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Цьогоріч 
будемо з цукром
ВІТЧИЗНЯНІ цукрові заводи

на 5 грудня ц.р. виробили 1,902

млн тонн цукру з буряків ново�

го врожаю (торік на цю дату

було вироблено 2,17 млн тонн),

повідомляє НАЦУ «Укрцукор».

Наразі накопано 15,86 млн

т буряків, тобто на 99,9% запла�

нованих до збирання площ,

врожайність культури – 403

ц/га.

За даними асоціації, на кі�

нець листопада цукристість ко�

ренеплодів, що поступили на

заводи з початку сезону, скла�

дала 16,05%, що на 0,5% мен�

ше, ніж торік. Через цю різ�

ницю в цукристості відбулось

скорочення виходу цукру з ко�

ренеплодів до 12,96% проти

13,4% минулого року.

Причиною погіршення

якості цукрових буряків ни�

нішнього врожаю стали нес�

приятливі погодні умови в пе�

ріод вегетації культури – висо�

ка температура повітря і відсут�

ність достатньої кількості опа�

дів. Крім того, у багатьох обла�

стях культура була уражена

жовтяницею – захворюванням,

яке не перешкоджає промисло�

вій переробці коренеплодів,

проте знижує вміст в них цукру.

Сезон виробництва буряко�

вого цукру почали 63 підпри�

ємства. На 5 грудня працювало

30 заводів, 33 – вже закінчили

виробництво.

Прогноз Мінагрополітики

щодо виробництва цукру в по�

точному маркетинговому році

(вересень 2012 року – серпень

2013 року) збільшено до 2 млн

тонн проти попереднього – 1,8

млн тонн.

У минулому МР 77 заводів

виробили 2,3 млн тонн цукру.

Ємність внутрішнього ринку

цукру оцінюється в 1,8�2 млн

тонн на рік.

За прогнозом компанії

«ПроАгро», валовий збір цук�

рових буряків у 2012 р. складе

близько 17,0 млн тонн, або на

9% менше порівняно з 2011 р.

В перерахунку на базисну цук�

ристість валовий вихід цукру з

буряків майбутнього урожаю

може скласти 2,2 млн тонн (без

урахування втрат при транс�

портуванні і зберіганні корене�

плодів), що перевищує вну�

трішню потребу країни і дає

можливість сформувати екс�

портний потенціал. Ємність

внутрішнього ринку цукру оці�

нюється в 1,8�1,9 млн т на рік.

Поспіх потрібний 
під час… 
В УРЯДІ законопроект про бю�

джет ухвалили на межі фолу: як

стверджують в прес�службі Кабмі�

ну, документ було підписано

Прем'єр�міністром Миколою Аза�

ровим о 10:00, а вже об 11:22 на

сайті Президента України з'явила�

ся новина, що Глава держави

прийняв відставку уряду. Нагада�

ємо, що Микола Янович як очіль�

ник Партії регіонів опинився у

новому складі депутатського кор�

пусу, тож мав подати у відставку. А

за статтею 115 вітчизняної Кон�

ституції відставка Прем'єр�міні�

стра має наслідком відставку всьо�

го складу Кабінету Міністрів Ук�

раїни.

Згідно з нормами Бюджетного

кодексу, парламент мав отримати

проект бюджету на наступний рік

не пізніше 15 вересня поточного

року. Уряд затвердив цей документ

ще 12 вересня. Однак за кілька

днів спікер ВРУ Володимир Ли�

твин повідомив, що проект повер�

нуто до Кабміну: у ньому начебто

не було враховано пропозиції

Президента, викладені у щорічно�

му посланні до Верховної Ради.

Не менш героїчно, понаднор�

мово, вирішила попрацювати і

Верховна Рада: чинні депутати на�

останок зібралися ще раз 6 груд�

ня, щоб ухвалити бюджет, і вже

потім закрити сесію.

Оцінки такому поспіху можна

давати різні. Голова ВРУ Володи�

мир Литвин вважає, що людям

краще жити з поганим бюджетом,

аніж без жодного. Опозиція глузує

з того, що ухвалювати бюджет бу�

дуть одні, а розбиратися з ним

інші. Майже за Нєкрасовим:

«Жаль, только, жить в эту пору

прекрасную, уж не придется ни

мне, ни тебе». 

Якою може бути якість доле�

носного для держави документа,

який депутати розглядали лише 2

дні, можна лише уявляти. Слід

було б згадати ще одну приказку,

про необхідність поспіху, але ми

вже настільки звикли до змін

впродовж року головного фінан�

сового документа країни, що й на�

ступного року, мабуть, будемо

навесні звично полювати на бліх,

що завелися в ньому ще взимку.

Втім, можна зрозуміти і владу:

поки той новообраний Кабмін

щось вирішить, поки Рада оста�

точно «розтушкується», питання з

ухваленням бюджету може затяг�

нутися і до весни. 

Читайте на стор. 5

Детективний держбюджет�2013

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

ТОЧКА ЗОРУ
ВЧЕНИЙ МОЖЕ ПОМИЛЯТИСЯ, 
АЛЕ НЕ МОЖЕ ОБМАНЮВАТИ

Шокуючі методи українського
клонування. Історія однієї
«сенсації» з прологом і епілогом. 

12

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ Якщо в  аграріїв весняний день рік годує, то влада намагається, образно кажучи,
нагодувати країну взимку. Адже саме взимку ухвалюється бюджет на наступний рік. То які ж фінанси
чи$то романси очікуватимуть аграріїв наступного року? 

8
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АКТУАЛЬНО
ЦІКАВІ ЦИФРИ ВІД МІНАГРОПОЛІТИКИ
Для Міністерства аграрної політики та продовольства
вже стало традицією у грудні проводити своєрідний
звіт про виконану роботу – підсумкову прес%
конференцію міністра. Цього року 6 грудня все було
як завжди – журналісти, звіти, цифри.
Лише історичний момент особливий – ось%ось
відбудеться ротація Кабінету Міністрів України. 

КОМПАНІЇ
ІМЕНИННИК ДАРУЄ ПОДАРУНКИ
21%шу річницю свого заснування компанія
«НІБУЛОН» вирішила відсвяткувати, презентувавши
відділення для немовлят Миколаївської міської
дитячої лікарні №2. Коштом компанії воно було
відремонтоване та обладнане сучасною медичною
апаратурою, меблями та побутовою технікою,
загалом – майже на півмільйона гривень.

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

06.12.2012

Зміна 
за тиж&

день

Зміна 
з початку

року
UX&індекс (UA) 917,10 3,9% &37,1%
РТС (RU) 1467,00 3,3% 6,2%
WIG 20 (PL) 2476,88 2,6% 15,5%
WIG Ukraine (PL) 655,60 &0,7% &7,0%
DAX* (DE) 7454,55 1,5% 26,4%
S&P 500* (US) 1409,28 0,0% 12,1%

Міністр фінансів Юрій КОЛОБОВ
презентує проект Державного бюджету
на 2013 рік під час брифінгу у Кабміні. 
Фото: Веб$сайт Мінфіну України, minfin.kmu.gov.ua



ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМ прес�

служби Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України,

4 грудня 2012 р. у ході засідання

Постійного комітету з питань хар�

чування та здоров'я тварин (SCO�

FCAH) Гендиректорату ЄК

«САНКО» відбулося технічне го�

лосування щодо проекту рішення

стосовно включення України до

переліку третіх країн, які мають

право імпортувати продукцію пта�

хівництва до ЄС.

У ході голосування всі країни

– члени ЄС проголосували за

включення України до Додатку «I»

Регламенту ЄК 798/2008/EC. 

Таким чином, Україна отрима�

ла дозвіл на експорт яєць, яєчних

продуктів, домашньої птиці та

м'яса диких птахів на ринок ЄС.

Відповідні зміни до Регламен�

ту ЄК 798/2008/ЄC будуть внесені

протягом 2�3 місяців після здій�

снення перекладу Додатку «I» заз�

наченого Регламенту на офіційні

мови країн – членів ЄС.

Проте українська сторона до�

датково повинна представити

програму контролю сальмонели,

яка б відповідала вимогам ЄС.

Українські виробники м'яса

птиці на початковому етапі змо�

жуть експортувати до країн Євро�

пейського Союзу не більше 20

тисяч тонн продукції на рік, пові�

домив перший заступник міністра

аграрної політики і продовольства

України Іван Бисюк, передають

«Подробиці».

«Це небагато для України. 20

тисяч тонн, в принципі, не вирі�

шують проблему, але це дає мо�

жливість говорити про те, що сьо�

годні птахівницькі господарства

країни відповідають європейсь�

ким нормам і стандартам», – ска�

зав він на прес�конференції в

Києві в п'ятницю.

За словами Бісюка, нині Укра�

їна виробляє близько 1 мільйона

тонн курятини на рік, а після вве�

дення птахівницьких комплексів у

Вінницькій області ця цифра

може бути збільшена до 1,4 міль�

йонів тонн на рік.

Загалом же, за ствердженням

чиновника, наразі вітчизняне за�

конодавство гармонізовано з

європейськими директивами

майже на 90%.

Згідно з прогнозами Союзу

птахівників України, початок по�

стачань продукції птахівництва з

України до ЄС почнеться з квітня

2013 року, пише «Діло».

«Десь 3�4 місяці йтимуть тех�

нічні процедури, а потім ми спро�

буємо подивитися, де і що прода�

вати», – сказав глава союзу Олек'

сандр Бакуменко.

За його словами, оскільки Ук�

раїна не є членом ЄС, то для неї

митні ставкина м'ясо птиці будуть

високими.

Союз птахівників України оці�

нює експортний потенціал віт�

чизняних виробників яєць і яєч�

ної продукції в 1,5 млрд штук яєць

в 2013 році.
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Зернові рекорди 2012
ЦЬОГОРІЧНИЙ урожай зерна один з

найкращих в історії країни

Про це повідомив генеральний ди�

ректор Української аграрної конфедера�

ції Сергій Стоянов на засіданні Кру�

глого столу «АПК України: Підсумки

2012 року, перспективи і ризики 2013

року», який відбувся 5 грудня.

Сергій Стоянов зазначив, що цього�

річний урожай зерна є третім за усю но�

вітню історію і складає 46 мільйонів

тонн.

За його словами, учасники ринку

підписали з урядом Меморандум і пра�

цюють на зерновому за «правилами».

На 4 грудня Україна експортувала 12,2

млн. тонн зерна, зокрема, 5,6 млн тонн

пшениці.  За цей час Україна експорту�

вала зерно до 45 країн світу. Найбіль�

ший імпортер українського зерна Єги�

пет (2,1 млн тоннн), на другому місці –

Іспанія – (1,8 млн тонн), на третьому –

Саудівська Аравія.

Також серед цьогорічних рекордів

Сергій Стоянов назвав врожай сої, який

складає 2,4 млн тонн.

Він нагадав, що основною культу�

рою вже декілька років є кукурудза, ви�

робництво якої за останні 4 роки Украї�

на наростила ледь не у три рази.

Резюмуючи сказане, С.Стоянов ви�

словив сподівання, що 2013 рік буде

кращим за нинішній. За його словами,

на сьогодні 92% посівів озимини у доб�

рому та задовільному стані.

Українське птахівництво 
неквапно, але просувається до ЄС

Олесь Євтєєв

ЗВІСНО, у цей момент будь�

кому з урядовців хочеться, щоб

реляції були, або хоча б вигля�

дали, цілком успішними. Як

можна оцінити роботу галузі –

звичайно ж, порівнюючи з

роком попереднім. А якщо на

тлі попереднього року успіхи

виглядатимуть непереконливо?

Тоді можна трохи погратися з

цифрами – приміром, порів�

нювати не з попереднім рекор�

дним роком, а з середнім по�

казником за кілька попередніх

років. У звіті аграрного міністра

цей фокус застосовувався дово�

лі часто...

Спочатку 
про фінанси 
ЯК ПОВІДОМИВ міністр

аграрної політики та продо�

вольства України Микола

Присяжнюк, виробництво ва�

лової продукції АПК за 9 міся�

ців поточного року становить

164,5 млрд гривень, очікуване

виробництво за підсумками

2012 року становитиме 222,2

млрд гривень. При цьому се�

редній показник у 2009�2011

роках становив 208,8 млрд гри�

вень. За 8 місяців 2012 року від

підприємств аграрного сектору

до Зведеного бюджету надій�

шло податків 29,4 млрд грн. За

підсумками року очікується

42,2 млрд грн надходжень, що

на 3%, або 1,1 млрд грн, більше

порівняно з минулим 2011

роком. При цьому середній по�

казник за 2009�2011 становить

33,2 млрд гривень. В 2011 році

від підприємств аграрного сек�

тору до зведеного бюджету на�

дійшло 40,1 млрд грн, або у 8,7

рази більше, ніж у 2000 році.

Порівняно з 2010 роком надхо�

дження збільшилося на 20%,

або на 6,8 млрд грн. 

На сьогодні сільськогоспо�

дарська продукція займає знач�

ну частку у зовнішній торгівлі

України, впевнено посідаючи

високі місця серед інших то�

варних груп та продовжує зали�

шатися єдиною галуззю еконо�

міки України, яка має позитив�

не сальдо зовнішньої торгівлі.

За словами урядовця, загаль�

ний зовнішньоторговельний

оборот України за 9 місяців по�

точного року становив $111,6

млрд. При цьому зовнішньо�

торговельний оборот продукції

АПК становив $17,9 млрд, або

16% зовнішньоторговельного

обороту України. При цьому

експорт продукції аграрного

сектору становив – $12,4 млрд,

USAID допоможе Україні 
в організації ринку 
аграрних ф'ючерсів
АГЕНТСТВО США з міжнародного розвитку

USAID оголосило про старт проекту FINREP 2,

основною метою якого стане допомога в організа�

ції ринку аграрних ф'ючерсів в Україні і подаль�

ше підвищення фінансової грамоності населення,

повідомляє УНІАН. Про це заявив голова пред�

ставництва USAID по Україні, Білорусі та Молдо�

ві Джед Бартон.

Він зазначив, що проект FINREP 2 розрахо�

ваний на 5 років і передбачає реалізацію цілого

ряду субпроектів на загальну суму 12 млн доларів

США.

За словами Д.Бартона, проект FINREP 2, крім

основної мети, стане логічним продовженням

проекту FINREP 1, розрахованого на 2009�2012

роки і покликаного вирішити найважливіші про�

блеми фінансового сектору України, зокрема пи�

тання управління державним боргом і обігом дер�

жавних цінних паперів, а також реформування

пенсійної системи.

Довідка. Агентство США з міжнародного ро�

звитку USAID надає економічну і гуманітарну до�

помогу по всьому світу впродовж 50 років. В Ук�

раїні допомога USAID надається в таких сферах,

як економічний розвиток, демократія і управлін�

ня, охорона здоров'я і соціальний сектор. Почи�

наючи з 1992 року USAID надало Україні техніч�

ну і гуманітарну допомогу на загальну суму 1,7

млрд доларів.

USAID здійснює свої проекти в тісній спів�

праці з приватними добровільними організаціями

США, американськими компаніями та іншими

державними і міжнародними організаціями.

На українських полях 
забагато соняшнику
В УКРАЇНІ станом на 1 вересня 2012 р. за�

лишилися величезні перехідні запаси со�

няшнику – близько мільйона тонн. Про це

заявила керівник аналітичного департамен�

ту консалтингового агентства «ААА» Марія

Колесник.

«Це величезна кількість! Така ситуація

сталася тому, що ні виробники, ні перероб�

ники не розраховували на хороший урожай.

Таким чином, усі переробники почали цей

маркетинговий сезон з переробки урожаю

минулого року», – пояснила ситуацію на

ринку переробки соняшнику експерт.

При цьому Марія Колесник прогнозує

скорочення виробництва соняшнику в ни�

нішньому сезоні до 9 млн тонн. Проте,

уточнила вона, скорочення стосується

самої культури, а не її переробки. Тенденція

скорочення виробництва соняшнику тор�

кнеться і регіонів Росії, які постраждали від

посухи.

Що стосується експорту соняшнику,

експерт прогнозує його не на високому

рівні: «Експорт соняшнику у світі досить не�

високий. В наступному маркетинговому

році ми прогнозуємо об'єм експорту цієї

культури на рівні не більше 1,5 млн тонн».

А ось на ціну на соняшник на внутріш�

ньому ринку країни впливатиме не ціна

його на світових ринках, а ціна на продукт

його переробки – соняшникову олію, ос�

кільки соняшникової олії у світі існує

менше, ніж інших олій, говорить Марія Ко�

лесник.



або 24,4% від загального експорту

України; імпорт – $5,6 млрд, або

9,2% від загального імпорту Укра�

їни; сальдо позитивне і становило

$6,8 млрд. Порівняно з 9 місяцями

минулого року зовнішньоторго�

вельний обіг сільгосппродукції

збільшився майже на 30% (на $4,1

млрд), експорт збільшився на

37,7% (на $3,4 млрд), сальдо збіль�

шилося на 63,8% (на $2,6 млрд). 

Найважливішими факторами

позитивного сальдо у 2012 році за�

лишаються високі обсяги експор�

ту зернових культур – 36,6%, олії

– 23,9%, а також насіння олійних

культур – 9,3%. Останнім часом

розширюється географія експорту.

Поряд з основними традиційними

імпортерами української продук�

ції Єгиптом, Іраном та Іспанією,

вітчизняні експортери вийшли на

ринки Японії, Тайваню, Швейца�

рії, Об'єднаних Арабських Еміра�

тів та Південно�Африканської

Республіки.

Потім – про урожай
ГРУПА зернових культур. Пше�

ниці отримано 15,7 млн тонн (се�

редній показник за 2009�2011 рр.

становить 20 млн тонн), ячменю –

7,2 млн тонн, жита – 709 тис.

тонн. Практично завершено зби�

рання пізніх зернових культур. Ку�

курудзи на зерно очікується отри�

мати 21,1 млн тонн (середній по�

казник за 2009�2011 становить

15,1 млн тонн). Збирання зерно�

вих та зернобобових завершено,

намолочено понад 46 млн тонн.

Це на 10 млн тонн менше проти

рекордного 2011 року, водночас, є

третім показником за роки незал�

ежності України. Міністр нагадав,

що погодні умови як для озимих,

так і для ярих культур – посуха во�

сени 2011 року, сильні морози в

січні�лютому 2012 та посуха цього

літа – були значно менш сприят�

ливими порівняно з минулим

роком. 

Пан Присяжнюк вважає, що

цими успіхами потрібно завдячу�

вати системній роботі з ряду на�

прямів. Зокрема, забезпечено по�

кращення технологій вирощуван�

ня, вдосконалено роботу в насін�

ництві, здійснено комплекс захо�

дів із захисту рослин від шкідни�

ків та хвороб, проведено роботу

щодо покращення технічного і

технологічного забезпечення. 

Група технічних культур. Сої

отримано близько 2,3 млн тонн

(середній показник за 2009�2011 –

1,7 млн тонн). Насіння соняшни�

ку зібрано 7,9 млн тонн, (за 2009�

2011 – 7,2 млн тонн). Ріпак зібра�

ний на площі 546,2 тис. га, намо�

лочено 1,2 млн тонн зерна (на 222

тис. тонн менше проти 2011).

Цукрових буряків накопано18,3

млн тонн (2009�2011 – 14,2 млн

тонн).

Логістика та експорт
НУ ЯК не похвалитися чужими

успіхами? От і міністр не втрима�

вся, доповівши, що система збері�

гання зерна в Україні є одним із

сегментів інфраструктури, котра

найбільш динамічно розвиваєть�

ся. Сьогодні ведеться активне бу�

дівництво нових елеваторів і про�

водиться переоснащення існую�

чих, розвиток портових зернових

терміналів та річкових терміналів.

От тільки все це – результат не

державної політики, а приватної

ініціативи. У 2012 було скасовано

сертифікацію елеваторів. На

думку Миколи Присяжнюка, це

дасть змогу спростити процедуру

ведення бізнесу на зерновому

ринку України, а саме, уникнути

подвійної сертифікації зерна та

продуктів його переробки при

здійсненні експортно�імпортних

операцій. 

Загальна ємність потужностей

для одночасного зберігання зерна

на сьогодні – 32 млн тонн. Порто�

ві потужності дають змогу експор�

тувати 36 млн тонн зернових та

олійних культур на рік. У 2011/12

МР перевалка зерна здійснювала�

ся портами міст Іллічівськ, Одеса,

Южне, Миколаїв та Севастополь.

Через вказані порти було відван�

тажено 95% зерна, яке транспор�

тувалося морськими шляхами. За�

галом перевалка зерна через порти

становила 19,1 млн тонн. 

Фактичні обсяги експорту на

початок грудня – 11,8 млн тонн. З

них пшениці – 5,6 млн тонн, ку�

курудзи – 4,6 млн тонн, ячменю –

1,8 млн тонн. Міністр підкреслив,

що експорт за 5 місяців поточного

маркетингового року є дуже ак�

тивним. Так, у липні було експор�

товано 1,2 млн тонн зерна, у сер�

пні – 1,7 млн тонн, у вересні – 2,4

млн тонн, жовтні – 2,9 млн тонн,

листопаді – 3,4 млн тонн. Показ�

ники останніх двох місяців є зна�

ковими та перевищують зафіксо�

вані за останні 7 років удвічі. Ку�

курудзи відвантажено на експорт

за цей період рекордні 4,4 млн

тонн. 

Як відомо, цього року вперше

досягнуто домовленості про ек�

спорт української кукурудзи до

Китаю. За інформацією міністра,

держава ніяким чином цей ек�

спорт регулювати не буде – вона

виконала свою функцію, домо�

вившись про експорт та узгодив�

ши усі фітосанітарні умови. На

нараді із зернотрейдерами ухвале�

но рішення, що учасники ринку

самі поділять між собою квоти

цих 2 млн тонн. Єдине, на чому

наполягатиме держава – висока

якість кукурудзи, що поставляти�

меться на китайський ринок.

Ми повністю солідарні з Ми�

колою Присяжнюком – експорт

цього року вдався. Проте головна

заслуга уряду полягала в тому, що

він не заважав працювати. Цього�

річні показники з експорту зерна

досягнуті завдяки належному

рівню співпраці, що склався в по�

точному маркетинговому році між

державою та зерноторговими ком�

паніями. Це дало змогу сіль�

госпвиробникам реалізувати збіж�

жя за сприятливої цінової кон'юн�

ктури на світовому ринку та отри�

мати обігові кошти для проведен�

ня осіннього комплексу польових

робіт. Крім того, активний ек�

спорт дав змогу збільшити надхо�

дження валютної виручки до краї�

ни. Прогнозовані обсяги експор�

ту зернових культур у 2012/2013

маркетинговому році міністр оці�

нив у 21�22 млн тонн.

Новий урожай
ЗА ОПЕРАТИВНИМИ даними

регіонів, у всіх категоріях госпо�

дарств озимі культури на зерно під

урожай 2013 року посіяні на площі

8,1 млн га, що на рівні минулого

року, в тому числі: пшениця – на

6,7 млн га, ячмінь – на 1,1 млн га,

жито – 306 тис. га. При цьому

сходи отримано на площі 7,6 млн

га (94% до посіяних), з них в доб�

рому та задовільному стані знахо�

дяться 7,0 млн га (92%), в слабко�

му та зрідженому стані – 0,6 млн

га (8%). Агрометеорологічні умови

осінньої вегетації озимих культур

в поточному році значно кращі,

ніж у минулому році, як по воло�

гозабезпеченості, так і по кілько�

сті тепла. Майже у всіх регіонах

проведено посів озимих насінням

не нижче 2�ї репродукції. Очікува�

на забезпеченість насінням ярих

культур під урожай 2013 року ста�

новить 102%. До посіву підгото�

влено 63% насіння ярих культур.

Крім того, наголосив аграрний

керманич, у ДП «Державний ре�

зервний насіннєвий фонд» є 7,6

тис. тонн насіння. Також очікуєть�

ся імпорт насіння кукурудзи на

рівні минулого року (близько 45

тис. тонн).

Не склад, 
а інструмент
ЗА СЛОВАМИ Миколи Присяж�

нюка, пріоритетне завдання, що

стоїть перед Аграрним фондом, –

стати ефективним фінансовим ін�

струментом. Вперше за роки не�

залежності в державному інтер�

венційному фонді сформовані

продовольчі запаси в повному об�

сязі відповідно до світових норм.

Накопичено 1,9 млн тонн зерна, з

них 1,7 млн тонн пшениці, 143,1

тис. тонн жита, 11,3 тис. тонн

гречки, 12,3 тис. тонн борошна,

176 тис. тонн цукру, 20,5 тис. тонн

кукурудзи, 1,7 тис. тонн вершко�

вого масла, 1,3 тис. тонн сухого

молока. Товарні інтервенції цими

запасами дають змогу забезпечи�

ти стабільні ціни на продоволь�

ство на внутрішньому ринку. 

В 2012 році вперше здійсню�

ється переробка зерна державного

інтервенційного фонду на борош�

но з подальшою реалізацією у ре�

гіони за фіксованими цінами.

Причому продаватимуть його не

лише хлібопекарням, але й через

роздрібну торгівлю. Згідно із зая�

вами облдержадміністрацій, за�

тверджено графік поставки бо�

рошна в обсязі 90,7 тис. тонн що�

місячно. В 2011 році запровадже�

но механізм форвардних закупі�

вель Аграрним фондом, було за�

контрактовано 855,5 тис. тонн

зерна. В 2012 році – 875,8 тис.

тонн. У 2012 році вперше оплата

за форвардними контрактами

здійснюється відповідно до вироб�

ничих циклів (І етап – 50% на

проведення осіннього комплексу

польових робіт, ІІ етап – 50%

після збирання врожаю) та за

справедливою ринковою ціною,

що складається на момент переда�

чі зерна. План укладання форвар�

дних контрактів на 2013 рік стано�

вить 1 млн тонн.

Не хлібом єдиним
ВИРОБНИЦТВО овочів станови�

тиме близько 9,1 млн тонн. За

оцінками міністерства, за останні

5 років це другий за величиною

врожай. Виробництво картоплі –

23 млн тонн. З цього обсягу буде

використано на харчові потреби –

5,9 млн тонн, або близько 130 кг

на людину на рік. За останні кіль�

ка років зафіксовано позитивну

тенденцію поступового скорочен�

ня імпорту плодово�ягідної про�

дукції та зростання її експорту. У

цьому році валовий збір плодів і

ягід становитиме 1,9 млн тонн,

винограду – 490 тис. тонн, що,

незважаючи на вплив складних

погодних умов січня�лютого,

майже на рівні минулого року. Зо�

крема, яблук вирощено близько 1

млн тонн, що дозволило забезпе�

чити позитивне сальдо зовнішньої

торгівлі ними – вперше експорт

яблук перевищив їх імпорт.

Крім того, порівняно з 2010

роком площа телиць в Україні

збільшилася. Тільки в поточному

році введено в експлуатацію 38 га

нових високотехнологічних те�

плиць. Це, на думку міністра,

стане одним із факторів, що да�

дуть змогу отримати урожай те�

пличних овочів за підсумками

року на рівні 445 тис. тонн, що на

12% більше порівняно з 2011

роком. Єдине, про що чиновник

не обмовився, так це про вартість

природного газу для тепличних

комплексів. Наприклад, вперше в

історії свого 30�річного існування

наш вітчизняний гігант «Комбінат

«Тепличний» не взмозі сплатити

наперед за газ через дорожнечу.

Тому про кількість насправді ви�

рощеної тепличної овочевої про�

дукції і її вартість згадаємо ближче

до Різдвяних свят.

Вирощене – зберегти
ЗАГАЛЬНІ потужності для збері�

гання овочів на сьогодні стано�

влять 239 тис. тонн, їх планується

збільшити до 2014 року до майже

1 млн тонн (більш ніж у 4 рази).

Крім того, наявні на сьогодні кар�

топлесховища дають змогу одно�

часно зберігати 136 тис. тонн, до

2014 року ці ємності зберігання

зростуть до 248 тис. тонн (майже

вдвічі). Загальна ємність фруктос�

ховищ на сьогодні становить 315

тис. тонн, до кінця поточного

року будуть введені в експлуата�

цію 10 фруктосховищ загальною

ємністю 22 тис. тонн. Тепер на

меті у міністерства сформувати

культуру зберігання урожаю, щоб

власники цих овочесховищ могли

надавати послуги зі зберігання

продукції фермерам і селянам�од�

ноосібникам. Правда, міністр не

зазначив, як за таких темпів будів�

ництва вдасться за рік збільшити

потужність сховищ у 4 рази.

Формування мережі оптових

ринків сільськогосподарської про�

дукції з сучасною інфраструкту�

рою – об'єктами для зберігання

сільськогосподарської продукції

та продовольства, збуту та можли�

вістю первинної переробки для

створення товарних партій дасть

змогу забезпечити стабільну реа�

лізацію сільгосппродукції за до�

ступними цінами. Фінансування

оптових ринків сільгосппродукції

в 2010 році становило 40 млн гри�

вень, в 2011�му – 210 млн гривень,

у поточному році передбачено 248

млн гривень. Протягом 2010�2012

років статус оптового ринку

сільськогосподарської продукції

надано оптовим ринкам «Шувар»

(Львів), «Столичний» (Київ), «Сі�

човий» (Запоріжжя), «Гектар»

(Одеса), «Господар» (Донецьк),

«Лелека» (Харків), а також під�

приємствам в Херсонській, Рів�

ненській, Луганській і Миколаїв�

ській областях та ринку «Азов�

ський» (Маріуполь).

У середині листопада на опто�

вому рику «Столичний» відбулося

відкриття терміналу «М'ясо та

риба» та терміналу «М'ясопродук�

ти та молокопродукти», продов�

жуються будівельні роботи по па�

вільйону «Квіти». 
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Цікаві цифри від Мінагрополітики
ПІДСУМКИ Для Міністерства аграрної політики та продовольства вже стало традицією у грудні
проводити своєрідний звіт про виконану роботу – підсумкову прес$конференцію міністра. Цього року
6 грудня все було як завжди – журналісти, звіти, цифри. Лише історичний момент особливий – ось$
ось відбудеться ротація Кабінету Міністрів України. 
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ЗАГАЛОМ із липня 2011 року, з початку ро�

боти оптових ринків, їх відвідало 3,3 млн

покупців, реалізовано 1,1 млн тонн сіль�

госппродукції, 208 тисяч сільгоспвиробни�

ків мали змогу продати свою продукцію.

Крім того, за останні роки значно активізо�

вано виїзну торгівлю. Так, з початку 2012

року у регіонах проведено майже 50 тис.

продовольчих ярмарків, на яких реалізова�

но 392,7 тис. тонн сільськогосподарської

продукції та продуктів її переробки на суму

4,5 млрд гривень.

Успіхи тваринництва
ТАКОЖ, на думку міністра, в цьому році

значно покращився стан справ у галузі тва�

ринництва. Індекс обсягу виробництва

продукції тваринництва за 10 місяців ц.р.

порівняно з відповідним періодом 2011 р.

становив 102,9%, у т.ч. у сільськогосподар�

ських підприємствах – 107%, у господар�

ствах населення – 100,1%. У січні�жовтні

2012 року реалізовано на забій 2,4 млн тонн

худоби та птиці в живій вазі в усіх катего�

ріях господарств, що на 52,6 тис. тонн, або

на 2,2%, більше проти минулого року. Ви�

робництво молока збільшилось у січні�жов�

тні на 2,7% (260,8 тис. тонн) і становить 9,8

млн тонн. Яєць вироблено 16,2 млрд штук

(на 1,7% більше проти 10 міс. 2011). Дуже

доречною тут стала новина про черговий

успіх у відносинах з ЄС: 4 грудня досягнуто

домовленості про експорт української ку�

рятини до країн Євросоюзу і вже за кілька

місяців почнуться поставки… 

Якість – передусім
ЗА ПЕРШЕ півріччя поточного року спе�

ціалістами ветеринарної медицини прове�

дено 200 млн експертиз. Перевірено 338,3

тис. голів ВРХ, 2,39 млн голів свиней, 198,4

млн курей. Нарощення поголів'я худоби

(ВРХ, свині, вівці/кози, птиця). Вперше за

часів незалежності вдалося стабілізувати та

навіть наростити поголів'я і загалом ВРХ, і

корів. Станом на 1 листопада поголів'я на�

лічувало 5 млн голів ВРХ, з початку року

зростання становить 10,1%. Поголів'я сви�

ней зросло з початку року на 8,1% до 8,1

млн голів. Поголів'я овець та кіз збільши�

лося на 10,2% та становить 1,9 млн голів

(щоправда, якщо зазирнути у дані Держста�

ту, то це сталося за рахунок господарств на�

селення). Найбільша динаміка зростання у

птахівництві. На сьогодні в наявності 238,6

млн голів птиці, що майже на 20% більше

порівняно з початком цього року. 

У 2012 році спрощено процедуру іден�

тифікації худоби та зменшено її вартість

удвічі. Наслідком цього стало збільшення

кількості ідентифікованих тварин. Ця кіль�

кість ідентифікованих та зареєстрованих у

базі Єдиного державного реєстру тварин

протягом 2012 року на кінець листопада

становить: ВРХ – 1,5 млн голів, свиней –

13,9 тис. голів, овець – 29,6 тис. голів. 

Про солоденьке і олію
ВИРОБНИЦТВО цукру очікується в межах

2 млн тонн. Це повністю забезпечує потре�

бу внутрішнього ринку і створює значний

експортний потенціал, запевняв міністр. 

Також, за його словами, за 10 місяців

поточного року вироблено 2,9 млн тонн олії

соняшникової. Прогноз щодо валового

збору основних видів олійних культур ста�

новить 11,9 млн тонн. За останні 10 років

Україна стала світовим лідером на ринку

цієї продукції. Сьогодні кожна друга тонна

соняшникової олії, яка реалізується на сві�

товому ринку – українського виробництва. 

У січні�жовтні відбулося збільшення об�

сягів промислового виробництва харчових

продуктів. Частка продажу вітчизняного

продовольства у товарообороті торгової ме�

режі підприємств становить близько 90�

98%. Свідченням високої якості харчових

продуктів українського виробництва є

також попит на неї на зовнішніх ринках.

Понад 56% експорту продукції АПК – це

якісна продукція харчової та переробної

промисловості. Якість української продук�

ції дає змогу експортувати до 20% виробле�

них в Україні молочних виробів, 20% –

маргаринів та аналогічних продуктів, до

50% – кондитерських виробів та 85% виро�

бленої в Україні соняшникової олії, наго�

лосив пан Присяжнюк. 

Гроші – селянам
ПІДТРИМКА домогосподарств – окрема

опіка міністерства. Так, за його даними, 287

тис. селян отримали дотацію за збережен�

ня та утримання молодняку ВРХ, на їхні ра�

хунки з травня надійшло майже 250 млн

гривень. Нещодавно закінчився прийом за�

явок від сільгоспвиробників на погашення

відсотків за кредитами. Загальна сума до

відшкодування – 417 млн грн. Міністерство

відправило відповідний запит до казначей�

ства, щоб кошти були виплачені у поточно�

му році. Микола Присяжнюк сподівається,

що гроші будуть компенсовані. Всього в

цьому році вже виплачено на відшкодуван�

ня відсоткової ставки близько 300 млн грн.

Крім того, завдяки державній програмі

часткового відшкодування витрат на заку�

півлю установок індивідуального доїння,

власники селянських господарств придба�

ли майже 4 тисячі таких установок. З дер�

жавного бюджету направлено 12,4 млн грн

на компенсацію вартості закуплених апара�

тів. Власники трьох і більше корів мають

право отримати компенсацію витрат за

придбання доїльного апарату. Лідер із заку�

півлі доїльних апаратів – Волинська

область, де завдяки співпраці регіональних

органів влади та довіри людей до державної

програми вдалося придбати значну кіль�

кість установок. 

Улюблена тема міністра – розвиток ко�

операції на селі. Він повідомив, що за

останні 2 роки кількість сільськогосподар�

ських обслуговуючих кооперативів зросла

на 191 одиниць та становить 851 коопера�

тив. Взагалі�то програма розвитку коопера�

тивного руху на селі презентована лише

цього року, тому виглядає дивним, коли

зростання чисельності береться за останні

два роки. Логічніше було б сказати – після

розпочатого нами процесу поголовної ко�

оператизації створено стільки�то коопера�

тивів. Та, видно, цифра не дуже вражає.

Зате вражає наступна: у поточному році ці

кооперативи надали послуг на 35 млн грн.

Діє державна фінансова підтримка на прид�

бання сільгосптехніки, обладнання та

устаткування вітчизняного виробництва в

розмірі 90% вартості техніки без урахування

сум податку на додану вартість за умови по�

передньої оплати кооперативом постачаль�

нику техніки 10% її вартості. В 2013 році

прогнозується виділити 100 млн грн дер�

жавної підтримки для сільськогосподарсь�

ких обслуговуючих кооперативів.

Плани та перспективи
ГОЛОВНИМ завданням, що його плану�

ють реалізувати у Мінагрополітики, є роз�

робка двох документів: Стратегії розвитку

аграрного сектору економіки на період до

2020 року та Стратегії сталого розвитку

сільських територій, яка б органічно допов�

нила першу і базувалася на європейських

підходах. Її основою стане ініціатива щодо

розвитку сільськогосподарської кооперації

– «Рідне село».

За обрахунками міністра, економічні

орієнтири Стратегії включають:

– збільшення обсягів валової продукції

сільського господарства – у 1,6 разу; 

– збільшення обсягів виробництва про�

дукції рослинництва у 1,4 разу, тваринниц�

тва – у 1,9 разу, та рибництва у 1,2 разу;

– зниження собівартості сільгосппро�

дукції на 3�9%;

– охоплення сільськогосподарськими

кооперативами (та іншими малими форма�

ми господарювання) понад 80% госпо�

дарств населення;

– збільшення обсягу експорту сільсько�

господарської продукції та продовольства

продукції у 2,8 разу;

– збільшення податкових надходжень

до Бюджету від підприємств АПК у 2,4 разу;

– збільшення доданої вартості, створе�

ної у сільському господарстві у 2,8 разу;

Крім того, соціальний блок стратегіч�

них орієнтирів передбачає:

– збільшення валових витрат на оплату

праці у 2,6�2,8 разу;

– зростання рівня середньомісячної за�

робітної плати працівників сільського гос�

подарства до середнього показника по га�

лузях економіки;

– зупинення вивільнення працівників у

сільськогосподарському виробництві;

– гарантування зайнятості сільського

населення, створення нових робочих місць;

– стимулювання молодих спеціалістів

до участі в розбудові рідних сіл;

– створення умов для інтелектуального

та духовного розвитку жителів сільської

місцевості, молоді. 

Як зазначив міністр, у 2013 році міні�

стерство планує допрацювати та схвалити

Стратегію, попередньо обговоривши її із

суспільством. Крім цього, у наступному році

велику увагу буде сконцентровано на роз�

гортанні сільськогосподарської кооперації в

рамках ініціативи «Рідне село». Розвиток

нового кооперативного руху на селі, який

має стати важливим елементом структурної

перебудови сільського господарства – серед

державних пріоритетів, які озвучив Прези�

дент України. 

З цим пов'язане наступне завдання, яке

поставив Віктор Янукович – максимальне

застосування механізмів заохочення со�

ціальної відповідальності аграрного бізне�

су. Це необхідно для того, щоб розширити

фінансові можливості місцевого самовря�

дування для розвитку сільських територій. З

цього приводу Микола Присяжнюк знову

повернувся до ідеї 1% збору на розвиток

сільських територій.

Також серед стратегічних пріоритетів

вдосконалення механізмів державної під�

тримки буде зкореговано філософію держ�

підтримки, яка стане не механізмом дота�

цій заради виживання, а механізмом під�

тримки заради розвитку. На думку міністра,

використання коштів на поворотній основі

значно підвищить ефективність їх надання.

У планах – створення умов для макси�

мального залучення приватного інвестицій�

ного капіталу, в тому числі з�за кордону,

максимальна реалізація потенціалу сільсь�

когосподарського машинобудування Укра�

їни та рішучі кроки в напрямку просування

вітчизняної агропродукції, особливо зерна,

на нові світові ринки. 

Не забуто і про запровадження механіз�

мів підвищення родючості ґрунтів. В першу

чергу – шляхом економічного стимулюван�

ня товаровиробників та контролю за дотри�

манням сівозмін. Буде продовжено під�

тримку ключових галузей сільського госпо�

дарства, передусім – тваринництва. 

Як зазначив Микола Присяжнюк, це –

лише основні завдання, орієнтири, на ви�

конанні яких необхідно направити зусилля

у 2013 році. 

І все одно 
виникають запитання
ПЛАНИ, що й казати, величні. Тому лише

одна ремарка: яким чином за 6 років буде

реалізовано збільшення обсягів експорту з

22 млн тонн до 62 млн тонн (у 2,8 разу),

якщо, за словами самого міністра, портові

потужності дають змогу експортувати 36

млн тонн зернових та олійних культур на

рік? Це вже не говорячи про те, що такі об�

сяги збіжжя на експорт потрібно ще виро�

стити. Бо якщо ми експортуємо трохи

менше половини вирощеного, то, відповід�

но, і валовий збір у 2020�му повинен бути

ніяк не меншим 130 млн тонн. Як корес�

пондуються з такими обсягами заяви про

збереження і підвищення родючості грун�

тів та суворому дотриманні сівозмін? Може

вже досить гнатися за валом – час зосере�

дитися на якості? 
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Сказано – зроблено!
ДЕПУТАТИ слова дотрималися

і востаннє зібралися позаконо�

творити – 6 грудня Державний

бюджет України на 2013 рік

ухвалили, а поготів і сесію за�

крили. 

Доленосний документ було

прийнято одним голосуванням з

попереднім обговоренням. За

дане рішення проголосували 242

народних депутата при необхід�

них 226: «за» проголосували 187

народних депутатів із фракції

Партії регіонів, 20 – з фракції

Народної партії, 5 – з фракції

НУ�НС, 19 – з групи «Реформи

ради майбутнього» і 11 поза�

фракційних депутатів.

Ухвалити проект бюджету

рекомендував бюджетний комі�

тет Верховної Ради, який, за

словами голови комітету Валерія

Баранова, одержав близько 1000

пропозицій до законопроекту

від народних депутатів. 

Комітет запропонував за�

твердити держбюджет з дефіци�

том на рівні 50,43 млрд грн, до�

ходами 361,5 млрд грн, видатка�

ми – 411,9 млрд грн, дефіцитом

держбюджету – 50,4 млрд грн,

граничним рівнем державного

боргу на 31 грудня 2013 року –

483 млрд грн, можливістю на�

дання державних гарантій на 50

млрд грн.

За бюджет проголосували

майже миттєво, мабуть, дуже

вже хотіли по домівках. 

Наразі повного тексту зако�

ну на сайті Верховної Ради

немає, проте є текст, що пода�

ний Кабміном 3 грудня і вис�

новки Комітету Верховної Ради

України з питань бюджету. На

основі цих двох документів

можна скласти уявлення про

наш з вами аграрний бюджет�

2013.

Переставлю 
латку з шапки, 
щоб жупана залатати 
ВИДАТКИ держбюджету на аг�

рарну сферу в 2013 році дещо

скоротилися, але незначно. Так,

Міністерство аграрної політики

і продовольства в 2013 році роз�

поряджатиметься коштами у

розмірі 8,3 млрд грн проти

цифри у 8,6 млрд грн у 2012 році.

Але тут головне не скільки, а як

розпорядилися коштами. Зокре�

ма, під значне скорочення по�

трапила стаття «Фінансова під�

тримка заходів в агропромисло�

вому комплексі»: із 1,007 млрд

грн до 97 млн грн. Ці кошти – це

саме підтримка аграрного ви�

робництва, і ось її скорочено у

10 разів. 

Скоротилися і кошти на фі�

нансову підтримку заходів в аг�

ропромисловому комплексі на

умовах фінансового лізингу.

Якщо минулого року на це виді�

лялося 30 млн грн, цьогоріч вже

8,8 млн грн. Ну й правильно, ви�

рішили депутати, все одно в се�

лянина грошей не буде, щоб

брати щось у лізинг, то навіщо

марно кошти в бюджеті розпи�

сувати!

Народна мудрість твердить,

що десь знайдеш, а десь втратиш

– аграрна освіта, наприклад,

«знайшла» додаткові 1,87 млрд

грн, які будуть витрачені на під�

готовку кадрів для агропроми�

слового комплексу вищими нав�

чальними закладами І�ІV рівнів

акредитації, методичне забезпе�

чення діяльності навчальних за�

кладів. Загалом же планується

витратити 2,5 млрд грн. Цікаво,

що в основному приріст стався

за рахунок зростання видатків

споживання – на 1,77 млрд грн.

Чи�то студенти стали їсти біль�

ше, чи�то викладачі. Дуже ваго�

мо в цьому плані додали ВНЗ І�

ІІ рівнів акредитації – зі 125 млн

грн загальної підтримки у 2012

році, до 1,1 млрд грн у наступно�

му. Немає сумніву, що освіта мо�

лоді – це свята справа. Але ж чи

не можна було пошукати гроші

на це деінде, а не в коштах на

підтримку АПК? А то стикнемо�

ся з проблемою навпаки – мо�

лоді спеціалісти будуть, а от гос�

подарств – ні. 

«Захмарно» підскочила під�

тримка фермерів: з 27,8 млн грн

у цьому році, до 27,9 млн грн у

2013�му. І це, до речі, кошти для

кредитів, тобто – на поворотній

основі. От розгуляються пани

фермери на додаткових 100

тисяч гривень! Особливо, коли

згадають гасла про підтримку

дрібного і середнього виробни�

ка, що цілий рік не сходили з

можновладних вуст.

Ех, яблучко… 
АЛЕ ГОЛОВНИЙ «кидок» бю�

джету дістався все ж таки садів�

никам і виноградарям. Статтею

10 новоприйнятого закону збір

в 1,5% на розвиток багаторічних

насаджень спрямовується до за�

гального фонду бюджету. То б

воно і нічого, можна, здавалося

б, і звідти виділити кошти садів�

никам і виноградарям. Так не

виділяють же: не було такої

статті видатків у урядовому за�

конопроекті, аж доки Бюджет�

ний комітет ВРУ не зглянувся і

не постановив у поправках до

законопроекту передбачити бю�

джетну програму «Державна

підтримка розвитку хмелярства,

закладення молодих садів, ви�

ноградників та ягідників і на�

гляд за ними» (код 2801350). От

тільки видатки розвитку визна�

чили у сумі 100 тис. грн, у той

час як заплановано, що означе�

ний збір принесе до бюджету

1,18 млрд грн.

І куди тепер подіти Статтю 4

Закону України «Про збір на ро�

звиток виноградарства, садів�

ництва і хмелярства»? Адже там

прямо зазначено: «Нараховані

суми збору на розвиток виногра�

дарства, садівництва і хмеляр�

ства залишаються на спеціаль�

ному рахунку Державного каз�

начейства України. Головним

розпорядником цих коштів є

центральний орган виконавчої

влади, який здійснює державну

політику у сфері виноградарства,

садівництва і хмелярства. Суми

збору розподіляються та вико�

ристовуються таким чином: ві�

сімдесят п'ять відсотків – на ро�

звиток виноградарства і садів�

ництва, п'ятнадцять відсотків –

на розвиток хмелярства. 

Забороняється нецільове ви!
користання зазначених коштів». 

Останнє речення так жир�

ним у Законі і виділено, для осо�

бливо обдарованих бюджето�

творців.

Щоб ніхто не дочепився, у

прикінцевих положеннях автори

законопроекту про бюджет до�

писали: «Зупинити на 2013 рік

дію частин першої, третьої та че�

твертої статті 4 Закону України

«Про збір на розвиток виногра�

дарства, садівництва і хмеляр�

ства». 

Проте дочепилися. І хто?!

Рідне Головне науково�експерт�

не управління ВРУ. Одна лише

ця десята стаття, на їхню думку,

не узгоджується з вимогами п. 4

підрозділу 10 «Інші перехідні по�

ложення» розділу ХХ «Перехідні

положення» Податкового кодек�

су України, згідно з яким «до 1

січня 2015 року справляється

збір на розвиток виноградар�

ства, садівництва і хмелярства

відповідно до Закону України

«Про збір на розвиток виногра�

дарства, садівництва і хмеляр�

ства». Про суперечність остан�

ньому ми вже говорили. 

Більше того, як зазначають

експерти, зміна такого порядку

шляхом призупинення на 2013

рік дії ст. 4 зазначеного Закону,

як це, зокрема, пропонується у

п. 7 Прикінцевих положень про�

екту, не узгоджується з відповід�

ними рішеннями Конституцій�

ного Суду України. 

Фахівці намагалися звернути

увагу депутатів також на те, що

«Бюджетний кодекс України пе�

редбачає можливість віднесення

у виняткових випадках законом

про Державний бюджет України

на відповідний бюджетний пе�

ріод окремих видів доходів за�

гального фонду Державного бю�

джету України (або їх частину)

до спеціального фонду Держав�

ного бюджету України, а не нав�

паки (ч. 5 ст. 29)».

Та байдуже, ухвалили.

Коли закон про бюджет про�

тирічить рішенням Конститу�

ційного Суду, Податковому та

навіть Бюджетному кодексам,

що вже згадувати про протиріч�

чя обіцянкам аграрного міні�

стра? 

Але все ж згадаємо. «Претен�

дувати на державну допомогу

можуть не тільки великотоварні

виробники, що мають сотні гек�

тарів садів, виноградників та

хмеленасаджень, але й селяни та

фермери з двадцятьма сотками

саду». Це дослівна цитата місяч�

ної давнини з сайта Мінагропо�

літики. А може, міністр нічого і

не обіцяв? Просто слово «тіль�

ки» тут зайве?

До речі, 5 грудня з цього

приводу на адресу Президента

України, Прем'єр�міністра Укра�

їни та Голови Верховної Ради

України звернулися чотири про�

фільні організації – направили

листа, де зазначали, що це приз�

веде до руйнування галузі садів�

ництва, виноградарства, вино�

робства. «Адже без важливої

державної підтримки лише оди�

ниці з підприємств зможуть

знайти необхідне фінансування. 

По�перше, галузь відчує по�

глиблення сировинної кризи. У

2012 році через невиплату гро�

шової компенсації з рахунку

спецфонду, вже була повністю

провалена посадкова кампанія,

що означає, що через 4 роки (пе�

ріод, через який виноградник

дає перший промисловий уро�

жай) ми недорахуємося потріб�

ного винограду. Прийняття ст. 10

призведе, до того, що й всі на�

ступні роки галузь залишиться

без нових садів, виноградників

та ягідників і,  відповідно,

необхідного урожаю. 

Скасування вкрай необхідної

державної підтримки не дозво�

лить вітчизняним садівникам,

виноградарям і виноробам ви�

стояти на відкритому ринку

після вступу України до СОТ.

Лише за перше півріччя 2012

року показник імпортного вина

на ринку України збільшився на

21%. У той час, як іноземні ви�

робники покращують свої пози�

ції, вітчизняні винороби та ви�

ноградарі вимушені зруйнувати

всі стратегічні плани на наступ�

ний рік. Тому, якщо держава

хоче, щоб дана галузь розвива�

лась, вона має створити дійсно

конкурентні умови.

Про важливість функціону�

вання збору говорять цифри. За

період його існування з 1999

року виноградарями і садівника�

ми в Україні були закладені 44,6

тис. га виноградників; 45,8 тис.

га плодово�ягідних насаджень.

Сьогоднішня ситуація загрожує

звести нанівець досягнення 13�

ти років праці вітчизняних са�

дівників і виноградарів та зму�

шує їх серйозно замислитися

над необхідністю взагалі продов�

жувати свою діяльність», –

йдеться у листі, підписаному

корпораціями «Укрвинпром»,

«Укрсадвинпром» та асоціація�

ми «Виноградарі та винороби
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Микола ПРИСЯЖНЮК, 

міністр аграрної політики

та продовольства України:

– ЗВИЧАЙНО, грошей хочеть�

ся завжди більше, щоб галузь

розвивалася. Але наразі ми зна�

ємо, що маємо певні пільги від

держави – це і єдиний податок, і

акумулювання ПДВ на своїх ра�

хунках та використання його для

виробництва, і ще ряд інших

пільг.

Якщо говорити про пряму

фінансову підтримку, звичайно,

вона мізерна на сьогоднішній

день, але я хотів би сказати, що

для форвардних закупівель на

наступний рік передбачено 5

млрд грн. Звичайно, це – безвід�

соткове кредитування сіль�

госпвиробників.

Звичайно, ми будемо січень�

лютий місяць намагатись ініці�

ювати перегляд бюджету, і це уз�

годжено з Прем'єр�міністром –

перегляд бюджету щодо збіль�

шення державної підтримки,

особливо на ті напрямки, про

які я говорив: розвиток коопера�

тивного руху, сімейних ферм, бу�

дівництва овочесховищ, садів�

ництва і, звичайно, компенсація

відсотків за кредитами. Це дасть

можливість запрацювати і бан�

ківській сфері, навчити дрібно�

товарних виробників і одноосіб�

ників спілкуватися з фінансови�

ми установами і, звичайно, от�

римувати фінанси без відсотків.

Бюджет 2012 року ішов під

однією статтею «Розвиток аграр�

ного сектору», а ми вже спільно

з Міністерством фінансів і з асо�

ціаціями розглядали пріоритетні

напрямки. Я переконаний, що

такий підхід дуже важливий, це

давало нам можливість впро�

довж року направляти фінансо�

ву підтримку у ці напрямки, не

вносячи зміни у порядки вико�

ристання.

Звичайно, якщо порівняти

передбачені кошти в бюджетах

2012 року і 2013 року – вони

зменшені. Але я звертаю увагу:

збережено спеціальний фонд

розвитку тваринництва, який

акумулюється за рахунок ПДВ

від переробки молока і м'яса.

Він прогнозовано повинен бути

в обсязі 800�900 млн грн. Ці

кошти у нас направляються на

збереження телят, підтримку

збільшення поголів'я корів і

дійного стада, створення сімей�

них ферм, придбання доїльного

обладнання і на створення заго�

тівельних кооперативів. Що

стосується садів і виноградни�

ків, в бюджеті 2013 року перед�

бачено,  що на один рік ці

кошти надходитимуть до за�

гального бюджету. Але я хотів

би звернути увагу, що також пе�

редбачено, що на ці статті нам у

бюджеті 2013 року передбачено

100 млн грн і плюс ті залишки,

які залишились невикориста�

ними у 2012 році. Я перекона�

ний, що ця сума буде сягати об�

сягу 600�700 млн грн – цього

повністю достатньо, щоб по�

крити ті запити, які будуть в

цьому напрямку.

По кредитах я вже говорив –

по видатках у нас стаття загальна

і, звичайно, у першу чергу всі

кошти будуть направлятись на

підтримку тваринництва, ство�

рення кооперативів і покриття

відсотків за отримані кредити. 

Держава може фінансувати в

межах надходжень. Треба чітко

розуміти – якщо держава буде

передбачати підтримку набагато

більше, ніж є надходжень, вона

стане банкротом. 

України», «Українське бюро ви�

нограду та вина».

Що сказати? Треба бути

такими ж швидкими, як наша

влада, тоді б, може, вчасно листа

спрямували. 

* * *

Прогнози для АПК невтішні,

але, як казали депутати, все ще

може змінитися. 

«Зараз ніхто версії бюджету

не бачив. Зараз зала за щось

проголосувала. І будуть сидіти у

кабінетах ще три доби, домальо�

вувати і перемальовувати його»,

– сказав народний депутат Ар�

сеній Яценюк. 

Сподіваємося, що або пере�

малюють бюджет на краще, або

Президент його не підпише.

Павло Мороз
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ПРИМІРОМ, ухвалила Вер�

ховна Рада 20 листопада Закон
України «Про внесення змін до
Закону України «Про електро!
енергетику» (щодо стимулю!
вання виробництва електрое!
нергії з альтернативних джерел
енергії)» – чудово. От лише

самі виробники такої електрое�

нергії від нових змін мало не

криком кричать, до Президента

звертаються, аби той заветував

закон.

У чому ж справа, чому

спроби покращити лише погір�

шили справу? Дуже просто –

новий закон розмір місцевої

складової для об'єктів електро�

енергетики, які виробляють

електроенергію з енергії вітру,

сонячного випромінювання,

біомаси та біогазу встановлює

на рівні не менш як 50 відсот�

ків. Це хіба погано? – Загалом�

то добре, адже стимулюватиме

розвиток вітчизняного енерге�

тичного машинобудування. 

От тільки в Україні прак�

тично відсутнє виробництво

необхідного технологічного

обладнання для генерації елек�

троенергії з відновлюваних

джерел енергії (ВДЕ), і левова

частка проектів не буде в змозі

виконати цю жорстку вимогу

щодо 50% місцевої складової.

Тому ця вимога повністю зупи�

нить розвиток сектору вироб�

ництва електроенергії з ВДЕ, а

також призведе до монополь�

ного положення кількох вироб�

ників такого обладнання, які

нещодавно почали працювати

в Україні. Це, в свою чергу,

значною мірою негативно

вплине на рівень енергонеза�

лежності держави та її еколо�

гічного стану, а також не дозво�

лить Україні виконати взяті на

себе зобов'язання щодо розвит�

ку ВДЕ в рамках Енергетично�

го співтовариства. 

Крім того, така вимога за�

кону є порушенням норм ВТО,

і наразі проходить судовий про�

цес якраз з цього приводу між

ВТО і однією з провінцій Кана�

ди, котра запровадила анало�

гічну вимогу. Суттєвим ризи�

ком введення такої норми є

також висока ймовірність від�

мови кредитування міжнарод�

ними фінансовими інституція�

ми та банками проектів з ВДЕ в

Україні, через застосування

технологічного обладнання, що

не має багаторічної практики

успішної експлуатації. Та й пере�

важна більшість країн світу, що за�

стосовують стимулюючі механіз�

ми типу зеленого тарифу, не за�

провадять одночасно з ним ніяких

вимог до місцевої складової. 

От і просять енергетики Пре�

зидента відмінити в законі будь�

які вимоги щодо місцевої складо�

вої. Адже значна частина (до 30%)

українського обладнання, послуг і

матеріалів буде застосовуватися

для цих проектів без якихось ви�

мог, суто з причин економічної

доцільності. По мірі освоєння ук�

раїнськими виробниками серій�

ного випуску такого обладнання в

Україні, ця частка буде зростати

природнім шляхом. 

Та на цьому проблеми із тек�

стом закону не вичерпуються.

Чи�то з поспіху, чи з іншої при�

чини його автори запропонували

некоректне визначення терміну

«біомаса», що суттєво звузило

його рамки в порівнянні з світо�

вою та європейською практикою.

«У цьому Законі біомасою є не�

викопна біологічно відновлювана

речовина органічного походжен�

ня у вигляді відходів лісового та

сільського господарства (рослин�

ництва і тваринництва), рибного

господарства та технологічно

пов'язаних з ними галузей про�

мисловості, що зазнає біологіч�

ного розкладу, а також складова

промислових або побутових від�

ходів, що здатна до біологічного

розкладу». В порівнянні з євро�

пейською практикою та термі�

ном, що був прийнятим в цьому

ж законі в першому читанні, про�

пущено всього два слова «та про�

дукти» (після слова «відходи»).

Тобто біомаса повинна включати

відходи та продукти лісового та

сільського господарства, а не

тільки їх відходи. При такому, як

в законі, визначенні біомаси до

неї не будуть віднесені найбільш

поширені на практиці види біо�

маси, зокрема дрова, пелети чи

гранули, тріска як паливо для

ТЕЦ/ТЕС на біомасі, а також

силос кукурудзи, як сировина для

біогазових установок. Всі ці види

біомаси не зможуть бути кваліфі�

ковані як «відходи». І така ма�

ленька неточність здатна повні�

стю зупинити розвиток сектору

біоенергетики в Україні. 

Ще одним гальмом розвитку

енергонезалежності може стати

так званий «зелений тариф», точ�

ніше – його величина. Згідно За!
кону України «Про внесення змін

Детективний
держбюджет�2013

Початок на стор. 1, 5

Геннадій НОВІКОВ, 

голова Аграрного 

союзу України:

– ТЕ, ЩО ЗРОБИЛИ з бюдже�

том за одну ніч, викликає про�

сто обурення в лавах сільгоспви�

робників. Адже є декларативні

наміри, а є фактичне ставлення

до сільського господарства. Дер�

жавна підтримка АПК з року в

рік зменшується. Декларується

збільшення за рахунок акумулю�

вання ПДВ, але це акумулюван�

ня збільшується за рахунок

збільшення виробництва. І 46

млрд грн цього року вніс саме

агропромисловий комплекс. А

тепер порівняйте, скільки по�

вертається. 

Пряма підтримка АПК у бю�

джеті�2013 скоротилася до 100

млн грн. 

Якщо ж казати про нинішній

бюджет, то з 1,4 млрд грн, запла�

нованих на пряму підтримку

АПК у цьому році, профінансо�

вано лише 400 млн грн. Є низка

механізмів, які дозволяють не

здійснювати проплати. Але вже

хоча б декларування цих 1,4

млрд є якимось позитивом, який

формує кредиторську заборгова�

ність тощо. 

Але ж як Мінфін бачить фі�

нансування цього року? Ось

розпис основних програм під�

тримки розвитку АПК за раху�

нок коштів загального фонду

бюджету. В першому кварталі від

всієї суми виділяється 1,2%, в

другому – 8%, третьому – 28,1%,

четвертому – 62,6%. Але ж всі

затрати аграрії несуть у першій

половині року! І з цим мирилися

сільгоспвиробники. Вочевидь,

подумали у владі, що якщо мов�

чать, то, мабуть, зовсім переста�

немо їх фінансувати. Так і зро�

били на наступний рік. 

Якщо не буде вжито жодних

заходів для зміни ситуації, що

склалася у відносинах держави і

сільськогосподарських виробни�

ків, аграрії України готові відмо�

витися від символічної держав�

ної підтримки, але й з боку дер�

жави тоді не мають регулювати�

муться ціни реалізації продо�

вольчих товарів. 

КОМЕНТАР

КОМЕНТАР



до деяких законів України щодо
встановлення «зеленого» тарифу»,

ухваленого ще у 2008�му, «зеле�

ний» тариф – спеціальний тариф,

за яким закуповується електрична

енергія, вироблена на об'єктах

електроенергетики, що викори�

стовують альтернативні джерела

енергії. Цей закон не лише запро�

вадив поняття «зеленого» тарифу,

але і уточнив поняття «альтерна�

тивні джерела енергії», до яких на�

лежать сонячна, вітрова, геотер�

мальна, енергія хвиль та припли�

вів, гідроенергія малих річок,

енергія біомаси, газу з органічних

відходів, газу каналізаційно�очи�

сних станцій, біогазів.

І от у 2009�му депутати ухва�

лили спеціальний Закон України
«Про внесення змін до Закону
України «Про електроенергети!
ку» (щодо стимулювання викори!
стання альтернативних джерел
енергії)». Та чи з недогляду, чи з

інших причин він не визначив

коефіцієнт зеленого тарифу для

електроенергії з біогазу, встано�

вивши його для всіх інших видів

відновлюваних джерел енергії

(ВДЕ). Тобто, юридична колізія

виникає в тому, що один закон

(№601�VI від 25.09.2008) визна�

чив біогаз серед інших відновлю�

ваних джерел енергії, на які по�

винна розповсюджуватися дія зе�

леного тарифу, а інший закон

(№1220�VI від 01.04.2009) не виз�

начив величину цього коефіцієн�

ту для біогазу. 

Ухвалений 20 листопада ц.р.

вищезгаданий Закон України

«Про внесення змін до Закону

України «Про електроенергети�

ку» (щодо стимулювання вироб�

ництва електроенергії з альтерна�

тивних джерел енергії)» цей недо�

лік усунув проте коефіцієнт «зе�

леного» тарифу для електроенер�

гії, виробленої з біогазу, встано�

вив на рівні 2,3. При такому кое�

фіцієнті терміни окупності про�

ектів складуть понад 12�15 років,

що робить їх неприйнятними для

інвестицій. Крім того, в світовій

практиці зелений тариф для елек�

троенергії з біогазу зазвичай на

30�40% вищий, ніж зелений

тариф для електроенергії з біома�

си. Якщо закон набере чинності

Україна буде чи не єдиною краї�

ною, що встановить їх на одному

рівні.

Чому ми власне приділили

цьому питанню таку увагу? Бо аг�

ропромисловий сектор України,

що продукує значні обсяги орга�

нічних відходів, створює такий

енергетичний ресурс для біогазу,

що ним можна замістити 2,6 млрд

куб. м природного газу на рік. При

подальшому розвитку сільського

господарства цей потенціал може

зрости до 7,7 млрд куб. м на рік в

перерахунку на природний газ.

Потенційний обсяг біогазово�

го ринку в Україні можна реально

освоїти до 2020 р. Тільки гнойових

відходів тваринництва достатньо

для будівництва в Україні біля

4000 біогазових установок. Проте

передумовою реалізації даних

проектів на першому етапі є вве�

дення відповідного зеленого тари�

фу для електроенергії з біогазу.

Далі, паралельно з виробництвом

електроенергії, в Україні можна

впроваджувати виробництво біо�

метану, який безпосередньо замі�

щуватиме природний газ.

В Україні існують поодинокі

приклади впровадження біогазо�

вих технологій. Перша біогазова

установка, яка працює на відходах

тваринництва була побудована в

1993 році на свинофермі  комбіна�

ту «Запоріжсталь». Потім побудо�

вані біогазові установки компанія�

ми «Агро�Овен», «Еліта», «Укра�

їнська молочна компанія», конь�

ячний завод м.Вознесенськ. По

кілька прикладів впроваджених

проектів існує в секторі біогазу з

полігонів твердих побутових від�

ходів (ТПВ) в містах Ялта, Алуш�

та, Львів, Маріуполь, Луганськ, та

станцій очистки стічних вод

(м.Київ). В цілому в аграрній Ук�

раїні можна нарахувати лише

близько 10 біогазових установок

різних типів, жодна з них не дося�

гала рентабельності без державної

підтримки. 

Для того, щоб біогазові проек�

ти були цікаві інвестору, коефіці�

єнт зеленого тарифу повинен бути

встановлений на рівні: 3,0 – для

електроенергії, що виробляється з

біогазу, отриманого з біомаси і від�

ходів сільського господарства та

2,7 – для решти видів біогазу, зо�

крема біогазу з ТПВ, органічної

частини ТПВ, стічних вод та їх

осадів. 

При таких зелених тарифах

типові проекти по виробництву

біогазу будуть мати дисконтова�

ний термін окупності проектів в

межах 7�10 років, що є мінімаль�

но необхідним для залученні віт�

чизняних і іноземних інвесторів у

цю галузь. Без зеленого тарифу ці

терміни окупності складатимуть

45�50 років. 

Стимулюючи виробництво

електричної енергії з біогазу та

біометану, держава одночасно пі�

двищує рівень екологічної безпе�

ки на переважній території Украї�

ни, оскільки відходи тваринниц�

тва, птахівництва, харчової та пе�

реробної промисловостей вже

сьогодні складають кричущу за�

грозу здоров'ю населення, стану

ґрунтів, повітря та підземних вод.

Біогазові технології – один з ос�

новних і найбільш раціональних

шляхів знешкодження органічних

відходів. 

Перероблені таким чином від�

ходи є цінним органічним добри�

вом, що здатне підвищувати ро�

дючість та екологічність ґрунтів –

одного з найбільш цінних ресур�

сів держави, а також підвищувати

конкурентоздатність сільгосппро�

дукції. Будівництво біогазових

установок та їх інфраструктури із

поступовим переходом на власне

обладнання додатково стимулює

українську економіку. Очікувані

інвестиції у цю галузь до 30 млрд.

гривень в довгостроковій перс�

пективі. Але все це можливо за

умови, коли Президент поверне

закон зі своїм вето до парламенту,

а депутати допрацюють його з

урахуванням думки людей, що

працюють у галузі. 

На жаль, це не єдиний при�

клад, коли депутати пишуть зако�

ни без урахування думки фахівців.

Наразі у Верховній Раді України

зареєстровано проект Закону про
внесення змін до Закону України
«Про виноград та виноградне
вино» (щодо здійснення держав!
ного нагляду (контролю) у частині
дотримання правил виробництва

виноробної продукції та ведення
виноградників), реєстр. №11297

від 04.10.12 р., внесений народним

депутатом України Василем Чер�

нієм. Однією з головних новел за�

конопроекту є покладення на

Держсільгоспінспекцію функцій

контролю за дотриманням правил

виробництва виноробної продук�

ції та ведення виноградників.

Маючи гіркий досвід, корпо�

рація «Укрвинпром» не чекала,

коли його ухвалять, а одразу ви�

словила занепокоєння подібним

зразком законотворчості у своєму

зверненні. На думку фахівців

корпорації, прийняття проекту

Закону в існуючій редакції приз�

веде до дублювання повноважень

Державної інспекції сільського

господарства України з іншими

органами державної влади, ство�

рення суттєвих перешкод у ро�

звитку галузі. 

Винороби зазначають, що дер�

жавний контроль за виробниц�

твом виноробної продукції повні�

стю охоплюється повноваження�

ми інших державних органів ви�

конавчої влади. До таких органів,

зокрема, належать Департамент

контролю за виробництвом та обі�

гом спирту, алкогольних напоїв і

тютюнових виробів Державної по�

даткової служби України (Депар�

тамент САТ ДПС України) як са�

мостійний функціональний пі�

дрозділ ДПС, що реалізує держав�

ну політику у сфері контролю за

виробництвом та обігом спирту,

алкогольних напоїв і тютюнових

виробів та Державна інспекція Ук�

раїни з питань захисту прав спо�

живачів як центральний орган ви�

конавчої влади, одним із основ�

них завдань якого є реалізація

державної політики у сферах дер�

жавного нагляду за додержанням

технічних регламентів, стандартів,

норм і правил. 

«Ми переконані в тому, що

роздроблення і дублювання кон�

трольних повноважень між орга�

нами державної влади призведе

до ускладнення діяльності під�

контрольних підприємств через

збільшення адміністративного

тиску на них. Така ситуація безу�

мовно зашкодить розвитку

ринку», – заявляють громадські

професійні об'єднання виноград�

но�виноробної галузі. 

У звернені також говориться,

що «сьогодні застосування фінан�

сових санкцій до виробників ви�

норобної продукції врегульовано

як Законом України «Про держав�

не регулювання виробництва і

обігу спирту етилового, коньячно�

го і плодового, алкогольних напо�

їв та тютюнових виробів», так і

Кодексом України про адміністра�

тивні правопорушення. Варто заз�

начити, що ані Положенням про

Державну інспекцію сільського

господарства України, ані проек�

том Закону України №11297 жод�

ним чином не визначається поря�

док взаємодії та розподілу повно�

важень між вищевказаними орга�

нами державної влади з приводу

здійснення державного контролю

за виробництвом виноробної про�

дукції. 

Повноваження Держсільгос�

пінспекції України також дублю�

ються з повноваженнями Депар�

таменту САТ ДПС України в ча�

стині проведення боротьби із

фальсифікацією виноробної про�

дукції, одним із основних завдань

якого є запобігання незаконному

виробництву та обігу алкогольних

напоїв відповідно до Закону Укра�

їни «Про державне регулювання

виробництва і обігу спирту етило�

вого, коньячного і плодового, ал�

когольних напоїв та тютюнових

виробів».

Наділення Держсільгоспін�

спекції України повноваженнями

державного контролю у частині

дотримання правил виробництва

виноробної продукції має відпові�

дати потребам практики. Безумов�

но, виробництво виноробної про�

дукції є частиною сільського гос�

подарства та безпосередньо з ним

пов'язане, однак спроба надати

Держсільгоспінспекції України

повноважень такого державного

контролю, не було враховано те,

що контроль за виробництвом ви�

норобної продукції сьогодні нале�

жить до компетенції інших орга�

нів виконавчої влади (Департа�

мент САТ ДПС України, Держ�

споживінспекція).

* * *

Ми навели лише два прикла�

ди, проте їх можна знайти безліч.

Полюбляють у нас депутати писа�

ти закони, виходячи з власних

уявлень про дійсність. Проте щоб

наші закони приносили користь,

варто під час їх розробки все ж

звертатися за консультацією до

тих професійних груп, діяльність

яких напряму залежить від зако�

нотворчих новацій. Тоді не дове�

деться звертатися до Президента

як до останньої інстанції, що

може зупинити катастрофу. 

Олександр Максименко
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Робота над помилками
у законодавстві. Коли її робити?
ТОЧКА ЗОРУ Той, хто слідкує за політичним життям країни (а хіба є такі, що не слідкують?), напевне
помітив, що Верховна Рада тепер голосує лише раз на тиждень, та й то не кожного тижня. Спочатку це
виправдовували тим, що, мовляв, депутати проводять передвиборчу кампанію в округах і їм ніколи.
Добре, повіримо. Поте вибори відшуміли та й закінчилися, а голосування у звичне русло так і не
повернулося. Добре це чи погано? Звісно, якщо голосувати за помахом руки, то все необхідне можна
ухвалити і за один день. Та от тільки наслідки… Поспіх у законотворенні як правило боком вилазить,
бо кожна кома документу, якщо її можна по$різному трактувати, призводить до зловживань. Недарма
український народ визначив своє ставлення до нерозважливого поспіху влучною фразою: «Поспішиш
– людей насмішиш». От лише від законів, поспіхом створених, люди скоріше плачуть.
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ринок овоче�

консервної продукції впродовж

останніх років динамічно розви�

вається, збільшуючи щорічні по�

казники в середньому на 10�40%

залежно від виду продукції. 

Однією з найбільш перспек�

тивних галузей плодоовочевої

промисловості є виробництво то�

матної продукції. 

В останні роки потужності по

переробці томатів зростали більш

пришвидшеними темпами (в се�

редньому на 30% щорічно), ніж

виробництво самих томатів. У

2008 році виробники соків, кетчу�

пів і консервації відчували нестачу

сировини і в 2009 році активно ім�

портували томатну пасту. У 2011

році, завдяки хорошому врожаю,

придбати необхідні партії сирови�

ни для консервних заводів не ста�

новило проблем. Проте, незва�

жаючи на це, у підприємств все

одно періодично виникають про�

блеми із закупівлями якісних то�

матів. 

Упродовж останніх п'яти�

шести років Україна в середньому

виробляє близько 1,8 млн тонн то�

матів (в т.ч. 175 тис. тонн – в те�

плицях, інші – у відкритому ґрун�

ті). З них у 2011 році лише близько

29% томатів було вирощено про�

фесійними сільськогосподарськи�

ми підприємствами, а на перероб�

ку поступило близько 59% томатів

від їх загального виробництва.

Нарощування потужностей по

переробці томатів сприяло росту

виробництва цього продукту в

професійних сільськогосподарсь�

ких підприємствах, і ця тенденція

продовжиться й у подальшому.

Зі збільшенням попиту на то�

матну пасту і кетчупи на внутріш�

ньому ринку загострюється

необхідність в забезпеченні сиро�

виною – томатами. Тому вироб�

ники цієї продукції вже зараз по�

чинають працювати разом з фер�

мерами над питаннями підвищен�

ня ефективності виробництва то�

матів, благо кліматичні умови в

Україні сприяють цьому. 

Щодо умов співпраці, то пере�

робні підприємства вже давно

працюють на форвардних кон�

трактах. Ще перед початком сезо�

ну укладаються договори, в яких

детально обумовлюються якість

сировини, що поставляється, її

об'єми, терміни постачання і вста�

новлюється ціна. Це дає можли�

вість фермерам мати гарантова�

ний ринок збуту, а компанії – за�

безпечити себе необхідним об'є�

мом сировини на сезон за стабіль�

ною ціною. Крім того, наявність

такого договору істотно полегшує

фермерові процедуру отримання

кредиту у банку.

Разом з ростом виробництва

томатів, зростає і їхній імпорт. Ос�

новним постачальником овочів

на український ринок є Туреччи�

на. Саме турецькі помідори про�

понуються споживачам в період

міжсезоння в українських те�

плицях, а саме з листопада по

лютий. Овочі, що експортуються

з Туреччини, відрізняються низь�

кою собівартістю, оскільки со�

нячний і теплий клімат цієї краї�

ни сприяє мінімізації витрат на

енергоносії, які мають найбільшу

питому вагу в собівартості про�

дукції. Необхідно відмітити, що

при цьому турецькі томати не ви�

тримують конкуренції з томатами

українських теплиць по смаковим

параметрам і пристосованості до

зберігання.

На експорт вітчизняні теплич�

ні овочі вирушають в основному

до Росії та Білорусі.

Як імпортні, так і експортні

потоки схильні до впливу сезон�

ного чинника. Імпорт овочів

практично припиняється в літній

період, коли в Україні починаєть�

ся збір овочів відкритого ґрунту. У

цей же період спостерігається пік

експорту овочів.

Слід зазначити, що переробні

галузі в системі агропромислового

комплексу тісно інтегровані з

сільськогосподарською сферою і

забезпечуючими галузями, тому

на діяльність овочеконсервних

підприємств безпосередньо впли�

вають такі чинники, як сільсько�

господарське виробництво овочів

і система забезпечуючих галузей

АПК (енергетичний, технічний та

технологічний блоки, наукове і

інформаційне забезпечення

тощо).

За матеріалами ІК «ПроАгро»

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 07.12 по 11.12 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 – 2450 2430 – – 2330 – – 2250 2250 – – 2260
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 2310 2290 – – 2190 – – 2130 2130 – – 2170
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 2360 2330 2310 – – 2210 – – 2170 2170 – 4330 2210
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 2370 2350 – – – – – 2230 2230 – 4450 2240
Філія «Козацька», Херсонська обл. 2400 2370 2350 – – – – – 2250 2250 – 4470 2260
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4250 2060
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 2060
Філія «Артемівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4250 2060
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4250 2060
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4250 2060
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 2100
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – – – – – – – – 2050 2050 – 4250 2090
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – – – – – – – – – – – 4270 2080
Філія «Вітове», Черкаська обл. – – – – – – – – – – – 4270 2100
Філія «Кам’янка&Дніпровська», Запорізька обл. 2380 2350 2330 – – 2230 – – 2230 2230 – 4450 2240
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – – – – – – – – – – – – 2000
Філія «Денихівська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4200 2020
Філія «Переяславська», Київська обл. – – – – – – – – 2000 2000 – 4200 2040
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – – – – – – – – – – – – 1900
Старобільський елеватор – – – – – – – – 1960 1960 – – 1990

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес'Трейдинг» на період з 06.12 по 08.12.2012 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» 2080 2020 2120 2100 – 4850 4250 2070
Вінниця1 2060 – – – – 4800 4230 2040
Кіровоград1 2050 – – – – 4840 4230 2060
Черкаси1 2045 – – – – 4800 4200 2050
Миколаїв1 2080 – – – – 4870 4250 2060

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

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» на період з 07.12 по 10.12.2012 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 4950 4450 – – – – – –
Новомосковська філія ПАТ з ІІ «Орель&Лідер», Дніпропетровська обл. 4900 4400 – – – – – –
Новомосковська філія ПАТ з ІІ «Орель&Лідер» елеватор №2, Полтавська обл. 4900 4400 – – – – – –
ТОВ «Катеринопільский елеватор», Черкаська обл. 4900 4400 2000 – 2050 – – –
ТОВ «Таврійський ККЗ», Херсонська обл.; EXW Новокаховський КХП – – 2300 2300 2000 1600 – –
ПАТ «Добропольський КХП», Донецька обл. 4750 4250 – – – – – –
ПАТ «Миронівський ЗВКК», Київська обл. 4850 4350 2000 – 2000 – 2600 –

Тенденції ринку томатної продукції



На запитання, чому саме в такий спосіб

компанія вирішила відзначити свій день

народження, Герой України, генеральний

директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій

Вадатурський відповів просто: «Такими

вчинками ми дякуємо миколаївській гро�

маді за підтримку та віру в нашу компанію».

Своє дбайливе ставлення до рідного

міста і області «НІБУЛОН» доводить не

вперше. Допомога Миколаївській дитячій

міській лікарні №2 – тому підтвердження.

Відродження цього медичного закладу

розпочалося 14 лютого цього року, коли за

участю Миколаївського міського голови

Володимира Чайки відбулась презентація

відділення для немовлят, яке компанія до�

помогла відремонтувати та обладнати су�

часною медичною апаратурою. Відтоді

«НІБУЛОН» традиційно вирішив не зупи�

нятись на зробленому. Для створення по�

справжньому затишних домашніх умов для

дітей та їх батьків вже у квітні було придба�

но зручні роздягальні, в яких батьки мо�

жуть залишити речі, перевдягнутись (рані�

ше вони змушені були віддавати свій верх�

ній одяг родичам), новий холодильник, де

вони можуть зберігати продукти, встано�

влені електроплити, на яких можна приго�

тувати їжу для дітей; тепер є стільці та

столи, нові зручні ліжка для маленьких па�

цієнтів та їх батьків тощо.

До благодійної акції, ініційованої ком�

панією «НІБУЛОН», приєднались редакції

5�ти миколаївських газет: «Вечерний Нико�

лаев», «Наш город Николаев», «Николаев�

ские Новости», «Рідне Прибужжя» та

«Южная Правда». Завдячуючи їх участі була

придбана побутова техніка для Миколаїв�

ської міської дитячої лікарні №2.

«Нам приємно, що Олексій Опанасович

не забув про нашу лікарню, зробивши все

для забезпечення благоустрою відділення,

створивши найкращі побутові умови, пі�

двищивши рівень обстежень, ефективність

лікування, – розповідає головний лікар

Олександр Пліткін. – Наші працівники та

пацієнти щиро вдячні компанії «НІБУ�

ЛОН» за цей безцінний внесок». 

Вдячність Олексію Вадатурському від

всієї миколаївської громади висловив і місь�

кий голова Володимир Чайка. Він підкре�

слив, що забезпечення захисту прав дитини,

створення належних умов життя для най�

менших українців є одним з першочергових

державних завдань на шляху розвитку нашої

держави. «Тим більшу цінність має допомо�

га, що сьогодні робить Олексій Опанасович

і компанія «НІБУЛОН». Тому ми завжди

підтримували та будемо підтримувати це під�

приємство», – підкреслив міський голова.

«Моя родина, працівники нашої компа�

нії живемо в місті Миколаєві, тому я, як па�

тріот міста, передусім прагну, щоб кожен

миколаївець мав змогу користуватись гі�

дним рівнем медичних послуг, а наше май�

бутнє покоління було здоровим, – зазначив

Олексій Вадатурський. – Я хочу, щоб не

було потреби відправляти дитину на ліку�

вання до Києва або за кордон, щоб вона

могла отримати першокласне лікування тут

– у рідному місті. Ми проаналізуємо, якої

ще допомоги потребує лікарня. Адже якщо

«НІБУЛОН» бере шефство, то допомагає не

раз на рік перед виборами або будь�яким

іншим заходом. Наша допомога має си�

стемний характер, ми допомагаємо цілес�

прямовано і робимо все, щоб лікарня,

школа або вищий навчальний заклад стали

найкращими. Ми за власної ініціативи

прагнемо створити всі умови, щоб діти з ба�

гатих чи бідних сімей, міські чи сільські

мешканці мали змогу користуватись одна�

ковим рівнем медицини та освіти. Наша

компанія поетапно і цілеспрямовано ро�

бить все, щоб з наймолодшого віку ми

виховували здорове, освічене покоління ук�

раїнців. Адже це – наше майбутнє».

Вже 19 грудня, шостий рік поспіль, під

егідою миколаївського міського голови

знову має відбутися благодійний вечір з

метою збирання коштів для придбання ме�

дичного обладнання загальною вартістю 85

тис. грн для цієї дитячої лікарні. На під�

твердження своїх слів Олексій Вадатурсь�

кий пообіцяв, що найближчими днями до�

поможе лікувальному закладу придбати оз�

начене обладнання. Можливо, такий вчи�

нок підштовхне й інших миколаївських під�

приємців самостійно проявити ініціативу та

допомогти лікарні.

Наостанок Олексій Опанасович звер�

нувся до всіх підприємців міста Миколаєва:

«Це відповідь тим, хто називає нас зерно�

спекулянтами, закидаючи, що «НІБУЛОН»

«торгує повітрям». Це відповідь тим, хто

звинувачує нас у незаконній діяльності, іні�

ціюючи кримінальні справи проти компа�

нії. Тим, хто підбурює громадськість. Це

відповідь тим, хто звинувачує «НІБУЛОН»

у розбитих дорогах, хоча насправді наша

компанія значно скоротила власні обсяги

перевезень автомобільним транспортом,

переорієнтувавши свою логістичну систему

на водні перевезення. Це відповідь тим, хто

звинувачує нас у підвищенні цін на хліб або

низьких цінах на сільгосппродукцію для то�

варовиробників, але ж ми знаходимось у

ринкових умовах і маємо орієнтуватись на

тенденції міжнародного ринку зерна. Це

відповідь тим, хто звинувачує нас у благо�

дійності школам, лікарням, сільським гро�

мадам, запевняючи інших, що наша допо�

мога – це лише PR. Насправді – це лише

конкретні справи, зроблені нашим колек�

тивом. Очевидно, що діти людей, які нас

критикують, не навчаються у звичайних

школах, не користуються послугами загаль�

нодоступних нашим городянам лікарень і

поліклінік. Але коли людина опиняється у

звичайній лікарні, коли стикається з хворо�

бою один на один, вона розуміє, що всі

рівні – і багаті, і бідні. Завдяки допомозі

компанії «НІБУЛОН» кожен може врятува�

ти своє здоров'я тут, поряд, а не десь за кор�

доном. Кожен має можливість дати власній

дитині найкращу освіту в звичайній мико�

лаївській школі. Тим, хто вміє лише крити�

кувати, ми заявляємо, що у нас зовсім інші

моральні цінності, ми прагнемо все зробити

для людей і бажаємо жити по�новому і

краще. Незважаючи ні на які перепони,

наша позиція залишається незмінною: ми

робили, робимо і будемо продовжувати ро�

бити добрі справи. За нас самих це ніхто не

зробить. А замість критики пропоную всім

приєднатися до наших добрих справ. Не

подобається вам допомагати школам чи лі�

карням, не бажаєте відновити сільський

клуб чи дитсадок через те, що цим вже зай�

мається «НІБУЛОН», – ініціюйте інший

соціальний проект на благо нашій громаді.

Адже є безліч нереалізованих соціальних

проблем, і, на жаль, так багато людей по�

требують допомоги або підтримки. Якщо

кожен виявить свій патріотизм та надасть

гідну допомогу певній миколаївській лікар�

ні чи школі, то наше місто зміниться, а

життя кожного миколаївця покращиться!»

За інф. прес'центру компанії  «НІБУЛОН»

У свій 21'й день народжен'

ня компанія «НІБУЛОН» отри'

мала чи не найкращий пода'

рунок від свого чималого

робочого колективу. Подару'

нок – трудовий, зроблений

власними силами і натхнен'

ням, а відтак, значно цінні'

ший та вагоміший.

СИМВОЛІЧНО, що саме в день

річниці 5 грудня, виробничими

філіями компанії повністю завер�

шено сільськогосподарський се�

зон. Він цього року став одним з

найкращих для підприємства – за

показниками збирання всіх куль�

тур! Переконливо виглядають ви�

робничі показники.

Зокрема, найкращу врожай�

ність озимої пшениці забезпечив

цього сезону колектив філії «При�

сеймівська» (Луганська обл.) –

63,5 ц/га, а валовий збір куль�

тури – колектив філії «Кам'янець�

Подільська» (Хмельницька обл.) –

7902,3 тонн.

Врожайність озимого ячменю

найбільшу отримала філія «Пів�

денний Буг» (Вінницька обл.) –

49,6 ц/га, а валовий збір – філія

«Кам'янець�Подільська» (Хмель�

ницька обл.) – 872,2 тонн. 

Ярий ячмінь видався кращим

на Луганщині – у філії «Старо�

більська» (Луганська обл.) зібрали

35 ц/га, а валовий збір сягнув у

філії «Троїцька» 560,8 тонн.

Озимий ріпак краще за всіх

вдався філії «Південний Буг» і за

врожайністю – 29,5 ц/га, і за вало�

вим збором – 603,4 тонн.

Сорго отримало найвищі по�

казники у філії «Куп'янська» (Хар�

ківська обл.) – 62,7 ц/га, а вало�

вий збір – у філії «Біловодська»

(Луганська обл.) �3730,3 тонн.

Соняшник вродив якнайкра�

ще на Черкащині – у філії

«Кам'янка» отримали урожайність

– 31,5 ц/га, а найбільший валовий

збір отримала філія «Чигирин» –

3359,2 тонн.

Кукурудза принесла перемогу

філіям «Романівська» (Житомир�

ська обл.) з урожайності – 112,6

ц/га) та «Чигирин» з валового

збору – 19900 тонн.

Найбільший валовий збір ран�

ніх зернових забезпечив колектив

філії «Кам'янець�Подільська» (8941

тонн), пізніх зернових – колектив

філії «Чигирин» (23891,2 тонн).

За результатами нинішнього

аграрного сезону найбільшого за�

гального валового збору було до�

сягнуто у філії «Чигирин» – він

становив 31770 тонн!

Загалом же загальний валовий

збір збіжжя склав близько 300

тисяч тонн. Попри цьогорічні

складні погодні умови на півдні та

в центрі країни, такі показники є

еквівалентними показникам сезо�

ну 2011 року.

Керівництво «НІБУЛОНа» на

чолі із генеральним директором,

Героєм України Олексієм Вадатур�

ським привітало колектив з днем

народження компанії та висло�

вило щиру вдячність за найкра�

щий подарунок – трудовий!
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Іменинник дарує подарунки
БЛАГОДІЙНІСТЬ 21$шу річницю свого заснування 5 грудня цього року компанія «НІБУЛОН»
вирішила відсвяткувати, презентувавши відділення для немовлят Миколаївської міської дитячої
лікарні №2. Коштом компанії воно було відремонтоване та обладнане сучасною медичною
апаратурою, меблями та побутовою технікою, загалом – майже на півмільйона гривень. 

Володимир ЧАЙКА і Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ. Фото компанії «НІБУЛОН»

Кращий подарунок – власними руками
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* * *

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 заходу – Інформаційна компанія «Про

Агро». 
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.

* * *

18'27 січня 2013 року столиця Німеччини Берлін
знову стане місцем проведення найбільшої у світі вистав

ки досягнень в галузі сільського господарства, продоволь

ства і садівництва. Тут пройде 78
й раз Міжнародна

виставка�ярмарок «Зелений тиждень�2013» («Grune
Woche»). Її організатор – фірма Messe Berlin GmbH.
На виставці традиційно демонструється продукція харчо

вої, лісової і деревообробної промисловості, ландшаф

тного господарства і садівництва, технології розведення
худоби і птахівництво. Нині особливо високий інтерес до
заходу – з боку професійних відвідувачів з країн Цен

тральної та Східної Європи.
«Зелений тиждень
2012» знову продемонстрував свою
провідну роль в розвитку світового сільського господар

ства: 1624 експоненти з 56 країн (у 2011: 11632/57 країн) і
площа 115000 кв. м – нові рекорди виставки. Понад 420
тис. відвідувачів (у 2011: 41,5 тис.) пройшли її павільйона

ми. Форум відвідали високопоставлені фахівці, у т.ч.
майже 70 міністрів сільського господарства і 500 керівни

ків компаній галузі АПК. Хід виставки висвітлювали 5 тис.
ЗМІ з 73 країн.

* * *

З 12 по 15 березня 2013 року у Всеросійському
Виставковому Центрі (ВВЦ) в Москві триватиме Одинад�

цята міжнародна виставка «Молочна і М'ясна інду�

стрія», яка представить фахівцям молочної і м'ясної про

мисловості повний технологічний цикл переробки молока
і м'яса. Організатором заходу виступили лідер на ринку
виставкових послуг в Росії Група компаній ITE, Російський
Союз підприємств молочної галузі, М'ясний Союз і Роспта

хосоюз.
Офіційну підтримку виставці надають Міністерство сільсь

кого господарства Російської Федерації, Торгово
проми

слова палата Російської Федерації, уряд Москви, Російсь

кий союз промисловців і підприємців.
За роки проведення виставка «Молочна і М'ясна індустрія»
здобула репутацію провідного майданчика для демон

страції новітніх технологій і новітніх зразків російського і
зарубіжного обладнання для виробництва конкурентоз

датної м'ясної і молочної продукції.
Тут збираються постачальники устаткування і технологій
для утримання тварин на молочних фермах, забою і об

робки, виробництва м'ясних виробів, спеціалісти мо

лочних, сироварних і маслоробних підприємств, вироб

ники і постачальники упаковки і пакувальних матеріалів
та інші.
У 2013 році у виставці візьмуть участь більше 250 компаній
з 20 країн світу – Італії, Німеччини, Франції, Австрії, Шве

ції, Іспанії, Білорусі, України тощо. 

* * *

12'14 березня 2013 року в готелі «Інтерконтинен

таль» у Києві відбудеться П'ятий ювілейний міжнарод�

ний форум «Агробізнес України». Організатор заходу –
Інститут Адама Сміта (Великобританія). 
Робоча програма заходу побудована на базі глибокого та
детального дослідження серед основних гравців українсь

кої та міжнародної аграрної галузі. Серед головних пи

тань, що розглядатимуться на саміті: 
– Продовольча криза. Як Україна може долучитися до
розв'язання цієї проблеми? 
– Зняття мораторію на землі сільгосппризначення. Які ре

альні стратегії агрохолдингів щодо реформи? Чи мають
вони «план Б»? 
– Що важливіше: застосування інноваційних технологій
для збільшення врожайності чи як краще навчати бабусю,
що працює у сільському господарстві, користуватись
комп'ютером?
– Як довести сучасному студенту, що займатись аграрним
бізнесом є набагато престижніше, ніж фінансами?...і бага

то іншого!
12 березня – Фокус�день «Управління ризиками в

агробізнесі». Тут буде запропоновано:
Огляд українського аграрного сектору очима влади, голів
агрохолдингів, інвесторів.
Шляхи вирішення проблем фінансування галузі та коруп

ції. Особливий акцент: вплив корупції в цифрах. 
Які світові сільськогосподарські технології може запозичи

ти Україна?
Ефективні стратегії для агрохолдингів, міжнародна ек

спансія українських агрохолдингів.
Оптимізація виробництва й підвищення продуктивності:
«зроби сам» чи запозич рішення?
Інтеграція виробництва й переробки: від поля до полиці.
Дискусія: Харчова безпека й роздрібна торгівля.
Організатори також пропонують оновлення традиційного
формату: паралельні галузеві робочі групи по аграрним
секторам у менш формальній атмосфері перед вечірнім
фуршетом у перший день форуму. 
Серед учасників традиційно зберуться представники Кабі

нету Міністрів України, Державного агентства України з ін

вестицій та інновацій, Верховної Ради України й Міністер

ства аграрної політики та продовольства України, вітчиз

няні і зарубіжні керівники і фахівці провідних компаній аг

рарної індустрії, керівники громадських організацій, нау

ковці, представники впливових ЗМІ.

* * *

21 березня 2013 року на столичному НК «Експоцентр
України» стартує Тринадцята Національна спеціалізо�

вана виставка�ярмарок «Україна аграрна – 2013».
Організатором виставки
ярмарку виступає НК «Експо

центр України». 
Серед основних розділів виставкової експозиції «України
аграрної
2013»:
– Науковий потенціал галузей сільського господарства;
– С/г техніка, обладнання та транспорт для АПК;
– Обладнання для переробки с/г продукції;
– Інформаційні технології та технічний сервіс;
– Насіння, посадковий матеріал та супутні товари;
– Засоби захисту рослин, мінеральні добрива та агрохімі

кати;
– Передові технології, інновації та інвестиції в АПК;
– Тваринництво;
– Ветеринарні та біохімфармпрепарати, збалансовані
корми, премікси та кормові добавки;
– Міні
техніка та інвентар.
У рамках виставки діятимуть спеціалізовані експозиції:
«Землеробство
2013», «Сільгоспмаш
2013», «Інпродмаш

2013», «Біонергетика
2013», «Біокомплекси
2013», «Садів

ництво
2013» та «Бджільництво
2013».
Відвідувачам виставка дасть можливість отримати більш
повну інформацію про ринок, ознайомитися з новими
продуктами та технологіями, отримати торговельну ін

формацію, налагодити контакти, порівняти та об'єктивно
оцінити ринкові пропозиції.

* * *

21'23 березня 2013 року в Києві на території НК
«Експоцентр України» проводиться Тринадцята націо�

нальна виставка�ярмарок «Україна Аграрна – 2013».
Організатор виставки: Національний комплекс «Експо

центр України».
Тематичні розділи виставки: 
– Технології вирощування та переробки сільськогоспо

дарських культур. Інноваційні розробки у тваринництві.

– Сільськогосподарська техніка для обробітку ґрунту , вне

сення добрив, збирання та транспортування врожаю. За

пасні частини, енергозберігаюче обладнання. 
– Насіння, добрива, засоби захисту рослин, ветеринарні
препарати, міні
техніка. 
– Реалізація продукції сільського господарства та пере

робної галузі.
В рамках виставки діятимуть спеціалізовані експозиції:
«ЗЕМЛЕРОБСТВО» – виробництво продукції рослинниц

тва, насінництва, розсадництва, садівництва та виногра

дарства;
«БІОЕНЕРГЕТИКА»– використання рослинної сировини, як
енергетичного ресурсу;
«БІОКОМПЛЕКСИ» – утилізація с/г відходів, їх переробка
на корми, добрива, виробництво енергії;
«СІЛЬГОСПМАШ» – комплекс машин для технічного за

безпечення сільськогосподарського виробництва;
«ІНПРОДМАШ» – технології та устаткування для м'ясо
мо

лочної, мукомельної, хлібопекарської, плодоконсервної,
харчосмакової і тютюнової
промисловості
«САДІВНИЦТВО» – посадковий матеріал для саду та го

роду.
«БДЖІЛЬНИЦТВО» – мед, обладнання та реманент, що
використовується у технологічних процесах галузі, препа

рати для лікування захворювань бджіл.

* * *

З 30 жовтня по 1 листопада 2013 року в Києві
відбуватиметься тепер Міжнародна виставка «Інтер�

АГРО�2013». Постійні терміни проведення традиційної
зимової виставки «ІнтерАГРО» за рішенням організаторів
заходу, ТОВ «Київський міський контрактовий ярмарок»,
перенесено на осінь, починаючи з 2013 року.
Тож відбудеться і буде присвячена демонстрації сільсько

господарської техніки та обладнання провідних світових
та вітчизняних виробників.
У свою чергу, в традиційні лютневі терміни в 2013 році
відбудуться міжнародні спеціалізовані виставки «Agro
Animal Show» (Агро Енімал Шоу), «Зернові технології» та
«Фрукти. Овочі. Логістика». 
«Agro Animal Show» націлена на просування сучасних
технологій в галузі тваринництва і птахівництва, що про

понує широкий спектр техніки і обладнання, новітні науко

во
технічні розробки для господарств різних форм влас

ності і розмірів, які професійно займаються виробництвом
тваринницької продукції. На виставці буде представлено
техніку та обладнання для заготівлі кормів.
«Зернові технології» – форум, який посідає провідне
місце в АПК України як комплекс інноваційних рішень
кормовиробництва, переробки, зберігання та логістики
зернових, бобових та олійних культур. 
Тут буде представлено сільськогосподарську техніку та
обладнання, технології для виробництва зернової продук

ції, обладнання для зберігання та переробки зернових та
олійних культур, виробництва комбікормів, обладнання
для елеваторів та хлібоприймальних пунктів, мукомель

ної, круп'яної промисловості, насіннєвий матеріал, ЗЗР,
лабораторне та ваговимірювальне обладнання. 
«Фрукти. Овочі. Логістика» – це сучасні агротехнології в
овочівництві, промисловому садівництві та виноградар

стві, презентація технологічного та інвестиційного потен

ціалу плодоовочевої галузі. В рамках виставки буде пред

ставлено обладнання для післязбиральної доробки ово

чів, сортування, калібрування та маркування продукції, а
також спеціальний транспорт для виконання логістичних
операцій. 
На виконання обов'язків перед міжнародними партнера

ми, зокрема перед Міністерством сільського господар

ства, природи та якості харчових продуктів Королівства
Нідерланди, яке прийняло рішення про участь голландсь

ких компаній у виставці «ІнтерАГРО» ще на початку 2012
року, голландські компанії у лютому 2013 р. приймати

муть участь під брендом «ІнтерАГРО 2013 (весна):

Голландська експозиція». Ця спеціалізована експозиція
представить насіннєву картоплю, техніку та обладнання
для овочесховищ, сільськогосподарську техніку, облад

нання для виробництва кормів, послуги з транспортуван

ня тварин. 
Отже, 2013 року міжнародні виставки «Agro Animal Show»,
«Зернові технології» та «Фрукти. Овочі. Логістика» прой

дуть 12
14 лютого, 9 міжнародна виставка «ІнтерАГРО»
відбудеться з 30 жовтня по 1 листопада.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков



Де взяти 
125 млрд грн 
на сільгосптехніку?
У 2012 році виробництво ук

раїнських комбайнів знизи

лося майже в 10 разів. Про це
заявив директор департамен

ту інженерно
технічного за

безпечення і сільськогоспо

дарського машинобудування
Мінагрополітики Олександр

Григорович.
За його словами, в 2011 році
було випущено 588 комбай

нів вітчизняного виробниц

тва, тоді як цього року –
всього 53.
«У 2011 році Херсонський ма

шинобудівний завод випу

стив 31 комбайн, в 2012 році
– 5. Товариство «Дон Лан» в
2011 році випустило 79 ком

байнів, тоді як в 2012 всього
11. Підприємство «Білоцерків

МАЗ» в 2011 випустило 178, а
цього року не випустило
жодного. Товариство «МКЗ
Білорусь Україна» в 2011 році
випустило 250 комбайнів, а в
2012 році – 2 комбайни», –
сказав посадовець.
Водночас він відзначив, що в
Україні збільшується питома
вага іноземної сільськогоспо

дарської техніки. На сьогодні,
в Україні використовуються
80% іноземної сільгосптехні

ки, дві третини з яких були у
використанні.
Саме через недосконалість
сільгосптехніки, українські
хлібороби втратили до 10 млн
тонн зерна. 
Водночас, заявляє він, на тех

нічне переоснащення сільсь

когосподарської техніки в Ук

раїні протягом 5 років
необхідно витратити 125
млрд грн.
«За нашими розрахунками, і
про це казав Прем'єр
міністр
України, на технічне переос

нащення сільгосптехніки
необхідно приблизно 125
млрд на наступні 5 років – по
25 млрд грн на рік. Це
необхідно для того, щоби ми
здійснили прорив у напрямі
модернізації і технічного пе

реоснащення», – зазначив
Олександр Григорович.
За його словами, зміни до
Закону України «Про стиму

лювання розвитку вітчизня

ного машинобудування для
агропромислового комплек

су» дадуть змогу перевести
вітчизняне аграрне вироб

ництво на якісно новий рі

вень господарювання. «За
рахунок поліпшення інвести

ційної привабливості, під

приємства вітчизняного сіль

госпмашинобудування змо

жуть суттєво підвищити свою
конкурентоспроможність у
виробництві серійних машин
за рахунок використання у
конструкціях машин еле

ментної бази провідних сві

тових виробників», – резю

мував посадовець.
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ПРОДУКЦІЯ підприємств перероб�

ної промисловості подешевшала на

0,6%. Найбільше зниження цін на

2,1% спостерігалося у металургійно�

му виробництві та виробництві гото�

вих металевих виробів. У виробниц�

тві коксу, продуктів нафтопереро�

блення здешевлення продукції ста�

новило 0,6%. Водночас продукція із

обробки деревини та виробництва

виробів з неї, виробництва електрич�

ного, електронного та оптичного

устаткування, шкіри, виробів з неї та

інших матеріалів подорожчала на

1,0�0,4%. 

У виробництві харчових продук�

тів, напоїв та тютюнових виробів ін�

декс цін становив 100,0%. Відбулося

подорожчання продукції у переро�

бленні та консервуванні овочів та

фруктів – на 2,6%, виробництві риб�

них продуктів – на 2,4%,  борошно�

мельно�круп'яних виробів – на 1,3%,

хліба і хлібобулочних виробів – на

1,2%,  молочних продуктів – на 0,6%,

тютюнових виробів – на 0,5%, мака�

ронних виробів – на 0,3%. Разом з

цим на 5,3�0,5% знизилися ціни у ви�

робництві цукру, м'ясних продуктів,

олії та тваринних жирів.

СТАТИСТИКА Держстат України оприлюднив дані
щодо індексів цін на різні групи товарів та послуги.
За даними статистики, індекси споживчих цін (ІСЦ) та
цін виробників промислової продукції (ІЦВ) у листопаді
2012 року становили 99,9% і 100,0%, з початку року –
99,6% і 101,8% відповідно.

За матеріалами Держстату України

Експрес$випуск від 6 грудня 2012 р.

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

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Товари та послуги

Листопад 2012 до

жовтня 
2012

грудня 
2011

листо&
пада 
2011

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 99,9 99,6 99,8

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 99,8 97,6 97,8

Продукти харчування загалом 99,7 97,0 97,1
Хліб та хлібопродукти 100,2 99,6 99,0

Хліб 100,9 102,0 102,3
Макаронні вироби 100,3 101,2 100,7

М'ясо та м'ясопродукти 99,8 101,5 101,5
Риба та рибопродукти 99,5 99,0 98,9
Молоко 101,8 91,4 93,7
Сир і м'який сир (творог) 101,0 95,9 97,3
Яйця 102,9 77,4 84,9
Масло 100,5 93,5 94,3
Олія 100,5 99,6 98,9
Фрукти 96,3 98,8 98,1
Овочі 98,2 74,0 74,9
Цукор 94,9 87,2 81,7
Безалкогольні напої 100,2 103,9 104,5
Алкогольні напої, тютюнові вироби 100,9 106,3 106,8
Одяг і взуття 100,1 97,8 97,8

Одяг 100,1 98,5 98,5
Взуття 100,2 96,4 96,4

Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 99,7 100,5 100,6

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 100,0 103,6 104,8

Утримання та ремонт житла 100,1 101,5 101,6
Водопостачання 100,0 106,5 106,7
Каналізація 100,0 106,1 106,4
Електроенергія 100,0 100,0 100,0
Природний газ 100,0 100,0 100,0
Гаряча вода, опалення 98,9 98,6 99,0

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 100,2 100,4 100,4

Охорона здоров’я 100,2 102,0 102,2
Медичні товари, ліки та обладнання 100,2 101,6 101,6
Амбулаторні послуги 100,4 103,8 104,2

Транспорт 100,1 104,1 104,4
Паливо і мастила 100,1 107,1 107,0
Транспортні послуги: 100,0 103,3 103,8

Залізничний пасажирський транспорт 99,8 100,3 100,3
Автодорожній пасажирський транспорт 100,0 103,7 104,1

Зв’язок 100,0 101,4 101,3
Відпочинок і культура 100,0 100,3 100,3
Освіта 100,0 104,4 104,4
Ресторани та готелі 100,1 102,8 103,0
Різні товари та послуги 100,4 100,8 101,8

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у листо�

паді 2012 року ціни на продукти хар�

чування та безалкогольні напої зни�

зилися на 0,2%. Найбільше (на

5,1%) подешевшав цукор. На 3,7�

1,3% знизилися ціни на фрукти,

рис, овочі, продукти переробки зер�

нових, на 0,5�0,2% – рибу та про�

дукти з риби, оливкову олію, м'ясо

та м'ясопродукти. Водночас на 2,9�

1,0% подорожчали яйця, сало, моло�

ко, маргарин, сметана, сири, на 0,9�

0,3% – хліб, масло, соняшникова

олія, кисломолочна продукція, ма�

каронні вироби. 

Зростання цін на алкогольні на�

пої, тютюнові вироби на 0,9% зумо�

влено насамперед підвищенням цін

на тютюнові вироби на 1,6%.

Підвищення цін у сфері охорони

здоров'я на 0,2% відбулося за рахунок

подорожчання амбулаторних послуг

на 0,4% та ліків на 0,2%.  

Ціни на транспорт у цілому зро�

сли на 0,1%, насамперед через підви�

щення цін на авіаперевезення на

0,6% та ПММ на 0,1%. Водночас

вартість перевезень залізничним

транспортом знизилася на 0,2%.

Разом з цим на 1,4�0,2% знизили�

ся ціни на туристичні послуги, теле�

фонне обладнання, аудіотехніку, фо�

тоапаратуру та обладнання для об�

робки інформації.

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2011$12 рр. (до попереднього місяця)

Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2011$12 рр. (до попереднього місяця)  

Товари та послуги

Листопад 2012 до

жовтня 
2012

грудня 
2011

листо&
пада 
2011

ПРОМИСЛОВІСТЬ 100,0 101,8 100,0

Переробна промисловість 99,4 99,8 99,1

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 100,0 103,2 103,7

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 98,9 103,1 103,5

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 100,6 95,9 96,7

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 101,2 103,3 103,5

Виробництво цукру 94,7 90,2 86,5
Виробництво напоїв 100,2 105,7 106,7

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %



Пролог
СУЧАСНА біологія навчилася

творити чудеса. Інколи склада�

ється враження, що ось�ось лю�

дина може стати не тільки духов�

но, але і фізично безсмертною.

Принаймні, завдячуючи медици�

ні, довголіття без хвороб можли�

ве вже сьогодні. Тому�то й зрос�

тає кількість населення швидше,

ніж можливість його прогодува�

ти. Недарма вчені провідних

країн світу активно шукають

шляхів інтенсифікації виробниц�

тва продовольства і забезпечення

людства тваринним білком стоїть

у цьому ряду чи не на першому

місці. Звісно, селекціонери вже

давно добряче просунулися в

цьому напрямі – виведено нові

високопродуктивні породи тва�

рин, проте є один недолік – не

кожна, навіть породиста корова,

дає рекордні надої. От якби

можна було взяти най�най�

кращу тварину і розмножити її з

усіма її перевагами, як документ

на ксероксі!

* * *

НЕ ДИВНО, що штучне ство�

рення точних копій живих орга�

нізмів, чи як його зазвичай нази�

вають, клонування, викликало

жваве зацікавлення багатьох вче�

них планети. Роботи ведуться у

цьому напрямку вже чверть сто�

ліття, кошти витрачаються міль�

ярдами, проте достовірно відомо

лише про кілька вдалих експери�

ментів з клонування ссавців, зо�

крема, про славнозвісну овечку

Доллі, котра у 1996 році стала

першим вдалим результатом клі�

тинного клонування. Разом із

Доллі став всесвітньо відомим і

автор цього досягнення Я н

Вілмут.

Практично відразу після

Доллі у США вдалося створити

клон ВРХ. Бичок, що народився

внаслідок експерименту, отримав

ім'я Джин, а технологію, за допо�

могою якої його отримали, ство�

рив наш земляк, випускник Хар�

ківського зооветеринарного ін�

ституту Микола Стрельченко.

Пізніше були чутки, що в Росії

клонували кролика, у Франції –

курча. Нещодавно позитивні

вісті надійшли і з Японії – нібито

й там технологію отримання кло�

нів успішно втілено, а корейці

взагалі вже й на клонування

людей мало не в чергу записують.

Проте достовірно технологією

клонування володіють лише

США, де і патент на клонування

отримано, і копій живих організ�

мів створено тисячі. Але й там

людей, що дійсно вміють це ро�

бити, можна порахувати на паль�

цях однієї руки, і своїми таєм�

ницями ділитися вони не поспі�

шають. 

От і доводиться ученим світу

самотужки торувати стежки до

успіху. Проте наразі про успіхи не

чути – натомість чуток вистачає.

Вчені поспішають повідомляти

про успіх у клонуванні, але заз�

вичай мова йде про наявну вагіт�

ність, внаслідок якої сподівають�

ся отримати клонований орга�

нізм. Що ж змушує серйозних

учених заявляти про свої дося�

гнення, так би мовити, на стадії

напівготовності? Бажання отри�

мати гранти на подальшу розроб�

ку теми, адже ці дослідження

вельми витратні як у сенсі кош�

тів, так і у сенсі часу і зусиль.

Звісно, переможець отримає все

– визнання людства, гроші,

славу, от і намагаються вчені «пі�

дігрівати» інтерес і «вибивати»

гроші на експерименти.

Бо у тих же Сполучених Шта�

тах дослідження з клонування

людей за бюджетні кошти забо�

ронено. Та й у інших країнах уряд

не поспішає розкошелюватися

на це, адже після перших успіхів

постало питання – а чи вправі ми

робити копії живого, чи не втру�

чаємося ми у святая святих?

Людство стало на порозі отри�

мання клону людини, і проблема

з суто біологічної перейшла у мо�

рально�етичну площину. Втім, у

нас усе не як у людей – проблема

клонування в Україні одразу пе�

рейшла навіть не у морально�

етичну площину, а у детективно�

кримінальну. Втім, про все по по�

рядку.

Сенсація
ПРОВІДНОЮ установою держа�

ви у галузі зоотехнії є Інститут

тваринництва Національної

академії аграрних наук України (у

ті часи – УААН). У середині

1990�х відділом біотехнології

цього поважного закладу керував

доктор біологічних наук Микола

Безуглий. Проте людиною він

був масштабною, і рамки відділу

для нього були явно замалі. А по�

сада директора інституту – чим

не щабель для зростання науко�

вого «кадра»? Та от за «красиві

очі» директором не призначають,

тим більше, що Микола Дмитро�

вич не мав профільної для такого

закладу освіти – за фахом він біо�

фізик, адже 1979 року з відзна�

кою закінчив радіофізичний фа�

культет Харківського державного

університету. Щоб подальша роз�

повідь була зрозумілою, наведе�

мо його наукове зростання з офі�

ційного сайту НААН України.

Отже з 1979 р. Микола Безуглий

працював молодшим науковим

співробітником відділу біології

відтворення і штучного осіменін�

ня сільськогосподарських тварин

Інституту тваринництва УААН. З

1980 по 1983 р. з відривом від ви�

робництва навчався в аспірантурі

цього самого інституту. З 1983 по

1986 р.– молодший науковий

співробітник, у 1986�1989 рр. –

виконуючий обов'язки старшого

наукового співробітника, а у

1989�1990 рр. – провідний науко�

вий співробітник відділу біотех�

нології та штучного осіменіння

НДІ тваринництва Лісостепу та

Полісся УРСР. У 1990�1992 рр. –

завідувач лабораторії кріоконсер�

вації та клонування ембріонів

відділу біотехнології відтворення

нових генотипів сільськогоспо�

дарських тварин; з 1992 по 1997

рр. – завідувач відділу біотехно�

логії відтворення нових геноти�

пів сільськогосподарських тва�

рин Інституту тваринництва

УААН; з 1997 по 1998 р. – завіду�

вач лабораторії трансплантації

ембріонів цього самого інституту.

Впродовж 1998�1999 рр. очолю�

вав відділ біотехнології відтво�

рення та генної інженерії інсти�

туту. Став ініціатором створення

Харківського біотехнологічного

центру на його базі. У 1999 р. –

виконуючий обов'язки, а згодом

директор Харківського біотехно�

логічного центру. З 13 січня 2000

р. – директор Інституту тварин�

ництва УААН. Із 7 грудня 2000 р.

– заступник голови Харківської

обласної держадміністрації з пи�

тань розвитку АПК. Тож на поса�

ді директора згаданого інституту

треба було щось таке утнути, щоб

про тебе увесь світ, або хоча б уся

Україна заговорила. І це пану Бе�

зуглому вдалося.

Клонування – це найбільший

прорив людства у царині біології,

адже людина зробилася рівною

Творцю, створюючи організми за

власним уподобанням. Звісно,

пожати лаври світового визнан�

ня, золотими літерами вписати

своє ім'я в історію науки – мрія

кожного аспіранта, ба навіть сту�

дента. Можна подарувати люд�

ству чудо�відкриття і отримати

заслужену славу і визнання, але

якщо Господь таланту не дав, а

слави та визнання все одно хо�

четься? Тоді можна спробувати

обдурити світ. 

От Микола Безуглий і вирі�

шив до наукових висот підніма�

тися не крутими стежками праці,

а на швидкісному елеваторі об�

ману. Якраз і тема підходяща

знайшлася – у 1996�97 роках

увесь науковий (і не лише науко�

вий) світ захоплено обговорював

Яна Вільмута та його клоновану

вівцю. Чим же ми гірші, подумав

пан Безуглий – ми кращі! Що

нам вівця – клонуємо телят!

Правда, ні технології, ні облад�

нання для цього поки що немає,

а розробка інструментарію для

отримання трансядерних ембріо�

нів стоїть в плані відділу аж на

2000�й рік. 

Тим більше неочікуваною

була сенсація, котра прогриміла

на всю Україну у березні 1997�го:

у Харківському інституті тварин�

ництва на базі дослідного госпо�

дарства «Кутузівка» народилися

клоновані телята. От тільки не

лише керівництво інституту, але

навіть ті співробітники відділу

біотехнології, що мали б безпосе�

редньо брати участь у клонуван�

ні, дізналися про нього з газет.

Може вчений�ентузіаст таємно

готував сюрприз науковій спіль�

ноті? Та як можна це зробити без

методики, інструментів, електро�

стимуляторів?

Було б логічно, якби радістю

наукової перемоги «першовід�

кривач» поділився з колегами та

керівництвом Інституту – та от

біда: вони люди компетентні і

одразу б вивели фальсифікатора

на чисту воду. Інша справа –

журналісти, котрі і корову бачи�

ли хіба що оддалік, а про тонкощі

біотехнологій не мають взагалі

ніякої уяви. Так Микола Безу�

глий і вчинив: тишком�нишком

запросив телебачення, замовив

кілька публікацій у пресі. І –

пішло�поїхало: геній! Нове дося�

гнення вітчизняної науки! Втер�

ли носа Заходу!

Дещо шоковані усім цим нау�

ковці, котрі знали справжню ціну

«сенсації», зажадали пояснень і

провели власне розслідування.

Силами вчених Інституту досяг�

ти однозначної відповіді: це нау�

ковий прорив чи нахабна фаль�

сифікація, не вдалося. Тому, щоб

їх ніхто не запідозрив у зацікав�

леності, попросили у Академії

наук направити для встановлен�

ня істини незалежну компетент�

ну комісію. Президія УААН (на

той час вона не мала статусу На�

ціональної) направила до Інсти�

туту комісію, до якої увійшли ав�

торитетні вчені. 

Детектив
І ОТ, ПОКИ члени комісії мирно

дрімали у поїзді «Київ�Харків», у

«Кутузівці» відбувалося замітан�

ня слідів. Вочевидь хтось повідо�

мив пана Безуглого, що викрива�

чі прибудуть завтра, і за його на�

казом старший ветлікар дослід�

ного господарства одне з «клоно�

ваних» телят зарізав. Оскільки

ще один бичок загинув за місяць

до того, єдине живе теля порів�

нювати було б ні з ким. Та шила в

мішку втаїти не вдалося.

Члени комісії вивчили прото�

коли науково�дослідних робіт

відділу біотехнології, з яких ви�

пливало, що в червні 1996 року

вченим відділу вдалося отримати

5 клонів ембріонів ВРХ, котрі 20

червня були трансплантовані 5

Вчений може помилятися, але
або Історія однієї «сенсації» з
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ним обігрівачем. На замовлення

може комплектуватися конди�

ціонером та спальним місцем.

Автопоїзд здатен перевози�

ти 40 тонн вантажу загальним

об'ємом 60 м3. Однак конструк�

ція автопоїзда дозволяє збіль�

шити вантажопідйомність до 48

тонн і загальний об'єм вантажу

до 75 м3. Конструкція самос�

кидних платформ забезпечує

зручне розвантаження на бічні

сторони, надійний захист ван�

тажу.

Зерновоз впевнено працює

на дорогах усіх категорій, як з

твердим покриттям, так і по

роз'їжджених ґрунтових дорогах

при несприятливих погодних

умовах.

Автопоїзд�зерновоз КрАЗ

внесений до переліку техніки,

що реалізується на умовах фі�

нансового лізингу за кошти дер�

жавного бюджету через НАК

«Украгролізинг» та ДП «Спец�

агролізинг».

За інф. прес'служби «АвтоКрАЗу»

Фото: АвтоКрАЗ

ЗЕРНОВОЗ розроблений на

базі шасі сучасного поколін�

ня автомобілів з компонуван�

ням «кабіна над двигуном» і

був вперше продемонстрова�

ний на ХХIV Міжнародній аг�

ропромисловій виставці

«Агро 2012» в Києві у вересні.

Автомобіль оснащений

ярославським двигуном

ЯМЗ�650.10 (Євро�3) потуж�

ністю 362 к.с., однодисковим

зчепленням MFZ 430 і меха�

нічною 2�діапазонною 9�сту�

пінчатою коробкою передач

Fast Gear 9JS200TA. Шасі має

підсилену балансирну підві�

ску задніх мостів, передню

вісь зі збільшеною до 8 тонн

вантажопідйомністю, рульо�

вий механізм інтегрального

типу. Високоергономічна ка�

біна Renault, зручне сидіння

на пневмопідвісці, рульова

колонка, регульована по куту

та висоті, функціональна па�

нель приладів – забезпечують

водієві комфорт та зручність.

Кабіна обладнана автоном�

коровам. Троє з цих корів 12, 13

та 15 березня 1997 року народи�

ли бичків від трансядерних пере�

садок. Три з п'яти – це дійсно

сенсація: приживлюваність ем�

бріонів склала 60%, хоча зазви�

чай вірогідність народження тва�

рини, отриманої внаслідок кло�

нування, складає не більше 1�2%.

Зокрема, Доллі народилася після

269 невдалих спроб, тобто «кое�

фіцієнт успіху» склав 0,37%.

Шкода лише, що у присутно�

сті комісії відтворити хоча б

окремі етапи реконструювання

ембріонів науковцям відділу біо�

технології так і не вдалося. Та й ті

співробітники відділу, що не були

особисто зацікавлені в сенсації,

отримання рекультивованих ем�

бріонів у червні 1996�го не під�

твердили. Залишилася єдина

надія – ідентифікувати хоча б

славнозвісних бичків. Комісії

було надано результати аналізів

крові цих тварин, зроблених спі�

вробітниками Інституту, з яких

випливало, що кров усіх трьох

бичків є ідентичною за імуноло�

гічними тестами, відтак вони є

клонами. От тільки одна з тварин

загинула ще 22 березня (про що

є відповідний акт). Яким чином

науковцям вдалося отримати її

кров для аналізу 14 квітня – не�

зрозуміло.

Хоча до приїзду комісії живим

залишався лише один бичок з

трьох, від іншого, якого зарізали

напередодні, залишилася голова і

шкіра, тому вдалося зробити їх

фотографії та взяти проби крові.

Виявилося, що бички суттєво ві�

дрізняються між собою не лише

за даними крові, а навіть зовні –

розміщенням пігментації на

шкірі. Більше того – вони були

зовсім не схожі на тих тварин, чиї

фото друкували в газетах.

Втім, тварини і не могли бути

схожі: згідно з журналом злучок і

отелень, коровам, що стали мате�

рями «клонів» ще 5�6 червня

було зроблене планове штучне

осіменіння. Полінувавшись це

перевірити, їм, вже вагітним, пе�

ресадили «реконструйовані» ем�

бріони. Проте бички народилися

12, 13 і 15 березня – через 281�

283 дні після штучного осіменін�

ня. «Безуглівські клони» мали б

народитися 27�30 березня, адже

природу не обдуриш: за 50 років

існування «Кутузівки» термін

тільності складав в середньому

280±4,7 днів для бичків і 271±4,1

день – для теличок. 

Було б не так прикро, якби

Микола Дмитрович щиро поми�

лявся – наука без помилок нем�

ожлива, проте він свідомо обма�

нював, а на це науковець права

не має. І головний доказ цього

навіть не аналізи, а те, що органі�

зовуючи цю «сенсацію» Безуглий

точно знав їй ціну, адже журналі�

стам показували зовсім не тих

телят, що народилися від «двічі

запліднених» корів. Він просто

наказав співробітникам дослід�

ного господарства відібрати для

показу кореспондентам трьох

схожих за фенотипом тварин. Ці

бички були народжені внаслідок

звичайного штучного осіменіння

ще у лютому 1997�го і до часу не

підозрювали, яка слава їх чекає –

адже їх фотографія обійшла усі

газети! Комісія знайшла цих

телят – вони преспокійно про�

довжували рости у «Кутузівці», бо

після фотосесії вже нікого не ці�

кавили – про них просто забули.

Зізнання
РЕЗУЛЬТАТИ роботи комісії

було розглянуто на розширеному

засіданні бюро відділення тва�

ринництва УААН 20 травня 1997

року. Науковці відразу вирішили

не обговорювати стиль і методи

висвітлення цієї горе�сенсації у

ЗМІ і зосередилися на суто нау�

ковій стороні проблеми. Поваж�

не зібрання одностайно засудило

дії Миколи Безуглого з фальси�

фікації результатів наукових екс�

периментів. Дали слово і автору

«сенсації». Він визнав, що ніяко�

го досягнення світового рівня не

було, відбулося лише освоєння

ряду сучасних методичних аспек�

тів трансплантації трансядерних

ембріонів. Визнав він неетични�

ми і свої спроби рекламувати не�

існуючі досягнення.

Здавалося б, людина все зро�

зуміла і усвідомила. Була надія,

що викрита у «вузькому колі»

фальсифікація слугуватиме нау�

ковцю пересторогою і уроком на

майбутнє. Та вже за три дні в

пресі почалися інсинуації на ад�

ресу комісії, котра спростувала

примарне «клонування». Довело�

ся виносити «сміття з хати»:

витяг з протоколу засідання

бюро відділення тваринництва

щодо фальсифікації результатів

наукових експериментів в інсти�

туті тваринництва було розіслано

до відома усім директорам інсти�

тутів УААН. Таким чином на ре�

путації вченого Безуглого було

поставлено великий хрест: уся

наукова спільнота тепер знала

про його «витівки».

У вчених усього світу є власна

корпоративна етика. Якщо

якийсь пройдисвіт спробує до�

сягти висот науки за допомогою

ганебних методів: плагіату, обма�

ну, тощо – він назавжди буде ви�

кинутий із фахового середовища

і руки йому більше ніхто не по�

дасть – цінують науковці чистоту

своїх рядів. 

Та нам інші не указ, тому

кар'єра науковця Безуглого не за�

кінчилася у 1997�му. Втім, ніяки�

ми відкриттями світ він не збага�

тив – удосконалювався по адмі�

ністративній частині.

Епілог
СПРАВЖНІЙ вчений неможли�

вий без здорової амбіційності.

Правда, трапляється, що амбіції

є, а таланту немає. У такому ви�

падку горе�вчені й звертають на

всілякі манівці – плагіат і підлог,

фальсифікацію і обман. Якийсь

час – інколи досить довго – їм

вдається дурити людей дутим

науковим авторитетом, досягати

кадрових висот. Не так прикро,

що вчений намагався обдурити

суспільство, як те, що навіть пу�

блічне викриття цієї брехні не

завадило Миколі Безуглому зго�

дом посісти і посаду директора

Інституту тваринництва, і отри�

мати Державну премію України

в галузі науки і техніки, і підня�

тися до рівня першого заступни�

ка міністра аграрної політики та

продовольства, а у 2011 році –

навіть стати президентом Націо�

нальної академії аграрних наук

України. 

Думається, що без покрови�

телів у високих кабінетах це було

б неможливо: невже в нас без�

принципність є запорукою

кар'єрного зростання?

Та споруда, побудована на

обмані, рано чи пізно все одно

розвалиться. Наразі колись бли�

скуча кар'єра псевдовченого без�

славно закінчена. Він позбувся

високих посад і в науці, і в вико�

навчій владі. Можна було б і не

згадувати цю прикру давню істо�

рію обману, якби саме вона не

стала стартом запаморочливої

кар'єри Миколи Безуглого. Хо�

четься, щоб молоді люди, що

лише починають торувати свою

нелегку дорогу в науці, знаючи

гіркий досвід попередників, не

звертали на слизьку доріжку

брехні. Бо за допомогою брехні

світ пройти можна, а от назад

повернутися – ні.

Петро Харковенко

не може обманювати,
прологом та епілогом
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Новий вітчизняний
автопоїзд�зерновоз
Кременчуцькі автомобілебудівники для українських аг'

раріїв створили новий автопоїзд'зерновоз КрАЗ у складі
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Ф'ючерси на пшеницю закрилися

різноспрямовано на цьому тижні.

Прогнози на продовження сухої

погоди на рівнинах США в поєд�

нанні з поганим звітом щодо ози�

мини підштовхнули ринки вгору

на початку попереднього тижня.

Фіксація прибутку після семи по�

слідовних позитивних торговель�

них сесій тиснули на ф'ючерси в

кінці тижня. Більші, ніж очікува�

лося, поставки грудневих кон�

трактів додали тиск минулої п'ят�

ниці.  На біржі Канзас�Сіті

(KCBT) грудневий контракт зак�

рився на рівні $8,78/bu, на 20 цен�

тів вище, ніж на попередньому

тижні. У Міннеаполісі (MGEX)

груднева пшениця отримала 6

центів до позначки $9,19/bu. На

біржі Чикаго (CBOT) пшениця з

поставкою у грудні втратила 2

центи за тиждень і закрилась на

рівні $8,45/bu. Грудневий CBOT

контракт на кукурудзу додав 21

цент за два попередні тижні до

$7,48/bu. Січневий CBOT кон�

тракт на соєві боби отримав 56

центів за два тижні, закрившись

на рівні $14,39/bu.

Мінсільгосп США (USDA) у

своєму щотижневому звіті щодо

стану посівів майбутнього врожаю

знизив відсоток урожаю озимої

пшениці з оцінкою «добре чи від�

мінно» з 34% до 33%, найнижчого

рівня у листопаді ц.р. Частка по�

сівів з оцінкою «поганий або дуже

поганий» збільшилася на 2% до

26%, у порівнянні з 13% на цей

час у минулому році.

У своєму щомісячному звіті

Міжнародна зернова рада (IGC)

знизила прогноз на 2012/13 МР

світовий урожай пшениці на 1,0

млн тонн до 654 млн тонн у зв'язку

з проблемами з виробництвом в

Австралії та ЄС. IGC збільшив

свою оцінку світової торгівлі на

2,0 млн тонн до 134 млн тонн і від�

повідно збільшив прогноз світо�

вих запасів на 1 млн тонн до 173

млн тонн, що на 23 млн тонн

менше, ніж у 2011/12 МР. 

* 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 30 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) 310,39 8,4475 0,0675 8,6350 0,0975 8,7200 0,1175 8,7050 0,2475 8,7875 0,2650
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 329,77 8,9750 0,2150 9,1325 0,2050 9,2225 0,2200 9,2200 0,3100 9,2600 0,3275
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 337,48 9,1850 0,0875 9,3675 0,1575 9,4625 0,1950 9,4825 0,2050 9,3800 0,2175
CBOT Чикаго (Кукурудза) 294,47 7,4800 0,2100 7,5275 0,2175 7,5200 0,2525 7,4425 0,2900 6,5675 0,2825

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

528,59 14,3875 0,5550 14,3250 0,6450 14,0975 0,5825 14,0050 0,5700 13,7625 0,5600

США. Ставки океанського фрахту на 30 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) 20
Схід Південної Америки (Бразилія) 34
Західна Африка (Нігерія) 40
Східне Середземномор'я (Італія) 39
Західне Середземномор'я (Марокко) 34
Близький Схід (Єгипет) 26
Японія 49 48

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 33
Західна Африка (Нігерія) 42
Близький Схід (Єгипет) 27

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 38
Європа (Роттердам) 24
Близький Схід (Єгипет) 27

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) 29
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 +2,5983 296,5220
CBOT & Березень '13 +2,2046 298,2542

CBOT & Травень '13 +2,1259 298,5692
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext & Січень '13 +3,9164 329,6345
Euronext & Березень '13 +4,2428 331,5927
Euronext & Червень '13 +3,9164 333,5509

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT & Грудень '12 +1,3228 309,4554
CBOT & Березень '13 +1,2493 315,9958

CBOT & Травень '13 +1,1758 319,0823
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT & BSW & Березень '13 0,0000 320,0000
CBOT & BSW & Травень '13 0,0000 322,1000

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext & Січень '13 +2,6110 350,8486
Euronext & Березень '13 +1,6319 348,5640

Euronext & Травень '13 +1,6319 347,2585
Лондон & Січень '13 0,0000 361,9691

Лондон & Березень '13 0,0000 364,3822
Лондон & Травень '13 +2,2523 367,0367

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext & Лютий '13 +9,1384 620,1044
Euronext & Травень '13 +9,1384 616,1880
Euronext & Серпень '13 +7,5065 576,6971

Вінніпег & Січень '13 +12,4937 606,7506
Вінніпег & Березень '13 +10,8816 604,5340

Вінніпег & Травень '13 +10,4786 603,2242
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT & Грудень '12 +7,3101 220,4623
CBOT & Березень '13 +6,9620 230,3251

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT & Січень '13 +8,6715 543,5128
CBOT & Березень '13 +8,5980 541,4552

CBOT & Травень '13 +8,3041 533,0041
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT & Грудень '12 +5,9524 499,5624
CBOT & Січень '13 +6,6138 491,9565

CBOT & Березень '13 +6,3933 483,7995
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT & Грудень '12 +2,0264 111,5859
CBOT & Січень '13 +2,0705 112,3348

CBOT & Березень '13 +2,0264 113,3480
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT & Січень '13 +3,1967 342,9286
CBOT & Березень '13 +3,1967 349,8732

CBOT & Травень '13 +4,0785 357,1484
Етанол Ціна ($) за літр

CBOT & Грудень '12 +0,0008 0,6412
CBOT & Січень '13 +0,0003 0,6396

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME & Листопад '12 0,0000 3,3355
CME & Грудень '12 0,0000 3,3866

CME & Січень '13 0,0055 3,4802
Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон & Березень '13 +2,4000 520,5000
Лондон & Травень '13 +2,9000 527,4000
Лондон & Серпень '13 +2,6000 529,6000
NYBOT & Березень '13 +2,8634 431,0573

NYBOT & Травень '13 +3,7445 431,4978
NYBOT & Липень '13 +4,6256 431,4978

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 05 грудня 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 5 грудня

2012 року становив 820,393
тис. тонн на загальну суму
6606 млн руб. (детальніше
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) 624518 7600 9050 8050,3 2076,09
Пшениця м'яка 4 класу (2008 року) 89765 7200 8950 8078,5 2083,36
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) 83430 7600 9025 8091,1 2086,61
Пшениця м'яка 4 класу (2009 року) 22680 7325 8775 7875,4 2030,99
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 05.12.2012 року 1 RUB = 0,25789 грн. За даними ММВБ, www.micex.ru

Основні тенденції на зерновому ринку США
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ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 06 грудня 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 67,75 68,00 68,00 5 418 1 703 &0,3% &2,1% &1,2%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 14,99 15,03 15,03 1 584 1 584 2,2% 40,3% 0,1%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 10,49 10,60 10,72 685 685 0,3% 61,4% 3,9%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 4,85 5,05 4,76 506 657 0,0% 3,8% 0,0%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 56,65 57,50 57,50 1 438 452 &3,2% 10,6% 0,0%

Ovostart Варшава OVO PW PLN 92,50 94,00 92,50 555 174 8,8% 38,1% 5,0%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 15,40 15,50 15,50 485 152 7,0% 98,5% 6,2%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 14,40 14,75 14,40 450 141 &6,8% 2,9% &0,7%

Агротон Варшава AGT PW PLN 8,50 8,54 8,50 184 58 н/д &54,3% 1,7%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 10,88 11,10 10,87 162 51 &1,5% &47,0% &2,1%

Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 0,21 0,50 0,22 7 9 0,0% &82,1% 0,0%

MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 0,38 0,50 0,38 7 8 н/д &81,0% 0,0%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 75,70 77,80 75,70 23 7 &0,4% 37,9% 1,2%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 9,00 12,00 10,50 4 7 0,0% &15,2% 0,0%
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НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Астарта
КОМПАНІЯ «Астарта», один з

найбільших агрохолдингів та

лідер з виробництва цукру в

Україні, що займається також

виробництвом продукції рос�

линництва, молока і м'яса,

оприлюднила звіт за 9 місяців

2012 року. За цей період доходи

«Астарти» зросли на 26% і скла�

ли 235 млн євро, EBITDA зро�

сла на 6% до 115 млн євро, а

чистий прибуток зменшився на

10% до 84 млн євро. За звітний

період компанія суттєво збіль�

шила обсяги реалізації основ�

ної продукції: зернових і олій�

них на 60%, цукру на 54%, мо�

лока на 33%. Експортні прода�

жі зросли більш ніж в 5 разів і

складають понад 24% консолі�

дованого доходу.

Наразі агрофірми «Астарти»

завершують збирання техніч�

них культур. У поточному році

загальний урожай цукрових бу�

ряків на полях компанії дося�

гне рекордної позначки – 2,5

мільйона тонн. Переробка

цього обсягу та сировини, що

постачається фермерськими

господарствами, дасть можли�

вість виробити близько 400 тис.

тонн високоякісного білого

цукру.

Проведена компанією

спільно із зарубіжними партне�

рами програма модернізації

цукрових заводів із застосуван�

ням сучасних технологічних рі�

шень дозволило в поточному

виробничому сезоні підняти

потужність цукрових заводів на

6% і зменшити витрати при�

родного газу на тонну перероб�

люваних буряків на 7%.

Також динамічно розви�

вається молочне тваринництво:

за 9 місяців поточного року ви�

роблено 64 тисячі тонн молока,

що на 28% вище відповідного

показника минулого року. Для

прискорення зростання цього

сегменту розпочато будівниц�

тво нетельного господарства на

5000 голів, що уможливить ін�

тенсивнішу регенерацію основ�

ного поголів'я і підвищення

його продуктивності.

Генеральний директор ком�

панії Віктор Іванчик зазначив:

«Зараз ми концентруємо ос�

новні зусилля на успішному

завершенні виробничого сезо�

ну і подальшому розвитку ак�

тивів компанії. Всі наші підроз�

діли працюють ритмічно і ус�

пішно виконують виробничу

програму. У листопаді введено

в експлуатацію сучасний 50�ти

тисячний силос для зберігання

цукру. Завершується будівниц�

тво та підготовка до запуску

біогазової установки на одному

з наших цукрових заводів.

Відповідно до встановленого

графіку триває будівництво за�

воду з переробки сої.

На прибутковість компанії,

безумовно, впливають низькі

ціни на цукор. У цій ситуації

важлива роль диверсифікації

«Астарти», зокрема, внесок зер�

нового і молочного сегментів

бізнесу».

Миронівський 
Хлібопродукт
КОМПАНІЯ MHP S.A. («Ми�

ронівський Хлібопродукт»,

МХП), один з найбільших аг�

ропромислових холдингів в Ук�

раїні, що спеціалізується на ви�

робництві м'яса, соняшникової

олії та зернових культур, оголо�

сив попередні результати за

третій квартал та дев'ять міся�

ців, що закінчилися 30 вересня

2012 року.

У виробництві курячого

м'яса за дев'ять місяців 2012

року МХП збільшив загальний

обсяг виробництва на 4 тис.

тонн до 295 тис. тонн, голов�

ним чином за рахунок збіль�

шення виробництва в 3 кварта�

лі 2012 року з огляду на тесто�

вий запуск виробництва на

Вінницькому комплексі, м. Ла�

дижин.

Продажі склали близько

100% виробленої курятини.

Мало місце незначне зни�

ження обсягів продажів третім

сторонам в порівнянні з анало�

гічним періодом минулого року

(�3% за 9 місяців), що поясню�

ється тим, що у 3 кварталі 2011

року компанія продала майже

10 тис. тонн курячого м'яса зі

своїх запасів (історично: у 3

кварталі і за 9 місяців 2011 року

обсяги продажів курячого м'яса

компанією були вищі, ніж об�

сяги виробництва).

Продаж на експорт за

дев'ять місяців 2012 року збіль�

шився майже на 20% у порів�

нянні з аналогічним періодом

минулого року і склав майже

11% від виробництва курятини

у МХП.

За дев'ять місяців 2012 року

147,1 тис. тонн олії було прода�

но за середньою ціною $1100 за

тонну порівняно з $1297 за тон�

ну 9 місяців 2011 року, що в ці�

новому вимірі на 15% нижче,

але відповідає тенденціям на

ринку.

Упродовж 9 місяців 2012

року земельний банк компанії

залишився незмінним – на

рівні 280 тис. га. Збирання вро�

жаю майже завершено. Показ�

ники врожайності в МХП знач�

но перевищують аналогічні се�

редньоукраїнські показники

(пшениця – 5,4 т/га, соняшник

– 3,0 т/га, ріпак – 3,4 т/га). По�

точні показники врожайності

кукурудзи в МХП складають

приблизно 8 тонн з 1 га. Нині

триває збір урожаю кукурудзи

(зібрано більше 85%).

Обсяги виробництва ков�

басних виробів і  готових

м'ясних продуктів за 9 місяців

2012 року зменшилися на 6%

до 26,61 тис. тонн у порівнянні

з аналогічним періодом 2011 р.

(28,2 тис. тонн).

Частка компанії на ринку

виробництва ковбасних виро�

бів і готових м'ясних продуктів

в Україні залишалася стабіль�

ною і становила близько 10%.

Триває будівництво Він�

ницької птахофабрики варті�

стю $750 млн. Олієпресовий і

комбікормовий заводи завер�

шені і успішно введені в ек�

сплуатацію, птахокомплекс

працює в тестовому режимі.

Очікується, що перша лінія

почне свою роботу в промисло�

вому режимі на початку 2013 р.

і в 2015 р. досягне повної по�

тужності в 220 тис. тонн куря�

тини на рік.

За 9 місяців 2012 року ви�

ручка збільшилася на 19% і

склала $1044 млн (за 9 місяців

2011 року – $880 млн відповід�

но). EBITDA зросла на 26% і

склала $379 млн ($301 млн).

EBITDA маржа збільшилася до

36% (34%). Чистий прибуток

збільшився на 40% до $281 млн

($201 млн).

Ринкова вартість акцій: 
ІМК, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Авангард, $

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Кернел, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Астарта, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Миронівський Хлібопродукт, $

Джерело: Bloomberg
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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

www.agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Передплатити «АГРОПРОФІ» ви можете у будь&якому відділенні «Укрпошти»
за Каталогом передплатних видань України, а також через редакцію. 
Вартість редакційної передплати, як і раніше, серед ділових аграрних видань
залишається невисокою – лише 20,00 грн/місяць, або 240,00 грн на рік.

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�зала). Початок о 9:00.

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:


