
Мораторій 
на купівлю�
продаж 
сільгоспземель
продовжено
на 3 роки
З 20 грудня 2012 року набув

чинності Закон України

№5494 «Про внесення змін до

Земельного кодексу України»,

який продовжує мораторій на

купівлю"продаж земель

сільськогосподарського приз"

начення до 1 січня 2016 року.

Закон опублікований у газеті

«Голос України» № 241 від 19

грудня 2012 року.

Згідно з публікацією, Ка"

бінету Міністрів України до"

ручається в шестимісячний

термін з дня набуття чинності

законом розробити і подати

на розгляд Верховній Раді Ук"

раїни проект закону про обіг

земель сільськогосподарсько"

го призначення.

Також до набрання чин"

ності законом про обіг земель

сільськогосподарського

призначення, але не раніше 1

січня 2016 року, забороняєть"

ся внесення права на земель"

ну частку (пай) до статутних

капіталів господарських това"

риств.

20 листопада 2012 року

Верховна Рада ухвалила цей

закон. За нього проголосува"

ло 269 народних депутатів із

348 зареєстрованих у сесійній

залі. Законом передбачено

продовження мораторію на

продаж земель сільськогоспо"

дарського призначення до 1

січня 2016 року.

Документ ухвалили при

повторному розгляді, оскіль"

ки спочатку законопроект не

набрав необхідної кількості

голосів, тому що в ньому не

було норми про продовження

мораторію. Усі поправки

приймалися в сесійній залі «з

голосу».
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Я до тебе помолюся 
І тихенько пригорнуся: 
Щастя дай моїй родині 
І коханій Україні.

ЦЕЙ ВІРШИК із дитинства ми"

мохідь спливає в пам'яті напере"

додні новорічних свят. Морозної

зимової днини у вирі сьогодення

так хочеться тепла, розуміння і на"

віть дива. Зазвичай, таке буває у

казках. Тож ми і вирішили хоча б

ненадовго зазирнути у казку і від"

відати Святого Миколая, який

насправді існує і мешкає на Гу"

цульщині вже щонайменше з де"

сяток років. У самому серці Пісти"

ні Косівського району на Івано"

Франківщині серед мальовничої

природи під горою зручно облаш"

тувався туристично"мистецький

комплекс «Маєток Святого Ми"

колая». Ця місцина обрана неви"

падково, до того ж її неможливо

прогледіти – її видно здалеку з

обох напрямків дороги між Яблу"

новим і Косовом вздовж річки.

Село Пістинь, найстаріше на

Гуцульщині поселення і навіть ко"

лишнє містечко, має багату куль"

турно"просвітницьку, літературну,

політичну та релігійно"духовну

спадщину. Легенда розповідає, що

монахи"поселенці, прийшовши

сюди у другій половині ХІV сто"

ліття , побачили «…довкола пусто,

жодної тобі людини за весь день

переходу… Пусто тут, безпечно тут,

то ж піст триматимемо, щоб Бог

благословив це місце на безпечне

щасливе проживання». У селі й по

сьогодні багато цікавинок і куль"

турних пам'яток, що заслуговують

окремої розповіді, тож чудодійник

не дарма влаштував саме тут своє

помешкання. 

Святий Миколай перебуває у

маєтку щодня впродовж року: він

спілкується з дітьми та їхніми

батьками, разом зі своїми поміч"

никами навчає дітлахів майстер"

ності традиційних ремесел, читає

книжки і розповідає бувальщини,

бере участь у дитячих творчих ви"

ступах. І, найголовніше, читає

листи, рукописні та електронні,

листівки, телеграми, «есемески» –

приймаються усі можливі варіан"

ти. Жодне повідомлення не зали"

шається без відповіді. Діти будь"

якого віку цілий рік листуються з

добрим порадником: тут і замо"

влення подарунків, і малюнки, і

майбутні мрії, і життєві роздуми.

А ще бувають дитячі сповіді, від

яких інколи навіть у дорослих бі"

жать шкірою мурахи. 

Завітати до чарівника можна

круглий рік. Однак взимку від

свята Миколая 19 грудня і аж до"

поки не зажурчать струмки навес"

ні улюбленець малечі дарує дітла"

хам подарунки. Заради цього каз"

кового дійства з'їжджаються до

маєтку тисячі наших співвітчиз"

ників. Бо тут справді створена

казка наяву, трапляються чудеса та

збуваються мрії. 

Продовження на стор. 8

Мій Святенький Миколаю, 
Приходи скоріш, благаю.

АКТУАЛЬНО
ВПРАВИ НА ДІЛЕННЯ

Створювати щось нове � справа
благородна, але значно цікавіша
справа – ділити. Саме поділом
портфелів наразі запекло займаються
у владному трикутнику Президент�ВРУ�
КМУ. Саме тому новий пленарний
тиждень у Верховній Раді 7�го
скликання був коротким.

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

Закупівельні ціни на зернові та
олійні культури, встановлені на
зерноприймальних потужностях
провідних вітчизняних
агропідприємств.
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АГРОПОЛІТИКА
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА
ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ñ ПИТАННЯ №1
Чи не забагато підсумків доводиться
підбивати в АПК? Судіть самі, після
жнив, після маркетингового року, перед
Новим Роком. От і в Міністерстві
аграрної політики та продовольства
України 20 грудня відбулося підсумкове
засідання Колегії відомства. 
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АГРОПОЛІТИКА
КАРТА ОСТРОВА СКАРБІВ

Будь�який похід, як відомо, починається з
розробки плану. А як же можна розробити план
просування територією, не маючи карти цієї
території? Адже земля велика, і скарби на ній
розподілені нерівномірно. Тим�то у пошуках цих
скарбів завжди потрібна була карта.

ОСОБИСТІСТЬ
ТВОРЕЦЬ НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО ПЕЙЗАЖУ
Анатолій Криволап живе живописом вже
півстоліття. Він – втілення натхнення на
полотні, справжній фахівець, добре відомий
у світовому мистецькому колі. Його картини
представляють Україну і користуються
попитом, і він наразі цілком успішний
художник. Проте так було не завжди...

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

20.12.2012

Зміна 
за тиж$

день

Зміна 
з початку

року
UX$індекс (UA) 945,40 1,0% $35,2%
РТС (RU) 1528,89 1,9% 10,6%
WIG 20 (PL) 2591,81 2,8% 20,9%
WIG Ukraine (PL) 659,29 $0,9% $6,5%
DAX* (DE) 7668,50 0,7% 30,0%
S&P 500* (US) 1435,81 0,5% 14,2%



Більше каші, 
більше масла
За 10 місяців 2012 року в Укра�
їні вироблено 239,5 тисячі
тонн круп, що майже на 2%
більше, ніж за відповідний пе�
ріод минулого року. Такі обся�
ги виробництва не лише пов�
ністю задовольняють внутріш�
ній ринок, а й дозволяють
збільшити експорт. Так, цього�
річ Україна експортувала
майже 30 тисяч тонн круп на
суму 12,2 мільйонів доларів.
Про це повідомив міністр аг�
рарної політики та продоволь�
ства Микола Присяжнюк. 
«Крупи є традиційним для ук�
раїнців харчовим продуктом,
багатим на клітковину, міне�
ральні речовини та вітаміни,
хоча останніми роками спосте�
рігається певне зменшення
частки круп у раціоні наших
громадян. Однак обсяги ви�
робництва круп не лише до�
зволяють задовольнити попит
на внутрішньому ринку, а й
збільшити їх експорт. Так, у
січні�жовтні 2012 року вітчиз�
няні підприємства виробили
239,5 тисячі тонн круп, що
майже на 2% більше, ніж за
відповідний період минулого
року», – зазначив Микола
Присяжнюк. Міністр поінфор�
мував, що серед найбільш
вживаних українцями круп
найбільше було вироблено
гречаної крупи – 50,5 тисячі
тонн, рису – 29,4 тисячі тонн,
та пшоняних круп – 11,7 тисячі
тонн. Також Микола Присяж�
нюк відзначив активну динамі�
ку експорту круп'яних виробів
у цьому році. «За 10 місяців
2012 року Україна експортува�
ла майже 30 тисяч тонн круп
на загальну суму 12,2 млн до�
ларів. Варто зазначити, що
цьогоріч найбільше закупили
українських круп Російська
Федерація – 15 тисяч тонн, Бі�
лорусь – 3,9 тисячі тонн, Мол�
дова – 3,2 тисячі тонн та Азер�
байджан – 1,3 тисячі тонн», –
додав Микола Присяжнюк.
Окрім того, за словами аграр�
ного міністра, у січні�листопаді
2012 року виробництво верш�
кового масла зросло на 15,2%,
соняшникової олії – 18,1%, ки�
сломолочної продукції –
3,4%. Загалом індекс вироб�
ництва харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів в
Україні за січень�листопад
2012 року склав 101,1% до від�
повідного періоду минулого
року.

ЩОДО сибірки ситуація в Укра"

їні контрольована. Станом на

грудень 2012 року на території

України виявлено 2 випадки си"

бірки ВРХ у Черкаській та Запо"

різькій областях. 

З початку 2012 року вакци"

новано проти сибірки: ВРХ –

2,7 млн голів, ДРХ – 1,092 млн

голів, свиней – 14,3 тис. голів,

коней – 249,3 тис. голів.

Станом на 1"е грудня 2012

року  в Україні лишився один

неблагополучний пункт щодо

туберкульозу в Кіровоградській

області. З початку 2012 року

проведено алергічних дослі"

джень ВРХ на туберкульоз 3,8

млн голів.

Покращилась епізоотична

ситуація відносно лейкозу ВРХ.

На сьогодні  лишилося 4 небла"

гополучні пункти, в таких обла"

стях як Донецька – 1, Рівненсь"

ка – 2 і Харківська – 1. З почат"

ку 2012 року проведено сероло"

гічних досліджень ВРХ на лей"

коз 3,3 млн. голів.

Складною епізоотична си"

туація залишається щодо сказу

тварин. За 11 місяців 2012 року в

Україні виявлено 1550 неблаго"

получних пунктів, в яких захво"

ріло 1762 тварин, що на 470

пунктів і 550 хворих тварин біль"

ше в порівнянні з аналогічним

періодом минулого року. Най"

більше виявлялося хворих тва"

рин серед лисиць – 591, котів –

438, собак – 277, ВРХ – 135 і

інші. Найбільше неблагополуч"

них щодо сказу пунктів виявле"

но у Вінницькій – 208, Запорізь"

кій – 117, Хмельницькій – 111

та Одеській – 108  областях.

З початку 2012 року вакци"

новано проти сказу: ВРХ –

160,4 тис. голів, свиней – 1,203

тис. голів, ДРХ – 1,7 тис. голів,

коней – 1,5 тис. голів, собак –

3094,1 тис. голів, котів – 1230,6

тис. голів. 

В 2012 році проведено дві

кампанії (весна, осінь) перо"

ральної імунізації диких м'ясоїд"

них тварин. Територія мислив"

ських угідь, яку було оброблено,

становить 100,9 тис. кв.км. (Лу"

ганської, Харківської, Донець"

кої, Сумської, Полтавської обла"

стей),  при цьому розкладено

біля 3 млн. доз вакцини.

Крім того, в Україні проведе"

на осіння кампанія по перораль"

ній імунізації диких м'ясоїдних

на території буферної зони, яка

визначена певною угодою між

Міністерством аграрної політи"

ки й продовольства України та

Міністерством сільського госпо"

дарства та розвитку села Респу"

бліки Польща, при цьому обро"

блено 26,4 тис. кв. км і розподі"

лено приманок з вакциною –

660.0 тис. доз.

Щодо африканської чуми

свиней, то станом на 1"е грудня

2012 року в Україні зареєстрова"

ний один неблагополучний

пункт в Приморському районі

Запорізької області. На даний

час на території неблагополуч"

ного пункту встановлено каран"

тин та проводяться протиепізо"

отичні заходи з ліквідації захво"

рювання. 

Також відслідковується епі"

зоотична ситуація щодо афри"

канської чуми свиней в Російсь"

кій Федерації, де з початку року

вже виявлено 121 випадок захво"

рювання, та інших неблагопо"

лучних по цьому захворюванню

країнах. Введено заборону на

ввезення в Україну живих сви"

ней, м'яса та іншої продукції з

свинини з неблагополучних по

африканській чумі свиней країн.

Ситуація щодо хвороби

Ньюкасла стабільна та контро"

льована, з метою її профілакти"

ки державною службою ветери"

нарної медицини проводяться

щеплення птиці в індивідуаль"

них господарствах громадян.

З початку 2012 року в Україні

щеплено проти хвороби Ньюка"

сла 82,1 млн голів птиці. Також

з метою серологічного моніто"

рингу проводиться визначення

напруженості імунітету після

вакцинації.

Щодо високопатогенного

грипу птиці, посилено заходи

державного інспекторського ве"

теринарного нагляду.
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ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2013�й рік 

у будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990

ЗВІТ Перед новим роком відзвітувалася Державна ветеринарна та
фітосанітарна служба України. 18 грудня у Києві відбулась пресс!
конференція голови Держветфітосанслужби Володимир Горжеєв, під час
якої очільник відомства повідомив, що на сьогодні в Україні підтримується
стабільна, благополучна епізоотична ситуація. 

Держветфітослужба запевняє:
епізоотична ситуація стабільна 

Морози озимим на зашкодять
В Україні на сьогодні, за сло(

вами начальника відділу агро(

метеорології Українського гі(

дрометеорологічного центру

Тетяна Адаменко, відсутня за(

гроза вимерзання озимих по(

сівів завдяки сніжному покри(

ву, повідомляє УНІАН.

«Морозів, які могли б зашкоди"

ти озимим культурам, досі не

було», – повідомила пані Ада"

менко. За її словами, найнижчі

температури на сьогоднішній

день спостерігаються в північ"

них областях України – до 20"22

градусів нижче нуля. Водночас

на решті території України тем"

пература коливається від мінус

11 до мінус 16 градусів.

«Немає снігу у нас, на жаль,

на півдні, в Криму, в Херсон"

ській, Миколаївській, частково

Запорізькій областях. Але тут

поки що і не очікується таких

морозів, які могли б ускладнити

перезимівлю», – уточнила екс"

перт.

Тетяна Адаменко зазначила,

що найбільший сніговий по"

крив зафіксований в західних

областях України. Експерт

також повідомила, що в цих ре"

гіонах ймовірне випрівання ози"

мих сходів, якщо рясний сніго"

вий покрив пролежить більше

30 днів на незамерзаючій землі.

Тим не менш, Т.Адаменко очі"

кує, що протягом зими в Україні

будуть відлиги, які зможуть за"

побігти процесу випрівання

озимих.

Згідно з моніторингом Гі"

дрометцентру, близько 12% ози"

мих на сьогодні оцінюються як

слаборозвинені (в основному, в

Херсонській, Луганській, Одесь"

кій областях), до їх числа також

входить частина незійшлих ози"

мих в Криму. При цьому в ціло"

му по Україні стан озимих куль"

тур стійкий.

Як зазначила Т.Адаменко, до

кінця грудня в Україні очікуєть"

ся підвищення температур.

За даними Міністерства аг"

рарної політики та продоволь"

ства України, озимі культури під

урожай 2013 посіяно на площі

8,1 млн га.



Збитки цукрової галузі на тлі

збільшення витрат на вироб(

ництво цукру і низької ціни

його реалізації можуть стано(

вити у 2012/2013 маркетин(

говому році (МР, вересень

2012 р. – серпень 2013 р.)

близько 1 млрд грн. Таку дум(

ку в інтерв'ю УНІАН висловив

голова правління Національ(

ної асоціації цукровиробни(

ків України «Укрцукор» Мико(

ла Ярчук.

«ЯКЩО середні витрати на ви"

робництво цукру сьогодні ста"

новлять 6500"7500 грн за тонну,

то ми продаємо цукор по 4900

грн, а це вже майже 1 млрд грн

збитків одержать наші цукрові

компанії і заводи», – зазначив

Микола Ярчук. За його слова"

ми, виробництво цукру в поточ"

ному сезоні становитиме близь"

ко 2,1 млн тонн, а не 1,8 млн

тонн, як прогнозувалося рані"

ше. Збільшення виробництва

відбулося завдяки зростанню

цукристості буряку до 400 ц/га

з 360 ц/га у минулому марке"

тинговому році.

Нагадаємо, Кабінет Міні"

стрів України знизив мінімальні

ціни на цукор (без урахування

ПДВ) на поточний маркетинго"

вий рік (вересень 2012 року –

серпень 2013 року) до 4083,33

грн/тонну з 4925,14 грн/тонну.

На початку жовтня асоціація

«Укрцукор» зверталася до уряду

з проханням знизити мінімаль"

ну закупівельну ціну на цукор у

зв'язку зі зниженням цін на

внутрішньому ринку.

Родючість грунтів
фінансуватиме 
спеціальний фонд?
У Верховній Раді України за�
реєстровано Проект Закону
про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
(щодо контролю за викори�
станням земельних ресурсів)
№0853. 
Як йдеться у пояснювальній
записці, законопроектом пе�
редбачається внести зміни до
статей 5, 8 та доповнити
новою статтею 8�1 Закон Ук�
раїни «Про державний кон�
троль за використанням та
охороною земель». Запропо�
новані зміни визначають пов�
новаження органів виконав�
чої влади в частині здійснен�
ня держаного контролю за
дотриманням стандартів і
нормативів в галузі охорони
земель, а також за збережен�
ням родючості ґрунтів.
В Законі України «Про охоро�
ну земель» передбачається
внести зміни до статей 27, 30
та 55, а також доповнити
новою статтею 33�2. Зазначені
зміни запроваджують меха�
нізм компенсування сільсько�
господарським товаровироб�
никам витрат, понесених на
виконання заходів з підви�
щення родючості ґрунтів, за
умови позитивного балансу
поживних речовин та відшко�
дування землекористувачами
коштів до державного бюдже�
ту при від'ємному балансі. 
Разом з тим, встановлюються
нормативи показників виносу
поживних речовин з ґрунту
урожаєм сільськогосподар�
ських культур, які визначають
рівень поживних речовин,
що витрачаються рослинами
на формування одиниці про�
дукції. 
Прийняття цього Закону Укра�
їни надасть можливість утво�
рити у складі державного бю�
джету спеціальний Держав�
ний фонд економічного сти�
мулювання підвищення родю�
чості ґрунтів, кошти якого бу�
дуть спрямовуватися виключ�
но на вирішення проблем
охорони і відтворення  якісно�
го і високопродуктивного
стану ґрунтів. 
Джерелами наповнення Дер�
жавного фонду економічного
стимулювання підвищення ро�
дючості ґрунтів можуть бути
кошти: що надходять як
штрафні санкції за недотри�
мання проектів землеустрою
та встановлених сівозмін
(Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо збережен�
ня родючості ґрунтів»), а
також компенсування втрат
поживних речовин і гумусу з
ґрунтів через допущення
від'ємного балансу цих еле�
ментів внаслідок безгосподар�
ського, споживацького вико�
ристання земельних ресурсів.

ВТІМ, новий Голова Верховної

Ради України вибачився перед

українськими виборцями за по"

ведінку своїх колег минулого

тижня, відзначивши, що світова

спільнота вдосталь насолодила"

ся нашими парламентськими

боями без правил і варто вже

зрозуміти – вибори і партійні

протистояння скінчилися, час

забувати про розбрат і братися за

роботу. 

Проте ніякої роботи не вий"

шло. Депутатів вистачило лише

на кілька постанов. Наші обран"

ці мали б розглянути питання

про комітети, предмети їх відан"

ня та призначити керівників ко"

мітетів. Але у зв'язку з тим, що

депутатські фракції ще не насо"

лодилися процесом торгів за по"

сади, це питання не розглядало"

ся. Тому парламентарі визначи"

ли лише принципи висвітлення

своєї діяльності у ЗМІ, окресли"

ли календарний план до кінця

сесії та достроково припинили

повноваження свого колеги Ми"

коли Азарова, який тепер сам

став своїм власним попередни"

ком. Чи то очікуючи кінця світу,

чи новорічних свят, але працю"

вати у пленарному режимі депу"

тати вирішили всього три дні –

25 грудня та 10 і 11 січня. Того ж

таки 11 січня сесію закриють, і

депутати підуть на канікули –

гірськолижні курорти та теплі

острови вже зачекалися їхніх

спраглих до відпочинку від ви"

борчої боротьби тіл.

Всі солідарні, що уряд Украї"

ни буде суттєво оновлено, при"

наймні деякі депутати"колишні

урядовці туди не повернуться.

Втім, колишні міністри і віце"

прем'єри не погоджуються бути

простими депутатами"«кнопко"

давами» – звикли вони до секре"

тарок та персональних автомобі"

лів. А такі привілеї доступні

лише головам парламентських

комітетів, тому і число їх росте

як на дріжджах. Допоки невідо"

мий і персональний склад Кабі"

нету Міністрів – мабуть, зайня"

тий приємними клопотами з на"

годи свого 65"річчя Микола Аза"

ров ніяк не подасть кадрові про"

позиції Президенту. Втім, Вер"

ховна Рада тепер до цього про"

цесу відношення не має: затвер"

дили прем'єра – та й досить, далі

вони з Президентом якось самі

розберуться.

Не встигла Рада ухвалити по"

станову про перелік комітетів,

як вже планується внести до неї

зміни. Бо, бачте, 27"ми коміте"

тів не вистачає для задоволення

керівних апетитів. Як сказав го"

лова парламенту Володимир

Рибак в інтерв'ю парламентсь"

кому телеканалу: «У мене в кабі"

неті вже три чи чотири рази зби"

ралися голови фракцій, їх за"

ступники. Ми досягли повного

взаєморозуміння щодо керівни"

ків 29 з 30 комітетів, один комі"

тет ще погоджуємо. Тож завтра"

післязавтра ми підготуємо спи"

ски всіх комітетів, їх керівників,

предмети їх відання».

Голів Комітетів та їх персо"

нальний склад планують затвер"

дити вже на наступному тижні –

25 грудня, бо не так легко вия"

вилося задовольнити апетити

«своїх», а ще ж і «чужим» щось

має дістатися. Опозиція тради"

ційно хоче отримати контроль

над бюджетним і регламентним

комітетами, а також комітетами

зі свободи слова та боротьби з

корупцією. Стосовно свободи

слова – здається, ніхто не проти,

а от бюджет…

Опозиціонери вважають, що

владу треба контролювати і пар"

ламентські комітети повинні

очолювати саме вони. Більшість

також не проти, щоб опозиціо"

нери керували деякими коміте"

тами, приміром, з питань духов"

ності та культури, науки та осві"

ти, екології, молоді та спорту,

пенсіонерів тощо. А ті комітети,

які реально впливають на розви"

ток держави, мають бути у біль"

шості. Тут, бачте, нібито буде

криза, тому не можна тягнути

воза у різні боки, зручніше, щоб

усі важелі були в одних руках.

Тож нехай комітети, що мають

відношення до реального секто"

ру, візьме в руки та політична

сила, яка має великий досвід ро"

боти у цьому секторі.

Наразі консенсусу не досяг"

нуто, бо й всередині опози"

ції/більшості є свої поділи. В

опозиції треба ділити між трьома

силами, а як це робити: по"брат"

ському, чи порівну? Приміром,

«Свобода» отримала віце"спіке"

ра – ця посада може прирівню"

ватися до 2"3 посад голів коміте"

тів.  Більшість же має дати

якийсь шматок і комуністам, бо

навряд чи вони вдовольняться

лише посадою першого віце"спі"

кера, а голосування показало,

що без них – ніяк. Тож тижня на

торги ще, може, й мало буде.

Олександр Максименко
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ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ Створювати щось нове – справа благородна, але значно цікавіша
справа – ділити. Саме поділом портфелів наразі запекло займаються у владному трикутнику
Президент!ВРУ!КМУ. Саме тому новий пленарний тиждень у Верховній Раді 7!го скликання був
коротким – всього на один день вистачило депутатського запалу. Видно, битися вже нема за що, а що
ще робити в парламенті вони не знають, бо поділом посад займаються керівники фракцій. 

Новообрані депутати у сесійній залі. Фото сайту Партії «УДАР», klichko.org

Цукровики очікують на збиткиСередня орендна плата 
за земельні паї має зрости
В Україні в 2013 році середній розмір орендної плати за

земельні паї може вирости на 15(20%. Про це повідомили

в Державному агентстві земельних ресурсів.

«У наступному році середній розмір орендної плати за зе�
мельні паї може збільшитися на 15�20%. Якщо рік тому в се�
редньому по Україні були ставки 300�350 грн/га, то сьогодні
ця цифра становить близько 400 грн/га. Тобто зростання від�
булося в 1,5 раза», – сказав заступник Держземагентства
Євген Бердніков.
Посадовець зазначив, що тренд щодо збільшення вартості
оренди землі продовжиться з урахуванням того розміру нор�
мативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, які є
на сьогодні.
Він нагадав, що цього року були введені зміни в методику
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення. Однак ця норма не діє автоматично за догово�
рами, йде поступове їх переукладання.
«Думаю, що вже протягом року ця цифра буде поступово під�
тягуватися до 550�650 грн/га», – повідомив Є.Бердніков.



УКРАЇНА – не острів, проте

скарбів і у нас предостатньо. Го"

ловний з них – родючі чорнозе"

ми – предмет заздрощів сусідів.

Та хоч ми і володіємо основним

масивом чорноземів планети,

хибно вважати, що усі українсь"

кі степи – суціль родючі поля.

Як у такому випадку зорієнтува"

тися потенційному інвестору,

що хотів би започаткувати на

наших теренах аграрний бізнес?

Потрібна карта і бажано деталь"

на, із зазначенням якості грун"

тів, наявності інженерних

мереж, доріг, водойм, тощо. 

Створення такої карти –

справа не дешева, адже потріб"

но зробити аерофотозйомку

усієї території країни, розроби"

ти індексно"кадастрові карти та

наповнити їх відповідною ін"

формацією, яка до цього часу

була лише на паперових носіях.

Бо, як не дивно, точної карти

досі просто не існувало – окремі

частини території було карто"

графовано з прив'язкою до різ"

них систем координат, яких на"

лічувалося близько 1,5 тисячі.

Для того, щоб зробити єдину

карту з єдиною системою відлі"

ку довелося створювати спе"

ціальну комп'ютерну систему

уніфікації.

Та всі перепони було подо"

лано і з 1 січня 2013 року кожен

житель планети за допомогою

Інтернету (навіть з мобільного

телефону) зможе скористатися

електронною публічною кадас"

тровою картою, на якій можна

буде побачити цифрову карту

України, межі областей, райо"

нів, населених пунктів, окремих

земельних ділянок та їхні межі,

кадастрові номери, форму влас"

ності, цільове призначення, а

також карту з характеристиками

ґрунтів українських земель. Про

це розповів голова Державного

агентства земельних ресурсів

України Сергій Тимченко у

ході прес"конференції на тему

«Земельна реформа: впрова"

дження національної кадастро"

вої системи». 

За словами пана Тимченка,

фахівці держагентства провели

аерофотозйомку понад 60 млн

га території України і отримали

новітню карту в електронному

вигляді. А для роботи з кадас"

тровою системою, повідомив

він, в усіх районних відділеннях

земельних ресурсів були встано"

влені сучасні комп'ютери і про"

ведений високошвидкісний Ін"

тернет. Тимченко розповів, що

вся інформація буде зберігатися

у двох центрах опрацювання

даних – основному і резервно"

му. «Основний може містити 600

терабайт інформації на своєму

сервері», – зазначив чиновник. 

Робота зі створення програ"

ми та закупівля обладнання

(всього близько $32 млн) фінан"

сувалася Світовим банком, він

же виділив $23,6 млн на карто"

графування території України –

суцільну аерофотозйомку, ство"

рення ортофотопланів та ін"

дексних кадастрових карт. Вза"

галі"то, європейські країни

давно пройшли цим шляхом,

тому нам вдалося використати їх

досвід, а програмно"апаратний

комплекс в Україні найсучасні"

ший. Тобто варто клікнути

мишкою на будь"яку частину

карти і знатимете про цю місце"

вість усе. 

Втім, публічна кадастрова

карта – це лише один з елемен"

тів загальної Національної ка"

дастрової системи, котра також

стартує з 1 січня 2013 року. Вона

вже містить 18 млн держактів

(36 млн сторінок), які перетво"

рено в електронний вигляд за 3

місяці, ґрунтову карту України

(перетворено в електронний ви"

гляд 144 аркуші, близько 1000

об'єктів на кожному аркуші),

межі адміністративно"територі"

альних одиниць (перетворено в

електронний вигляд 40 тис.

об'єктів адміністративно"тери"

торіальних одиниць), оглядову

карту України з відображенням

основних топографічних об'єк"

тів (дорожня мережа, залізниці,

гідрографія і ліси), топографіч"

ну карту масштабу 1:10000 (пе"

ретворено в електронний вигляд

близько 110 тис. аркушів), кар"

тограми агровиробничих груп

ґрунтів (перетворено в елек"

тронний вигляд понад 20 тис.

сторінок).

Надалі будуть додаватися й

інші дані, зокрема межі сільсь"

ких рад. Україна використає сві"

тову практику, за якою на базі

земельного кадастру будується

національна система геопросто"

рових даних. Тобто на кадастр

накладається інформація про

надра, комунікації і мережі, бу"

дови, водні та лісові ресурси і

т.д. З 1 січня 2013 року почне ре"

алізовуватися другий етап на"

повнення даними Державного

земельного кадастру: буде дода"

но рельєф, переведено в елек"

тронний вигляд документи –

підстави для видачі земельних

ділянок.

Створення кадастрової си"

стеми відбулося на виконання

Закону України «Про Держав"

ний земельний кадастр», ухвале"

ного Верховною Радою 7 липня

2011 року. Закон визначає, що

Державний земельний кадастр

– єдина державна геоінформа"

ційна система відомостей про

землі, розташовані в межах Дер"

жавного кордону України, про

їхнє цільове призначення, обме"

ження в їхньому використанні,

а також про дані щодо кількіс"

ної і якісної характеристики зе"

мель, їхню оцінку, про розподіл

земель між власниками і кори"

стувачами. Планується, що до

2020 року інформаційне напов"

нення Державного земельного

кадастру буде повністю завер"

шено.

Зрозуміло, що у процесі на"

повнення даними могли стати"

ся помилки. Саме для цього си"

стема кадастру передбачає наяв"

ність функції зворотного зв'язку,

що дозволяє землекористувачам

у разі виявлення помилки легко

і швидко сформувати заяву з

проханням про її виправлення.

Яку користь принесе україн"

цям Кадастр? Сергій Тимченко

зазначив: «Вперше за двадцять

років Україна відкрила публічну

інформацію про всі земельні ді"

лянки. Раніше вся інформація

зберігалася на паперових носіях

у районних управліннях земель"

них ресурсів, що породжувало

величезну кількість зловживань,

земельних махінацій, корупції.

Відтепер кадастр публічний, і

це, перш за все, гарантія і захист

прав власності громадян». 

Проте це лише початок. Як

повідомив заступник голови

Державного агентства земель"

них ресурсів Євген Бердніков,

з 1 січня 2013 року відповідати

за видачу документів на землю

будуть Центр Державного зе"

мельного кадастру і Держзе"

магентство. До того ж реєстру"

вати право власності та інші

права на землю будуть державні

реєстратори в районах і містах

обласного значення.

Пан Бердніков також додав,

що завдяки запровадженню но"

вої системи реєстрації прав на

землю, плата за адміністративні

послуги знизиться на 20% по"

рівняно з поточним роком. Він

уточнив, що для держреєстрато"

рів передбачено персональний

цифровий підпис, а також вво"

диться персональна відповідаль"

ність за порушення строків реє"

страції.

Штрафи суттєві: за пору"

шення держреєстраторами стро"

ків видачі документації допуще"

не вперше становлять 20"50 нео"

податковуваних мінімумів дохо"

дів громадян (340"850 грн),

вдруге – 50"300 неоподаткову"

ваних мінімумів доходів грома"

дян (850"5100 грн), а за пору"

шення втретє реєстраторові за"

грожує звільнення з посади.

Є.Бердніков також відзна"

чив, що у новій системі виріше"

но питання з кадастровими но"

мерами земельних ділянок.

Вони присвоюються автоматич"

но, під час формування земель"

ної ділянки і внесення інформа"

ції про неї до кадастру.

З нового року зміниться

також і порядок реєстрації зе"

мельної ділянки. Про це на кон"

ференції повідомила начальник

відділу по роботі з громадянами

та юридичними особами Депар"

таменту державної реєстрації ре"

чових прав на нерухоме майно

Укрдержреєстру Олександра

Маломуж. Вона зазначила, що

відтепер інформація про нову

земельну ділянку спершу буде

вноситися саме до електронного

кадастру, і лише потім громадя"

нину потрібно буде звертатися

до відповідних державних орга"

нів реєстрації. Автоматизація

процесів реєстрації сприятиме

здешевленню послуги та підви"

щить точність інформації в но"

вому кадастрі.

А які тепер відкриваються

можливості перед Державним

земельним банком! І з точки

зору консолідації земельних ма"

сивів, і з точки зору презентації

їх потенційним покупцям чи

орендарям. На карті ж усе видно

– де ставок, де млинок, де виш"

невенький садок. Чи то пак – де

і які водойми, де інженерні ко"

мунікації, яка транспортна ін"

фраструктура, склади і елевато"

ри, де лісові масиви. Можна

буде формувати масиви під

спецзамовлення чи для певного

виду агробізнесу: для рослин"

ництва – ось вам, для тварин"

ництва – будь"ласка, птахівниц"

тво бажаєте – нате вам земельку.

Бери – не сумнівайся!

Олесь Євтєєв
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Карта острова скарбів
ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ Будь!який похід, як відомо, починається з розробки плану. А як же
можна розробити план просування територією, не маючи карти цієї території? Адже земля
велика, і скарби на ній розподілені нерівномірно. Тим!то у пошуках цих скарбів завжди
потрібна була карта.

– Де карта Білле? Нам потрібна карта!
Р.Л.Стівенсон «Остров скарбів»

– Штурмане, карти взяв?
– Так точно! Дві колоди!

З анекдоту



За словами міністра аграрної по"

літики і продовольства України

Миколи Присяжнюка, цьогоріч

прогнозується валове виробниц"

тво продукції АПК на рівні 222

млрд грн без переробної і харчової

галузі. Експорт складатиме $17

млрд (для порівняння міністр наво�

дить минулорічну цифру у $13 млрд.

Тут, правда, слід згадати і минуло�

річні заборони експорту – прим.

ред.). Позитивне сальдо складати"

ме $10 млрд. Дуже важливо, за

словами міністра, що цього року

нарощені обсяги сільгосппродук"

ції і продуктів харчування до ЄС.

На сьогодні ЄС по споживанню

нашої подукції стоїть на другому

місці, змістивши країни СНД на

третє місце. «Але сьогодні потріб"

но розуміти, що наразі ринок аг"

ропродукції і продуктів харчуван"

ня є найбільш зарегульованим у

всіх країнах. І ми маємо бути го"

товими до конкуренції з країнами,

які присутні на цих країнах багато

років», – зазначив посадовець.

Ринок, за його словами, від

нас очікує в основному зернову і

олійну групу. Але потрібно зважи"

ти, щоб не перетворитися на мо"

нокультурного виробника зерна і

соняшнику. Тобто розвиток потрі"

бен бути багатовекторним. 

На сьогодні, вважають у міні"

стерстві, питанням №1 має бути

продовольча безпека та імпорто"

заміщення. «На зовнішні ринки

дуже важко буде виходити з, на"

приклад, з м'ясною продукцією.

Кожна розвинута країна намага"

ється вирощувати її в себе. І в

цьому ж полягає наше завдання.

Ми щороку зменшуємо обсяги ім"

порту м'ясної продукції, але поки

що імпорт є, і ми маємо його на"

далі зменшувати», – переконаний

міністр.

Натомість протягом двох років

розширюється географія експорту

з України. Так, цьогоріч додалися

Швейцарія, Бангладеш, Китай

тощо.  

Дуже важливе, за словами мі"

ністра, і питання зони вільної тор"

гівлі. Оскільки з приходом пере"

робних підприємств світового

рівня на наші терени Україна от"

римає додаткову вартість і збіль"

шення екпорту. 

Не оминув міністр і свого улю"

бленого розподілення підпри"

ємств на крупні, фермерів і одно"

осібників. За його словами, у ве"

ликих підприємств «все гаразд».

Малим же і середнім мають стати

в нагоді ухвалені цьогоріч закони.

Зокрема, щодо агрострахування,

складських розписок, гарантій"

ниого фонду і форвардного фі"

нансування. 

Ще одне важливе питання –

це машинобудування. Відсутність

необхідної кількості збиральної

техніки призводить до втрати

близько 6 млн тонн зерна щороку.

Наступного року серед пріорите"

тів є активізація аграрного лізингу.

(Цікаво, що бюджет вже з цього

приводу «активізували». Зокрема,

кошти на фінансову підтримку за�

ходів в агропромисловому комплексі

на умовах фінансового лізингу знач�

но скоротилися. Якщо минулого

року року на це виділялося 30 млн

грн, цьогоріч вже 8,8 млн грн. –

прим. ред.).

Необхідні зміни і в законодав"

стві про внутрішню торгівлю, щоб

аграрний сектор і переробна га"

лузь не кредитували торговельні

мережі, як це є зараз. 

Щодо питання кредитування

дрібних підприємств планується

укладання трьохстронніх угод:

малий підприємець"банк"Мінфін.

Мінфін при цьому візьме на себе

гарантію покриття відсотків за

кредитами. (Цікаво, як спрацює ця

схема, адже говорить про це все ж

таки представник Мінагрополіти�

ки, а не Мінфіну? – прим. ред.).

У законі про кооперацію є

також дискусійні питання. «Є лоб"

бісти, які хочуть, щоб серед за"

сновників була і коммерційна

структура. Може, це і непогано.

Але ми повинні розуміти, що

таким чином одноосібника можна

залишити без майна», – застерігає

міністр. 

Особисті селянські господар"

ства нині оброблять більше 2,5

млн га землі. Селяни звикли жити

громадою, проте, ліквідувавши

колгоспи, натомість нічого запро"

поновано не було. І сільськогос"

подарські кооперативи, на думку

міністра, є вдалою заміною. 

Роботи у новому році, мабуть,

додасться сільським і селищним

головам. За словами міністра,

вони залишилися поза процесом

розвитку громади і відсутність ва"

желів впливу породила в них безу"

часність. Тобто завдання на на"

ступний рік – залучити їх до ро"

звитку сільських територій. А від"

так і відродити впевненість у май"

бутньому сільської громади. 

Заступник директора департа"

менту економічного розвитку аг"

рарного ринку Сергій Петренко

представив доповідь щодо підсум"

ків роботи підприємств агропро"

мислового комплексу України за

2012 рік. Він зауважив, що не див"

лячись на несприятливі погодні

умови, вдалося забезпечити до"

статньо високий рівень виробниц"

тва у рослинництві. 

Прогнозується, що в ниніш"

ньому році виробництво валової

продукції сільського господарства

дещо зменшиться – з 233,7 млрд

грн у 2011 році до 224 млрд грн

(міністр називав цифру у 222 млрд

грн – прим. ред.). При цьому част"

ка тваринництва зросте до 75,5

млрд грн з 71,3 млрд грн минуло"

го року. 

Окремо хочеться зазначити,

що без сліз вдячності слухати ін"

формацію чиновника (будь"якого)

про ціни просто неможливо. За"

лишається лише йти до магазинів

і вимагати знижку. З таким же ус"

піхом можна піти до Держстату. 
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Продовження на стор. 6

ПЛАНИ ТА ЗВІТИ Чи не забагато підсумків доводиться підбивати в АПК? Судіть самі, після жнив,
після маркетингового року, перед Новим Роком. От і в Міністерстві аграрної політики та
продовольства України 20 грудня відбулося підсумкове засідання Колегії відомства. Основною темою
заходу стала «Стан та перспективи розвитку сільських територій». Також були розглянуті підсумки
роботи підприємств агропромислового комплексу України за 2012 рік та основні напрямки роботи на
2013 рік, зокрема, в галузях рослинництва і тваринництва. У заході взяли участь не лише чиновники
міністерства, а й очільники облдержадміністрацій, начальники обласних управлінь агропромрозвитку,
представники професійних об'єднань АПК.

Продовольча безпека 
та імпортозаміщення – питання №1
Відбулось підсумкове засідання Колегії Мінагрополітики
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А там вам пояснять, що всі ці від"

сотки зниження цін стосуються

цін 2010 року. Втім, процитуємо.

«У поточному році ми прогно"

зуємо виробництво продукції на

рівні 256 млрд грн, це у цінах 2012

року. Для порівняння хочу сказа"

ти, що у 2011 році було вироблено

продукції на сумму 253,6 млрд грн.

Тобто у цьому році при тому що

ціни на деяку сільгосппродукцію

не змінилися, а на деяку зменши"

лися, ми виробили більше, ніж у

2011 році».

Або ще такий цифровий па"

саж. «Варто відмітити, що в 2012

році в порівнянні до середнього

рівня виробництва за 2009"2011

роки відбувся валовий приріст ва"

лової продукції сільського госпо"

дарства, якщо брати в цінах 2010

року. В середньому на 9,1% по

всьому сільському господарству. У

тому числі продукція тваринниц"

тва на 9,6% і продукція рослинни"

тва – на 8,3%. Таким чином, мо"

жемо зробити висновок, що аг"

рарний сектор за останні два роки

вийшов на якісно новий рівень

прийняття управлінських рішень,

за яких навіть у вкрай несприят"

ливих погодних умовах забезпечу"

ються достатньо високі показни"

ки по всім видам сільськогоспо"

дарського виробництва».

Тут, здається, на абсолютно

новий рівень вийшла статистика.

Розуміючи, що чиновнику потріб"

но відзвітувати про успіхи в галузі,

лише хочемо попросити не порів"

нювати непорівнюване. Адже чо"

му б тоді не взяти ціни 1917 року,

або зміряти нині тонну пшениці

на бивні мамонта або скляні буси?

За словами доповідача, наси"

чення внутрішнього ринку сприя"

ло не лише стабілізації цінової си"

туації на основні продукти харчу"

вання, але й дозволило значно

уповільнити інфляційні процеси в

державі. Протягом листопада ціни

на внутрішньому споживчому

ринку знизилися на 0,1%, а з по"

чатку року цей показник склав

0,4%. Особливо відчутним було

зниження цін на овочі – з початку

року воно було на рівні 26%,

також знизилися ціни на фрукти,

цукор, протягом року зменшили"

ся споживчі ціни на хліб (2"3%), в

тому числі на соціальні сорти.

Зменшилися ціни на крупи та со"

няшникову олію (7"13%), ялови"

чину та свинину (8"9%), курятину

(2%), яйця курячі (20%). Залиша"

ється лише дивуватися, за рахунок

чого ціни на внутрішньому спо"

живчому ринку знизилися лише

на 0,4%. 

Важливо, за словами промов"

ця, що у передсвятковий період по

всій території України активізова"

но проведення ярмаркових захо"

дів, де громадяни можуть придба"

ти якісну аграрну продукцію без

націнок та безпосередньо від ви"

робника. Так, упродовж грудня в

регіонах проведено 2235 продо"

вольчих ярмарків, на яких було

реалізовано 26,3 тисяч тонн сіль"

ськогосподарської продукції на

суму 252,5 мільйона гривень», –

зазначив Сергій Петренко.

Чиновник поінформував, що

загалом з початку року в Україні

проведено 51148 продовольчих

ярмарків. З його слів, на цих яр"

маркових заходах вітчизняні сіль"

госпвиробники реалізували 395

тисяч тонн сільськогосподарської

продукції на суму 4375 мільйона

гривень. 

Він також додав, що до ново"

річних та різдвяних свят ярмарки

у містах та селищах стануть що"

денними. 

Окрім того Сергій Петренко

зауважив, що найбільший обсяг

продовольчих товарів реалізується

в Києві, де з початку року прове"

дено 1076 сільськогосподарських

ярмарків, де реалізовано 92,4

тисяч тонн різноманітної продо"

вольчої продукції. 

Директор Департаменту зе"

млеробства Олександр Деми(

дов зосередився на трьох блоках

питань: підбиття підсумків, стан

озимих і пріорітетні напрямки на

наступний рік. За попередніми да"

ними, цього року буде вироблено

46,2 млн тонн зернових. По куль"

турам – менше на 6 млн тонн ви"

роблено пшениці, на 2 млн тонн

кукурудзи. Проте це третій показ"

ник за кількістю урожаю за роки

незалежності. Погода не сприяла

не всім регіонам – 12 областей

навпаки виробили зернових біль"

ше, ніж у минулому році.

За останні 12 років виробниц"

тво овочів збільшилося на 3,4 млн

тонн при зменшенні площ на 34

тис. га. Подібна динаміка і у ви"

робництві картоплі, вироблено на

3,2 млн тонн більше, площі змен"

шено на 200 тис. га. 

У садівництві за 10 років змен"

шено площі на 115 тис. га, але

урожайність збільшилася у 3 рази

– до 96,7 ц/га, що дало приріст

урожаю у 700 тис. тонн – до 1,9

млн тонн. 

У виноградарстві скорочення

площ було меншим – на 19 тис.

га, валовий збір збільшився на 75

тис. тонн. 

У прирості виробництва знач"

ну роль відіграв 1,5% збір на ро"

звиток садівництва і виноградар"

ства. Нагадаємо, що на наступний

рік бюджетна програма «Держав"

на підтримка розвитку хмеляр"

ства, закладення молодих садів,

виноградників та ягідників і на"

гляд за ними» (код 2801350) пе"

редбачає лише 100 тис. грн видат"

ків. В той час як заплановано, що

значений збір принесе у бюджет

1,18 млрд грн.

Цього року, за данними Держ"

сільгоспінспекції і регіонів, пере"

важна більшість площ озимих

культур засіяна насінням високих

репродукцій. Збільшилося порів"

няно з минулим роком і внесення

мінеральних добрив.

У попередній структурі посівів

на 2013 рік передбачено збільшен"

ня зернового клину. Зокрема,

прогнозується розширення посів"

них площ під пшеницею, за раху"

нок кращого збереження посівів у

зимово"весняний період. 

«Якщо брати прогнозовану

структуру посівів на 2013 рік, то

передбачено збільшення зерново"

го клину. Так, за даними Держста"

ту України, озимі культури на

зерно під урожай 2013 року посія"

ні на площі 8,1 млн га, в тому

числі: пшениці – 6,7 млн га, ячме"

ню – 1,1 млн га, жита – 304 тис.

га. Стан посівів озимих зернових

кращий за середньорічні показни"

ки останніх 10 років, що дає під"

стави розраховувати на їх успішну

перезимівлю та збереження при

відновлення весняної вегетації.

Також аграрії розширяють посівні

площі під кукурудзою на зерно,

яка наразі стає однією з основних

експортних культур. Окрім того,

зростуть площі під ріпаком. На

рівні 2012 року передбачаються

обсяги посівів ячменю, гречки,

цукрових буряків, сої, картоплі та

овочів», – зазначив Олександр

Демидов.

Директор департаменту також

наголосив, що значний обсяг на"

сіння наявний у Державному ре"

зервному фонді. Олександр Деми"

дов підкреслив, що саме завдяки

використанню високоякісного на"

сіння можна значно збільшити

урожайність та обсяги виробниц"

тва певних культур.

«За рахунок використання

сортових ресурсів можна збільши"

ти на 20"30% обсяги виробництва

озимих зернових культур та сої, на

30"45% – кукурудзи, на 30"40% –

цукрового буряка, а також на 25"

50% – соняшнику», – поінформу"

вав Олександр Демидов.

Директор Департаменту тва"

ринництва Андрій Гетя зазначив,

що хоча і останні роки були не

найгірші для твариннитцтва, цей

рік все ж таки більш позитивний,

ніж минулий. По всіх видах про"

дукції відбулося зростання. Зокре"

ма, виробництво м'яса склало 2,7

млн тонн проти 2,6 млн тонн ми"

нулого року, молока – 10,7 млн

тонн проти 10,4 млн тонн, яєць –

17,7 млрд шт. проти 17,3 млрд шт. 

Для молока і м'яса зростання

сталося за рахунок збільшення ви"

робництва у сільгосппідприєм"

ствах, виробництво курячих яєць

збільшилося також і в господар"

ствах населення. 

По Україні валове виробниц"

тво  продукції тваринництва зро"

сло на 3,2% в основному за раху"

нок збільшення у сільськогоспо"

дарських підприємствах на 7,5%.

У господарствах населення валове

виробництво продукції збільши"

лось на 0,3%.

Прогнозне споживання про"

дукції тваринництва на особу в рік

також збільшилося. Для м'яса це

54,4 кг проти 51,1 кг у 2011 році,

для молока – 214,8 кг (204,9 кг),

яєць – 314 шт (310 шт). «Зрозумі"

ло, це не ті показники, які ми б

хотіли бачити – для молока це по"

винно було б становити 360 кг на

рік, для м'яса – 82 кг на рік, проте

все ж це є зростання», – говорить

Андрій Гетя. 

Успіхи у нарощуванні пого"

лів'я також є і також залишають

бажати кращого. При наявному

зростанні поголів'я ВРХ поголів'я

корів зменшується. Також дещо

знизилося поголів'я овець і кіз.

Нарощено поголів'я свиней і

птиці. 

Щодо державної підтримки. У

2012 році на підтримку тварин"

ництва фактично нараховано

633,9 млн грн. З них 304,6 млн грн

пішло на здешевлення утримання

молодняку – 340 тисяч селян от"

римали дотацію за утримання та

збереження понад 509 тис. голів

молодняку ВРХ. 

62,4 млн грн було витрачено

на допомогу у закупівлі племінно"

го поголів'я – 89 підприємств за"

купили 10,6 тис. голів племінних

телиць і нетелів.

15,9 млн грн витрачено на

компенсацію вартості установок

індивідуального доїння – селянам

компенсовано придбаня майже 4

тисяч доїльних апаратів. Дуже

значна частина – 251 млн грн –

була спрямовано на розрахунки за

заборгованістю минулого року. 

В поточному році побудовано

68 та реконструйовано 202 тва"

ринницьких комплекси з вироб"

ництва молока. 

Чиновник нагадав, що фінан"

сування з державного бюджету це

не єдино можливі фінансові засо"

би. Так, фінансуванням галузі тва"

ринництва з місцевих бюджетів

передбачено виділення 67,6 млн

грн, з них виділено 29,9 млн грн.

Рекордсменами в цьому сенсі є

Волинська і Львівська області, де

виділено 6,8 і 6,6 млн грн відповід"

но. Не виділяли кошти Луганська,

Миколаївська, Сумська, Терно"

пільська і Харківська області. 

Нагадав посадовець і про роз"

роблений спільно з НААН Украї"

ни Національний проект «Відрод"

жене скотарство». Одним із ва"

жливих етапів проекту є реалізація

проекту «Село майбутнього» в

Харківській області, що передба"

чає будівництво молочного ком"

плексу на 3000 корів, створення

cелекційно"генетичного центру з

трансплантації  ембріонів високо"

продуктивних племінних корів

голштинської породи, будівниц"

тво комбікормового заводу. Нара"

зі вже знайдено інвестора, який

вкладатиме в це кошти. 

Павло Мороз

Продовольча безпека 
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Мал. 1. Виробництво сільськогосподарських культур в Україні
в 2011!2012 роках, тис. тонн

Мал. 2. Виробництво продукції тваринництва 
станом на 01.12.2012 року
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 20 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 68,30 68,35 68,35 5 446 1 772 $0,9% $1,6% 0,1%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 16,11 14,29 15,20 1 602 1 602 1,5% 41,9% 0,0%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 11,92 11,03 11,48 733 733 0,3% 72,9% 0,3%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 4,93 5,17 4,93 523 693 3,5% 7,5% 0,0%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 56,85 57,00 56,80 1 420 462 $1,6% 9,2% $2,6%

Ovostart Варшава OVO PW PLN 86,75 89,00 89,50 537 175 $2,2% 33,6% $1,6%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 15,85 16,25 16,00 501 163 0,0% 104,9% $2,7%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 13,80 14,29 14,40 450 146 $0,7% 2,9% 3,6%

Агротон Варшава AGT PW PLN 9,25 9,27 9,10 197 64 8,1% $51,1% 7,7%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 11,20 11,39 11,21 167 54 $2,5% $45,3% $1,2%

MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 0,43 0,93 0,43 7 10 0,0% $78,5% 0,0%

Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 0,21 0,50 0,21 7 9 0,5% $82,9% 0,0%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 84,52 89,60 88,00 27 9 11,4% 60,3% 1,1%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 8,00 12,00 10,00 4 7 $4,8% $19,2% 0,0%
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11 Ціни на кукурудзу залежно від вологості: базис – 14% / менше 14%. www.nibulon.com
22 Ціни на ріпак залежно від наявності глюкозинолатів: до 35 мкг/моль / понад 35 мкг/моль.

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 22.12 по 25.12 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 – – 2200
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 2310 2290 – – 2190 – – 2130 2130 – – 2110
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 2360 2330 2310 – – 2210 – – 2170 2170 – 4300 2150
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 2370 2350 – – – – – 2230 2230 – 4450 2180
Філія «Козацька», Херсонська обл. 2400 2370 2350 – – – – – 2250 2250 – 4450 2200
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4250 1970
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1970
Філія «Артемівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4250 1970
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4250 1970
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4250 1970
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 2010
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4250 2000
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – – – – – – – – – – – 4270 1990
Філія «Вітове», Черкаська обл. – – – – – – – – – – – 4270 2010
Філія «Кам’янка$Дніпровська», Запорізька обл. 2380 2350 2330 – – 2230 – – 2230 2230 – 4430 2180
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – – – – – – – – – – – 4200 1920
Філія «Денихівська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4200 1930
Філія «Переяславська», Київська обл. – – – – – – – – 2000 2000 – – 1950
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – – – – – – – – – – – – 1920
Старобільський елеватор – – – – – – – – 1960 1960 – – 1900

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес(Трейдинг» на період з 21.12 по 24.12.2012 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 2140 2110 – 4800 4150 1950
Вінниця1 2060 – – – – 4750 4130 1920
Кіровоград1 2050 – – – – 4780 4130 1920
Черкаси1 2045 – – – – 4750 4120 1900
Миколаїв1 2080 – – – – 4800 4150 1950

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 21.12 по 24.12.2012 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 2050 – 2000 – 2600 –



НА ВІДМІНУ від інших країн,

в Україні традиційно свято Свя"

того Миколая проходить тихо"

тихо: у ніч з 18 на 19 грудня в

оселі, де живуть діти, нечутно

приходить Миколай і так само

нечутно ховає під подушки або

у черевички сплячої малечі жа"

дані подарунки. І що характер"

но – саме ті, які собі намріяли

слухняні хлопчики й дівчатка.

Звідки Миколай знає, що кому

потрібно? Взагалі"то напере"

додні чарівної ночі належить

написати лист"прохання до

святого, покласти записку на

вікно і сподіватися на здійснен"

ня мрії: чи то Ангел, чи то яка

пташка"невидашка той лист за"

бере. І Миколай точно знатиме,

чого від нього сподіваються.

Але якщо малюк ще цілком не

писемний, то святий і так здо"

гадається. Так"то так, але свята

все ж хочеться.

Тож десять років тому вини"

кла ідея створити справжній

дивовижний маєток Святого

Миколая. Ініціатором і втілю"

вачем ідеї виступив Національ"

ний природний парк «Гуцуль"

щина». Починалося все тради"

ційно «з нуля» – з великого

круглого столу і бажання ство"

рити для дітей казку. На тери"

торії Косівського лісництва іні"

ціатори – небайдужі святі душі

– спорудили невеличку кімнат"

ку, почали заповнювати її ялин"

ковими прикрасами, новоріч"

ними і різдвяними листівочка"

ми різних часів, іграшками і ди"

тячими малюнками. Позичили

експонати з музею природи.

Вже наступного року вони ор"

ганізували пошту Святого Ми"

колая: почали отримувати дитя"

чі листи і листівочки й відпові"

дати на кожне послання. Пись"

мово. На початку святкові по"

дарунки працівники парку

часто робили просто власними

руками, адже не було коштів.

Відтак потроху до маєтку поча"

ли приїжджати дітки, про каз"

кові дива дізнавалися все біль"

ше і більше – маленький буди"

ночок набував популярності.

Власне, для цього і старалися,

зізнаються ті самі помічники

Святого Миколая, які на енту"

зіазмі починали цей благород"

ний проект і дотепер вкладають

в нього всю свою світлу душу.

Для організаторів так само по"

чали здійснюватися мрії – діти і

дорослі повірили у добро, у іс"

нування Святого Миколая та

можливість змінитися самим і

змінити цей світ на краще. 

Урочисте відкриття облаш"

тованого маєтку з галявинами

казок, численними гойдалка"

ми, святковим вбранням живих

ялинок та освітленням і власне

великою двоповерховою сади"

бою Святого Миколая відбуло"

ся до зимових свят 2006 року.

Відтоді з подарунками стало

простіше – з'явилися меценати.

Так само більш поширеними і

доступними для листування

стали електронні засоби кому"

нікації. Нині кількість лише па"

перових листів вимірюється де"

сятками мішків, про електронні

вже годі і казати: їхню кількість

полічити неможливо. Найбільш

активними дописувачами є діт"

лахи з західних областей Украї"

ни, але повсякрік усе популяр"

нішою стає пошта з Луганської,

Донецької, Дніпропетровської

областей. Кожному дописувачу

працівники маєтку відправля"

ють іменні листівки Святого

Миколая з його підписом і

власною печаткою. В цей неко"

мерційний проект вкладено так

багато людської душі і любові,

що кожна відправлена листі"

вочка насправді має чарівні

властивості. Для листування

створено спеціальну групу, до

якої входять також кваліфікова"

ні психологи, щоб можна було

кожній дитині розрадити. Осо"

бливо йдеться про сповіді від

дітлахів з неблагополучних

родин або сиротинців, які часто

перебувають на межі відчаю, а

їхній життєвий досвід набагато

перевищує властивий їм дитя"

чий вік. Святий Миколай для

них – остання надія, тому з

такими малюками листування

буває тривалим. До кожного

знаходяться теплі слова під"

тримки, у яких зосереджена

думка, що треба бути сильним,

слухняним, вірити у Бога і в

добро, та не просто мріяти, а

йти до своєї світлої мети, до"

кладаючи чималих зусиль. І

таке листування дає свої пози"

тивні наслідки. За кошт меце"

натів постійно влаштовують

проблемним дітлахам відвідини

чарівного маєтку, щоб вони

могли поспілкуватися з Мико"

лаєм, попрацювати разом з ним

в гуртку – зробити щось влас"

ними руками і залишити тут в

подарунок або забрати із собою

як шматочок втіленої мрії ча"

стинку добра. Тут стверджують,

що світ перестане існувати,

коли люди припинять вірити і

робити добро. А ще – треба ві"

рити, бо якщо започатковувати

будь"яку добру справу, то в неї

треба вірити, бо інакше вона

приречена на крах.

Слід нагадати, що святий

Миколай нікого не оминає

своєю увагою: чемним діткам

від приносить подарунки, а не"

чемним – різочки. У маєтку ж

покарані можуть спалити ці рі"

зочки і попросити вибачення у

батьків або тих людей чи тва"

рин, яких винуватці образили.

Обов'язково необхідно також

посидіти тут на стільчиках віч"

них людських чеснот – любов,

відданість, доброта, щирість. А

якщо над головою дитини пот"

римати ще й шапку Святого

Миколая, малюк вмить пере"

творюється: не кожному випа"

дає шанс бути наділеним дум"

ками і мудрістю святого, у по"

дальшому відчувати його під"

тримку, а лише тому, хто нас"

правді усвідомив необхідність

змінитися і змінити життя на

краще. 

Серед дитячого гомону і

виру подій ми спостерігаємо

юрбу бешкетних хлопчаків, яка

з вулиці майже ввалилася в бу"

динок, і бачимо, як Миколай

тримає в руках свою розшиту

святкову шапку. Він тихо, без

слів, підняв її над головою най"

більш прудкого з них і тихо за"

питав: «Відчуваєш?». Стало

вмить тихо і дитинка заплющи"

ла очі. Аж потім він так само

пошепки промовив: «Я почув.

Хіба то Бог промовляє?!». Перш

ніж потримати шапку над ін"

шими, Миколай попередив, що

Бог чує всіх, але до кожної душі

звертається окремо, кожного

направляє на шлях істинний.

Хлопці вийшли, не вискочили,

з будинку з таким відчуттям

вдоволення і власної гідності,

що решта їхніх друзів, що чека"

ла надворі, відверто здивувала"

ся. Нам потім пояснили, що це

була група з дитячого будинку,

а хлопців включили до складу

делегації проти їхньої волі: мо"

вляв, вони вже дорослі і у казки

не вірять…

Будинок Святого Миколая

складається з багатьох кімнат.

На першому поверсі облашто"

вані чарівні кімнати: у одній –

казковій – зібрано іграшки,

ялинкові прикраси на новоріч"

но"різдвяні листівки з різних

країн і часів, є навіть дореволю"
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Мій Святенький Миколаю, 
Приходи скоріш, благаю.
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ційні. Їх сюди звідусюди прино"

сять діти, присилають поштою.

Ці речі є справжнім віддзерка"

ленням своєї епохи. Напри"

клад, на початку нашого століт"

тя ляльки для міської ялинки

були матер'яними з фарфоро"

вими голівками, а у селах –

солом'яні ангели і картонні го"

луби; за часів Радянського

Союзу отримала країна рекор"

дний врожай кукурудзи – з'яви"

лася масово ялинкова кулька у

вигляді кукурудзи, полетіла лю"

дина в космос – запустилися у

виробництво іграшки"космо"

навти і космічні кораблі. Що

вже й казати про верхівку у ви"

гляді кремлівської зірки – така

була, мабуть, у кожній радянсь"

кій родині. Під живими ялин"

ками з іграшками, ватою за"

мість снігу і гірляндами – Дід

Мороз зі своєю казковою онуч"

кою Снігуронькою. 

Слід нагадати, що правосла"

вні, римо"католицькі та греко"

католицькі християни пам'ята"

ють та шанують Святого Мико"

лая як історичну особу та вели"

кого святого. В Україні та в

інших країнах світу цей святець

став прообразом міфічної фігу"

ри Діда Мороза та Санта Клау"

са. Святий Миколай також ві"

домий під іменами: Міколай,

Міклаш, Йолупукі, Сейнт Ні"

колаус, Сантаклос, Фазер Кріс"

мас, Пер Ноель, Сінтер Клаас.

Тож у цій кімнаті маєтку – най"

численніше зібрання майже

всіх цих іграшкових братів. Від

них лине така позитивна енер"

гетика, намолена роками, на"

віть відчувається запах новоріч"

ної ялинки і солодких подарун"

ків. Кожна іграшка дивиться

лагідними очима, а усмішка

мимоволі змушує тебе посміха"

тися, і тривоги відступають,

стає легше на серці.

Біля казкової ялинки в цій

самій великій кімнаті дітлахи

спілкуються зі Святим Микола"

єм, співають, колядують і тан"

цюють, тобто демонструють усі

свої найкращі здібності, ділять"

ся найпотаємнішими думками. 

Сусідня кімната в маєтку,

також іграшково оздоблена,

призначена для розвитку твор"

чості малюків – тут чудодійник

за довгим величезним столом

навчає дітей малювати, робити

ручні саморобки – шити м'які

іграшки, ліпити з пластиліну і

глини, розмальовувати писан"

ки, складати аплікації. Ці робо"

ти малюки мають можливість

або забрати додому, або зали"

шити на добру згадку Святому

Миколаю і поповнити туте"

шню казкову кімнату або, ча"

стіше, відправити від себе і

всієї команди пошановувачів

чудотворця як святковий пода"

рунок іншій дитині, лист від

якої є на полиці. Це – у сусід"

ній кімнаті з великим столом і

каміном та численними шафа"

ми, що зберігають послання

дітлахів.

Та найчарівніший поверх –

другий. Тут є спальня Миколая

із чудотворним дзеркалом, ча"

рівним ліжком і вишитими ма"

гічними подушками та магіч"

ним віконечком. Зараз на ліжку

під теплою сніговою ковдрою

Святий Миколай ховає увесь

живий світ від лютих морозів і

зігріває весну, бо ми святкуємо

Миколая двічі на рік: зимового

у грудні та теплого наприкінці

травня. 

У чарівне дзеркало слід ди"

витися одразу всій родині, щоб

матуся стала красивою, батько

– сильним, а дитинка від того

– здоровою і щасливою. Кожна

з трьох атласних вишитих поду"

шок, на які вночі кладе голову

Святий Миколай, відпочиваю"

чи від буденних справ, призна"

чені для духовного спілкування.

Найбільша – для спілкування з

Богом: Святий Миколай чує всі

ті життєві настанови, які він

має виконати перед людьми під

час свого перебування на Землі.

Якщо він спить на подушці із

зображенням дитинки, що мо"

литься, він чує молитви усіх

знездолених або важко хворих

малюків, безхатченків, дітей"

сиріт або з важкими проблема"

ми; їхній біль і прохання про

допомогу найбільш вражаючі.

Відвідувачам розповідають, що

в повсякденному житті їм слід

також звертати на знедолених

увагу, допомагати їм, не відсто"

ронюватися і не дражнити. У

святкову ніч на 19 грудня Свя"

тий Миколай спить на подуш"

ці, де дитинка вишита з іграш"

ками: так він точно знає, яка

дитинка впродовж року гідно

поводилася і заслужила на пох"

валу і подарунок. 

Крім того, через своє чарів"

не віконечко Святий Миколай

впродовж цілого року спостері"

гає за діточками, тож на пода"

рунок треба заслужити не лише

думками і листами, а й щоден"

ною гарною поведінкою. 

Звичайно, для того, хто ві"

рить, і Господь Бог, і Святий

Миколай існують. Але дитині

треба не просто вірити в них і

сподіватися на чудо, їй треба

докладати чималих власних зу"

силь: слід гарно вчитися в шко"

лі, чемно поводитися, з лю"

бов'ю та повагою ставитися до

своїх ближніх, любити і пова"

жати тата і маму, вшановувати

бабусь і дідусів, любити свою

батьківщину і не боятися роби"

ти людям добро. І тоді бажання

обов'язково здійсняться. 

Незважаючи на складні по"

годні умови, листи продовжу"

ють численно надходити, а

дітки з батьками і цілими гру"

пами приїжджати до маєтку за

добром, любов'ю і  надією.

Боже, які ж вони прості і нез"

радливі ці дитячі прохання. А

вустами дитини, як відомо, го"

ворить істина. То нехай вони

збуваються.

Я у Бога завжди прошу
Не цукерок і не грошей,
А здоров'я мамі й тату,
Миру, щастя в нашу хату,
Миру, щастя всій родині,
Усій нашій Україні,
Святий Миколаю!

У гостях у Святого Миколая

гостював Артем Житков
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* * *

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.

* * *

5(7 березня 2013 року у Львові (ВЦ «Шувар�Експо»)
відбудеться VI спеціалізована виставка «АгроТехніка».
Агровиставка у Львові допоможе керівникам сільгосппід�
приємств та фермерських господарств розібратись в різ�
номанітті сільгосптехніки, наочно оцінити пропозиції, про�
аналізувати можливості, співвідношення якості і ціни. Ор�
ганізатори запрошують відвідати виставку всіх, хто бажає
купити трактор, міні�трактор, купити комбайн, а також за�
цікавлених отримати поради та рекомендації фахівців
щодо індивідуального вибору сільськогосподарської тех�
ніки для потреб власного господарства.
Експозиція сільськогосподарської виставки «Агротехніка
2013»: сільгосптехніка – трактори, комбайни, міні�трак�
тори, мотоблоки, культиватори, плуги, сівалки, косарки,
обприскувачі, картоплесаджалки, причіпи, копачки, ма�
шини для очищення та сепарування зерна, запчастини,
також будуть представлені засоби захисту рослин та доб�
рива, обладнання для тваринництва та птахівництва, для
переробки біомаси, кормоподрібнювачі, кормозмішува�
чі, корми, вітамінні добавки, насіння, саджанці, квіти,
інша сільгосппродукція та сучасні проектив сільському
господарстві.
Навчально�практичні семінари: «Ефективне використання
хімічних та органічних засобів зазхисту рослин та добрив»,
«Модернізація малотоварного аграрного виробництва та
перспективи розвитку сільських територій на основі біое�
нергетичного потенціалу місцевості», «Можливості виро�
щування плодово�ягідних культур в умовах господарств
західного регіону».

* * *

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
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Індекс обсягу сільськогоспо(

дарського виробництва у січ"

ні"листопаді п.р. порівняно з від"

повідним періодом 2011 року ста"

новив 95,2%, у т.ч. у сільсько"

господарських підприємствах –

92,8%, у господарствах населення

– 97,6%.

Рослинництво. За січень"листо"

пад 2012 р. індекс обсягу вироб"

ництва продукції рослинництва

порівняно з відповідним періодом

2011 р. становив 91,8%, у т.ч. у

сільськогосподарських підприєм"

ствах – 88,2%, у господарствах на"

селення – 96,1%. 

Тваринництво. Індекс обсягу

виробництва продукції тварин"

ництва за 11 місяців п.р. порівня"

но з відповідним періодом 2011 р.

становив 103,2%, у т.ч. у сільсько"

господарських підприємствах –

107,5%, у господарствах населен"

ня – 100,3%. 

На початок грудня п.р. госпо"

дарствами населення утримувало"

ся 68,5% загальної чисельності ве"

ликої рогатої худоби, у т.ч. корів –

77,6%; свиней – 54,5%, овець і кіз

– 85,4%, птиці всіх видів – 47,0%.

В аграрних підприємствах

(крім малих) у січні"листопаді п.р.

порівняно з відповідним періодом

2011 р. обсяг вирощування худо"

би та птиці збільшено на 6,8%, у

т.ч. великої рогатої худоби – на

5,4%, свиней, птиці всіх видів –

на 7,0%. Відношення обсягу виро"

щування худоби та птиці до їхньої

реалізації на забій становило

107,5% (торік – 105,1%). Се"

редньодобові прирости великої

рогатої худоби на вирощуванні,

відгодівлі та нагулі збільшилися

на 5,2%, свиней – на 8,1%. Серед"

ній надій молока від однієї корови

збільшився на 13,9% (становив

4325 кг).

Реалізація сільськогосподар(

ської продукції. Загальний

обсяг реалізованої аграрними під"

приємствами власно виробленої

продукції за січень"листопад 2012

р. порівняно з відповідним періо"

дом 2011 р. збільшився на 22%, у

т.ч. продукції рослинництва – на

30%, продукції тваринництва –

на 5%.

Середні ціни продажу аграр"

ної продукції сільськогосподар"

ськими підприємствами за всіма

напрямами реалізації за січень"

листопад 2012 р. порівняно з від"

повідним періодом 2011 р. зросли

на 7%, у т.ч. продукції рослинниц"

тва – на 3%, тваринництва – на

10%. У листопаді п.р. порівняно з

жовтнем середні ціни реалізації

сільськогосподарської продукції

зросли на 3%, у т.ч. рослинництва

– на 4%, тваринництва – на 0,2%.

Надходження цукрових буря(

ків на переробні підприєм(

ства. Станом на 1 грудня п.р. на

переробні підприємства від усіх

категорій господарств загалом на"

дійшло 15,3 млн т цукрових буря"

ків (на 11% менше, ніж на 1 груд"

ня 2011 р.), у т.ч. було куплено 5,7

млн т (37% всіх надходжень), на"

дійшло на давальницьких засадах

– 5,9 млн т (38%), надійшло на

переробку власно вироблених

цукровими заводами цукрових бу"

ряків – 3,7 млн т (25%). 

Наявність зерна та насіння

соняшнику. На 1 грудня 2012 р. у

сільськогосподарських підприєм"

ствах (крім малих) та підприєм"

ствах, що здійснюють зберігання,

переробку зернових культур, було

в наявності 21,4 млн т зерна (на

27% менше проти 1 грудня 2011

р.), у т.ч. 6,5 млн т пшениці, 2,1

млн т ячменю, 11,2 млн т кукуру"

дзи, 0,4 млн т жита. Безпосе"

редньо в аграрних підприємствах

зберігалося 10,7 млн т зерна (на

27% менше), у т.ч. 3,1 млн т пше"

ниці, 1,5 млн т ячменю, 4,9 млн т

кукурудзи, 0,2 млн т жита. Зер"

нозберігаючі та зернопереробні

підприємства мали в наявності

10,7 млн т зерна (на 27% менше),

у т.ч. зернозберігаючі – 8,1 млн т

(на 28% менше).

Запаси насіння соняшнику

становили 4,9 млн т (на 14%

менше, ніж на 1 грудня 2011 р.), із

них безпосередньо в аграрних під"

приємствах (крім малих) зберіга"

лося 2,2 млн т (на 18% менше),

підприємствах, що здійснюють

його переробку та зберігання, –

2,7 млн т (на 10% менше, ніж

торік). 

Місяць, що рік 
виноробів годує
«У четвертому кварталі ви�
робництво вина в Україні
сягає до 40% річного обсягу.
Посилюється відвантаження
готової продукції в торго�
вельні мережі», – повідомив
перший заступник генераль�
ного директора Корпорації
«Укрвинпром» Володимир

Кучеренко. «Попит на вино�
робну продукцію напере�
додні свят стрімко зростає і,
в першу чергу, такий стри�
бок відчувається перед но�
ворічними святами. Най�
більш популярними напо�
ями в цей час, безумовно, є
шампанське та ігристі вина»,
– пояснив В.Кучеренко.
У святкові дні, більш ніж у
звичайні, попит і на столові,
міцні та десертні вина. Усьо�
го в Україні працює 17 під�
приємств, які виробляють
шампанське України та ігри�
сті вина, йдеться у повідо�
мленні.

«Укрспирт» 
випускатиме 
більше біоетанолу 
Наразі триває реорганізації
Концерна «Укрспирт» в ДП
«Укрспирт», повідомляється
на сайті відомства. Реоргані�
зація підприємств спиртової
галузі відбувається на вико�
нання постанови Уряду
№672 від 28.07.2010 року.
Зокрема, триває реорганіза�
ція підприємств, що входять
до нього.
На сьогодні «Укрспирт» є
прибутковим підприєм�
ством.  За 2011 рік прибуток
склав порядку 120 млн грн.
Рентабельність виробництва
ДП «Укрспирт» за підсумка�
ми першого півріччя 2012
року варіюється на рівні
14,4% на декалітр спирту, в
грошовому еквіваленті це
15,6 грн на декалітр, або 1,5
грн на літр.
Крім того ДП «Укрспирт» не
залишає без уваги заводи
концерну «Укрспирт», які на
даний час ще не є в складі
підприємства і мають забор�
гованість, в тому числі і по
заробітній платі. З липня
2010р по жовтень 2012р на
погашення заборгованості
по заробітній платі поперед�
ніх періодів працівників кон�
церну «Укрспирт» було на�
правлено більше 44 млн грн.
Частина заводів ДП «Укр�
спирт» перепрофільовані на
виробництво біоєтанолу. За
9 місяців 2012 року випусти�
ли трохи більше 16000 тисяч
тонн біопалива. Це приблиз�
но в 1,5 рази більше ніж за
аналогічний період 2011
року. На майбутній рік пла�
нується збільшити потужно�
сті ДП «Укрспирт» в вироб�
ництві біоетанолу до 10
тисяч тонн в місяць.

Сільське господарство України 
у січні�листопаді 2012 року
СТАТИСТИКА Державна служба статистики
України обрахувала та оприлюднила дані щодо
обсягів виробництва і реалізації агропродукції в
Україні за одинадцять місяців поточного року.

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

Продукція

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення Частка населення, %
січень$

листопад
2012 р. 

у % до 
січня$листо$
пада 2011 р. 

січень$
листопад
2012 р. 

у % до 
січня$листо$
пада 2011 р. 

січень$
листопад
2012 р. 

у % до 
січня$листо$
пада 2011 р. 

січень$
листопад
2012 р. 

січень$
листопад
2011 р. 

М'ясо1, тис.т 2733,3 102,7 1561,7 104,3 1171,6 100,7 42,9 43,7

Молоко, тис.т 10685,6 102,7 2358,1 113,6 8327,5 100,0 77,9 80,0

Яйця, млн.шт. 17677,5 102,0 10872,6 101,6 6804,9 102,5 38,5 38,3

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва

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

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

Продукція

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

тис. тонн
у % до 

січня$листо$
пада 2011 р.

грн. за тонну
(тис.шт.)

у % до 
січня$листо$
пада 2011 р.

грн. за тонну
(тис. шт.)

у % до 
жовтня 
2012 р.

Зернові культури 28682,8 125,5 1534,1 110,7 1549,7 99,7
у т.ч. пшениця 11357,8 107,3 1536,8 114,2 1703,5 104,8

жито 285,2 163,6 1315,4 100,2 1247,1 94,1
ячмінь 2959,5 99,0 1580,0 115,6 1537,2 93,8
кукурудза 13270,7 157,1 1490,7 108,8 1512,8 99,9

Насіння соняшнику 6568,6 146,5 3507,2 107,1 3811,0 111,6
Соя 1684,2 163,6 3397,8 114,6 3439,1 94,3
Ріпак 1214,9 123,4 3903,7 94,2 4099,3 95,7
Цукрові буряки 8040,02 85,6 429,3 81,3 431,4 101,6
Худоба та птиця (у живій вазі) 1556,5 102,3 13503,6 114,3 13090,0 98,1
у т.ч. велика рогата худоба 165,5 102,1 12661,9 105,1 11783,3 96,0

свині 368,2 99,5 16266,0 119,9 16148,1 95,9
птиця 1018,8 103,4 12647,1 113,7 12214,6 99,8

Молоко та молочні продукти 2180,4 114,5 2655,9 88,6 2760,8 103,5
Яйця, млн.шт. 10037,3 102,0 622,5 124,8 695,5 103,6

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення

на 
1 грудня
2012 р.

до 1 грудня 
2011 р.

на 
1 грудня
2012 р.

до 1 грудня 
2011 р.

на 
1 грудня
2012 р.

до 1 грудня 
2011 р.

+/– у % +/– у % +/– у %

Велика рогата худоба 4807,6 59,7 101,3 1514,0 1,7 100,1 3293,6 58,0 101,8

у т.ч. корови 2591,0 $17,4 99,3 579,3 $1,1 99,8 2011,7 $16,3 99,2

Свині 7954,5 209,8 102,7 3620,4 226,4 106,7 4334,1 $16,6 99,6

Вівці та кози 1837,2 $4,9 99,7 268,1 $22,1 92,4 1569,1 17,2 101,1

Птиця 228306 18332 108,7 120900 15644 114,9 107406 2688 102,6 

За матеріалами Держстату України (Експрес!випуск від 14 грудня 2012 р.)



ВіН НАРОДИВСЯ у Яготині на

Київщині у звичайній робітни"

чій родині – батько був заліз"

ничником. Але непереборне

устремління до прекрасного

змусило юнака покинути бать"

ківський дім і перебратися до

столиці. Закінчивши художнє

училище та факультет живопису

Київського державного худож"

нього інституту, почав серйозно

працювати, брати участь у регіо"

нальних та міжнародних вистав"

ках. Успіхи були – свідченням

цього став вступ до спілки ху"

дожників. Та от біда – ці успіхи

зовсім не радували Анатолія.

Адже, на його переконання, ху"

дожня освіта вчить ремеслу,

проте не робить з людини ху"

дожника. 

Шлях до себе
КРИВОЛАП почав шукати ін"

дивідуальну манеру ще коли

вчився в художньому інституті.

Не можна сказати, що це було

реакцію на тиск системи соцреа"

лізму, чи якась естетична фрон"

да. Як каже сам митець, «я не

був в андеграунді і не був ра"

дянським художником. І коли я

знайшов власний стиль, власну

манеру – був уже 1989 рік, час

перебудови. Тому взаємовідно"

сини з радянською владою для

мене були безболісними. Бо

дуже багато доль було зруйнова"

но політичною заангажованістю

– держава диктувала те, що пот"

рібно малювати і дуже суворо

карала тих, хто думав інакше.

Тиск з боку держави я ніби про"

скочив, але у мене були власних

жахливих 15 років. Бо я був без

імені, у київському підвалі прац"

ював. Мені не подобалося те, що

роблю я, і не подобалося те, що

роблять інші».

У пошуках власної манери із

класики Криволап перейшов на

абстракцію й 15 років експери"

ментував з кольором. Період

експериментаторства закінчився

на початку 1990"х. За ці 15 років

пошуку себе він написав тисячі

картин, які потім палив цілу ніч.

З цього полум'я він вийшов оно"

вленим, як птах Фенікс. Худож"

ник прийшов до самобутньої й

пізнаваної манери, за яку його

називають «живим класиком» та

творцем «нового українського

пейзажу». 

«Як я зрозумів, що мої по"

шуки увінчалися успіхом? Була

така досить дивна історія. Я вже

рухався у якомусь правильному

напрямку, проте боявся, що

мені не вистачить часу. Я ж бо

мав уже 40 років, а здобутків –

нуль. Одного разу я зробив про"

писку на наступний день –

кольори проклав. Потім поди"

вився так очманіло – так це ж

те, що напевно я й хочу. Ніч не

спав. Я жив тоді на Нивках, а

майстерню мав у центрі Києва.

От прийшов вранці і вирішив

не переписувати цю роботу. Те"

тяна Яблонська, з якою я був

знайомий, часто приходила до

мене, дивилася мої картини і

казала: «Ну, що ти мучишся,

прекрасні ж роботи». А мені не

те і не те. А потім, коли вона

побачила нову роботу, я побою"

вався її реакції, бо пані Тетяна

могла правду межи очі сказати

будь"кому. А я там такі скажені

кольори зробив, які ніхто ніко"

ли не робив. А вона подивилася

і вигукнула – «Толю, це ти!». Це

було для мене абсолютно нес"

подівано. То була лише заготов"

ка, але в ній уже було все, що

потрібно», – ділиться спогада"

ми художник. 

Дуже важко було перебудува"

тися від академічного і реалі"

стичного живопису до того, що

хочеш, особливо коли й сам не

знаєш, чого хочеш. «Коли закін"

чуєш інститут, стаєш професі"

оналом, тобто я можу написати

картину, все, що завгодно, бо

для того є навик. Але стати ху"

дожником – це зовсім інше. І

тому, що би я не робив, я нор"

мально робив – на виставку ро"

боти потрапляли, але це було не

те. І оце «не те» тривало аж 20

років. Як у тій казці – піди туди,

не знаю куди, знайди те, не знаю

що. Але без такого пошуку і ху"

дожника немає – є просто про"

фесіонал, який знає свою робо"

ту. А це зовсім інше»,– ствер"

джує Анатолій Дмитрович.

Пророк, та 
не в своїй вітчизні
ПЕРШИМ колекціонером,

який став цілеспрямовано купу"

вати роботи Анатолія Кривола"

па, став польський підприємець

Ришард Врублевський. Сьогод"

ні близько 100 картин художни"

ка в колекції Врублевського. І

вони давно потоваришували.

«Мені випала можливість зу"

стріти молодого художника,

чий ентузіазм, думки про ми"

стецтво і картини одразу врази"

ли мене», – написав колекціо"

нер у каталозі, присвяченому

живопису Криволапа. Як каже

сам Анатолій Дмитрович:

«Один поляк збирав мій твор"

чий доробок ще від інституту –

вже 30 років та видав альбом, у

якому відображено мої творчі

пошуки і становлення як мит"

ця. Я надписав йому цей альбом

«найгіршому колекціонерові від

поганого художника», бо він

жартома називає мене «плохий

художник». То я йому й кажу

жартома: якщо я плохий худож"

ник, а ти збираєш мої роботи

вже 30 років – значить ти най"

гірший колекціонер».

От лише Україна до своїх

митців ставиться скоріше як ма"

чуха, ніж як мати. У нас навіть

знаменитий меценат Терещенко

волів скуповувати картини ро"

сійських передвижників, ігно"

руючи українських художників.

Казимир Малевич звернувся до

Терещенка перед виїздом до

Росії: купіть хоч одну картину –

я стану видатним художником, а

у вас не буде жодної моєї роботи.

Ніхто не купив, і в Україні немає

жодної картини Малевича.

Дивна нація – не сприймаємо

своїх, поки їх не визнають іно"

земці. І для того, щоб себе реалі"

зувати, творчій людині завжди

доводилося кудись їхати – або в

зовнішню, або, як Криволап – у

внутрішню еміграцію. У дев'яно"

сті основними покупцями його

картин були іноземці, а вітчиз"

няні колекціонери звернули

увагу на творчість художника

порівняно недавно. Страшно

собі уявити, що б сталося, якби

Анатолія Дмитровича на ранніх

етапах його пошуків не підтри"

мав Врублевський. Чи мали б ми

сьогодні «живого класика»,

творця «нового українського
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Творець нового 
українського пейзажу,
або Художник не пішов на компроміс
РЕПОРТАЖ Анатолій Криволап живе живописом вже півстоліття. Він –
втілення натхнення на полотні, справжній фахівець, добре відомий у
світовому мистецькому колі. Його картини представляють Україну і
користуються попитом, і він наразі цілком успішний художник. Проте так
було не завжди, адже дорога до вершин починається далеко внизу, і не
кожен має снагу подолати труднощі зростання.

Рідні Яготинські краєвиди з творчої майстерні художника



пейзажу», як про нього говорять

мистецтвознавці?

Художник не пішов на ком"

проміс,  залишився самим

собою, і міжнародне визнання

не змусило на себе чекати. В

1992 році пройшла перша пер"

сональна виставка Криволапа в

Німеччині, ще через рік була

організована виставка у Фран"

ції. Дякувати Богові, нині по"

лотна Анатолія Дмитровича

Криволапа є і в Національному

художньому музеї, і в українсь"

ких приватних колекціях. Є

вони і у Віденському музеї істо"

рії мистецтв, у будинку"музеї

Пола Макартні в Ліверпулі і на"

віть у музеї японської компанії

Шимано. 

Колиска 
натхнення
КОЛИ вирішив повернутися до

батьківського краю, у Яготині

жити не схотів, бо саме село ще з

дитинства, коли їздив до бабусі,

залишилося екзотичним спога"

дом. Засупоївку він бачив з того

боку озера, як недосяжний

обрій, і хотів тут жити ще зі сту"

дентських часів. Та все не скла"

далося – то не було грошей, то

вільних хат. І лише у 1999 році

знайшли навіть не будинок, а

місце – тут були лише стіни.

Криволап тричі перебудовував

усе, бо не було досвіду, аж поки

зробив майстерню і помешкан"

ня так зручно, як хотів. 

Кожна творча людина шукає

те місце, де йому найкраще пра"

цювати. Де вона засинає і про"

кидається з думкою про роботу.

Є місця, які викликають жагу до

роботи. А є такі, де цього не від"

чуваєш. Криволап багато подо"

рожував – був у Франції, Німеч"

чині, Іспанії, але там практично

не працював. Якийсь механізм,

який би привернув увагу худож"

ника до цих місць, викликав би

емоційний відгук, не спрацьо"

вує. Просто жити треба там, де

тобі працюється найліпше, а так

вже склалося, що без рідної зем"

лі творити він не може.

Його майстерня розміщена у

мансарді будинку. Стіни пофар"

бовані у біле, і багато вікон. Для

людини, у якої колір – основ"

ний художній засіб – це важли"

во. Пише він затято – по 6"8

годин, а на ранок переглядає

зроблене. Як і Айвазовський,

Криволап не пише з натури, тим

більше з фотографії. Для нього

важливіше передати своє відчут"

тя, а не деталі пейзажу. «Я роблю

легкий замальовок. Проте я на"

писав тисячі етюдів і  знаю

кожен стан, кожне освітлення.

Мені можна сказати, який час і

яке освітлення, і я по пам'яті

можу написати. Я подивився,

замальовочок зробив і все», –

говорить він про свій метод. 

Робота довго виношується

на рівні підсвідомості, а техніч"

но на полотно її можна перене"

сти швидко. «Коли відчуваю,

що досяг необхідного стану в

картині – праця над нею закін"

чена. Хоча буває, що звечора

здається, що результату досяг"

нуто,  а  вранці  поглянеш –

Боже, все не так! І переробляєш

її. Буває, що повертаєшся до

картини через місяць. А от

якщо вже рік стоїть і нічого не

хочеться змінити – то вже, на"

певно, закінчена. Тому робота

над картиною може тривати від

двох годин до тринадцяти років.

Одне полотно я робив сім років,

увесь час до нього повертаю"

чись. А є полотно – до речі ве"

ликого формату, яке я зробив за

дві години. Адже у мене на кар"

тині  небагато деталей,  ось

гляньте – смужка землі, смужка

неба і все. Якщо відчув, що

«влучив» – усе, робота закінче"

на. А якщо відчуваю, що «не

влучив» – робота продовжуєть"

ся безкінечно. Втім, є роботи,

які я зробив 20 років тому, але й

сьогодні навіть думки щось там

змінити, не виникає», – додає

Анатолій Дмитрович. 

Готові картини сохнуть і пе"

реходять до іншого приміщення

– ще однієї мансарди над сусід"

нім будиночком, який колись

був літньою кухнею. Щоб не бі"

гати щоразу сходами з картина"

ми в руках (а вони немаленькі),

Анатолій Дмитрович з'єднав

обидві мансарди таким собі ка"

пітанським містком. У «відстій"

нику», як він називає місце, де

зберігає готові картини, величез"

ні вікна, що сповна демонстру"

ють приголомшливий краєвид.

Перебуваючи тут, розумієш,

звідки у нього ці емоційні

фарби: живучи тут по"іншому

писати неможливо. Він завжди

хотів жити саме так: бачити за

вікном не похмурий міський

пейзаж, а мальовничий краєвид,

широке озеро і смужку берега на

тому боці. А як тут сходить

сонце! 

Засупоївка взагалі село нез"

вичайне. Є якась магія у цих міс"

цях, яка тягне сюди людей. Се"

ляться художники, письменни"

ки, навіть французький дипло"

мат купив будинок поряд. На"

певно, це озеро створює фанта"

стичний пейзаж і два стани –

один відчуваєш у дворі, інший –

коли спускаєшся униз до озера

– аж мурашки по шкірі. У пей"

зажах Криволапа видно шмато"

чок української землі, цим вони

і полонять наших глядачів. Ма"

буть, за це ж його цінують і за"

кордонні колекціонери: купую"

чи картину Криволапа, вони

одержують у свій будинок частку

України з її теплом і привітні"

стю. Місцевість дуже впливає на

його творчість, бо кожна місци"

на має своє обличчя.

Існує одна 
лиш потреба – 
потреба твоєї душі
ХУДОЖНИКОМ можна стати

лише самому, і цей шлях нелег"

кий. Далеко не всі випускники

художніх інститутів стають ху"

дожниками у первинному сенсі

цього слова – більшість вдо"

вольняються художнім реме"

слом, малюючи картинки на по"

требу невибагливій публіці. Апо"

феозом цього є Андріївський

узвіз, де для туристів рядами

стоять ятки ремісників від ми"

стецтва.

Але є й зворотній бік – коли

художник у пошуках оригіналь"

ності відривається від ґрунту, що

його зростив, і на потребу мо"

дному тренду намагається шоку"

вати публіку різноманітними

«вибриками» – видає за високе

мистецтво різний непотріб типу

мертвої корови з виваленими

нутрощами. Це шокує? – ще б

пак! Але чи це мистецтво? В кар"

тинах Анатолія Криволапа є го"

ловне, чого немає у цих ново"

митців – емоція. Бо він творить

серцем, а вони – головою. Вони

придумують, а він – відчуває.

Анатолій Криволап довго йшов

до своєї правди і має на неї

право. Обурений комерціаліза"

цією несмаку від мистецтва, він

видав власний маніфест худож"

ника і людини. Крок, безумов"

но, ризикований, адже боротися

з навколохудожньою мафією не"

безпечно для кар'єри митця.

Останньою краплею для

нього були події у Вільнюсі,

коли місто стало арт"столицею

Європи. Було представлено 250

галерей зі всього світу: від Ко"

лумбії або Чилі до Норвегії. «Пе"

редивляючись експозиції, майже

не помічаєш різниці. І я зрозу"

мів, що це кінець, масовий пси"

хоз. Але ж мистецтво – це осо"

бисті стежки. Нині так зване су"

часне мистецтво, чи як його ще

називають – актуальне мистец"

тво – це такий собі автобан крізь

цілий світ».

Роботи Криволапа не можна

відчути і пережити з репродукції

чи фотографії. Треба бачити їх

вживу, адже неможливо на фор"

маті поштової листівки відчути

простір, недарма ж він сам пише

їх доволі великими – розміром

метр на два і навіть більше – є

роботи розміром 2,5 на 5 метрів.

Так само неможливо відчути на

репродукції чи фотографії всі

нюанси кольору і його відтінків

– лише червоного в його палітрі

понад 40 видів. Кожний мотив

має свій формат, де він найбіль"

ше проявляється. Як каже сам

митець: «Починаю з маленько"

го, потім збільшую, збільшую і

коли бачу, що розмір буде впли"

вати – роблю більшим, а якщо

сталося таким як є, залишаю.

Картина сама диктує, а я просто

підкоряюсь матеріалу і тому мо"

тиву, і своєму відчуттю».

Минулого 2011 року роботи

Анатолія Криволапа двічі вста"

новлювали світові рекорди про"

дажів сучасного українського

мистецтва на міжнародному арт"

ринку. Перший рекорд відбувся

в травні 2011"го, коли його кар"

тина «Степ» була продана на

аукціоні Phillips de Pury & Co в

Нью"Йорку за $98,5 тисяч. А

вже в жовтні на торгах сучасного

мистецтва дому Phillips de Pury

& Co в Лондоні, роботу «Кінь.

Ніч» було продано за $124,4 ти"

сячі. Невдовзі 9 лютого 2012

року було оголошено список пе"

реможців Шевченківської премії

– Анатолій Криволап переміг у

номінації «образотворче мистец"

тво» (за цикл з 50 робіт «Укра"

їнський мотив»). 

Прикро, але широкому зага"

лу Криволап став відомий лише

після того, як про нього написав

журнал «Форбс». Здається, на"

віть його Шевченківська премія

справила на співвітчизників

менше враження. Так його і по"

зиціонують у пресі – найдорож"

чий український художник.

Хоча гроші тут ні до чого: адже

картина не зміниться від того, у

яку суму її оцінять – вона вже

написана і перейшла у вічність,

зафіксувавши на полотні стан

душі свого творця.

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

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

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 14 грудня 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) 294,31 8,0100 $0,4325 8,1400 $0,4700 8,2625 $0,4400 8,3300 $0,4075 8,4575 $0,3675
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 313,14 8,5225 $0,4375 8,6425 $0,4550 8,7425 $0,4525 8,8200 $0,4275 8,9300 $0,3750
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 325,08 8,8475 $0,3250 9,0300 $0,3100 9,1400 $0,2875 9,2175 $0,2825 9,2050 $0,2200
CBOT Чикаго (Кукурудза) 282,96 7,1875 $0,1400 7,3075 $0,0650 7,3375 $0,0550 7,3025 $0,0525 6,4950 $0,0825 

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

549,63 14,9600 0,2375 14,9150 0,1950 14,7150 0,1825 14,5300 0,1150 14,1825 0,0425

США. Ставки океанського фрахту на 14 грудня 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 $ Березень '13 $6,6926 276,7591
CBOT $ Травень '13 $6,5351 278,3339
CBOT $ Липень '13 $6,2989 277,7827

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext $ Січень '13 $2,9742 321,2161
Euronext $ Березень '13 $3,6352 321,2161
Euronext $ Червень '13 $2,9742 324,5208

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT $ Березень '13 $1,9842 296,0072
CBOT $ Травень '13 $2,0576 300,2695
CBOT $ Липень '13 $2,2046 302,4007

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 $1,3219 336,7482
Euronext $ Березень '13 $1,3219 335,4263

Euronext $ Травень '13 $0,3305 333,7740
Лондон $ Січень '13 0,0000 344,4914

Лондон $ Березень '13 0,0000 348,5538
Лондон $ Травень '13 $0,4062 350,5850

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext $ Лютий '13 $7,9313 596,4970
Euronext $ Травень '13 $7,6008 588,8962
Euronext $ Серпень '13 $8,5922 557,1712

Вінніпег $ Січень '13 $6,7759 585,3560
Вінніпег $ Березень '13 $7,0793 581,8163

Вінніпег $ Травень '13 $8,1917 578,5801
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT $ Грудень '12 $3,0169 217,6775
CBOT $ Березень '13 $2,0886 221,8547

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT $ Січень '13 $10,6557 528,0070
CBOT $ Березень '13 $10,8026 525,8023

CBOT $ Травень '13 $9,1859 521,5401
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT $ Грудень '12 $9,2593 481,1540
CBOT $ Січень '13 $9,4798 478,5084

CBOT $ Березень '13 $7,4956 468,4775
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT $ Грудень '12 $1,6740 106,6300
CBOT $ Січень '13 $1,7621 107,3789

CBOT $ Березень '13 $1,7621 108,4141
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT $ Січень '13 +0,8818 334,9920
CBOT $ Березень '13 +0,7716 341,7161

CBOT $ Травень '13 +0,7716 348,6607
Етанол Ціна ($) за літр

CBOT $ Січень '13 $0,0108 0,5849
CBOT $ Лютий '13 $0,0106 0,5894

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME $ Грудень '12 +0,0121 3,4262
CME $ Січень '13 0,0000 3,4581
CME $ Лютий '13 0,0000 3,5022

Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон $ Березень '13 $3,1000 517,8000
Лондон $ Травень '13 $3,4000 522,6000
Лондон $ Серпень '13 $3,5000 525,5000
NYBOT $ Березень '13 $3,5242 423,5683

NYBOT $ Травень '13 $3,9648 425,9912
NYBOT $ Липень '13 $4,1850 428,4141

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 19 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 19 грудня

2012 року становив 1074,847
тис. тонн на загальну суму
8720 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) 731923 7600 9600 8082,2 2084,88
Пшениця м'яка 4 класу (2008 року) 90845 7200 8950 8079,9 2084,29
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) 218869 7600 9700 8252,5 2128,81
Пшениця м'яка 4 класу (2009 року) 31725 7325 8775 7947,4 2050,11
Жито продовольче (2009 року) 0 – – – –
Пшениця м'яка 3 класу (2011 року) 0 – – – –
Пшениця м'яка 4 класу (2011 року) 1485 8325 8325 8325 2147,52

Довідково: за курсом НБУ на 19.12.2012 року 1 RUB = 0,25796 грн. За даними ММВБ, www.micex.ru
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УПРОДОВЖ останнього тижня відчу"

вається низька активність учасників ринку,

що впливає на зниження рівня цін. Така

ситуація є типовою у зв'язку з наближен"

ням новорічних свят. Гравці на ринку пере"

бувають в очікуванні звітів Міністерства

сільського господарства США (USDA), що

мають оцінити виробництво та запаси зер"

нових та олійних культур у світі, які мають

бути опубліковані 11 січня 2013 року. Данні

звіту зададуть напрямок руху ринку у пер"

шому кварталі 2013 року та матимуть

вплив у довгостроковій перспективі.

Пшениця. У зв'язку зі збільшенням

прогнозних американських та світових

кінцевих запасів у звіті  USDA від

11.12.2012 року, ф'ючерси на цю культуру

зазнали значного пониження на Чиказькій

біржі. Після різкого падіння 11.12.12 на 27

цент/буш. до рівня 821 цент/буш., ринок

залишається досить спокійним. На євро"

пейському ринку відбулось незначне по"

ниження, не дивлячись на достатньо висо"

кий рівень експорту. 19.12.2012 року уряд

Єгипту знову оголосив про проведення

тендеру на закупівлю 180 тис. т пшениці з

поставкою у середині лютого 2013 року. За

результатами було придбано 180 тис. т аме"

риканської пшениці, з якою французька

пшениця не змогла конкурувати, а пше"

ниця з Чорноморського регіону взагалі не

була представлена в цьому тендері.

Упродовж останнього тижня на вну"

трішньому ринку України ціни на пше"

ницю майже не змінювались. В регіонах

ціни озвучують тільки переробники. Про"

тягом останнього місяця в портах ціновий

рівень залишається стабільним (пшениця

2 класу 2450"2470 грн/т, пшениця 3 класу

2430"2450 грн/т). Трейдери України та

Росії закривають останні контракти, об"

сяги експорту у грудні 2012 року очікують"

ся на досить низькому рівні.  

Кукурудза. Звіт USDA від 11.12.2012

року не надав нового спрямування ринку,

оскільки баланс американської кукурудзи

не зазнав значних змін. Коливання на

ринку, що спостерігаються протягом

останнього тижня, мають технічний ха"

рактер. У зв'язку з ліквідацією позицій

гравців перед новорічними святами, ціни

на Чиказькій біржі за останні декілька

днів зазнали значного зниження (з

18.12.2012 року ціни понизились більше

ніж на 25 цент/буш.). Додатковим факто"

ром зниження стало покращення погод"

них умов у Аргентині та Бразилії, що має

позитивно вплинути на врожайність куку"

рудзи в цьому регіоні. І все ж, довгостро"

ковий тренд визначить звіт USDA у січні

2013 року.

Під тиском зовнішньому ринку, порто"

ві ціни та ціни на лінійних елеваторах на

внутрішньому ринку України в порівнянні

з 14.12.2012 року знизились на 70"100

грн/т. На кінець цього тижня ціни в портах

перебувають на рівні 2140"2200 грн/т. На

зовнішньому ринку українська кукурудза

залишається однією з найбільш конку"

рентних у багатьох напрямах продажу,

включаючи Євросоюз, країни Середзем"

номор'я та Близького Сходу.

Соя. Низька активність на ринку ку"

курудзи та пшениці стримує і соєвий

ринок. До того ж Міністерство сільського

господарства США повідомило, що Китай

скасував раніше обумовлений контракт на

300 тис. тонн американської сої. Сприят"

ливі погодні умови в Бразилії не надають

підтримки соєвому ринку. Під впливом

зазначених факторів намітилася тенденція

на падіння ціни на сою: протягом тижня

ціна на соєві ф'ючерси знизилася більше

ніж на 87 цент/буш. (з 1496,0 цент/буш.

14.12.2012 року до 1408,6 цент/буш.

20.12.2012 року). 

Значна кількість опадів в Аргентині

протягом наступних декількох тижнів мо"

же затримати посівну кампанію. Більшість

трейдерів вважають, що затримки в посів"

ній кампанії чи під час збору врожаю в

Південній Америці можуть позитивно

вплинути на формування цін в 2013 році.

Погодні умови в Латинській Америці бу"

дуть вирішальним фактором ціноутворен"

ня на ринку на початку 2013 року, особли"

во це стосується цін на сою, оскільки Бра"

зилія та Аргентина є найбільшими світо"

вими виробниками та експортерами цієї

культури. Також для визначення цінових

тенденцій ми чекаємо на вихід січневого

звіту USDA. 

На внутрішньому ринку України також

відчувається зниження активності серед

учасників ринку, рівень продажів перебу"

ває на досить низькому рівні. Портові ціни

на кінець тижня знаходяться на рівні 4350"

4500 грн за тонну. 

Цінові тренди 
на світових ринках зерна

Новий рік – 
для нових здобутків

За інформацією торгового відділу ТОВ СП «НІБУЛОН»
З ціновою політикою ТОВ СП «НІБУЛОН» можна ознайомитися на сайті http://www.nibulon.com/r/main.php

або зателефонувавши на автовідповідач (тел 0512 58!04!02)

ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

ОСОБЛИВА гордість компанії – визнання її

досягнень на загальнодержавному рівні. Цього

року чимало здобутків «НІБУЛОНа» зосере"

джено у будівельній сфері. Сергій Беседін, за"

ступник генерального директора компанії з бу"

дівництва, та Богдан Клим, заступник началь"

ника відділу капітального будівництва, були

нагороджені відповідно Почесною грамотою

Кабінету Міністрів України з пам`ятним зна"

ком і Подякою Кабінету Міністрів України, за

підписом Прем'єр"міністра України Миколи

Азарова. Фахівці були відзначені за вагомий

особистий внесок у будівництво об'єктів транс"

портної інфраструктури для обробки зернових

вантажів, багаторічну сумлінну працю, висо"

кий професіоналізм та активну громадську по"

зицію.Також за високі трудові досягнення у

зв'язку із завершенням будівництва термінала

філії «Козацька» Сергія Беседіна було нагоро"

джено Почесною грамотою голови Херсонсь"

кої обласної державної адміністрації, а началь"

ника відділу капітального будівництва компанії

Галину Волкову – Почесною грамотою Бери"

славської районної державної адміністрації.

Лідируючі позицій «НІБУЛОН» традиційно

займає і у сільському господарстві. За високі

досягнення у сільськогосподарському вироб"

ництві, сумлінну працю, високий професіона"

лізм, значний внесок у підвищення ефективно"

сті агропромислового виробництва за результа"

тами 2012 року Почесною грамотою Міністер"

ства аграрної політики та продовольства Укра"

їни нагороджено заступника генерального ди"

ректора компанії Олександра Гайдая.

За результатами збирання пізніх зернових

культур призові місця у своїх районах посіли 18

«НІБУЛОНівських» філій у Миколаївській,

Житомирській, Хмельницькій, Черкаській,

Харківській, Вінницькій та Полтавській обла"

стях. У більшості областей такі високі результа"

ти не залишились непомічени"

ми. Відповідно, кращі фахівці

компанії «НІБУЛОН» отримали

грамоти та відзнаки Житомир"

ської, Хмельницької та Полтав"

ської обласних рад, Житомир"

ської, Хмельницької та Лу"

ганської облдержадміністрацій.

Директор філії «Південний Буг»

Олександр Кобченко став лау"

реатом конкурсу «Молода лю"

дина року» в номінації «Моло"

дий працівник року агропроми"

слової сфери» на Вінниччині.

Таким чином успіхи підрозділів

компанії високо оцінені на

обласному рівні практично в

усіх регіонах, де працює «НІБУ"

ЛОН».

Зокрема, серед інших дося"

гнень підрозділів компанії на

місцях – грамоти Кам'янець"

Подільської райдержадміні"

страції, районної ради та район"

ної профспілкової організації

працівників АПК (Хмельниць"

ка область); Чуднівської рай"

держадміністрації та районної

ради (Житомирська область).

Компанія пишається дося"

гненнями свого колективу та

окремих працівників,  хоча

будь"яка відзнака – висока дер"

жавна нагорода, обласна чи ра"

йонна грамоти – не є само"

ціллю діяльності компанії «НІ"

БУЛОН». Колектив підприєм"

ства самовіддано працює зара"

ди гідного результату – збіль"

шення врожайності, розвитку

інфраструктури, відродження

українського судноплавства.

Але визнання досягнень компа"

нії державою, обласною чи міс"

цевою владою є свідченням під"

тримки та готовності до діалогу

та взаємодії керівників цих ре"

гіонів, зеленим світлом для

втілення інвестиційної діяльно"

сті «НІБУЛОНа» та соціальної

допомоги громадам. «Ми вдячні

за цю підтримку та сподіва"

ємось на укріплення й розвиток

співпраці в прийдешньому

році», – зазначають у компанії.

* * *

ТОВ СП «НІБУЛОН» щиро

вітає Вас із наступаючим Новим

роком та Різдвом Христовим!

Нехай рік прийдешній стане для

Вас часом великих звершень і

справджених надій! Бажаємо

вам вдалої роботи, щасливого

життя, сімейного благополуччя!

За інф. прес(центру «КОМПАНІЇ»

Фото компанії «НІБУЛОН»

КОМПАНІЇ Початок нового 2013 року колектив компанії
«НІБУЛОН» традиційно зустріне з високими здобутками.
Фахівці миколаївського підприємства визнані кращими у
різних галузях як на загальнодержавному, так і на обласному
та районному рівнях.



спеціальної антиретровірусної

терапії, а також діти, котрі пере"

несли важкі захворювання, ви"

кликані ослабленням імунітету. 

З малюками та їхніми бать"

ками працюватимуть досвідчені

лікарі, психологи й вихователі,

завдяки чому у десятків дітей

поліпшиться імунітет, вони

менше хворітимуть та стражда"

тимуть від загострення важких

хронічних захворювань. І найго"

Наближаються найулюбленіші і довгоочіку(

вані Новорічні свята. Ось(ось запалить свої

святкові вогні новорічна ялинка, і ми зустрі(

немо новий, 2013(й рік. 

КОЛЕКТИВ «Агропрофі» від щирого серця вітає

усіх своїх читачів і дописувачів з Новорічними

святами та Різдвом Христовим. Щиро зичимо всім

у новому році успіхів і досягнень, доброго здо"

ров'я, творчості і наснаги, тепла і затишку у ваших

домівках. Нехай старий рік забере з собою невдачі

та негаразди, а новий – сприятиме втіленню най"

заповітніших мрій. 

Ми щиро поздоровляємо зі святами героїв пу"

блікацій «Агропрофі» – їхні гідні вчинки стали

невід'ємною часткою нашого життя і життя країни

у 2012 році. Також вітаємо ми і героїв наших кри"

тичних матеріалів – адже новий рік дає їм шанс

змінитися на краще, а значить, ми ще зустрінемо"

ся з ними, щоб розповісти про їхні перемоги.

Новий рік – це свято, якого з дитинства чека"

єш, як дива, і сьогодні у кожного є можливість це

чудо здійснити – диво людської доброти і взаємо"

допомоги. 12 грудня на Київському головпоштам"

ті в рамках Всеукраїнської виставки листівок відбу"

лася презентація поштових і електронних листівок,

створених відомою українською художницею

Євгенією Гапчинською. Ці зворушливі листівки,

які з'явилася з ініціативи Фонду Олени Пінчук

«АНТИСНІД», будуть продаватися у відділеннях

«Укрпошти» у Києві, Донецьку, Одесі, Дніпропе"

тровську, Львові, Ужгороді й Харкові, а також у ме"

режі Інтернет. Зібрані від їх продажу кошти підуть

на створення першого в Україні реабілітаційного

відділення для ВІЛ"позитивних дітей у Макіївсько"

му будинку дитини на Донеччині. У відділенні

проходитимуть лікування діти від народження до 5

років, які потребують підготовки й проведення

ловніше – для таких дітей суттєво знизиться ризик

піти з життя через ускладнення, викликані важ"

кою формою ВІЛ"інфекції. 

Одна маленька благодійна листівка може вря"

тувати тендітне дитяче життя. Кожна людина,

придбавши її, не тільки допоможе зміцнити здо"

ров'я ВІЛ"позитивних малюків, але й поділиться

інформацією про цю добру справу зі своїми рід"

ними та близькими. Листівки зможуть придбати

не лише приватні особи – традиція поздоровляти

своїх колег і партнерів давно стала частиною кор"

поративної культури в нашій країні. Редакція «Аг"

ропрофі» вже долучилася до цієї благородної акції

і закликає своїх друзів, колег і читачів взяти участь

у проекті. Ініціатори акції надрукують тираж ли"

стівки для будь"якої компанії, яка побажає до неї

приєднатися.

Кожна листівка позначена спеціальним лого"

типом (білий голуб на блакитному тлі з написом

«Благодійна поштова листівка») і містить інфор"

мацію про те, на які потреби спрямовуватимуться

кошти від її продажу. Для тих, хто віддає перевагу

електронній пошті, на сайті www.mrіі.іn.ua пропо"

нується варіант благодійної електронної листівки. 

Звичайно, 5 гривень за благодійну листівку не

зупинять епідемію ВІЛ/СНІДУ в нашій країні.

Але вони можуть змінити долю конкретної дити"

ни. Такою може бути ціна врятованого дитячого

життя. Приєднуйтесь! Нехай зроблене вами добро

розходиться світом, як кола водою, і сторицею по"

вертається до вас. Здоров'я і любові усім нам!

Шановні читачі! Наступне число газети «Агропро�
фі» №1�2/2013 вийде друком 11 січня 2013 року. Ко�
лектив редакції зустрінеться з вами після невели�
кої перерви, аби розповісти про найцікавіші події
на аграрних ринках України та світу. До зустрічі у
новому 2013 році.
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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.

Здоров'я і любові усім нам!


