'юції, застосування аграрних технологій в Україні.
Актуальні питання, запропоновані для обговорення уча�
сниками конференції, :
– Волатильність світової економіки і її вплив на інвести�
ції в Україні;
– Зростання інвестицій в аграрний сектор через злиття і
поглинання;
– Альтернативи у фінансуванні аграрного сектора;
– Товарні кредити. Бразильський опит;
– Земельна реформа в Україні;
– Ефективне виробництво в умовах спаду кредитування;
– Перспективні напрями інвестування. Садівництво і ово�
чівництво;
– Ф'ючерсний зерновий ринок Чорноморського регіону:
Перспективи і реальність;
– Котирування Чорноморського ф'ючерсу: Перші підсум�
ки. Волатильність, базис, спред, прогнози;
– Сучасні тенденції ринку матеріально�технічних ресурсів;
– Кліматичний чинник і його вплив на ринок МТР.

* * *

13,16 листопада 2012 року у виставковому ком�
плексі міста Ганновера (Німеччина) пройде чергова
Міжнародна спеціалізована виставка по тваринниц�

тву і менеджменту «EuroTier». 

Організатор виставки: Німецьке сільськогосподарське то�
вариство (DLG). На виставці EuroTier, яка проводиться раз
на два роки, демонструються інновації, задаються тен�
денції і обговорюється майбутнє тваринницької галузі.
Міжнародна спеціалізована виставка EuroTier 2012 біль�
ше, ніж будь�коли раніше, залучає німецькі та закордонні
фірми з виробництва техніки, засобів виробництва і пле�
мінних тварин. Про свою участь наразі заявили 1800 ек�
спонентів із 46 країн. Загалом організатори очікують, що
до листопада число учасників зросте до 2200 компаній.
DLG, спільно з партнерами з ділових, наукових і консуль�
таційних кіл, а також з об'єднань і союзів і цього року
представить велику ділову програму як невід'ємне допов�
нення до виставкової експозиції. У неї входять міжнарод�
ні конференції, круглі столи і дискусії, а також численні
спеціалізовані по напрямах тваринництва форуми з акту�
альних тенденцій і напрямів розвитку галузі, зокрема:
– Міжнародний день птахівництва;
– Східно�європейська конференція «Тваринництво в
країнах СНД в контексті світового сільського господар�
ства : виклики і перспективи».
Виставка EuroTier в Ганновері – найбільша у світі виставка
з професійного тваринництва. На виставці EuroTier 2010 з
інформацією про техніку, генетику, засоби виробництва і
сервісні послуги для сучасного тваринництва, а також про
потенціал в області біоенергетики і децентрализованного
енергопостачання, представленою більш ніж 1800 експо�
нентами, ознайомилися 145 тис. відвідувачів.

* * *

21,23 листопада 2012 року в Києві на території Ви�
ставковий центр «КиївЕкспоПлаза» пройде Друга спе�

ціалізована виставка інноваційних рішень в зерно�

вому господарстві «Зернові технології 2012». Органі�
затор: Київський міжнародний контрактовий ярмарок.
«Зернові технології» – потужний агропромисловий
форум, що посідає провідне місце в АПК України як ком�
плекс інноваційних рішень на різних стадіях виробниц�
тва, зберігання, переробки та транспортування зернових,
бобових, круп'яних та олійних культур. Виставка об'єднує
провідних операторів ринку – виробників та дилерів га�
лузі у форматі спеціалізованої події. 
У 2012 році на виставці буде широко представлене
обладнання для зберігання та переробки зернових та
олійних культур, виробництва комбікормів, обладнання
для елеваторів та хлібоприймальних пунктів, мукомель�
ної, круп'яної промисловості, насіннєвий матеріал, засо�
би захисту рослин, лабораторне та ваговимірювальне
обладнання, техніка та технології для виробництва зер�
нової продукції більш ніж 100 компаніями з України та
зарубіжних країн, що посідають провідне місце на віт�
чизняному та міжнародному ринках.
Під час виставки запланована насичена ділова програма
за участю відомих вітчизняних та іноземних експертів аг�
росектору, що допоможе операторам вітчизняного зерно�
вого ринку знайти оптимальні рішення актуальних питань.

* * *

28,30 листопада 2012 року в Києві проводиться
II Міжнародна спеціалізована виставка з виробниц�

тва, обробки, переробки та зберігання плодоовоче�

вої продукції в Україні та СНД, логістики та торгівлі у

плодоовочевій індустрії «Fresh Produce Ukraine». Ор�
ганізатори заходу: ТОВ «Компанія «Місто Мрії», Проект
«АПК�Інформ: овочі та фрукти». Співорганізатор: BTO
Exhibitions BV (Голландія).
«Fresh Produce Ukraine 2012» – це найбільша в СНД міжна�
родна спеціалізована виставка, присвячена технологіям
вирощування, обробки, переробки та маркетингу плодо�
овочевої продукції, створена для професіоналів плодо�
овочевого бізнесу України та СНД.
У рамках виставки 28�30 листопада пройде Дев'ята між�

народна конференція «Овочі та фрукти України

2012», у якій візьмуть участь близько 350 компаній з 15
країн. Ділова програма конференції включає такі події:
– Засідання на тему: «Огляд і перспективи розвитку ситуа�
ції на ринку свіжих овочів і фруктів, ціни, імпорт і експорт».
– Український плодоовочевий інвестиційний форум.
– Технологічний форум «Нові віяння в технологіях вироб�
ництва фруктів, овочів і картоплі».
– Форум по зберіганню, упаковці та збереженню якості
плодоовочевої продукції.
– Торговий форум. Зустрічі з ведучими рітейлерами та ім�
портерами з України, Росії, Білорусі, Казахстану.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков
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