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ЗА І Н Ф О Р М А Ц І Є Ю М і �

ністерства аграрної політики та

продовольства, станом на 15

листопада 2012 року в Україні

валовий збір зернових культур

дорівнює 43,968 млн тонн.

Загалом культури обмоло�

чено на площі 14,17 млн га (що

становить 96% від прогнозу),

середня врожайність склала

31,0 ц/га. Торік на цю дату було

обмолочено 14,85 млн га, намо�

лочено 54,42 млн тонн при вро�

жайності 36,6 ц/га.

Кукурудзу на зерно зібрано

на площі 3857 тис. га (87%), на�

молочено 17605 тис. тонн зер�

на, середня врожайність 45,7

ц/га. На цю дату торік з 3088

тис. га зібрали 18833 тис. тонн

при врожайності 61,0 ц/га. 

Сою зібрано з площі 1370

тис. га (95%), намолочено 2295

тис. тонн, середня врожайність

16,7 ц/га. Торік на цю дату було

2229 тис. тонн з площі 1098 тис.

га за врожайністі 20,3 ц/га.

Цукрових буряків накопано

17208 тис. тонн з площі 435 тис.

га (95%) при врожайності 395

ц/га. У 2011 р. на цю дату з

площі 519 тис. га накопали

18966 тис. тонн при врожайно�

сті 365 ц/га. 

На 15 листопада 2012 року

озимі зернові розміщено на

площі 8060 тис. га (99% від

прогнозу). У т.ч. пшеницю і

тритикале посіяно на 6658 тис.

га (100%), жито – 307 тис. га

(100%), ячмінь – 1095 тис. га

(91%). Торік на цю дату було

посіяно 8050 тис. га, у т.ч. пше�

ницю і тритикале посіяно на

6499 тис. га, жито – 327 тис. га,

ячмінь – 1223 тис. га.

Зяблевий обробіток ґрунту

проведено на площі 12772 тис.

га (98% від прогнозу), у т.ч. гли�

боку оранку проведено на 932

тис. га (102%). Торік на цю дату

обробили 12924 тис. га, у т.ч.

здійснили глибоку оранку на

площі 1049 тис. га.

ЛИСТОПАД вже в повні. Всі ро�

боти закінчено – є час і святкува�

ти, і підбивати підсумки, і плану�

вати життя надалі. Селянське

свято спеціально затягнуте в

осінь, щоб руки були вільні і душа

спокійна: все зроблено – урожай

зібраний, комплекс осінніх польо�

вих робіт проведено, а на ланах

починає зеленіти озимина. Пра�

вда, зараз відпочивати ще не ви�

ходить – закінчується обмолот ку�

курудзи, дощі не дають отримати

властиву стиглому зерну вологість.

Проте, коли у 1993 році запрова�

джували День працівників сільсь�

кого господарства, цариця полів

ще не посіла в нас свого тронного

місця, і від третьої неділі листопа�

да вже можна було дійсно відпо�

чивати і святкувати.

Утім, крім кукурудзи, з усім,

здається, впоралися. Врожай зі�

брали хоч і не рекордний, але за

катастрофічних погодних умов

посухи доволі непоганий – 46 млн

тонн. Навіть аграрний міністр, а

потім і Президент України з гор�

дістю констатують, що він є тре�

тім за обсягами з часів незалежно�

сті нашої держави. Впоралися ми і

з озимими – цьогорічну посівну

кампанію практично завершено в

усіх регіонах країни. За даними

Міністерства аграрної політики та

продовольства України, озимих

культур на зерно під урожай на�

ступного року посіяно на площі

8,1 млн га – десь на рівні минуло�

го року.

Ніби вибачаючись за всі не�

приємності, завдані аграріям

впродовж сезону, змилостивилася

осінь: погода сприяла і для якіс�

них сходів посівів озимих було до�

статньо тепла та вологи. Так, на

сьогодні хороші сходи отримано

на 90% посівних площ. Загалом

аграрії провели осінню посівну

кампанію в оптимальні агротехно�

логічні строки, тому можна очіку�

вати, що посіви озимих культур

увійдуть у період перезимівлі в хо�

рошому стані.

Дякувати Богу, у світі ката�

строфи з продовольством ще

немає, однак ціни на зерно зали�

шаються високими. І Україна, на�

решті, поточного року зможе таки

скористатися своїм врожаєм і

продати його за хороші гроші за

кордон. Аграрії отримають спра�

ведливу ціну за вирощене зерно, а

світ поповнить запаси продоволь�

ства якісним збіжжям. 

Продовження на стор. 9

Робота завершилася. 
Хай живе нова робота!
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РЕГІОНИ
´Я СВІЙ КОЛЕКТИВ 
НІКОЛИ НЕ ПРОМІНЯЮ!ª

Як працювати без інвесторів, власними силами,
і бути лідерами в районі знає Лариса Майсак,
голова СТОВ «Відродження» Фастівського
району Київщини.

КОМПАНІЇ
ЗЕРНО УКРАЇНИ 
В ЯПОНСЬКИХ АГРОНОВИНАХ
Для «НІБУЛОНа» не рідкість візити закордонних
гостей. Будь0яка філія компанії може здивувати
найпримхливішового іноземця світовими
технологіями і щедрістю української ниви. Цього
разу гостей приймала філія «Переяславська».

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

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

15.11.2012

Зміна 
за тиж�

день

Зміна 
з початку

року
UX�індекс (UA) 835,74 0,8% �42,7%
РТС (RU) 1381,58 �2,0% 0,0%
WIG 20 (PL) 2376,96 2,4% 10,8%
WIG Ukraine (PL) 657,58 �2,5% �6,7%
DAX* (DE) 7101,92 �1,8% 20,4%
S&P 500* (US) 1355,49 �2,8% 7,8%

18 Листопада – День працівників сільського господарства
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СВІТОВИЙ ДОСВІД
У НАС Є ТЕ, ЧОГО В ЯПОНІЇ НЕМАЄ
Задля того, щоб побачити Україну
зсередини, днями до нас завітав віце0
президент Японської асоціації
аграрних журналістів Масару Ямада.
Роздивившись Україну, склавши про
неї, щиро сподіваємося, позитивне
враження, він доволі детально і цікаво
розповів і нам про свою країну.

СВЯТКОВИЙ РЕПОРТАЖ
ВАЖКОГО КОЛОСУ І ЛЕГКОЇ НИВИ!

Розпочавшись на Київщині, областями
України прокотилася хвиля святкувань Дня
працівників сільського господарства. Ми
намагались зібрати для вас інформацію
про хід святкування у регіонах України.

12

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

Закупівельні ціни на зернові та
олійні культури, встановлені на
зерноприймальних потужностях
провідних вітчизняних
агропідприємств.
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12�14 ЛИСТОПАДА 2012 року в

Брюсселі перебувала делегація

Ради експортерів при МЗС Украї�

ни, передає УНІАН. Метою пер�

шого візиту представників круп�

ного аграрного бізнесу України до

Брюсселя є детальне ознайомлен�

ня з регуляторними вимогами

Європейського Союзу до україн�

ської сільгосппродукції та прак�

тична підготовка до майбутньої лі�

бералізації сільськогосподарсько�

го ринку з ЄС в умовах функціо�

нування зони вільної торгівлі.

Програмою візиту було перед�

бачено проведення низки прак�

тичних семінарів та експертних

зустрічей з представниками про�

фільних департаментів Євро�

пейської Комісії, що займаються

питаннями сільського господар�

ства, фіто�санітарних правил, тор�

гівлі та оподаткування, а також з

провідними галузевими юридич�

ними структурами та бізнес�асоці�

аціями.

До складу делегації увійшли

представники холдингу «Миро�

нівський хлібопродукт», комплек�

су «Агромарс», Козятинського

м'ясопереробного заводу, холдин�

гу «Авангард» тощо.

За словами директора із за�

гальних питань ТОВ «Комплекс

Агромарс» Олексія Марченка,

який перебуває в Брюсселі у скла�

ді делегації, Європейська комісія

у грудні може схвалити рішення

щодо відкриття для української

курятини ринку ЄС.

«Ми вже досягли серйозних

зрушень у сфері приведення у від�

повідність до європейських норм

вимог законодавства наших сані�

тарних умов, однак, чесно кажу�

чи, коли запитую, коли ми отри�

маємо такий же доступ, який має

німецький аграрник, у якого ми

купуємо премікси, батьківське

стадо і багато чого іншого для ор�

ганізації нашого виробництва, то,

на жаль, жоден з учасників наших

заходів не зміг відповісти. Поси�

лаються на різні обставини: то по�

літичні, то технічні», – сказав він.

«Хоч все зводиться до того, що

Єврокомісія у грудні, маючи від�

повідний напрацьований матері�

ал, повинна, врешті�решт, прий�

няти рішення», – додав він.

Пан Марченко зазначив, що

на сьогодні незрозуміло, яким

саме буде це рішення, хоча уча�

сники зустрічей з представниками

Ради експортерів при МЗС Украї�

ни – керівники директоратів

Єврокомісії – висловлювали оп�

тимізм.

Водночас він зазначив, що на�

віть схвалення Єврокомісією по�

зитивного рішення щодо відкрит�

тя ринку ЄС для продукції укра�

їнського птахівництва, ще не оз�

начатиме прямого дозволу на ек�

спорт, оскільки Україні все одно

доведеться вирішити низку про�

блем щодо приведення українсь�

кого законодавства до європейсь�

ких стандартів.

Тим часом птахогосподарства

України поступово нарощують ви�

робництво м'яса курятини та ку�

рячих яєць. Так, станом на 1 ли�

стопада 2012 року в Україні виро�

блено 924,6 тисячі тонн курятини,

що на 5% більше порівняно з ана�

логічним періодом минулого року.

Окрім того, за 9 місяців 2012 року

експорт курятини зріс на 13,4%.

Про це повідомив міністр аграрної

політики та продовольства Укра�

їни Микола Присяжнюк.

«Дуже важливо, що нам вдало�

ся закріпити тенденцію до наро�

щування виробництва м'яса у різ�

них формах господарств. Особли�

во варто відзначити тенденцію

зростання виробництва українсь�

кої курятини, що сприяє імпорто�

заміщенню на внутрішньому

ринку та збільшенню експорту

цієї продукції. Так, станом на 1

листопада 2012 року в Україні ви�

роблено 924,6 тисячі тонн куряти�

ни, що на 47,0 тисячі тонн, або на

5%, більше порівняно з аналогіч�

ним періодом минулого року», –

поінформував Микола Присяж�

нюк.

Також міністр наголосив, що

нарощення виробництва куряти�

ни дозволило збільшити її ек�

спорт.

«За 9 місяців поточного року

Україна експортувала 46570 тонн

м'яса птиці, що на 5510 тонн, або

13,4%, більше порівняно з анало�

гічним періодом минулого року»,

– наголосив Микола Присяжнюк.

Міністр аграрної політики та

продовольства додав, що на сьо�

годні вітчизняні сільгоспвиробни�

ки постачають курятину до 23

країн світу. Найбільше закупову�

ють української курятини Росія,

Казахстан, Молдова, В'єтнам,

Узбекистан, Ліберія, Білорусь,

Киргизстан та Грузія.

Шановні 

працівники сільського 

господарства! 

Хліб на столі для кож�

ного українця з давніх

давен є символом щастя і

добробуту. А праця селя�

нина – найвдячнішою та

найціннішою.

Плине час, але сільське

господарство було і зали�

шається однією з найваж�

ливіших галузей українсь�

кої економіки. Завдяки ко�

піткій і наполегливій праці

наших аграріїв Україна ві�

дома у десятках країн світу,

де споживають вітчизняну

сільгосппродукцію. Сьо�

годні українське зерно ря�

тує тисячі життів від голо�

ду, дарує надію та віру в

краще.

Для компанії «НІБУ�

ЛОН» це свято має особ�

ливе значення. Ми працю�

ємо в аграрній сфері, ми

працюємо для аграріїв.

Наша компанія прагне,

щоб українське сільське

господарство розвивалось,

технології вирощування,

збирання і зберігання зер�

на удосконалювались, а

внутрішні водні шляхи

працювали на користь ук�

раїнському аграрію. 

«НІБУЛОН» щиро ві�

тає всіх працівників сіль�

ського господарства з їх

професійним святом! Ба�

жаємо злагоди в родинах,

віри в серцях, упевненості

у власних силах.

Дякуємо вам за працю

і віру в майбутнє України!

З повагою,

Герой України, 
генеральний директор 

ТОВ СП «НІБУЛОН»
О.О.Вадатурський
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А Г Р А Р Н И Й  С О Ю З  У К Р А Ї Н И

Відкритий лист до Прем'єр�міністра України М.Я.Азарова 
Шановний Миколо Яновичу!

На вимогу сільськогосподарських това�

ровиробників Аграрний союз України нео�

дноразово звертався до Вас з проханням роз�

глянути ситуацію, що склалася в господар�

ствах південних степових регіонів України,

які постраждали від посухи і в першу чергу

АР Крим, Дніпропетровської, Запорізької,

Миколаївської, Одеської та Херсонської

областей. 

З цих питань до Вас звернулися делегати

Конференції Аграрного союзу України 11

жовтня 2012 року, проте підняті питання не

знайшли свого вирішення в уряді України.

Ситуація ускладнилася ще більше в пе�

ріод посіву озимих, коли із�за відсутності

опадів у багатьох господарствах зазначених

регіонів не отримано сходів.

Сільськогосподарські підприємства по�

трапили у безвихідь через відсутність коштів

для завершення сільськогосподарського ро�

ку та підготовки до наступної весни, закупів�

лі насіння, добрив, пального, техніки і т.д.

Заклики про організацію страхування по�

сівів не дають результатів, тому що страхові

компанії не можуть проводити цю роботу

при відсутності сходів на площах, що підля�

гають страхуванню.

За подібних обставин у 2003 році тодіш�

ній уряд В.Ф.Януковича прийняв постанову

№ 923 від 19 червня 2003 року «Про напрями

використання коштів державного бюджету

на здійснення заходів з подолання наслідків

стихійного лиха в сільському господарстві та

розвитку аграрного ринку», якою надав кон�

кретну допомогу регіонам, що понесли знач�

ні збитки від посухи.

Звертаємося до Кабінету Міністрів Укра�

їни, Прем'єр�міністра України Азарова М.Я.

з вимогою розглянути питання, які потребу�

ють негайного вирішення.

Зокрема:

1. Прийняти урядову постанову щодо

пролонгації погашення кредитів та стовід�

соткову компенсацію до 1 жовтня 2013 року

банківських ставок по середньострокових та

короткострокових кредитах сільськогоспо�

дарських підприємств, що постраждали від

посухи.

2. Компенсувати постраждалим госпо�

дарствам витрати на електричну енергію та

вартість води на зрошення посівів у поточ�

ному році.

3. Надавати безвідсоткові кредити на по�

воротній основі господарствам, що постраж�

дали, але не підпадають під вищезазначені

вимоги.

При формуванні державного бюджету на

2013 рік передбачити:

– максимальне наповнення статті дер�

жавного бюджету щодо компенсації банків�

ських ставок за отримані кредити;

– збільшення коштів державного бюдже�

ту щодо наповнення Аграрного лізингу

необхідними ресурсами для придбання

сільськогосподарської техніки вітчизняного

виробництва;

– збереження існуючого порядку оподат�

кування сільськогосподарських підприємств,

який би не допускав відволікання оборотних

коштів для організації виробництва.

Просимо розглянути.

З повагою,

голова Аграрного 

союзу України Г.В.Новіков

Чи відкриють кордони 
для української курятини? 

ВІТАННЯ ДО СВЯТА
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Про відзначення державними
нагородами України працівників
агропромислового комплексу

За значний особистий внесок у розвиток агро	
промислового виробництва, вагомі трудові досягнення,
багаторічну самовіддану працю та з нагоди Дня працівників
сільського господарства   п о с т а н о в л я ю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня 

МОТОРНОГО Дмитра Костянтиновича – голову приватно�оренд�
ного кооперативу «Зоря», Херсонська область

Нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня 

КЕЛЬВИЧА Леоніда Миколайовича – голову фермерського гос�
подарства «Хорс�КЛМ», Житомирська область 

ШИЛОВА Івана Петровича – директора колективного підприєм�
ства «Білоцерківхлібопродукт», Київська область 

ШУМСЬКОГО Віктора Анатолійовича – директора сільськогоспо�
дарського підприємства «Рать», Волинська область

Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 

АКНЄВСЬКОГО Юрія Петровича – генерального директора акці�
онерного товариства «Бахмутський аграрний союз», Донецька
область 

БІЛОГО Леоніда Олександровича – головного агронома акціо�
нерного товариства «Артвин», м.Севастополь 

БОГАЙЧУКА Михайла Іларіоновича – тракториста сільськогоспо�
дарського товариства «Перше травня», Херсонська область

ДЕРЕВ'ЯНКА Василя Андрійовича – тракториста�машиніста
сільськогосподарського товариства «Дружба», Черкаська область 

ЄЖОВА Валерія Микитовича – директора Нікітського ботанічно�
го саду – Національного наукового центру, АР Крим 

ІВЧЕНКА Володимира Миколайовича – начальника головного
управління агропромислового розвитку Сумської обласної держав�
ної адміністрації 

ІУКУРІДЗЕ Елдара Жораєвича – голову агропромислового ком�
плексу «Шабо», Одеська область

КОВАЛЯ Миколу Олексійовича – агронома селянського (фер�
мерського) господарства «Україна�2000», Дніпропетровська область 

ПОНОМАРЬОВА Віктора Володимировича – тракториста�маши�
ніста товариства «Бета�Агро�інвест», Донецька область 

СТАРІКОВА Володимира Олександровича – тракториста�машині�
ста сільськогосподарського підприємства товариства «Агрома», Хар�
ківська область 

ТАРАРАЯ Василя Васильовича – керівника приватно�орендного
сільськогосподарського підприємства ім.І.Франка, Волинська область 

ТІЗЕША Павла Павловича – голову фермерського господарства
«Тізеш», Закарпатська область 

ФЕДОРЯК Мафту Василівну – доярку сільськогосподарського
виробничого кооперативу «Зоря», Чернівецька область 

ЧЕРВІНСЬКОГО Мирослава Васильовича – директора приватно�
го підприємства «Степан Мельничук», Івано�Франківська область 

ЧУЖМИРА Михайла Андрійовича – заступника Міністра аграрної
політики та продовольства України – керівника апарату 

ШИНГЛЕРА Геннадія Павловича – водія сільськогосподарського
підприємства «Агрофірма «Промінь», Одеська область 

ШКРУМА Василя Павловича – директора товариства «Агрофірма
ім.Ватутіна», Запорізька область 

ЯРЕМЧУКА Олександра Степановича – першого проректора, про�
фесора кафедри Вінницького національного аграрного університету

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня 

БАРИЛО Надію Корніївну – директора сільськогосподарського
товариства «Ковалі», Полтавська область 

КАВЕРЗІНУ Зінаїду Ігамбердівну – голову фермерського госпо�
дарства «Веселе», Харківська область 

КАЧИНСЬКУ Людмилу Петрівну – доярку акціонерного товари�
ства «Агрокомбінат «Слобожанський», Харківська область 

КОСТЮК Любов Степанівну – техніка штучного осіменіння
маточного поголів'я в господарствах населення Годомичівської сіль�
ської ради Маневицького району, Волинська область 

МАКСИМЕНКО Валентину Миколаївну – директора фермерсько�
го господарства «Аннушка», Миколаївська область 

ПОЛЯКОВУ Любов Пантеліївну – генерального директора това�
риства «Агрофірма «Слобожанська», Луганська область 

ПОПОВУ Валентину Михайлівну – директора товариства «Агро�
промислова компанія», Запорізька область 

СІМ'ЯЧКО Ганну Михайлівну – директора приватного підприєм�
ства «Україна», Житомирська область 

СТАДНІК Неонілу Михайлівну – голову фермерського господар�
ства «Пролісок», Хмельницька область

Нагородити медаллю «За працю і звитягу» 

АНЦУПОВА Ігоря Анатолійовича – директора сільськогосподар�
ського товариства «Мирна долина», Луганська область 

АРТЮХ Ніну Миколаївну – оператора машинного доїння товари�
ства «Смотриківське», Полтавська область 

БЕСАГУ Наталію Василівну – тваринника цеху дочірнього під�
приємства «Ілліч�Агро Умань», Черкаська область 

БУТИМОВА Анатолія Федоровича – водія товариства «Бочечків�
ське», Сумська область 

МІНІЧА Олександра Андрійовича – голову селянсько�фермерсь�
кого господарства «Мініч», Полтавська область 

МОШАКА Ігоря Петровича – тракториста товариства «Зелена
нива», Чернівецька область 

СВІРІДОВУ Тетяну Олександрівну – оператора машинного доїн�
ня сільськогосподарського товариства «Агрофірма «Нива», Донецька
область

ТРОФИМЕНКО Марію Олександрівну – оператора машинного
доїння Буринської філії акціонерного товариства «Райз�Максимко»,
Сумська область 

ЧЕПАКА Петра Федоровича – тракториста�машиніста товари�
ства «Агрофірма «Світанок», Донецька область 

ЯКУБЕНКА Анатолія Степановича – механізатора фермерського
господарства «Новоселиця», Черкаська область 

ЯРОШЕНКА Олександра Миколайовича – машиніста насосних
установок Роздольненського міжрайонного управління водного гос�
подарства, Автономна Республіка Крим

Присвоїти почесні звання: 

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ»
ДАЩЕНКУ Анатолію Миколайовичу – директорові державного

підприємства «Пирятинське лісове господарство», Полтавська
область 

ШАПЦІ Олексію Віталійовичу – майстрові лісу Великокопанів�
ського лісництва державного підприємства «Великокопанівське лісо�
мисливське господарство», Херсонська область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ»
ДРАГАНУ Олегу Григоровичу – начальникові управління, голов�

ному державному інспектору ветеринарної медицини в Новоазов�
ському районі, Донецька область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»
КАЛИТЦІ Валентині Василівні – завідувачеві кафедри Таврійсько�

го державного агротехнологічного університету, Запорізька область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»
ГАРКУШІ Олексію Юрійовичу – генеральному директорові акціо�

нерного товариства «Артемівськ Вайнері», Донецька область 
ПІДЛУБНОМУ Сергію Володимировичу – директорові товариства

«Панда», Черкаська область 
ФЕДОТОВУ Володимиру Дмитровичу – директорові департамен�

ту акціонерного товариства «Луганський м'ясокомбінат» 
ХОЛОДУ Івану Степановичу – директорові товариства «Техагро�

ЛТД», м.Луганськ 
ЧАЛЕНКУ Володимиру Івановичу – начальникові виробництва

багатопрофільного підприємства «ВИМАЛ», Чернігівська область 
ШАТАЛОВУ Миколі Олександровичу – голові правління акціонер�

ного товариства «Керченський рибокомбінат», АР Крим

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРИРОДООХОРОНЕЦЬ УКРАЇНИ» 
СОРОКІНУ Анатолію Львовичу – ветеранові природоохоронної

галузі, Закарпатська область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»
АНДРУХОВУ Сергію Володимировичу – директорові товариства

«Агрофірма «Земля», Дніпропетровська область 
БЕРЕЗЯНСЬКОМУ В'ячеславу Олексійовичу – керівникові сіль�

ськогосподарського підприємства «Дружба», Миколаївська область 
ВАВРИНОВИЧУ Валентину Володимировичу – директорові това�

риства «Україна», Волинська область 
ВАЩУКУ Олегу Володимировичу – директорові товариства

«Агрофірма Трипілля», Рівненська область 
ГРИНИКУ Ігорю Володимировичу – директорові Інституту садів�

ництва Національної академії аграрних наук України, Київська область 
ЄРМАКУ Михайлу Григоровичу – доярові філії «Чемер» держав�

ного підприємства «Чайка» Державного управління справами 

ЖИДЕЛЮ Івану Івановичу – головному агрономові сільськогос�
подарського товариства «Відродження», Миколаївська область 

ЖУЛАЮ Юрію Олексійовичу – генеральному директорові товари�
ства «СВК Україна», Кіровоградська область 

ЗІНЧЕНКУ Віктору Васильовичу – директорові приватної агро�
фірми «Україна», Київська область 

КІСТЕЧКУ Олександру Дмитровичу – директорові товариства
«Дніпро», Херсонська область 

КОЛІСНИКУ Олександру Івановичу – директорові підприємства
«Агрофірма Світанок», Харківська область 

КОЛПАКУ Георгію Васильовичу – голові правління виробничого
сільськогосподарського кооперативу «Україна», Дніпропетровська
область 

КОРНІЄНКУ Михайлу Семеновичу – директорові Кіровської філії
акціонерного товариства «Науково�виробнича фірма «Урожай», Чер�
каська область 

ЛАНТРАТОВУ Миколі Івановичу – головному агрономові сільсько�
господарського товариства «Тімірязевське», Донецька область 

ЛИМАРЮ Василю Олександровичу – головному технологові
товариства «Агропрайм Холдинг», Одеська область 

ЛЮБОВЕЦЬКОМУ Василю Леонтійовичу – директорові сільсько�
господарського підприємства «Агрофірма «Зеленогірськ», Автономна
Республіка Крим 

МАЛЯРУ Анатолію Миколайовичу – начальникові цеху державно�
го підприємства «Садовод», м.Севастополь 

МАСЛІЙОВУ Сергію Володимировичу – заступникові голови
Луганської обласної державної адміністрації 

НАДТОЧИЮ Миколі Олександровичу – голові фермерського гос�
подарства «Світанок», Сумська область 

НИКЕРУЮ Степану Степановичу – директорові товариства
аграрного підприємства «Колос�2», Тернопільська область 

ОЦАБРИКУ Віктору Петровичу – головному зоотехнікові держав�
ного підприємства «Дослідне господарство «Олександрівське», Він�
ницька область 

ПАНЬКОВЕЦЬКІЙ Марії Михайлівні – головному зоотехнікові
сільськогосподарського товариства «Прогрес�плюс», Львівська
область 

РОМАНОВСЬКОМУ Юрію Миколайовичу – директорові товари�
ства «Райз�Захід», Рівненська область 

РУДНИЦЬКОМУ Віктору Анатолійовичу – начальникові інспекції
якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції
Рівненської обласної державної адміністрації 

САРБАШУ Валерію Антоновичу – директорові товариства «Маріу�
польська птахофабрика», Донецька область 

СВІРСЬКОМУ Геннадію Анатолійовичу – генеральному директо�
рові товариства «Агробізнес ТСК», Сумська область 

СЕМЕНЯЦІ Володимиру Павловичу – голові Яготинської район�
ної державної адміністрації, Київська область 

ТКАЧЕНКО Людмилі Федорівні – голові селянського (фермерсь�
кого) господарства «Полісся», Дніпропетровська область 

ЦВІГУНУ Миколі Севаст'яновичу – керуючому відділком «Степо�
ве» державного підприємства «Дослідне господарство «Елітне» Кіро�
воградської державної сільськогосподарської дослідної станції Інсти�
туту сільського господарства степової зони Національної академії
аграрних наук України 

ЦИБЕНКУ Володимиру Григоровичу – директорові державного
підприємства «Дослідне господарство імені Декабристів Полтавської
державної сільськогосподарської дослідної станції ім.М.І.Вавилова
Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної
академії аграрних наук України» 

ЦУШКУ Єфрему Петровичу – директорові акціонерного товари�
ства «Агрофірма ім.С.Лазо», Одеська область 

ЧЕРЕНКОВУ Юрію Васильовичу – начальникові Снігурівського
управління водного господарства Миколаївського обласного упра�
вління водних ресурсів 

ШВАБУ Михайлу Дмитровичу – начальникові Овруцького міжра�
йонного управління водного господарства Житомирського обласно�
го управління водних ресурсів 

ШВЕЦЮ Володимиру Івановичу – директорові сільськогоспо�
дарського товариства «Кряж і К», Вінницька область 

ШЕВЧЕНКУ Олександру Миколайовичу – директорові товари�
ства «Промінь», Запорізька область 

ШОКАЛУ Андрію Миколайовичу – голові селянського (фермерсь�
кого) господарства «Україна», Житомирська область 

ШУМЕЙКУ Михайлу Яковичу – генеральному директорові при�
ватного підприємства «Агропрогрес», Чернігівська область 

ЮРЕСКУЛУ Борису Петровичу – голові селянського (фермерсь�
кого) господарства «Колос», Одеська область.

Державні нагороди України –
кращим аграріям до професійного свята

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

15 листопада 2012 року



– Як ви працюєте, звідки берете
фінанси? – допитувався гість з

країни ранішнього сонця.

– Ми працюємо без інвестора,

без кредитів. І не просто вижи�

ваємо, а є лідерами в районі. Ре�

зультат такої роботи – за рахунок

міцної команди фахівців�одно�

думців, за рахунок надзвичайної

працелюбності людей. Мені часто

ставлять питання, як так можли�

во?! Ми не чекаємо ніякої допо�

моги ні від кого. Хоча, правда, від

районної влади торік підтримку

отримали, результат ви самі поба�

чите. 

– То ви, вочевидь, успадкували
гарне господарство? 

– Не думаю (сміється). Ви

сьогодні побачите останні два

приміщення, які слід розібрати. У

такому стані були усі ферми 12

років тому, коли ми почали тут

господарювати. Було дуже важко.

Ми тільки вкладали сили і кошти

упродовж довгих семи років, аж

поки спромоглися досягнути яко�

гось результату і почали отримува�

ти віддачу.

– Якою технікою ви працюєте?
– Техніка в нас переважно бі�

лоруська, це трактори МТЗ�82,

МТЗ�20.22.3. Маємо різноманітне

навісне обладнання, причіпний

обприскувач шириною 18 м. Ви�

користовуємо класичну глибоку

оранку. Наразі до збирання зали�

шилося одне кукурудзяне поле,

точніше цей шматочок: маємо сьо�

годні вночі його закінчити, бо від

завтрашнього дня обіцяють дощі.

Торік кукурудза давала 105

ц/га, а цього року весна була дещо

не для кукурудзи, тому збираємо

на рівні 86 ц/га. Для збирання ку�

курудзи плануємо найближчим

часом придбати комбайн Клаас.

Решту культур збираємо двома

Донами�1500.

– Я зрозумів, що цього року ку-
курудза трошки гірша, але не наба-
гато; 86 – теж хороший результат.
А як пшениця?

– Пшениця – краще: 50 ц/га

ми отримали на круг. Ми постійно

робимо сортооновлення. Беремо

еліту, і нижче другої репродукції

пшеницю не сіємо. В цьому році

сіяли озимі сорти «Золотоколоса»,

«Богдана» і «Олеся». Найкраще

зарекомендувала себе «Богдана» –

70 ц/га.

– О, «Золотоколоса»! Так, я чув
про таку в Інституті генетики
академіка Моргуна…

– Ви у нього були?

– О, так. Але він казав, що у
цього сорту потенційно ще більша
врожайність.

– Звичайно, але для того по�

трібно значно більше коштів вкла�

дати в агротехнологію. Я ж пере�

конана, що дуже важливо пра�

вильно вносити добрива і дотри�

муватися сівозмін. У нашому гос�

подарстві ми їх чітко дотримуємо�

ся й висіваємо 11�12 культур.

Обов'язковими є озима пшениця,

ячмінь, овес, віко�мішанка, горох,

соя, кукурудза, озимий ріпак,

гречка, багаторічні трави і раз на

три роки – соняшник. Нам його

вистачає, щоб усім своїм майже

500 пайовикам, у яких ми орен�

дуємо землю, постачати нашу со�

няшникову олію. Овес завжди ви�

правдовує наші сподівання, ми

любимо його сіяти, бо він дає 46

ц/га, а це більше, ніж у середньо�

му в Німеччині і Франції. 

– А скільки ж у вас землі в гос-
подарстві, якщо ви застосовуєте
таку техніку та отримуєте хороші
врожаї?

– Усього в господарстві 1300 га

орендованої землі, з них ріллі –

1179 гектарів. Вся земля розташо�

вана одним масивом, тож госпо�

дарювати зручно.

– Як ви з людьми розраховуєте-
ся за оренду? (Тут слід зауважити,

що в Японії вся земля сільгоспприз�

начення є приватною власністю, у

більшості випадків наділи сягають

лише 1�2 га, і її вартість захмарно

висока. Тому його відверто здивува�

ло, що наші сільгоспвиробники мо�

жуть собі дозволити обробляти не

власну землю, а орендувати її, при�

чому у такій значній кількості. –

Авт.)

– У нас в договорі оренди все

чітко прописано. І за 12 років ні

разу не було, щоб я з селянами

вчасно не розрахувалася. До того

ж, хоча в договорі вказаний кінце�

вий термін оплати 31 грудня, ми

до 1 грудня традиційно розрахо�

вуємося з кожним до останньої

копійки. На пай виплачуємо за

бажанням селян чи то грошима,

чи то натурою на суму 2010 грн,

тобто 4%. Крім того, працівники

по мінімальних цінах можуть ви�

писувати в господарстві собі муку,

гречку, олію.

– Я чув, що українські фермери
багато допомагають просто так се-
лянам…

– Допомагаємо. Бо це прояв

людяності. Це, може, збитково для

економіки, але дає тобі можли�

вість почуватися людиною. В нас

працівники отримують соціальну

допомогу у разі весілля, на навчан�

ня, на похорон. До свят обов'язко�

во всім даруємо подарунки. Також

фінансово підтримуємо соціальну

сферу села. Щодо господарства, то

у нас із 56 працюючих на підпри�

ємстві – 22 жінки. То їм на 8 Бе�

резня готуємо приємні подарунки,

а чоловікам на 23 Лютого, до якого

ми звикли як до свята чоловіків, –

грошові премії. Нехай вони неве�

ликі, але людям завжди приємно.

Цієї неділі – День працівників

сільського господарства, то ми

приготували своїм робітникам

грошові премії і чималі продуктові

набори у подарунок. 

– Що дає найбільший прибу-
ток?

– Найбільший дають кукуру�

дза, овес і озимий ріпак. Напри�

клад, торік ми посіяли 180 га ку�

курудзи, а в цьому – 300. Планує�

мо найближчим часом впроваджу�

вати переробку. Навесні плануємо

завершити реконструкцію корів�

ника для «чотирьохрядки» і збіль�

шувати поголів'я молочного стада,

щоб молоко не здавати на моло�

козаводи, а переробляти самостій�

но.

– Тобто ви насправді працюєте
без кредитів?

– Практично без великих кре�

дитів. Кожну копійку рахуємо, але

потроху розвиваємося. Бо дуже

цього хочемо.

– Якщо так складно працюва-
ти, то можна ж пристати на пропо-

зиції інвесторів, – не вгамовувався

японець. – То чому Ви цього не ро-
бите?

– До нас приїжджало багато

делегацій із різними пропозиція�

ми, причому й іноземні. Мені, на�

приклад, сподобалася пропозиція

естонців, які хочуть займатися і

рослинництвом, і тваринництвом,

щоб комплексне господарство

було. Проте ми вирішили поки

працювати самостійно, якщо ж

вже зовсім сутужно буде, тоді їм

телефонуватимемо. Розумієте,

люди бояться чужих, які б гарні

вони не були. 

Якщо стане вже зовсім сутуж�

но, і я відчую, що прийде справ�

жній інвестор, якому буде справді

потрібне господарство, а не мо�

жливість все з нього вижати, буде�

мо дивитися. Бо, наприклад, тра�

пляється так, що під виглядом ін�

вестора приходять ті, кому тва�

ринництво не потрібно – виріза�

ють скот і займаються рослинниц�

твом. Людей при цьому звільня�

ють з роботи, залишаючи п'ятьох

працюючих, а решту – на вільні

хліби. А я свій колектив ніколи не

проміняю.

– Навіщо при успіхах у рослин-
ництві займатися ще й тваринниц-
твом? Хай би кожен займався своєю
справою…

– Бо без розвиненого тварин�

ництва рослинництво не матиме

успіху. Право власності збанкруті�

лого КСП на тваринницькі при�

міщення ми отримали 2008 року.

Крім як руїнами назвати їх язик

не повертається. Почали прац�

ювати на фермі для великої рога�

тої худоби в минулому році. Ми

також займаємося свинарством –

маємо 200 голів. Корівники ми

реконструювали впродовж остан�

нього року, встановили охолоджу�

вач молока, поки що на 5 тонн.

Як я вже казала, триває підготов�

ка до введення в експлуатацію

весною нового корівника. Відно�

влюємо територію для вільного

вигулу тварин. Плануємо збіль�

шити наявне дійне стадо на 200

корів за рахунок власних нетелів.

(На це наш колега зауважив, що в

Японії максимальна кількість дій�

ного стада сягає 50 корів і утрима�

ються вони виключно на прив'язі, бо

катастрофічно не вистачає місця.

– Авт.).
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На Київщині завершують молотити кукуруд=

зу. Подивитися на цю культуру живцем на

теренах України і бажано в невеликому гос=

подарстві – таким було прохання нашого

японського колеги=журналіста Масару

Ямада. За його власним зізнанням, він з

перших днів перебування був надзвичайно

вражений красою нашої землі і українсь=

ких жінок. Тож врахувавши його побажан=

ня, ми вирішили побувати у сільгосптовари=

стві «Відродження» Фастівського району на

Київщині, щоб наш колега наочно переко=

нався, що українські жінки не лише прива=

бливі, а й надзвичайно хазяйновиті та го=

стинні. Коли ж він побачив цю справді ча=

рівну жінку Ларису Майсак і жовте кукуруд=

зяне поле, яким рушив сучасний комбайн, в

ньому прокинувся завзятий журналіст. Про

свої неперевершені враження, коли він

уперше в житті з благословення господині в

кабіні комбайнера пройшов загінку цим ди=

вовижним полем, він намагався розповісти

настільки, наскільки вистачало англійських

слів. Потім упродовж усієї зустрічі Масару

фахово розпитував Ларису Дмитрівну про

господарські справи; з неприхованою ціка=

вістю оглядав зернові склади, тваринниць=

кі ферми і поля під озиминою. Між ними то=

чилася жвава бесіда, навіть послуги пере=

кладу не завжди були потрібні.

Журналісти Юрій МИХАЙЛОВ (ліворуч) і Масару ЯМАДА (третій ліворуч) 
та керівники СТОВ «Відродження» Лариса МАЙСАК і Григорій МАЙСАК (праворуч)

Лариса Майсак: 

«Я свій колектив ніколи не проміняю!»



ОЧІЛЬНИК Київської обласної

державної адміністрації Анатолій

Присяжнюк за традицією перед

урочистою промовою запросив на

сцену Героїв України, які просла�

вляють Київщину у аграрному

секторі. 

«Це люди, які працювали на

землі, які вирощували урожаї, які

вели за собою великі колективи. І

завдяки вам, шановні Герої, сьо�

годні Київщина має гарні резуль�

тати. Ми вперше зібрали 3,1 млн

тонн зернових. Не вперше Київ�

щина стала одним з лідерів в аг�

рарному комплексі. І все це роби�

ли люди. І не випадково ми зустрі�

лися сьогодні в цьому закладі,

адже саме завдяки тісній співпраці

з науковими закладами Київщина

займає лідируючі позиції. І, споді�

ваюся, НУБіП і надалі даватиме

Україні справжніх фахівців», –

зазначив Анатолій Присяжнюк.

Продовження на стор. 6
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Є також відгодівельна

ферма, де наразі утримується

120 голів – бички і телиці. Бич�

ків вагою від 390 кг здаємо на

переробні підприємства, а те�

личок залишаємо на відтворен�

ня молочного стада. 

Хочу сказати, що я особи�

сто повірила у те, що держава

справді зацікавлена відроджу�

вати тваринництво, коли наше

господарство торік отримало з

районного бюджету безвідсот�

ковий кредит – 700 тис. грн на

3 роки. Це стало можливим за�

вдяки нашому районному ке�

рівництву – голові райдержад�

міністрації Анатолію Бусінкову,

голові райради Володимиру

Іщенку і начальнику сільгосп�

управління Миколі Кушніру.

На нашому прикладі за під�

тримки губернатора Анатолія

Присяжнюка почали працюва�

ти в інших районах Київщини. 

До отриманих грошей ми

додали свої 200 тис. грн і прид�

бали дві групи племінних те�

лиць червонорябої і чорнорябої

молочних порід, всього 50

голів. О це і є той результат,

який я обіцяла вам показати.

Щоб було максимально

комфортно працювати, ми

якісно відремонтували адмін�

будинок для робітників ферми.

Крім того, маємо в госпо�

дарстві власну ремонтну май�

стерню, де впродовж зими ме�

ханізатори займаються ремон�

том ґрунтообробної техніки до

весняно�польових робіт, і зер�

нотік. Та це, як і поле, – вотчи�

на нашого головного агронома

Григорія Михайловича. Він про

них краще розповість, я його

хліб і заслуги відбирати не хочу.

* * *

Недарма в Україні кажуть,

що чоловік і жінка – одна спіл�

ка. Впродовж життя вони

разом – Лариса Дмитрівна і

Григорій Михайлович Майсак.

Нещодавно відсвяткували 30

років подружнього життя.

Обидва закінчили Українську

сільськогосподарську академію

і майже одночасно направлені

на роботу в с.Малополовецьке

Фастівського району Київської

області. Тут фахово зростали,

працювали на різних відпові�

дальних посадах. Діти пішли

батьковими стежками – син

Вадим закінчив Київський на�

ціональний економічний уні�

верситет імені Вадима Гетьма�

на і працює в міжнародній

компанії в Києві, донька Тетя�

на по закінченні Білоцерків�

ського національного аграрно�

го університету працює в ро�

динному господарстві. На по�

саді заступника директора і го�

ловного агронома СТОВ «Ві�

дродження» цьогоріч до профе�

сійного свята Григорій Михай�

лович нагороджений Почес�

ною грамотою Київської обла�

сної ради. Адже 2012 року

господарство зібрало найкра�

щий урожай у Фастівському

районі. 

Артем Житков

Свято аграріїв розпочало 
урочисту ходу на Київщині
ВШАНУВАННЯ Регіони України вже посеред тижня розпочали святкувати День працівників
сільського господарства, яке традиційно припадає на третю неділю листопада. 14 листопада
святкування розпочала Київщина, зібравши своїх аграріїв для урочистостей у Національному
університеті біоресурсів і природокористування. 

На сцені Герої України Олексій ПРИЛІПКА, Петро САБЛУК, Володимир ЧЕРНИШЕНКО, Юрій КАРАСИК, 
Дмитро МЕЛЬНИЧУК, Олександр МОСТІПАН  та голова Київської ОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України:

МОЙСЕЄНКО Олександр Юрійович – голова ТДВ «Узинський цукровий
комбінат», Білоцерківський район; 

ІЩУК Олександр Васильович – директор ДП ДГ «Чабани» ННЦ «Інститут
землеробства НААН», Києво�Святошинський район. 

Почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації:

ТУЛЮПА Сергій Павлович – комбайнер ПОСП «Іванівське», Богуславський р�н; 
МЕЛЬНИЧЕНКО Олександр Васильович – механізатор СФГ «Альта»,

Бориспільський район;
ГРЕБЕННІКОВ Олександр Борисович – механізатор СП «Інтерагро�Сквира»,

Сквирський район;
КАДЬКАЛО Олексій Петрович – механізатор ТОВ «Насташка», Рокитнянський

район.

Подякою Київської обласної державної адміністрації:

ТАБАЧНИЙ Валентин Володимирович – оператор д ільниці  по
обслуговуванню птиці №2 ПрАТ «АФ «Березанська птахофабрика», Баришівський
район;

МОКРОГУЗ Володимир Миколайович – директор ПСП «Наталі»,
Миронівський район;

ЯСЕНОВИЙ Віктор Іванович – голова правління СВК «Пінчуки»,
Васильківський район;

НОРИНЧАК Леонід Володимирович – головний агроном СТОВ
«Відродження», Таращанський район. 

Почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продо	

вольства України: 

КОЗАЧЕНКО Сергій Дмитрович – голова правління СВК «Мрія», Іванківський
район;

ЖУРБЕНКО Галина Павлівна – начальник управління АПР, Вишгородський р�н;
ЛИМАРЧУК Олена Леонідівна – доярка ТОВ «Агро Дібрівка», Тетіївський р�н;
СИДОРЧЕНКО Валентина Іванівна – доглядач молодняка ВРХ ФГ «Ніна»,

Обухівський район.

Почесною грамотою Київської обласної ради: 

ЖЕРЕБОВ Микола Єпіфанович – голова правління Київського виробничого
об'єднання птахівничої промисловості «Київптахопром», м.Київ;

МАЙСАК Григорій Михайлович – головний агроном СТОВ «Відродження»,
Фастівський район;

СОКАЛЬСЬКИЙ Сергій  Дмитрович – головний агроном ТОВ «Полковничий
хутір», Ставищенський район. 

Подякою Київської обласної ради:

ІСКОРОСТЕНСЬКИЙ Петро Іванович – апаратник обробки зерна ТОВ
«Володарка�комбікорм», Володарський район;

ШЕПЕТЮК Зіновій Миронович – керівник фермерського господарства
«Статок», Згурівський район;

ОВЧАРЕНКО  Віктор Михайлович – директор ПП «Соєва сфера», Переяслав�
Хмельницький район.

Почесною грамотою Київської міської державної адміністрації:

БОРСУК Олександр Миколайович – директор ПП «Русанівське»,
Броварський район.

КАРАПАТА Тетяна Олексі ївна  – майстер машинного доїння ТОВ
«Агроконтраст», Бородянський район.

КУЦЬ Дмитро Павлович – тракторист�комбайнер СТОВ «Агрохолдинг МС»,
Макарівський район. 

ТЕСЛЕНКО Василь Павлович – механізатор СТОВ «Прогрес», Поліський район. 
ТКАЧОВ Олександр Іванович – директор Панфильської дослідної станції ННЦ

«Інститут землеробства НААН».

Кращі аграрії Київської області
відзначені до Дня працівників
сільського господарства

Анатолій ПРИСЯЖНЮК вручає Подяку Київської ОДА 
голові правління СВК «Пінчуки» Віктору ЯСЕНОВОМУ
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Початок на стор.5

ВІН ВИСЛОВИВ подяку усім аграріям, які

зібралися в залі, і виразив сподівання, що з

року в рік аграрні показники Київщини

тільки покращуватимуться.

Радник Президента України Віктор

Слаута підтвердив, що Київщина дійсно

серед лідерів АПК, але має й конкурентів,

що наступають на п'яти. «Колись казали,

що після Чорнобильської аварії з України

нічого не будуть купувати. Але за експор�

том олії ми зараз на першому місці, затре�

буване і наше зерно. Україна вже потуж�

ний гравець на світовому аграрному ринку.

І все це завдяки праці людей у різних регіо�

нах України», – наголосив він.  

Також посадовець побажав присутнім,

щоб держава стала їм надійним партнером.

Проте, зазначив він, «якщо вдуматися,

держава і наразі вже є таким партнером.

Чому ми кажемо про 24 мільярди з Китаю

як про інвестицію, оцінюємо кошти при�

ватних вкладників як інвестицію, а дер�

жавні дотації, які є тою самою інвестиці�

єю, вважаємо чимось звичним?».

Олександр Качний, голова Київської

обласної ради зазначив, що в Україні всі з

особливою теплотою ставляться до людей,

які дають нам хліб і до хліба.  

«Мені приємно, – наголосив він, –

сьогодні відзначити той факт, що, незва�

жаючи на складні погодні умови, аграрії

Київщини намолотили та зібрали понад

три мільйони тонн зернових. Нині завдяки

успіхам працівників села наша область за

аграрним потенціалом стала провідним ре�

гіоном в Україні». 

Теплі слова і привітання на адресу аг�

раріїв також висловили зі сцени заступ�

ник голови Київської міської державної

адміністрації Анатолій Голубченко та рек�

тор НУБіП, Герой України, Дмитро Мель�

ничук. 

Під час урочистостей найкращих пра�

цівників краю, які ефективно працюють на

благо Київщини, було відзначено почесни�

ми грамотами і подяками.

На завершення урочистостей гостей

чекав святковий концерт за участю місце�

вих і всеукраїнських зірок сцени. 

Павло Мороз

СПОДІВАЄМОСЯ, читачі «Агропрофі» вже добре

обізнані з діяльністю Міжнародної федерації аграр�

них журналістів (МФАЖ – англ. The International

Federation of Agricultural Journalists (IFAJ), а також

знають, що Україна (до речі, єдина з країн колиш�

нього СРСР, яка відповідає за критеріями свободи

слова вимогам МФАЖ) своєю Спілкою аграрних

журналістів входить до складу цієї поважної органі�

зації. Торік наше видання відгукнулося на заклик

МФАЖ і перерахувало усі гонорари вітчизняних аг�

рожурналістів, які взяли участь у спецвипуску (див.

«Агропрофі», №32 від 26 серпня 2011 року), колегам з

Японії, яка постраждала тоді від «мирного» атому

Фукусіми. Японські аграрні журналісти з великою

вдячністю сприйняли фінансову допомогу МФАЖ

і акцію українських колег. Однак усі отримані

кошти вони одностайно передали своїм японським

фермерам, які приймали міжнародну когорту жур�

налістів на конгресі в Японії 2009 року і постражда�

ли внаслідок стихійного лиха навесні 2011 року.

Цей вчинок вони пояснили так: будуть процвітати

японські фермери, буде робота й у них, аграрних

журналістів! 

Участь у МФАЖ обумовлює не лише можли�

вість брати участь у щорічних конгресах, що про�

ходять в країнах�членах організації, а й дописувати

однією з її чотирьох офіційних мов до електронної

газети МФАЖ. А ще – відвідувати країни об'єднан�

ня і надавати взаємну допомогу таким самим аграр�

ним журналістам під час їхніх відвідин один до

одного. 

Ставлення до журналістики в усьому світі дуже

поважне, адже вона насправді є тією самою четвер�

тою владою. Україна вже здійснила спроби налаго�

дити постачання своєї агропродукції до Японії. По�

точного маркетингового року ми поставили на

ринок цієї азійської країни понад 500 тис. тонн ку�

курудзи, якою покупець залишився задоволений.

Задля того, щоб побачити країну зсередини, днями

до нас завітав віце�президент Японської асоціації аг�

рарних журналістів Масару Ямада. Він є старшим

журналістом Japan Agricultural News («Японські

сільськогосподарські новини») – щоденної друко�

ваної газети, наклад якої сягає 360 тисяч примірни�

ків. Це говорить про ту увагу, яку цілком високоін�

дустріальна країна приділяє сільському господар�

ству. Більшість читачів – фермери, підприємства пе�

реробної промисловості, урядові агенції. Власником

газети є Спілка сільськогосподарських кооперати�

вів Японії. В газеті працює близько 100 журналістів. 

Крім того, Масару Ямада має докторський сту�

пінь з комунікацій у сільському господарстві, є по�

заштатним викладачем в університеті Мейдзі, де

Свято аграріїв розпочало
урочисту ходу на Київщині

У нас є те, чого
викладає аграрну журналістику,

якій сам свого часу навчався у

США. Він також спеціалізується

на міжнародних аграрних нови�

нах. 

Метою його візиту до України

стало з'ясувати, чому Україна за�

проваджує обмеження на експорт

зерна. Він мав на меті дізнатися

про заходи уряду з цього питання,

думку учасників вітчизняного

ринку, для чого хотів би зустрітися

з урядовцями, аналітиками, сіль�

госпвиробниками. 

В цьому випуску ми публіку�

ємо два матеріали про перебуван�

ня нашого шанованого гостя: на

філії «Переяславська» ТОВ СП

«НІБУЛОН» (див. стор. 8) та у

СТОВ «Відродження» (див.

стор. 4). Роздивившись Україну,

склавши про неї, щиро сподіва�

ємося, позитивне враження, він

доволі детально і цікаво розповів і

нам про свою країну.

* * *

Тож Японія – це відносно не�

велика острівна країна, розташо�

вана у північно�західній частині

Тихого океану. Якщо поглянути на

карту, японський архіпелаг, що

простягнувся дугою з північного

сходу на південний захід, нагадує

морського коника. Він складаєть�

ся з чотирьох великих островів

Хоккайдо, Хонсю, Шікоку та

Кюсю, а також з понад 3 тисяч

дрібних острівців. Більша частина

країни вкрита горами, серед яких

багато вулканів. Найвищий з них

– національний символ – гора

Фудзі (3776 м над рівнем моря). Зі

сходу і півдня країну омиває

Тихий океан, з заходу – Японське

та Східнокитайське море, а з пів�

ночі – Охотське море. Така кіль�

кість води і зумовлює особливості

японського клімату, що фатально

впливає на сільське господарство.

До того ж Японія посідає 62 місце

в світі за розміром території і 10�е

місце – за чисельністю населення,

яке становить понад 128 мільйонів

осіб. Близько трьох чвертей меш�

канців країни живе в містах. 

З кінця минулого століття в

Японії почалося швидке скоро�

чення орних площ, особливо за�

ливних полів. Причинами скоро�

чення називають перехід японців

від традиційного до західного спо�

собу життя – зменшення спожи�

вання рису і збільшення спожи�

вання пшеничних виробів, м'яса,

молочних продуктів тощо. Іншою

причиною скорочення орних зе�

мель є урбанізація, а також розви�

ток підприємств вторинного і тре�

тинного секторів економіки. Ко�

лишні сільськогосподарські угіддя

відводяться під будівництво жит�

лових приміщень, заводів, офісів

або доріг. Таким чином орні землі

зменшилися з 5,8 млн га у 1970�му

до 4,69 млн га у 2005�му. При

цьому площі суходільних полів

зменшилися всього на 0,24 млн га,

а заливних – на 0,86 млн га.

Масару ЯМАДА щасливий побачити Україну



Універсальні –
японські фермери 
ЗА ЧИННИМ японським законо�

давством усе населення країни,

що зайняте у сільському господар�

стві, називається фермерами.

Вони поділяються на дві категорії:

ті, хто вирощують продукцію для

власних потреб, і ті, хто вирощує

продукцію на продаж. Перші на�

зиваються простими фермерами,

а другі – фермерами�торговцями.

Останні, за законом, повинні

мати орні землі площею більше 30

соток, щорічний дохід з яких пе�

ревищує 500 тисяч ієн (близько 50

тис. грн за офіційним курсом

НБУ).

Фермери�торговці також поді�

ляються на три типи: професіона�

ли, напівпрофесіонали і любителі.

До першого і другого типу нале�

жать особи, молодші 65 років,

котрі займаються сільськогоспо�

дарськими роботами понад 60 днів

на рік. Річний дохід професіоналів

в основному формується за раху�

нок збуту сільськогосподарської

продукції. Напівпрофесіонали за�

робляють на сільському господар�

стві лише частково, а любителі –

це, як правило, пенсіонери, для

яких вирощування продукції є

джерелом додаткового заробітку

або хобі. Наразі більше половини

японських фермерів належать до

третього типу і є, переважно, осо�

бами похилого віку. Кількість

ферм, так само як і самих ферме�

рів, неухильно скорочується – за

10 останніх років ферм поменша�

ло на 500 тис., а фермерів стало

менше на 1 мільйон.

Зернові культури сіють на

більшій частині посівних площ, на

чверті угідь вирощують овочі (в

основному тепличні в приміській

зоні). На Хоккайдо вирощують

цукрові буряки, а на півдні країни

– цукрову тростину. Росте у Япо�

нії також чай, цитрусові, яблука з

грушами, сливи і персики, хурма

(до речі, Японія – її батьківщина).

Є і виноград, і кавуни з динями, у

теплицях – навіть ананаси. Крім

того, на південному заході великі

площі відведені під полуницю. 

З риби на м'ясо
ДО ДРУГОЇ світової війни японці

практично не споживали в їжу

м'ясо – воно було супердорогим,

тому головним джерелом тварин�

ного білку служили морепродук�

ти, а вуглеводів – рис. Рибальство

і переробка морепродуктів були

традиційною галуззю господар�

ства японців ще від часів неоліту. І

досі мешканець Японії в серед�

ньому споживає 168 грамів риби

щодня – це найвищий показник

серед країн світу. Прибережні

води Японського архіпелагу багаті

на рибу, їстівні водорості та інші

морські ресурси, а риболовний

флот країни – найбільший у світі

(кілька сотень тисяч суден, пра�

вда, в основному – невеликих).

Японія – чи не єдина країна,

котра попри міжнародну заборону

продовжує промислове полюван�

ня на китів. Проте цього недостат�

ньо, тому Японія ввозить 20% усієї

риби світу, що експортується ін�

шими країнами. Після 1995 року

Японія більше ввозить продуктів

рибальства з закордону, ніж доб�

уває або вирощує сама. 

Тваринництво почало активно

розвиватися тільки після Другої

світової війни, в основному на

півночі. Тому й досі частка тва�

ринництва у структурі сільсько�

господарського виробництва вдві�

чі менша, ніж рослинництва. На�

разі поголів'я ВРХ налічує 5 млн

голів, половина з них – молочні

корови. Проте у одному фермер�

ському господарстві утримують

максимум 50�60 корів. Займатися

молочним тваринництвом наразі

тут вигідно. Адже закупівельна

ціна на молоко у промислових

підприємств (приватний сектор

корів не тримає) становить близь�

ко $0,8 за літр, а ціна реалізації в

роздрібній торгівлі – близько $2.

Звичка до молока у японців ще не

виробилася, тому розмаїттям мо�

лочних виробів Японія пишатися

не може, так само як і обсягами

виробництва – сухе молоко також

імпортують, в тому числі і з Укра�

їни. Серед продуктів із тваринно�

го молока власного виробництва

споживають пастеризоване ціль�

не молоко і м'які сири. Тверді вза�

галі не виробляють, так само як і

кефіри; з кисломолочної групи

виготовляють йогурти із застос�

уванням того самого сухого зне�

жиреного молока. Більш тради�

ційним, принаймні для японців

середнього і похилого віку є соєве

молоко і  продукти з сої,  яка

майже стовідсотково імпортуєть�

ся. До питань безпеки харчових

продуктів японці ставляться дуже

педантично. Тому не дивно, що

нашого творчого колегу особливо

цікавили питання безпеки вироб�

ництва української тваринниць�

кої і рослинницької продукції та

їхнього лабораторного досліджен�

ня – їм не байдуже, що спожива�

ти. Так само як і ми, японці по�

любляють свинину і на півдні

країни утримують до 7 млн голів

свиней. Характерною особливі�

стю японського тваринництва є

привозні корми (в першу чергу,

кукурудза) оскільки власне ви�

робництво забезпечує не більше

третини необхідних обсягів.

У перший день перебування

пан Ямада намагався серед вели�

кої кількості українських страв,

якими його частували наші госпо�

дарі�приймаючі сторони, вибира�

ти овочі і рибу. Однак відвідавши

українського борщу зі сметаною

та м'ясцем, вже не відмовлявся і

від чорного хліба із салом та ча�

сником, оселедця і, звичайно, –

вареників. Та особливо вразила

його своїми смаковими якостями

наша ряжанка, а кефір дещо зди�

вував. Таку реакцію гість пояснив

тим, що в жодній країні світу

таких молочних продуктів не куш�

тував.

Земельне питання – 
вільна неволя
СЛІД ТАКОЖ зазначити, що вся

земля сільськогосподарського

призначення в Японії після Дру�

гої світової війни була націоналі�

зована і розподілена серед ферме�

рів, тобто перейшла у приватну

власність. Основна маса фермер�

ських наділів відтоді становить 1�2

га. У середньому, одне фермерське

господарство володіє 1,8 га ріллі.

На таких ланах, звісно, не розвер�

нешся. Для Хоккайдо цей показ�

ник становить 18 га, а для решти

46 префектур – 1,3 га.

Земля в Японіі є об'єктом

ринку, тому її можна продавати,

передавати у спадок, дарувати. У

разі дарування податок буде таким

високим, що приймати в дарунок

землю абсолютно невигідно.

Придбати ж сільськогосподарську

землю може лише фермер, бо в

країні дуже сильно розвинена ко�

операція, і всі фермерські госпо�

дарства входять до тих або інших

кооперативів. Якщо, наприклад,

фермер виходить на пенсію, а

його спадкоємці не бажають зай�

матися сільським господарством,

він може продати свою землю, а

інший фермер – її купити. Тож

трапляються такі господарі, які є

власниками 2�3 га землі, але біль�

ше 6 гектарів жоден фермер не

має. Щодо вартості, то у сільській

місцевості земля більш дешева і

коштує в межах $30 тис./га. 

Але якщо ця сільськогоспо�

дарська земля поблизу великих

міст, її ціна може сягати від $300

до $500 тисяч за гектар, бо земля

може продаватися під будівниц�

тво житла або супермаркету. З ін�

шого боку, змінити цільове приз�

начення сільськогосподарських

земель практично неможливо,

адже податку на землю в країні

немає, і уряд турбується про збе�

реження земель сільськогоспо�

дарського призначення. Але з ро�

звитком міст вони змушені роз�

ширюватися, тому може настати

такий час, коли уряд розглядати�

ме можливість зміни призначен�

ня землі. Тож того дня фермер

може за мить стати дуже�дуже ба�

гатим. 

Усе більшої популярності на�

буває оренда землі. Великим вва�

жається фермер, який має в обро�

бітку 20�30 гектарів.

Імпорт, 
камікадзе і дощі
ЗА ТАКИХ умов багато не виро�

стиш, а майже 130�мільйонне на�

селення годувати треба. Наразі

Японія забезпечує власну потребу

в рисі на 102%, в картоплі – на

85%, в овочах – на 86%, в фруктах

– на 47%, в м'ясі – на 56%, в мо�

лочних продуктах – на 72%, в

пшениці – на 7%. Тому країна ста�

більно утримує першість з імпорту

продовольства, адже 60% внутріш�

ньої потреби у харчах наразі задо�

вольняється саме цим шляхом.

Вирощувати якісь зернові крім

рису там практично неможливо, а

низькоросла пшениця, яку поде�

куди сіють до дощів перед рисом,

дає чисто символічну урожай�

ність. Про фураж і говорити нічо�

го – дві третини його завозять. За�

возять з усього світу. Можна було

б піти найкоротшим шляхом – під

боком Китай, але між Китаєм і

Японією кішка пробігла ще у се�

редньовіччі, відголоском з тих

часів до нас дійшло слово «камі�

кадзе». У перекладі з японської це

означає «божий вітер» – так вдяч�

ні японці назвали тайфуни, котрі

у 13 столітті двічі знищували за�

гарбницький флот хана Хубілая,

тодішнього правителя Китаю. 

Сезон дощів там починається

на Окінаві у травні і закінчується

на Хоккайдо наприкінці липня,

проносячи дощовий фронт уз�

довж усього архіпелагу на північ.

У центральних областях Японії

дощить впродовж декількох тиж�

нів, починаючи з середини чер�

вня. Наприкінці літа та на початку

осені тайфуни знову приносять

сильні дощі. Не дивно, що на пи�

тання, чого не вистачає сільсько�

му господарству Японії,  пан

Ямада жартома відповів – пара�

сольки.

* * *

Тож, читайте репортажі про
відвідини вітчизняних сільгосппід�
приємств та науково�освітніх за�
кладів, які здійснив пан Масару
Ямада під час перебування в Украї�
ні, сьогодні на сторінках 4 і 8, а
також у наступних номерах «Агро�
профі».

Тетяна Шелкопляс

Олесь Євтєєв
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в Японії немає

Таких безкраїх ланів під озиминою Масару ЯМАДА в Японії не бачив



ЗАСОБИ масової інформації в

Японії є одними з найрозвинені�

ших у світі: країна посідає перше

місце за тиражем щотижневих

газет та ступенем їх поширення.

Також Японія входить до десятки

провідних країн за кількістю дру�

кованих видань (насамперед, книг

і журналів) на одну особу. Незва�

жаючи на поширеність телебачен�

ня, основним джерелом інформа�

ції для японців залишаються газе�

ти. Є серед них і вузькопрофесій�

ні, в тому числі – аграрні. Близько

80% громадян читають пресу. Де

ще можна знайти країну, у котрій

видається щоденна газета Japan

Agricultural News («Японські

сільськогосподарські новини»),

котра виходить 7 днів на тиждень

тиражем 360 тисяч примірників?  

Масару Ямада, старший

журналіст газети Japan Agricultural

News, віце�президент Асоціації аг�

рарних журналістів Японії, що

входить до Міжнародної федерації

аграрних журналістів (IFAJ),

днями приїхав на оглядини до Ук�

раїни. Це перший візит сільсько�

господарського журналіста з Япо�

нії не лише до нашої країни, але й

на терени колишнього СРСР. Го�

ловна причина, що змусила його

летіти через півсвіту, – пильний

інтерес до українського сільсько�

го господарства з боку Японії.

Країна з обмеженими ресурсами

вимушена імпортувати велику

кількість продовольства, в тому

числі – зернові культури. Японці

вже давно не ходять у кімоно і не

обмежують свій раціон рисом і

рибою, хоча останні і є традицій�

ною їжею. Нинішні японці хочуть

м'яса і молока, а ресурсу для кор�

мової бази – немає. Фураж заво�

зять з усього світу, а в цьому році

завезли і першу партію українсь�

кої кукурудзи – понад 500 тис.

тонн. Тож Масару Ямада і хотів на

власні очі побачити та розказати

японцям в серії статей, як виро�

щуються, збираються і транспор�

туються зернові в нашій країні. 

Демонструючи
найкраще
НАЙБІЛЬШ яскраво і доступно

досягти бажаного можна, побу�

вавши на зерновому перевантажу�

вальному терміналі неподалік від

столиці – філії «Переяславська»

ТОВ СП «НІБУЛОН». Примруже�

ні очі японського колеги почали

збільшуватися ще на під'їзді до

об'єкту, коли він побачив «бата�

рею» сріблястих циліндрів, які

верхівками торкались до неба, та

нескінченний ланцюжок потуж�

них вантажівок, вщерть заповне�

них золотистою кукурудзою.

Сезон збирання кукурудзи саме в

розпалі, а куди ж і везти урожай,

як не до найсучаснішого елевато�

ра в окрузі? Тому перевантажу�

вальний термінал на дніпровських

берегах, один із 22 аналогічних

об'єктів компанії, працює цілодо�

бово, приймаючи, переробляючи

зерно, яке потім завантажується

на баржі власного флоту та прямує

до моря. Японському гостю до�

кладно показали, як приймають і

зберігають зерно, дозволили під�

нятися на верхівку силосу, аби він

міг насолодитися видноколом та

оцінити масштаби елеваторного

комплексу.

Особливу зацікавленість у

нього викликала контрольна лабо�

раторія. Пан Ямада має докторсь�

ку ступінь у галузі сільськогоспо�

дарської комунікації – є у Японії і

така спеціальність, але він не на�

стільки досконалий фахівець на

зерновому ринку, як, скажімо,

професійні імпортери зерна. Тим

більше, що сільське господарство

Японії доволі специфічне і на

наше не схоже. Проте як спеціа�

ліст з міжнародних аграрних

новин він побував і в Європі, і в

Америці, тому може порівнювати.

Було помітно, що обладнання і

можливості «НІБУЛОНівської»

лабораторії справили на японсько�

го журналіста яскраве враження. 

Захоплення викликав і висо�

кий професіоналізм працівників.

Адже не лише в Японії знають, що

найсучасніші аналізатори з

комп'ютерами ні на що не здатні

без освіченого і досвідченого пер�

соналу. Тому він особливо ціка�

вився освітою і кваліфікацією

людей, котрі обслуговують лабо�

раторний комплекс. Масару

Ямада не приховував здивування,

коли виявилося, що тендітна дів�

чина, котра демонструвала йому

можливості устаткування, має

якісну вузькопрофільну вищу ос�

віту. Він бо не знав, що у «НІБУ�

ЛОНі» не бояться довіряти справу

молодим, і схожа зовні на старшо�

курсницю�відмінницю завідуюча

лабораторією Олена Гулько у

свої 27 років вже досвідчений ін�

женер�технолог з переробки

зерна. Вона отримала ґрунтовні

знання в Одеській національній

академії харчових технологій.

Крім того, кожного року увесь

персонал компанії проходить пі�

двищення кваліфікації, опано�

вуючи останні досягнення науки і

техніки у царині сільського госпо�

дарства і, зокрема, переробки зер�

нових. 

Де взяти зерно
серед морів
ПИЛЬНА увага до аграрних рин�

ків світу викликана особливостя�

ми аграрного виробництва країни

Сходу сонця, що зумовлені її гео�

графічним розташуванням та клі�

матом. Сільськогосподарські угід�

дя Японії складають 13% її тери�

торії – близько 6 млн га, проте по�

сівна площа суттєво більша, адже

в деяких районах країни вирощу�

ють 2�3 урожаї на рік. Більше по�

ловини цих угідь – заливні поля,

які використовуються для рисів�

ництва. Рис в Японії вирощують

вимушено: більшість сільськогос�

подарських земель знаходяться в

зонах, де річна сума опадів ста�

більно сягає позначки 2000 мм, а є

місцини, де цей показник дохо�

дить до 3000�5000 мм. Для порів�

няння: в Києві за рік випадає 620

мм опадів, то ж можете уявити, які

в Японії зливи. 

Японії притаманне інтенсивне

сільське господарство, оскільки

сільгоспугіддя переважно малі –

1�2 га. Вони обробляються багать�

ма фермерами, як правило без за�

стосування великої сільськогоспо�

дарської техніки, з використанням

природних або хімічних добрив.

Оскільки в країні не вистачає рів�

нинних земель, багато угідь розта�

шовані на терасах на схилах гір,

що також ускладнює використан�

ня техніки.

На наше запитання щодо того,

звідки імпортує Японія зернові,

гість розповів, що попри непрості

відносини, що складались віками

з великим континентальним сус�

ідом, імпорт з Китаю складає

близько 20%. Ще 10% завозять зі

США, а на «решту» шукають в

інших країнах. Цього року перша

партія кукурудзи прийшла і з Ук�

раїни. 

Взагалі на території Японії

ГМО�культури не заборонені, ї

хоч сама країна їх не вирощує,

контролю на митниці за цим по�

казником немає. Саме тому пан

Ямада так захоплювався надсуча�

сною лабораторією на терміналі

«НІБУЛОНУ», яка має можли�

вість визначати крім іншого вміст

ГМО у зернових: у випадку імпор�

ту знатимеш, що купуєш. Наш

гість крім диктофонного запису

англійського перекладу особливо

важливі моменти занотовував до

свого записничка. Цей запис став

другим після занотування техно�

логії і приладів, за допомогою

яких проводиться експертиза при�

везеного на продаж зерна. Слід

зауважити, що весь імпорт сіль�

госппродукції спрямовується

Японією або на безпосереднє хар�

чування людей, або на вигото�

влення комбікормів для тварин�

ництва. Тому країна вважає нем�

ожливим використовувати дефі�

цитні у світі і високовартісні про�

довольчі сільгоспкультури на біо�

етанол, хоча майже третина

японського імпорту припадає

саме на енергоносії.

За швидкістю
будівництва
наздоганяємо
Японію
ЕКСКУРСІЯ територією терміна�

лу відверто захоплювала нашого

гостя. Він щиросердно зізнався,

що не очікував побачити такої ве�

личі, детальної обрахованості роз�

ташування і функціонування

об'єктів і повсякмістної абсолют�

ної чистоти. Він дуже уважно роз�

дивлявся, як саме висипається ку�

курудза з машин і які потужні пи�

лососи всмоктують пил, щоб він

не потрапив у довкілля. Гість по�

яснив, що бачив такі елеватори в

інших країнах (хоча не уточнював,

у яких саме), де довкілля було за�

сипане лушпинням від кукурудзи,

що спричиняло неабиякі незруч�

ності навколишній громаді і еко�

логії. Відтак інформація про те,

що до зведення елеваторних ком�

плексів українська екологічна ін�

спекція висуває дуже жорсткі ви�

моги і «НІБУЛОН» є прикладом

дотримання цих вимог, цілком за�

довольнила пана Масару. Він

також занотував і це до свого за�

писничка. 

Саме зараз під завантаженням

на терміналі була одна з 28 неса�

мохідних «НІБУЛОНівських»

барж, які, як з'ясував журналіст, є

не лише знаряддям для транспор�

тування зерна, а – справжнім еле�

ватором на воді об'ємом 4,5 тис.

тонн кожна. Він також хотів по�

бачити один із чудо�буксирів

компанії, однак судно на той час

виконувало завдання на рейді,

тому довелося задовольнитися де�

тальною розповіддю про історію

створення унікальної флотилії та

її можливості. 

При тому, що Японія є однією

з найтехнологічнішіх країн світу і

швидкість будівництва за умов

стовідсоткової якості відіграє тут

визначальну роль, темпи будів�

ництва елеватора у Переяславі від�

верто вразили журналіста. Він по�
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ЦІНА наразі справді хороша: пше�

ниця продовольча коштує понад

2000 грн за тонну, кукурудза також

перетнула цю позначку, соя та со�

няшник – 4400�4500 грн. Тож зер�

нотрейдерів нарешті припинили

звинувачувати в усіх негараздах

зернового ринку, бо ми зрештою

підбили баланси і уклали цивілізо�

ваний меморандум між урядом і

гравцями ринку про граничні об�

сяги експорту зернових без всяких

обмежень. Цей захід став підтвер�

дженням реальної співпраці бізне�

су і влади. Виявляється, можемо,

якщо забажаємо.

Іще однією візитівкою України

продовжує залишатися птахівнича

галузь, яка поступово нарощує ви�

робництво м'яса птиці та курячого

яйця. Цьогоріч на 1 листопада ви�

роблено на 5% курятини більше –

924,6 тис. тонн, а експорт зріс на

13,4%. Крім того, за цей час обсяги

виробництва курячого яйця зросли

на 1,3%, тобто майже на 123 млн

штук. Галузь активно представляє

Україну на світовому ринку як од�

ного з лідерів.

Справи тваринницькі також

можна вважати стабільними; при�

наймні, за офіційною статисти�

кою, нам вдалося припинити ма�

сове вирізання худоби. Так, чи�

сельність ВРХ в усіх категоріях

господарств на 1 листопада добігає

позначки 4925 тис. голів і їхня

кількість навіть дещо збільшилася

проти минулого року. Корів наразі

2602,7 тисяч, а от їхня чисельність,

на жаль, в основному за рахунок

особистих господарств зменшила�

ся на 15,3% проти 1 листопада 2011

року. Поголів'я свиней загалом по

країні залишилося майже на рівні

аналогічних показників минулого

року – 8085,3 тис. особин, проте

якщо в сільгосппідприємствах їх

збільшилося на 4%, то в населен�

ня зменшилося на 0,4%. Овець та

кіз із загальних 1916 тисяч левову

частку вирощують господарства

населення (1639,6), де їхня кіль�

кість навіть збільшилася на 25,2

тис. (1,6%).

Нехай повільно, але зростає і

виробництво тваринницької про�

дукції: за даними Держстату, ви�

робництво м'яса у січні�жовтні

2012 року склало 102,2% до відпо�

відного періоду минулого року, мо�

лока – 102,7%. Тішить, що голов�

ний приріст – саме за рахунок

крупнотоварного виробництва –

там зростання склало відповідно

103,6% та 113,8%. І хоча це лише

початок, все ж тренд позитивний

– агровиробництво потроху вихо�

дить з селянського подвір'я на ін�

дустріальні рейки.

Є чим пишатися аграріям,

котрі нарешті дочекалися свого

свята – дев'ятнадцятий раз вшано�

вувала Україна своїх годувальни�

ків. У однойменному палаці куль�

тури та мистецтв в Києві 15 листо�

пада зібрався цвіт хліборобської

нації, щоб порадіти за нагородже�

них, помилуватися святковим кон�

цертом, а перед тим усе ж погово�

рити про наболіле. Традиційно так

було завжди. Аграрна країна на пе�

реломі – ось�ось розпочнеться бо�

люча, а подекуди і трагічна сторін�

ка нашої історії – земельна рефор�

ма. Як вона відбуватиметься, як

вплинуть її результати на долю тре�

тини населення, котра працює в

сільському господарстві? Куди ру�

хатися вітчизняному АПК, яка

продукція та на яких ринках буде

затребуваною у найближчому май�

бутньому? Люди сподівалися хоча

б зараз на ґрунтовну розмову. Саме

такі думки було чутно від числен�

ної когорти аграріїв перед почат�

ком урочистостей, адже збиратися

вони почали заздалегідь, як того

вимагає протокол у разі участі ви�

сокопосадовців. Та її вкотре не

вийшло. 

Держава розуміє значимість аг�

рарного сектору – привітати хлібо�

робів прийшов Президент України

Віктор Янукович. Він звернувся до

зібрання з короткою промовою та

вручив державні нагороди до

свята. І все – тут же розпочався

святковий концерт. Ми розуміємо,

що Глава держави має дуже щіль�

ний графік і не міг приділити агра�

ріям багато часу. 

бачив фото урочистої церемо�

нії закладання фундаменту 12

квітня 2012 року і урочистого

введення об'єкта в експлуата�

цію 26 липня 2012 року за уча�

стю Прем'єр�міністра України

Миколи Азарова і численних

поважних гостей й сфотогра�

фував їх, бо на слово в це мало

хто повірить. Він уважно ви�

слухав розповідь директора

філії Артема Новохатько про

етапи зведення елеватора і його

цілодобову роботу й залишив�

ся надзвичайно задоволеним.

Він запитав, чи не боїться ке�

рівництво компанії призначати

на такі відповідальні посади

молодих фахівців, і отримав

відповідь, що генеральний ди�

ректор ТОВ СП «НІБУЛОН»

Олексій Вадатурський, з часів

заснування компанії понад 20

років тому, робить ставку на

досвідчених професіоналів,

яких вважає за краще виховува�

ти в компанії. 

Перед тим, як потрапити на

термінал, пан Масару дорогою

уважно вивчав змістовний аль�

бом англійською мовою про

компанію «НІБУЛОН» та її ін�

вестиційний проект. Тому вирі�

шив не розпитувати в подро�

бицях про діяльність компанії,

проте не втримався і таки спи�

тав про візитівку нашої країни

– перевантажувальний термі�

нал у Миколаєві. Розповіддю

залишився відверто вражений і

надзвичайно дякував Артемові

за подарунок – велике фото ук�

раїнського красеня�термінала. 

Наш гість пообіцяв, що усі

свої надзвичайні враження від

Переяславського терміналу і

компанії «НІБУЛОН» в цілому

він детально викладе на сторін�

ках свого видання і примірни�

ки японською надішле до Ук�

раїни. А текст публікації пере�

кладе англійською і відправить

нам та до інформаційного цен�

тру IFAJ.

* * *

ВІЗИТ Масару Ямада – лише

перша ластівка, яка, як відомо,

весни не робить. Проте гостин�

ність і досягнення українців

його приємно вразили, тому

невдовзі, сподіваємося, нам

варто очікувати цілого «десан�

ту» аграрних журналістів, котрі

захочуть більше розповісти

співвітчизникам про нашу кра�

їну, її аграрний та експортний

потенціал. Прикро, але навіть

пан Ямада, людина освічена і

культурна, зізнався, що до візи�

ту в Україну, вона асоціювалася

у нього виключно з Чорноби�

лем і жирними чорноземами,

які ми не здатні належно вико�

ристовувати. Настав час руйну�

вати стереотипи, розширювати

обрії нашого експорту і спів�

праці з найвіддаленішими кра�

їнами світу. Японія – один зі

світових економічних лідерів, і

варто поборотися за її увагу,

тим більше, що ми маємо що

запропонувати.

Олесь Євтєєв
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Робота завершилася. 
Хай живе нова робота!

Продовження на стор. 10

Початок на стор.1

Президент України В.Ф.ЯНУКОВИЧ нагороджує Д.К.МОТОРНОГО

Герої України В.І.ЧЕРНИШЕНКО, О.Г.БОРОВИК, Ю.М.КАРАСИК

У першому ряду – нагороджені на святі представники АПК



Початок на стор. 1, 9
Але ж профільний міністр просто

зобов'язаний був це зробити –

кому, як не йому потрібно було б

чітко окреслити плани держави в

аграрному секторі, детально зупи�

нитися на результатах аграрного

року, розібратися, за рахунок яких

чинників ми змогли наперекір

природі отримати достойний уро�

жай. Проте Микола Присяжнюк і

решта його заступників, що були в

повному складі у святковій залі, до

людей так і вийшли. 

Шкода, що вкотре не відбулося

справжнього діалогу між владою і

селом – ну не заради ж концерту

з'їжджалися люди з найвіддалені�

ших куточків країни! Виходить, що

влада лише транслює свої плани і

програми в аграрному секторі, по�

слідовно готує земельну реформу,

а думки самих хліборобів, чиї долі

залежать від землі, почути не хоче.

Чи може боїться? От і вийшло

свято, як хризантема – на вигляд

квітка красива, а пахне гірко.

Та не можуть селяни спокійно

зимувати – ятрить душу земельне

питання. Все невідворотніше, все

ближче ринок землі. Як воно буде

– ніхто не знає, проте рішучості у

влади достатньо. Вже зроблено

перші кроки – збільшено норма�

тивну оцінку землі, що прямо

впливає на собівартість продукції

АПК. Немає ніяких сумнівів, що

орендодавець повинен отримувати

достойну плату за свою землю,

проте примарною виглядає ідея,

що можна прожити лише за раху�

нок цієї плати. 

Якщо взяти досвід потужної аг�

рарної країни США, то, напри�

клад, у її штаті Огайо з 70 тисяч

фермерів сільським господарством

займаються лише 9 тисяч. Решта

віддає землю в оренду і заробляє

іншим бізнесом – бо навіть у

США на земельну ренту не прожи�

веш. Наприклад, один відомий

нам американський фермер пра�

цює в Африці, заробляє там на бу�

дівництві: за 30 акрів землі (це

близько наших 60 га) і ферму з бу�

дівлями він отримує орендної

плати за рік менше, ніж за місяць

заробляє на будівництві в Африці.

В Україні орендна плата за зе�

мельний пай також не може стати

ґрунтовною допомогою для селя�

нина, проте вона перетворилася на

пута, що стримують розвиток агро�

виробництва. Склалася ситуація,

коли збільшення нормативної

оцінки землі ніяк не коригується з

відсотковою ставкою орендної

плати, проте здається нікого в кра�

їні це не бентежить. Більше того,

лунають непоодинокі пропозиції

збільшити розмір орендної плати

до 10% від суми нормативно�гро�

шової оцінки. Хто за таких умов

буде вирощувати хліб?

Проте у своєму виступі під час

урочистостей в палаці «Україна»

Президент Віктор Янукович крім

іншого сказав, що доцільно було б

вивчити можливість збільшення

плати за користування землею,

щоб розширити фінансові можли�

вості місцевого самоврядування

для розвитку сільських територій.

Це не перший крок у цьому на�

прямку: ми в «Агропрофі» вже на�

водили схожі ініціативи народних

депутатів та згубні наслідки цих

ідей для сільськогосподарського

виробництва. Збільшення податко�

вого тиску, нехай навіть воно слу�

гуватиме благородній меті розбудо�

ви сільських територій, знищить

економічну зацікавленість у ро�

звитку агровиробництва, а про тех�

нічне переозброєння, застосування

передових технологій можна забути

зовсім. Хто буде виробляти продо�

вольство собі у збиток? 

А його вага в умовах сьогоден�

ня стрімко зростає. Не нафта і зо�

лото, не метал і хімія, а саме їжа

стає головним стратегічним ресур�

сом. Дякувати Богові і роботящим

рукам селянина, цього ресурсу

наша держава і сама має вдосталь, і

світові запропонувати може. То ж

варто не розпорошувати зусилля, а

створювати сприятливі умови для

нарощування експортного потен�

ціалу вітчизняного агросектору. На

цьому наголосив і Глава держави –

вітаючи аграріїв України з профе�

сійним святом, Президент зазна�

чив: «Ми повинні сформувати

конкурентоспроможний агропро�

мисловий комплекс, який дозво�

лить Україні посісти провідні

місця на світових продовольчих

ринках та гідно відповісти на гло�

бальні виклики сьогодення. Світо�

вий ринок продовольства дає по�

зитивні сигнали. З 1990 року обсяг

світового імпорту основних видів

продукції тваринництва подвоївся.

Сьогодні населення світу переви�

щує 7 млрд осіб, а до 2042 року

воно може зрости до 9 млрд. Нас�

лідком цього стане розширення

попиту на продовольство щонай�

менше на третину. Це – історич�

ний шанс для України, і ми повин�

ні використати його, щоб зайняти

провідне місце на ринку продо�

вольства».

Свято минуло, підсумувавши

черговий сезон важкої, але і пре�

красної селянської праці. Та життя

не закінчується – воно буде рости і

розвиватися, як молоді сходи ози�

мини. Бо з року в рік роботящі

руки будуть сіяти хліб – не для

визнання чи нагород, а для життя.

Любов до землі, до важкої нат�

хненної праці на ній неможливо

прищепити – з нею треба народи�

тися. Тож ми впевнені, що і прий�

дешні покоління землеробів будуть

збиратися по завершенні сезону,

щоб похвалитися здобутками, по�

ділитися досвідом і, зрештою, –

просто поспілкуватися з добрими

друзями. А завтра – завтра знову в

поле, до землі�годувальниці.

Олесь Євтєєв

Тетяна Шелкопляс

ВИХОДЯЧИ з досягнутих домо�

вленостей, укладено додаток до

меморандуму, в якому прибрано

дату 1 грудня 2012 року як кінцеву

дату дії вільного експорту та ви�

значено обсяг експорту пшениці

без будь�яких обмежень на рівні

5,5 млн тонн.

Зараз документ перебуває на

стадії підписання всіма учасника�

ми. Напередодні сторони також

домовилися провести 1 грудня

чергові переговори, щоб з'ясувати

подальші спільні дії на ринку

зерна в Україні.

Слід зауважити, що впродовж

останніх декількох років Україні

вдалося не лише стати успішним

гравцем на світовому ринку зерна,

але і почати активно конкурувати

з провідними експортерами –

США, Європейським Союзом,

Австралією, Аргентиною і Росією.

При цьому величезний експорт�

ний потенціал України реалізова�

ний далеко не повністю, вважає

президент Американської торгової

палати в Україні і один з учасників

меморандуму Хорхе Зукоскі.

На думку експерта, викладену

в газеті «Дело», більшість проблем

пов'язана з неефективною регуля�

торною політикою, яка перешко�

джає подальшому розвитку секто�

ру. Саме тому лібералізація ринку

зерна – це ключ до розвитку ек�

спортно�орієнтованої зернової га�

лузі, яка сприятиме подальшому

зростанню сільськогосподарсько�

го сектору України в цілому.

Відповідно до чинного зако�

нодавства, багатократні процеду�

ри ліцензування зерна використо�

вуються на кожному з етапів пере�

валки. Наприклад, якщо ви вирі�

шили перевезти своє зерно по те�

риторії України, вам слід отрима�

ти шість різних дозволів. Додайте

ще п'ять, якщо ви хочете заванта�

жити зерно на транспортний засіб

або судно, що має прямувати за

кордон. Така ситуація призводить

до значних затримок, які, у свою

чергу, призводять не просто до

збитків по усьому логістичному

ланцюжку, але й істотно знижують

конкурентоспроможність укра�

їнського зерна.

Завдяки тривалій і інтенсивній

кампанії, яку проводили фахівці

ринку, Кабінет Міністрів України

відповідними постановами відмі�

нив щорічну сертифікацію зерно�

вих складів і сертифікацію якості

зерна для перевезень на внутріш�

ньому ринку. Ці постанови не

лише сприяють лібералізації рин�

АГРОПРОФІ

№ 43 [205] 16 листопада, 2012

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaСВЯТКОВИЙ РЕПОРТАЖ10
Можливий експорт 
української пшениці 
збільшено до 5,5 млн тонн
Згідно до умов Меморандуму між Мінагрополітики й уча=

сниками зернового ринку, граничний об'єм експорту ук=

раїнської пшениці в 2012/2013 маркетинговому році

має становити 4,2 млн тонн. На початку листопада було

проведено зустріч між учасниками ринку і міністром аг=

рарної політики та продовольства України Миколою При=

сяжнюком, в ході якої на підставі актуальних реальних

балансів було прийнято рішення про можливість збіль=

шення експорту пшениці до 5,5 млн тонн.

ку зерна, але і підвищують

ефективність його функціону�

вання. Відтак, вони викликали

позитивну реакцію у міжнарод�

ного ділового співтовариства.

Проте відразу ж за цим кро�

ком з'явилася новина про те,

що Верховна Рада прийняла

проект закону №10222, яким

пропонується відновити як

сертифікацію складських при�

міщень, так і перевірку якості

зерна. Для того, щоб уникнути

негативних наслідків, до яких

веде цей законопроект, ряд

інших неурядових організацій

звернулися до Президента Ук�

раїни з відкритим листом і про�

ханням ветувати цей законо�

проект.

Лібералізація сільськогос�

подарського сектору не повин�

на повертатися до колишнього

рівня, ґрунтуючись лише на ар�

гументації, що це може призве�

сти до втрати контролю уряду

над галуззю, як це було у ви�

падку з впровадженням реє�

страції зовнішньоекономічних

контрактів на Аграрній біржі.

Попри те, що цей механізм

втратив свою легітимність

після прийняття нової редакції

Митного кодексу України, ба�

гато прибічників концепції Аг�

рарної біржі стверджують, що

вона могла б забезпечити аде�

кватні умови контролю над по�

стачаннями зерна за кордон.

Акцентуючи на негативних

наслідках, експерти Міжнарод�

ної фінансової корпорації під�

рахували, що витрати на реє�

страцію складали близько

0,15% від середньої суми ек�

спортного контракту і в цілому

призвели до вимивання близь�

ко 90 млн грн (2011 р.) із галузі.

Лише після того, як бізнес не�

одноразово озвучив ці обґрун�

тування, Кабінет Міністрів

прийняв рішення про припи�

нення практики реєстрації

контрактів на Аграрній біржі.

Розвиток національного

зернового ринку, упевнений

пан Зукоскі, повинен здійсню�

ватися лише у формі постійно�

го діалогу між представниками

галузі та урядом України, в

якому обидві сторони обміню�

ються ідеями для досягнення

здорового компромісу, що до�

зволяє досягти стабільного зро�

стання національної сільсько�

господарської галузі.

За матеріалами газети «Дело»

Компанія Хюндай «приєднується» до привітань з професійним святом на адресу українських аграріїв

Робота завершилася. Хай живе нова робота!

Представники Житомирщини: І.А.ХАРИТОНЧУК, С.І.МЕЛЬНИК, О.В.НИКИТЮК
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11 Ціни на кукурудзу залежно від вологості: базис – 14% / менше 14%. www.nibulon.com
22 Ціни на ріпак залежно від наявності глюкозинолатів: до 35 мкг/моль / понад 35 мкг/моль.

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 16.11 по 20.11 2012 року (до 07:30), грн/тонна

Базис поставки

Пшениця

Жито 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 – 2400 2380 – – 2280 – – 2150 2150 – 4470 2200
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 2260 2240 – – 2140 – – 2030 2050 – – 2110
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 2310 2280 2260 – – 2160 – – 2070 2090 – 4350 2150
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 2320 2300 – – – – – 2110 2130 4400 4450 2180
Філія «Козацька», Херсонська обл. 2350 2320 2300 – – – – – 2110 2130 4400 4470 2180
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – – – – – – – – 1880 1880 – – 1980
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 2020
Філія «Артемівська», Полтавська обл. – – – – – – 1500 – – – – 4270 2030
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4270 1980
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – – – – – – 1500 – – – – 4270 2040
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 2070
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – – – – – – – – 1900 1900 – 4270 2070
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – – – – – – – – – – – 4290 2040
Філія «Вітове», Черкаська обл. – – – – – – – – – – – 4290 2070
Філія «Кам’янка�Дніпровська», Запорізька обл. 2330 2300 2280 – – 2180 – – 2090 2110 – 4450 2160
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – – – – – – – – – – – 4220 1920
Філія «Денихівська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4220 2020
Філія «Переяславська», Київська обл. – – – – – – – – 1880 1880 – – 1980
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – – – – – – – – – – – 4150 –
Старобільський елеватор – – – – – – – – 1850 1870 – – 1940

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес=Трейдинг» на період з 16.11 по 19.11.2012 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» 2010 1970 2080 2060 – 4640 4180 2040
Вінниця1 2000 – – – – 4550 4150 2000
Кіровоград1 2000 – – – – 4620 4150 2020
Черкаси1 2000 – – – – 4550 4140 1990
Миколаїв1 2010 – – – – 4640 4200 2050

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

• 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 15 листопада 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 65,60 66,00 66,00 5 259 1 620 2,6% �5,0% 1,5%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 14,00 13,25 14,09 1 485 1 485 �2,2% 31,6% 1,4%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 4,90 5,10 4,90 521 666 0,4% 6,9% 0,0%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 10,44 10,14 10,14 648 648 �0,6% 52,7% 1,4%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 57,00 57,20 57,00 1 425 439 �8,9% 9,6% �4,0%

Ovostart Варшава OVO PW PLN 87,20 89,95 89,95 540 166 �6,1% 34,3% �4,3%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 14,81 15,00 15,25 477 146 �0,7% 95,3% 0,0%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 14,56 14,73 14,79 462 142 �6,1% 5,6% �1,4%

Агротон Варшава AGT PW PLN 10,90 11,00 11,00 238 73 �1,5% �40,9% �2,7%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 11,10 11,28 11,10 166 51 �4,6% �45,9% �0,4%

MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 0,50 0,85 0,50 9 11 0,0% �75,0% 0,0%

Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 0,22 0,72 0,22 7 9 н/д �82,3% �0,9%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 10,25 11,00 10,63 4 7 �2,3% �14,1% 0,0%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 52,00 59,00 55,00 17 5 8,9% 0,2% н/д
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Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» на період з 16.11 по 19.11.2012 року (до 24:00), грн/тонна

Базис поставки

Соняшник Пшениця Кукурудза, 
для

виробника 

Ячмінь,
для

виробника 

Овес, 
для

виробника

Соя,
для

виробника
для

виробника
для по	

середника
для

виробника
для по	

середника

ТОВ «Вінницька птахофабрика», Комплекс з виробництва кормів, м.Ладижин 4700 4200 – – – – – –
Новомосковська філія ПАТ з ІІ «Орель�Лідер», Дніпропетровська обл. 4700 4200 – – – – – –
Новомосковська філія ПАТ з ІІ «Орель�Лідер» елеватор №2, Полтавська обл. 4700 4200 – – – – – –
ТОВ «Катеринопільский елеватор», Черкаська обл. 4700 4200 1600 – – – – –
ТОВ «Таврійський ККЗ», Херсонська обл.; EXW Новокаховський КХП – – 2000 2000 2000 1600 – –
ПАТ «Добропольський КХП», Донецька обл. 4500 4000 – – – – – –
ПАТ «Миронівський ЗВКК», Київська обл. 4700 4200 1950 – 1950 – 2600 –
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ВАЖКОГО колосу і легкої ниви

побажав колегам та всім аграріям

області начальник Головного упра�

вління агропромислового розвитку

ВІННИЦЬКОЇ облдержадміністра�

ції Микола Неїлик під час прес�

конференції 14 листопада.

Він поінформував про розвиток

аграрної сфери регіону. Загалом за

10 місяців поточного року в сільсь�

кому господарстві області виробле�

но валової продукції на суму понад

13,6 млрд грн.

Незважаючи на те, що в цілому

поточний рік був складним для

сільгосптоваровиробників області,

в розрахунку на одну особу в

сільському господарстві області ви�

роблено продукції на суму 8316 грн.

Область займає 2 місце в Україні.

Напередодні Дня працівників

сільського господарства визначено

рейтинг господарювання районів

Вінницької області. Так, найвищий

рейтинг господарювання в поточ�

ному році мають господарства Лі�

тинського, Вінницького, Калинів�

ського, Тростянецького, Крижо�

пільського та Козятинського райо�

нів. Також буде відзначено Томаш�

пільський район за найкращі по�

казники в розвитку галузі тварин�

ництва.

* * *

ВОЛИНСЬКА влада відзвітувала за

10 місяців цього року. Так, за дани�

ми Головного управління статисти�

ки у Волинській області, за цей пе�

ріод вироблено сільськогосподар�

ської продукції на суму 5,6 млрд

грн. Приріст досягнутий як у рос�

линництві (на 5,7%), так і тварин�

ництві (на 6,1%). Ріст виробництва

відбувся в усіх категоріях госпо�

дарств, хоча більш значні темпи

приросту спостерігаються в аграр�

них формуваннях. За темпами ви�

робництва Волинь посіла 3 місце,

за обсягом виробництва в розра�

хунку на одного жителя – 11 місце

в державі.

Хоча і надалі основними вироб�

никами аграрної продукції, на яких

припадає майже 72% загального

обсягу, виступають господарства

населення, приріст виробництва у

галузі значною мірою забезпечили

великі та середні сільгосппідприєм�

ства з високим рівнем агрокульту�

ри та продуктивності тварин.

Наприклад, у товаристві «Во�

линь Нова» Горохівського району

зібрали зернових більше 90 ц/га. У

ПП «Рать» Луцького району уро�

жайність зернових культур більше

80 ц, зокрема, цукрових буряків –

700 ц/га з гектара, а по продуктив�

ності корів, яка перевищує 7 тис.

кг, господарство є одним з лідерів

серед аграрних формувань області.

Загалом 48 підприємств мали

урожайність зерна вище 40 ц/ га, 14

господарств – цукрових буряків

більше 500 ц, 25 – середній надій

молока більше 4 тис. кг.

* * *

НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ пра�

цівників сільського господарства з

професійним святом привітав за�

ступник голови облдержадміністра�

ції Олександр Любович.

Він зазначив, що у День праців�

ників сільського господарства під�

водяться підсумки всього, що зро�

блено за рік дбайливими господа�

рями землі.

Так, аграрії області традиційно

завершили комплекс осінньо�по�

льових робіт. На сьогодні посіяно

озимих культур на площі 695 тис.

га, у т.ч. озимих колосових 620 тис.

га. Сходи отримали на 100% площ.

Усі вони знаходяться у доброму та

задовільному стані. Практично за�

вершили збір врожаю соняшнику

(782 тис. тонн), кукурудзи (550 тис.

600 тонн ), овочів (688 тис. тонн) та

картоплі (481 тис. тонн). Завершу�

ється зяблевий обробіток ґрунту та

засипка насіння ярих культур.

Особлива увага обласної влади

приділяється підвищенню врожай�

ності, науково обґрунтованій сіво�

зміні та відновленню зрошування

земель. Це дає відчутний результат.

Зокрема, середня врожайність зер�

нових за останні 5 років склала 25,4

ц/га, на зрошуваних землях – 39,8

ц/га. Середня урожайність овочів

відкритого ґрунту – становить

151,9 ц/га, на зрошуваних землях у

1,5 раза більше – 241,2 ц/га.

В галузі тваринництва області

утримується 175 тис. голів великої

рогатої худоби (+1,8 тис. голів), в

тому числі 82 тис. голів корів, 568

тис. голів свиней – це перше місце

по Україні, 20 млн птиці – це друге

місце по Україні. Вироблено мяса

– 230 тис. тонн (+2 тис. тонн), мо�

лока 298 тонн молока (+600 тонн),

220 млн шт. яєць – на рівні мину�

лого року.

* * *

ЖИТОМИРЩИНА також цього

дня святкувала. Під час урочистих

зборів голова облдержадміністрації

Сергій Рижук, голова обласної ради

Йосип Запаловський, заступник

голови ОДА Микола Дейсан, на�

чальник головного управління аг�

ропромислового розвитку ОДА

Микола Дідківський і голова обла�

сної організації профспілок праців�

ників АПК Ніна Добринська від�

значили кращих аграріїв області.

Так, за багаторічну сумлінну

працю, значний особистий внесок

у розвиток агропромислового ком�

плексу області, високий професі�

оналізм та з нагоди професійного

свята Сергій Рижук нагородив по�

чесними грамотами голову ПОСП

«Золота Нива», с. Середня Деражня

Новоград�Волинського району

Сергія Павлюка, оператора машин�

ного доїння ДП ДГ «Рихальське»

Ємільчинського району Катерину

Котвицьку, заступника начальника

управління агропромислового ро�

звитку облдержадміністрації Леоні�

да Бабича, керівника ПСП «Нова�

ки» Коростенського району Мико�

лу Дідківського, доярку ТОВ «Лип�

ники» Лугинського району Галину

Новицьку, власника особистого се�

лянського господарства с. Костівці

Брусилівського району Павла

Збінського, власника особистого

селянського господарства с. Рома�

нівка Романівського району Степа�

на Побережника, директора СТОВ

«Нове життя» Овруцького району

Олександра Дубенка, механізатора

ПП «Шлях Ілліча» Брусилівського

району Михайла Тимошенка, ди�

ректора ТОВ «Аграрний фонд Тере�

щенка» Чуднівського району Вале�

рія Мельника, першого заступника

голови Ружинської райдержадміні�

страції Петра Пилипчика, керівни�

ка СФГ «Реґіна» Червоноармійсь�

кого району Івана Прокопчука, на�

чальника Житомирської обласної

державної насіннєвої інспекції На�

талію Солодовнікову, електромон�

тера з ремонту та обслуговування

електроустаткування 5�го розряду

відділу головного енергетика ПАТ

«Житомирський маслозавод» Рус�

лана Осіпчука, столяра будівельно�

го 4�го розряду відділу капітального

будівництва ПАТ «Житомирський

маслозавод» Валентина Даниленка.

Голова обласної ради Йосип За�

паловський за визначні особисті за�

слуги у сприянні соціально�еконо�

мічному і культурному розвитку

області, високі досягнення у профе�

сійній діяльності нагородив відзна�

кою «Честь і слава Житомирщини»

директора СТОВ «Птахівник» с. То�

карів Новоград�Волинського райо�

ну Валентину Гальчук, директора

Чуднівської філії ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН» Петра Заплетнюка та дирек�

тора ПСП «Сокільча» Попільнян�

ського району Євгена Лозенка.

* * *

НА ЗАПОРІЖЖІ урочистості з на�

годи Дня працівників сільського

господарства відбулися в музично�

драматичному театрі ім. Магара.

Запорізьких аграріїв з професійним

святом привітали керівники обла�

сної влади.

Як підкреслив у своїй промові

голова облдержадміністрації Олек�

сандр Пеклушенко, сільська місце�

вість – це 95% усієї території Запо�

різької області, це майже 10% вало�

Важкого колосу і легкої ниви!
Розпочавшись на Київщині (див. стор.5), областями України

прокотилася хвиля святкувань Дня працівників сільського гос=

подарства. Багато хто вшановував аграріїв заздалегідь, адже

кращим представникам АПК ще треба було їхати до Києва, де

у четвер відбувалися загальнонаціональні урочистості. Ми на=

магались зібрати для вас інформацію про хід святкування у

регіонах України, засновану на даних облдержадміністрацій,

про те, якими здобутками зустрічали своє професійне свято

селяни різних областей. Слід відразу обмовитися: ми впевнені,

що в усіх регіонах належним чином відзначили працівників

АПК, але не всі надали таку інформацію – хтось святкував у

районах, хтось святкуватиме лише сьогодні, тож на момент пе=

редачі номера до друку ми мали наступну інформацію.   



вої продукції, що виробляється в регіоні, це

майже 30% усього населення краю. Тому під�

тримка аграрного сектору – пріоритет, який

був, є і буде у роботі влади. І вона доводить

це цифрами. 10 млн грн на підтримку сільсь�

кого господарства Запорізької області виді�

лив державний бюджет і ще 7 млн грн було

виділено з обласного бюджету. Майже 75%

усіх коштів, призначених на реалізацію ва�

жливих інвестиційних проектів, було спря�

мовано саме в сільську місцевість. 

«У наступному році ми будемо підвищу�

вати підтримку аграрного сектору  області. За

допомогою нашого парламентського лобі ми

плануємо збільшити цю допомогу і на дер�

жавному рівні», – наголосив Олександр Пе�

клушенко. 

З його слів, головним завданням влади

залишається перш за все не заважати сіль�

госпвиробникам. «Необхідно допомогти аг�

раріям у вузлових питаннях, особливо щодо

ціни на добрива. Сьогодні дуже важко витри�

мувати конкуренцію та зберігати технологію

виробництва при таких цінах на добрива. Ми

маємо розуміти, що доки погано буде селу,

доки на селі не буде доріг, газу, води, освіт�

лення, доти в Україні нікому не буде добре.

Тому завдання влади – від Києва і до сільсь�

кої ради – зробити так, щоб селу було

добре», – зазначив Олександр Пеклушенко.

* * *

НА КІРОВОГРАДЩИНІ напередодні свята

в обласному управлінні агропромислового

розвитку в урочистій обстановці відкрили

Дошку пошани знаних аграріїв області. В

урочистостях взяли участь перший заступник

голови обласної державної адміністрації Ан�

дрій Ніколаєнко, голова обласної ради Ми�

кола Ковальчук, генеральний директор ком�

панії «Украгроком» Анатолій Кузьменко.

Серед відомих краян, які за багаторічну істо�

рію Кіровоградщини прославили рідний

край своєю працею у сільському господар�

стві, вшановано Героїв Соціалістичної праці,

бригадирів тракторних бригад, відомих агро�

номів, керівників провідних агроформувань

області, а також усіх керівників обласного

управління агропромислового розвитку.

«Є дуже гарним знаком, що сьогодні, на�

передодні Дня працівників сільського госпо�

дарства ми з вами вшановуємо заслужених

аграріїв Кіровоградщини усіх поколінь. Ми

повинні пам'ятати про них, адже саме завдя�

ки їх самовідданій праці наш регіон завжди

був, і сподіваюсь, надалі залишатиметься

одним із флагманів у виробництві аграрної

продукції. А враховуючи той великий досвід,

який напрацьовано багатьма поколіннями

наших землеробів, сучасні технології та по�

тужну сільськогосподарську техніку ми змо�

жемо наростити обсяги виробництва у всіх

галузях сільського господарства та вивести

нашу область у п'ятірку кращих у державі», –

відзначив Андрій Ніколаєнко.

Під час урочистостей разом із головою

обласної ради Миколою Ковальчуком Ан�

дрій Ніколаєнко вручив низку почесних від�

знак від обласної влади кращим працівникам

агропромислового комплексу області. А от

Олександр Сергатий, виконавчий директор

громадської організації «Кіровоградська

обласна рада сільськогосподарських підпри�

ємств» та Валентин Івахов, завідувач машин�

но�тракторного парку сільськогосподарсько�

го виробничого кооперативу «Колос» Ком�

паніївського району удостоєні Подяки

Прем’єр�міністра України. Окрім цього,

майже 50 кращих механізаторів, тваринни�

ків, хліборобів отримають грамоти від об�

лдержадміністрації та обласної ради під час

урочистостей в районах.

* * *

НА ЛУГАНЩИНІ у рамках обласних урочи�

стостей голова облдержадміністрації Володи�

мир Пристюк і голова облради Валерій Го�

ленко вручили кращим працівникам сільсь�

кого господарства регіону державні і обласні

нагороди.

Так, за високі професійні досягнення,

довголітню добросовісну працю, значний

особистий внесок у забезпечення розвитку

агропромислового виробництва начальник

Управління ветеринарної медицини в Ново�

айдарському районі Нінель Якимчук нагоро�

джена Почесною грамотою Кабінету Міні�

стрів України.

Подякою Прем'єр�міністра України від�

значені директор приватного сільськогоспо�

дарського підприємства «Флінт» Антрацитів�

ського району Володимир Баранніков, голо�

ва фермерського господарства «Прилужне»

Сватівського району Євген Бондарев, меха�

нізатор сільськогосподарського приватного

підприємства «СКС�Агро» Кремінського ра�

йону Геннадій Гончарь та низка інших пред�

ставників аграрного сектора області.

За значні трудові досягнення, особистий

внесок у розвиток агропромислового ком�

плексу області, довголітню добросовісну

працю, високий професіоналізм і у зв'язку з

професійним святом почесним знаком «За

розвиток регіону» відмічені трудові дося�

гнення голови сільського фермерського гос�

подарства «Марс» Троїцького району Воло�

димира Нестерова.

Почесного знаку «Кращий луганський

товаровиробник» удостоєний керівник фер�

мерського господарства «Мирна Долина»

Сватівського району Юрій Іванов.

Ще четверо працівників сільського гос�

подарства нагороджено Почесними грамота�

ми обласної державної адміністрації і обла�

сної ради. Серед них начальник відділу ТОВ

«Сільськогосподарська фірма «Агроукр�

птаха» Вікторія Янголенко і голова фермер�

ського господарства Міловського району

Ахмед Батирсултанов.

* * *

НА МИКОЛАЇВЩИНІ вирішили об'єднати

урочистості. 13 листопада у залі Миколаїв�

ського академічного художнього російсько�

го драматичного театру відбулись урочистості

з нагоди Дня працівників сільського госпо�

дарства, Дня студента та надання Миколаїв�

ському державному аграрному університету

статусу національного.

З вітанням до представників аграрної

науки звернувся голова Миколаївської обл�

держадміністрації Микола Круглов. Віддав�

ши належне досягненням університету, гу�

бернатор наголосив на тому, що влада тільки

прискорила процес присвоєння високого

статусу національного миколаївській «аграр�

ці», а все інше зроблено руками її викладачів

та студентів.

Цього дня за багаторічну плідну працю,

високий професіоналізм і відповідальне ста�

влення до обраної справи, вагомий особи�

стий внесок у розвиток АПК держави та з на�

годи відзначення Дня працівників сільського

господарства Микола Круглов нагородив

Почесною грамотою Миколаївської обласної

державної адміністрації: Альону Ключник,

доцента кафедри світового сільського госпо�

дарства і зовнішньоекономічної діяльності

Миколаївського національного аграрного

університету, доктора економічних наук; Ві�

талія Ханстантинова, завідувача кафедри

економічної теорії і суспільних наук МНАУ,

кандидата філософських наук, доцента. 

Оголошено подяку голови обласної дер�

жавної адміністрації: Тетяні Березовській,

доценту кафедри українознавства Микола�

ївського національного аграрного універси�

тету, к.і.н., доценту; Сергію Крамаренку,

доценту кафедри генетики, годівлі тварин та

біотехнології МНАУ, к.б.н.; Ростиславу

Ставинському, завідувачу кафедри енерге�

тики аграрного виробництва МНАУ, к.т.н.,

доценту.

* * *

НА ХАРКІВЩИНІ напередодні свята під час

робочої поїздки до Зачепилівського району

голова облдержадміністрації Михайло Доб�

кін, голова облради Сергій Чернов та дирек�

тор департаменту агропромислового розвит�

ку ОДА Віталій Панов оглянули тваринниць�

кий комплекс ПСП ім.Фрунзе у с.Бердянка.

Губернатор подякував працівникам під�

приємства за їхню необхідну і нелегку працю

та вручив Подяки голови Харківської ОДА

доярці Інні Дем'яненко та виконавчому ди�

ректору ПСП ім.Фрунзе Анатолію Трохим�

цю. Як зазначив Михайло Добкін, це перші у

цьому році нагороди, вручені з нагоди Дня

працівників сільського господарства.

Як повідомив генеральний директор

ПСП ім.Фрунзе Іван Глянь, підприємство

впроваджує новітні технології у виробництво

свинини, і найближчим часом поголів'я має

досягти 3 тисяч голів. Введення в дію суча�

сного приміщення для 60 свиноматок дозво�

лить отримувати здоровий молодняк поросят

протягом всього року.

Також у агрофірмі інтенсивно розви�

вається молочна галузь. Два роки тому вве�

дено в дію молочний комплекс з повною ав�

томатизацією процесу доїння і транспорту�

вання продукції. Нині тут утримується 300

дійних корів, до 2013 року поголів'я плану�

ється збільшити до 400.

* * *

ХЕРСОНЩИНІ, незважаючи на те, що ми�

нулий та цей рік видалися важкими для

представників аграрної галузі, вдалося виро�

стити і зібрати рекордний урожай овоче�

баштанних культур та наразі зібрано понад 2

млн тонн, сказав голова обласної державної

адміністрації Микола Костяк на урочистому

зібрані з нагоди Дня працівників  сільського

господарства.

Звертаючись до присутніх, Микола Ко�

стяк також висловив переконання, що Хер�

сонщина має великий потенціал  розвитку

аграрного сектору. «Сьогодні ми використо�

вуємо сучасні технології для того, щоб отри�

мувати високі врожаї і гарним прикладом

цього є те, що за останні роки область посі�

дає лідируюче місце по вирощуванню плодо�

во�овочевої та баштанної продукції», – за�

значив він.

Микола Костяк разом з головою обласної

ради Віктором Пелихом та своїм заступни�

ком Михайлом Мельником привітали і вру�

чили нагороди та відзнаки кращим праців�

никам сільського господарства.

«Хочу поздоровити всіх аграріїв з нашим

спільним святом та побажати щастя, благо�

получчя та хороших врожаїв», – наголосив

голова обласної державної адміністрації.

* * *

ОСНОВНЕ багатство ХМЕЛЬНИЧЧИНИ –

люди сильні духом, справжні патріоти своєї

землі, так висловився у вітальному слові на

урочистостях голова Хмельницької облдерж�

адміністрації Василь Ядуха. 

Агроформування області намолотили

понад 2 млн 600 тис. тонн зерна при середній

урожайності понад 48 ц/га, в тому числі ран�

ніх зернових зібрано 1,6 млн тонн при уро�

жайності майже 43 ц/га. ЗА словами губер�

натора, цей показник урожайності є найви�

щим в Україні.

В ході виступу Василь Ядуха відмітив

кращі агропідприємства, імена трударів, які

здійснили особливий внесок у розвиток

сільськогосподарської галузі. Зокрема, він

назвав господарства Волочиського та Старо�

костянтинівського районів по валовому ви�

робництву зерна перейшли 200 тисячний

рубіж, а ще у 12 районах зібрано його понад

100 тис. тонн.

«Найкращих результатів у виробництві

зерна досягли окремі господарства. Так, у то�

варистві «Перлина Поділля» смт Білогір'я,

яке очолює Сергій Іващук, з площі 2300 га

зібрали на круг по 85,4 ц/га зернових куль�

тур, а також кукурудзи на зерно з площі 900

га збирають по 125,2 центнери з гектара, що є

найвищим показником в області», – наголо�

сив Василь Ядуха.

Він висловив переконання, що основне

багатство Хмельниччини – люди сильні

духом, справжні патріоти своєї землі, які що�

денною кропіткою працею розбудовують рід�

ний край. Звертаючись до присутніх у залі

він сказав: «У переддень професійного свята,

Дня працівників сільського господарства, хо�

четься висловити вам слова глибокої поваги і

вдячності за сумлінне виконання хліборобсь�

кого обов'язку, за те, що від ранкової зорі до

заходу сонця, за будь�якої погоди, ви все ро�

бите для того, аби щедро родила подільська

земля».

Голова облдержадміністрації також подя�

кував керівникам і спеціалістам господарств,

які в надзвичайно складних економічних

умовах шукають і знаходять можливість на

належному рівні організувати виробництво,

нашим пенсіонерам, які надають посильну

допомогу у вирощенні і збиранні врожаю,

ремонтним і постачальницьким організа�

ціям, банківським установам, всім тим, хто

співпрацює з сільгоспвиробниками.

А кращим із кращих у цій галузі очільник

краю вручив відзнаки державного та обла�

сного рівня.

Підготували Павло Мороз, Артем Житков

За матеріалами прес6служб облдержадміністрацій
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Колектив ПСП ім.Фрунзе с.Бердянка на Харківщині. Фото: сайт Харківської ОДА, kharkivoda.gov.ua



Ф'ЮЧЕРСИ на американську

пшеницю зафіксували великі при�

бутки протягом перших чотирьох

днів минулого тижня через погані

новини щодо обсягу і якості вро�

жаю пшениці у південній півкулі,

а також поганий стан озимої пше�

ниці в США та Росії. Минулої

п'ятниці ціни змінили напрям у

бік падіння, що пов'язано з ви�

щою, ніж очікувалося, оцінкою

від Мінсільгоспу США (USDA)

світових запасів зерна та знижен�

ням оцінки для експорту пшениці

з США. За підсумками минулого

тижня на біржі у Чикаго ф'ючерси

закрилися на 23 центів за бушель

вище, ніж тиждень тому, на рівні

$8,87; у Канзас�Сіті зросли на 13

центів до $9,22 та у Міннеаполісі

закрились вище на 11 центів до

позначки $9,51. Незважаючи на

підвищення оцінки USDA вироб�

ництва кукурудзи, кукурудзяні

ф'ючерси втратили всього 1 цент

за бушель, закрившись на рівні

$7,39. Соєві ф'ючерси навпаки

впали на 75 центів за бушель, за�

крившись на позначці $14,52 за

бушель через вище, ніж очікувало�

ся, виробництво сої в США.

Перший звіт щодо австра�

лійського урожаю пшениці зазна�

чає, що врожай менший, ніж очі�

кувалося, в західних регіонах ви�

рощування і нижче середньої яко�

сті в східних регіонах вирощуван�

ня. Фермери Аргентини повідом�

ляють про високий рівень захво�

рюваності їхньої пшениці через

повінь, що призвело до погіршен�

ня якості посівів у цілому.

Листопадовий звіт USDA що�

до світового попиту та пропозиції

продукції сільського господарства

(WASDE) знизив очікуваний ек�

спорт американської пшениці на

1,4 млн тонн до 29,9 млн тонн.

Зміни для інших експортерів

включають, зокрема, скорочення

в Австралії (�1,5 млн тонн), а

також збільшення в ЄС (+1,0 млн

тонн), Росії (+1,0 млн тонн), Ук�

раїні (+2,0 млн тонн). 
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* 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 09 листопада 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) 325,73 8,8650 0,2200 9,0150 0,2300 9,0800 0,2250 8,8850 0,1350 8,9750 0,1450
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 338,86 9,2225 0,1350 9,3850 0,1475 9,4550 0,1525 9,2725 0,0450 9,2775 0,0375
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 349,24 9,5050 0,1025 9,5850 0,1200 9,6625 0,1350 9,6275 0,0925 9,4150 0,0600
CBOT Чикаго (Кукурудза) 290,83 7,3875 �0,0075 7,4200 �0,0050 7,3875 �0,0075 7,2900 �0,0175 6,5175 �0,0575

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

533,19 14,5125 �0,7550 14,3650 �0,6725 14,1925 �0,5200 14,0800 �0,4600 13,8025 �0,3900

США. Ставки океанського фрахту на 09 листопада 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) 21
Схід Південної Америки (Бразилія) 34
Західна Африка (Нігерія) 42
Східне Середземномор'я (Італія) 40
Західне Середземномор'я (Марокко) 35
Близький Схід (Єгипет) 27
Японія 50 49

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 34
Західна Африка (Нігерія) 43
Близький Схід (Єгипет) 27

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) 30
Близький Схід (Єгипет) 33
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 50
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 34 32
Тайвань 31 28
Південна Корея 29 26
Японія 27 26

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 �1,7322 283,9242
CBOT � Березень '13 �1,6535 285,4202

CBOT � Травень '13 �1,8109 283,5305
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext � Січень '13 �0,2579 324,7002
Euronext � Березень '13 �0,5157 324,7002
Euronext � Червень '13 �0,5157 327,8898

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Грудень '12 �1,1758 310,6312
CBOT � Березень '13 �0,9553 316,5176

CBOT � Травень '13 �1,1023 318,7883
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 �0,9984 343,5188
Euronext � Січень '13 �0,7736 341,6050

Euronext � Березень '13 �0,7736 340,0102
Лондон � Листопад '12 0,0000 344,0076

Лондон � Січень '13 �0,4992 344,0076
Лондон � Березень '13 �1,4976 347,1782

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext � Лютий '13 �1,8051 601,2376
Euronext � Травень '13 �2,3208 597,7290
Euronext � Серпень '13 �2,5786 560,0919

Вінніпег � Листопад '12 �4,0935 579,5727
Вінніпег � Січень '13 �4,3930 577,5759

Вінніпег � Березень '13 �4,3930 575,9784
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Грудень '12 �1,7405 211,4118
CBOT � Березень '13 �1,3924 216,9813

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Листопад '12 �6,2464 515,1467
CBOT � Січень '13 �5,3646 508,5328

CBOT � Березень '13 �5,5116 500,5227
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Грудень '12 �6,0627 474,5402
CBOT � Січень '13 �6,5036 468,9184

CBOT � Березень '13 �6,0627 457,4545
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT � Грудень '12 �0,4626 104,5374
CBOT � Січень '13 �0,4846 105,2643

CBOT � Березень '13 �0,4846 106,2996
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Листопад '12 +4,7399 327,7168
CBOT � Січень '13 +4,8502 334,7715

CBOT � Березень '13 +4,9604 340,9445
Етанол Ціна ($) за літр

CBOT � Грудень '12 �0,0021 0,6169
CBOT � Січень '13 �0,0018 0,6161

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME � Листопад '12 0,0000 3,3370
CME � Грудень '12 �0,0006 3,4257

CME � Січень '13 +0,0022 3,4879
Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон � Грудень '12 +2,3000 533,2000
Лондон � Березень '13 �6,7000 506,7000

Лондон � Травень '13 �5,1000 514,4000
NYBOT � Березень '13 �4,4053 419,3833

NYBOT � Травень '13 �4,4053 420,4846
NYBOT � Липень '13 �3,7445 421,5859

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 15 листопада 2012 року

У Російській Федерації на
Національній товарній біржі
(НТБ) відбуваються біржові
торги у рамках державних
товарних інтервенцій на рин"
ку зерна. 
Обсяг здійсненних операцій
біржових торгів на ЗАТ «НТБ»
при проведенні державних
товарних інтервенцій на рин"
ку зерна за період з 23 жовт�

ня 2012 року по 14 листопа�

да 2012 року становив
441,663 тис. тонн на загальну
суму 3531 млн руб. (деталь"
ніше див. таблицю).

Росія: підсумки біржових торгів щодо державних товарних інтервенцій на ринку зерна

Зерно інтервенційного фонду
Об'єм 
торгів, 
тонн

Абсолютний 
мінімум, 

руб/тонну

Абсолютний 
максимум, 
руб/тонну

Середньозважена 
ціна проданого

зерна, руб/тонну

Середньозважена
ціна за курсом
НБУ, грн/тонну

Пшениця м'яка 3 класу (2005 року) 0 – – – –
Пшениця м'яка 4 класу (2005 року) 0 – – – –
Пшениця м'яка 3 класу (2008 року) 363 383 7600 8900 8003,5 2016,32
Пшениця м'яка 4 класу (2008 року) 73 825 7200 8850 7957,7 2004,78
Пшениця м'яка 5 класу (2008 року) 0 – – – –
Жито продовольче (2008 року) 0 – – – –
Ячмінь фуражний (2008 року) 0 – – – –
Пшениця м'яка 3 класу (2009 року) 4 455 7600 8500 8036,4 2024,61
Пшениця м'яка 4 класу (2009 року) 0 – – – –
Жито продовольче (2009 року) 0 – – – –
Пшениця м'яка 3 класу (2011 року) 0 – – – –
Пшениця м'яка 4 класу (2011 року) 0 – – – –

Довідково: за курсом НБУ на 15.11.2012 року 1 RUB = 0,25193 грн. За даними ММВБ, www.micex.ru

Основні тенденції на зерновому ринку США
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* * *

20 листопада 2012 року в Києві (Великий конференц"
зал НАН України) Інститут розвитку аграрних ринків в
рамках проекту Агенства з міжнародного розвитку США
(USAID) «Фінансові системи та діалог в аграрній політиці»
проводить Круглий стіл на тему: «Ринок праці в агро�

промисловому комплексі України: проблеми та перс�

пективи». 
В рамках круглого столу планується розглянути основні за"
рубіжні та вітчизняні практики з моніторингу та прогнозу"
вання ринку праці, а також будуть запропоновані пропо"
зиції щодо удосконалення методології прогнозування
ринку праці в агропромисловому комплексі України.

* * *

21=22 листопада 2012 року в місті Києві (готель «Ін"
терконтиненталь») пройде Одинадцята міжнародна

конференція «Олієжирова промисловість�2012». Ор"
ганізатор – ІА «АПК"Інформ». Конференція проводиться
за підтримки Мінагрополітики України, Асоціації «Укро"
ліяпром», Союзу виробників рослинних олій, Національ"
ної академії аграрних наук України, Американської асоці"
ації виробників сої (ASA), Української асоціації виробни"
ків та переробників сої.
Конференція «Олієжирова промисловість» – найбільший
щорічний майданчик зустрічей учасників олієжирового
ринку країн Причорномор'я. Щорічна конфференція в ли"
стопаді стала доброю традицією для учасників ринку зі"
братися в Україні на початку сезону для обговорення його
перспектив і напрямів співпраці.
Ключовими сегментами учасників конференції виступають
переробники олійних культур і трейдери, державні струк"
тури, галузеві організації, ведучі вітчизняні і міжнародні
аграрні експерти, ключові експортери і споживачі олійних
культур і продуктів їх переробки, представники наукових
організацій тощо.
Основними темами конференції"2012 стануть:
– кон'юнктура світового ринку олійних культур і продуктів
їх переробки та її вплив на олійний ринок країн СНД;
– аналіз експортного ринку олійних і тенденції внутріш"
нього ринку олійних;
– потенціал ринку маргаринової і майонезної продукції
України і Росії;
– державне регулювання ринку олійних (торгівля, вироб"
ництво тощо);
– перспективи ринку нішевих олійних культур і продуктів
переробки СНД.
Очікувана кількість учасників конференції – близько 300
осіб.

* * *

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"
рарного сектору, що допоможе операторам вітчизняного
зернового ринку знайти оптимальні рішення актуальних
питань.

* * *

27 листопада 2012 року в Києві проводиться Конфе�

ренція «Україна: чи прокидається сплячий тигр?».
Організатори: газета Kyiv Post та Фонд Східна Європа. 

Серед основних тем для обговорення під час дискусійної
панелі «Час діяти»: Як формуватиметься майбутнє Украї"
ни? Яка роль бізнеса в цьому процесі? Як найкраще вико"
ристовувати потенціал країни? Які уроки Україна може за"
позичити в інших країн?
Подальша робота конференції відбуватиметься за про"
фільними сесіями:
Сесія 1. Бум аутсорингу ІТ в Україні: перспективи розвитку.
Сесія 2. Перспективна галузь: сільське господарство та
продовольча безпека, яка присвячена тематичній дискусії,
присвяченій питанням залучення інвестицій в аграрний
сектор вітчизняної економіки.
Сесія 3. Перспективна галузь: енергетика та енергоефек"
тивність.
Сесія 4. Фінанси та корпоративне управління.
Спеціальна сесія: «Реальні проекти " реальні можливості»,
де відбудеться презентація проектів українських регіонів
для потенційних інвесторів.

* * *

28=29 листопада 2012 року в Торонто (Канада) про"
водиться «Канадсько�Український бізнес�форум».
Організатор заходу – Канадсько"Українська торгова пала"
та (CUCC). У програмі бізнес"форуму:
– Пленарні засідання на такі теми: 
• Канадсько"українські економічні відносини: сучасний
стан та майбутні тенденції»;
• Сучасний стан та тенденції розвитку економічних відно"
син між провінціями Канади та областями України;
• Налагодження співпраці між канадськими та українськи"
ми підприємствами.
– Паралельне проведення секційних засідань: «Сільське
господарство та агробізнес», «Виноградарство та вино"
робство», «Видобувна промисловість», «Нафта і газ», «Ін"
формаційні технології».
– Панельні дискусії на такі теми:
• Як збудувати ефективніше партнерство між канадськими
та українськими підприємствами;
• Інвестиційні можливості в Україні (за участю Держагент"
ства з інвестицій та управління нацпроектами України).
По закінченню ділової програми – Урочистий прийом та
гала"вечеря з нагоди 20"річчя Канадсько"Української
торгової палати. Для учасників бізнес"форуму передба"
чені також екскурсія до Ніагарського водоспаду та дегу"
стація вина на виноробному підприємстві Rose Wood Es"
tate Winery.

* * *

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».
Організатори 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

міжнародна 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.

* * *

6 грудня 2012 року в м.Києві (Фермонт Гранд Готель)
проводиться IV Міжнародна конференція «Ведення

агробізнесу в Україні: перспективи 2013 року». Органі"
затори: Асоціація «Український клуб аграрного бизнесу»
та агентство «AgriEvent».
Мета конференції – створення комплексного уявлення
про перспективи роботи аграрних компаній в 2013 році,
починаючи від кон'юнктури ринків аграрної продукції та
сировини, і закінчуючи державною підтримкою та техно"
логічними аспектами виробництва сільськогосподар"
ської продукції.

Серед тем, що обговорюватимуться на конференції, такі:
– Аграрна політика України в 2013 році.
– Ринки продукції АПК: перші підсумки 2012 р. і прогнози
на 2013 рік.
– Ресурсне та фінансове забезпечення агровиробників.
– Ефективність і продуктивність агровиробництва тощо.
Конференція відбудеться за підтримки Міністерства аграр"
ної політики та продовольства України. Усього, за даними
організаторів, очікується участь понад 300 представників
аграрних компаній та агрохолдингів, представників преси,
представників профільних державних структур, освітніх та
наукових установ.

* * *

6=7 грудня 2012 року в Києві (Президент Готель) від"
будеться Перша міжнародна конференція «Нішеві

культури: нові можливості АПК України». Організатор
ІА «АПК"Інформ» за підтримки Української зернової асо"
ціації, Української аграрної конфедерації, Аграрного
союзу України
Українська пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник, ріпак і
соя встигли показати свої можливості: рентабельність, по"
пулярність серед покупців як на внутрішньому, так і на ек"
спортному ринках. Водночас, українські ґрунти дають мо"
жливість для виробництва широкого спектру рослинниць"
кої продукції. «АПК"Інформ» приділяє особливу увагу від"
стежуванню ситуації на ринках нішевих культур, які виро"
щуються на українських полях. Наразі настав час провести
зустріч учасників ринку нішевих культур.
Основною темою цієї конференції стане оцінка ситуації на
ринках таких культур, як ячмінь пивоварний, овес, просо,
горох, гречка, гірчиця, льон, сорго і нут. У рамках цього
заходу будуть розглянуті питання особливостей вирощу"
вання вказаних культур, основні тенденції торгівлі даними
зерновими, маслянистими і бобовими, а також перспек"
тиви і можливості роботи на ринку цих культур.
Основною метою заходу є надання вичерпної інформації
про те, як розвиваються ринки таких специфічних культур,
а найголовніше, висвітлення переваг при виробництві цих
культур.
Зокрема, програма конференції складатиметься з п'яти
сесій, присвячених економічним аспектам вирощування і
реалізації наступних нішевих культур в Україні: ячмінь пи"
воварний; сорго; горох і нут; овес, просо та гречка; гірчиця
і льон.
У рамках конференції експерти представлять комплексну
оцінку стану ринку нішевих культур на підставі масштаб"
них кількісного і якісного досліджень. 
Також фахівці різних областей аграрного ринку розка"
жуть про тенденції розвитку як українського, так і світо"
вого ринку нішевих культур.
У роботі конференції візьмуть участь представники різних
сегментів ринку: сільгоспвиробники, переробники, трей"
дери, постачальники МТР, виробники устаткування.

* * *

12 грудня 2012 року в конференц"залі Київської тор"
гово"промислової палати проводиться Міжнародна

конференція «Корми для ефективного тваринництва

2012», присвячена питанням виробництва комбікормів, їх
продуктивного використання, перспективам розвитку га"
лузі. Організатор: Інформаційна компанія «ПроАгро». 
На конференції будуть розглянуті питання стану і перс"
пектив розвитку комбікормової галузі в Україні, ефек"
тивного використання комбікормів в раціонах сільсько"
господарських тварин, проблеми якості продукції, тех"
нологічні інновації у виробництві і багато інших актуаль"
них проблем ринку. Оскільки комбікормове виробниц"
тво є зв'язуючою ланкою між рослинництвом і тварин"
ництвом, на конференції також будуть порушені питан"
ня розвитку ринків зерна і шротів олійних і ринку про"
дукції тваринництва.
Учасники конференції – керівники, економісти, техноло"
ги, представники комбікормових підприємств і тварин"
ницьких господарств, виробники і постачальники устат"
кування, фахівці в області ветеринарії, представники бан"
ківських і інвестиційних компаній як з України, так і з"за
кордону.
Основні теми конференції : 
– Економіка виробництва кормів; 
– Питання якості і безпеки; 
– Вибір кормових компонентів і преміксів; 
– Вплив кормів на ефективність тваринництва; Інтеграція
виробництва і споживання.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков
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Міжнародна конференція 
«КОРМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ТВАРИННИЦТВА 2012»

12 грудня 2012 року, м.Київ 
Міжнародна конференція «Корми для ефективного тваринництва 2012»,

відбудеться 12 грудня 2012 року в місті Києві (за адресою: Київська ТПП, м. Київ,

вул. Б.Хмельницького, 55, конференц�зал).

Учасники конференції � керівники, економісти, технологи, представники

комбікормових підприємств і тваринницьких господарств, виробники і

постачальники обладнання, фахівці в області ветеринарії, представники банківських

та інвестиційних компаній як з України, так і з�за кордону.

На конференції розглядатимуться питання стану та перспектив розвитку

комбікормової галузі в Україні, ефективне використання комбікормів в раціонах

сільськогосподарських тварин, проблеми якості продукції, технологічні інновації у

виробництві і багато інших актуальних проблем ринку. Оскільки комбікормове

виробництво є сполучною ланкою між рослинництвом і тваринництвом, на

конференції також будуть порушені питання розвитку ринків зерна і шротів олійних

культур та ринку продукції тваринництва.

Учасникам конференції надається можливість оцінити поточну ситуацію на

вітчизняному ринку кормів для тварин, обмінятися думками, налагодити контакти

з виробниками кормів, тваринницькими господарствами і постачальниками

обладнання та технологій для комбікормової галузі.

Основні теми конференції:

Економіка виробництва кормів;

Питання якості та безпеки;

Вибір кормових компонентів та преміксів;

Вплив кормів на ефективність тваринництва;

Інтеграція виробництва і споживання.

З усіх питань, що стосуються роботи конференції,

участі, спонсорської підтримки, 

організації доповіді та розміщення реклами 

звертайтеся до організатора конференції

Інформаційної компанії «ПроАгро»:
тел./факс: +380 44 581-52-13
e�mail: info@proagro.com.ua
Сайт конференції: 

www.proagro.com.ua/conferences/feed2012

Організатор: Медіа=партнер:

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

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

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

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

НАС ЗНАЮТЬ.
НАС ЧИТАЮТЬ.

НАМ ДОВІРЯЮТЬ.

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

Український тижневик ділової інформації 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ�135, а/с 79.
Тел. (044) 227�93�55, 235�73�24. 
E�mail: info@agroprofi.com.ua
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Передплатити «АГРОПРОФІ» ви можете у будь�якому відділенні «Укрпошти»
за Каталогом передплатних видань України, а також через редакцію. 
Вартість редакційної передплати, як і раніше, серед ділових аграрних видань
залишається невисокою – лише 20,00 грн/місяць, або 240,00 грн на рік.


