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Додатковий
експорт 
пшениці 

МІНІСТЕРСТВО аграрної по�

літики та продовольства Украї�

ни на сьогодні переглядає оцін�

ки можливих обсягів експорту

пшениці. Про це повідомив мі�

ністр Микола Присяжнюк.

На сьогодні Мінагрополіти�

ки продовжує здійснювати мо�

ніторинг балансів зерна на

внутрішньому ринку. Крім

того, враховуючи те, що стан

92% посівів озимих культур на

сьогодні добрий та задовіль�

ний, є можливість прогнозува�

ти цього року хороший врожай.

Разом із тим, у межах Ме�

морандуму про взаєморозумін�

ня відомство веде системний

діалог із зерноторговими ком�

паніями. Наразі загальна про�

позиція зерна повністю забез�

печує внутрішню потребу, тому

на сьогодні аграрії можуть до�

датково експортувати узгодже�

ний на переговорах обсяг пше�

ниці.

«Наразі ми вже узгодили із

зернотрейдерами додатковий

експорт 300 тисяч тонн пшени�

ці. Окрім того, у поточному мі�

сяці Мінагрополітики та зерно�

трейдери планують узгодити

поставки на зовнішні ринки ще

200 тисяч тонн пшениці», –

зазначив Микола Присяжнюк. 

Міністр наголосив, що про�

довольча безпека є питанням

номер один, тому відомство

постійно працює над утриман�

ням оптимальних  балансів зер�

нових. Разом із тим, держава

максимально враховує інтереси

сільгоспвиробників, аби вони

могли продати зерно та залучи�

ти кошти для весняно�польо�

вих робіт та жнив. 

Очільник відомства також

відзначив стабільні темпи ек�

спорту в поточному маркетин�

говому році. За його прогноза�

ми, загальний експорт зерна у

2012/13 МР становитиме 23

млн тонн. «На сьогодні аграрії

вже поставили на зовнішні

ринки 18 млн тонн зернових. А

це на 5 млн більше, ніж за ана�

логічний період минулого мар�

кетингового року. Зокрема, на�

разі сільгоспвиробники ек�

спортували 9 млн тонн кукуру�

дзи, 6,2 млн тонн пшениці та 2

млн тонн ячменю», – додав

Микола Присяжнюк.

За інф. прес�служби МінАПП

У СВЯТКОВОМУ випуску до

8 Березня на наших шпальтах вко�

тре з'являються героїні, яким слід

віддавати шану не лише напере�

додні Міжнародного жіночого

дня, а повсякденно, повсякчасно.

Сучасний АПК потребує майстрів

безлічі професій, проте на першій,

початковій сходинці формування

будь�якого фахівця стоїть учитель.

Без виховання і передачі веле�

тенського багажу знань та умінь

не було би жодного з нас, і навряд

мавпа перетворилася би на люди�

ну. Причому вчитель, як і лікар, не

може припускатися помилок, бо в

його руках – душі його учнів.

Тому цього разу ми вирішили

вшанувати викладачів аграрних

вишів, які закладають основи ус�

піху України як потужної аграрної

держави в ринкових умовах. З

проханням допомогти у цьому пи�

танні в очікуванні прийдешнього

свята ми звернулися до ректора

Сумського національного аграр�

ного університету (СНАУ), дій�

сного члена (академіка) НААН

Володимира Ладики. Володимир

Іванович залюбки погодився,

однак порекомендував розпочати

не з фахівців, що викладають суто

сільськогосподарські дисципліни,

а з деканів економічного і юри�

дичного факультетів – Наталії

Строченко та Світлани Запари.

Перша наша реакція – здивуван�

ня – після відвідин вишу і спілку�

вання з викладачами та їхніми

студентами змінилася глибокою

повагою до цих, без перебільшен�

ня, Вчителів з великої літери. «Self

made» (той, що сам себе зробив –

прим. авт.) сказала би про них ан�

гломовна університетська аудито�

рія, адже СНАУ готує висококва�

ліфікованих спеціалістів для АПК

з поглибленим вивченням інозем�

них мов та інформатики. 

«Учителем школа стоїть, –

стверджував славетний Іван

Франко. І додавав, – Вчитель�

ство... велике діло любові, терпе�

ливості й абнегації (самопожертви

– прим. авт.)».

Викладач має змусити дітей

мислити, ставити запитання і шу�

кати на них відповіді. У цьому пе�

реконували нас героїні публікації.

Справжнім учителем, наполягали

вони, можна вважати лише люди�

ну, яка після отриманих теоретич�

них знань на практиці сама пере�

коналася у їхній дієвості, спробу�

вала на смак і виробництво, і

науку. Особливо це стосується аг�

рарної сфери, де лише ледачий не

роздає нашвидкуруч порад чи ре�

цептів вдалого господарювання.

Успіх справи у сучасному АПК,

між тим, базується на досконало

обрахованій економіці, підкріпле�

ний непохитним юридичним су�

проводом на базі законів, що

сприяють гармонійному розвитку

бізнесу. Цей підхід і реалізують

Наталія Іванівна та Світлана Іва�

нівна на керованих ними факуль�

тетах і кафедрах.

Читайте на стор. 8�10

Учителі за покликом серця

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

СВЯТКОВИЙ НАРИС
РІЗНОБАРВНА ОДА

Творча натура жінок прагне
виплескуватися фарбою на
полотні і вони малюють, як
кохають – палко, пристрасно
і натхненно. Про одну з них,
художницю Ольгу Самар, наша
сьогоднішня розповідь.
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ВІТАЄМО ЗІ СВЯТОМ, 
ЛЮБІ ЖІНКИ!
Дозвольте від творчого колективу
«АГРОПРОФІ» щиро привітати Вас зі
святом весни і любові – 88  ББееррееззнняя!
Бажаємо Вам, любі берегині, кохання,
теплоти близьких сердець, душевного
комфорту, родинного добробуту та
щирості почуттів.

ОСОБИСТІСТЬ
ТВОРЕЦЬ НАУКИ, ЩО ПЕРЕМАГАЄ ЧАС
Україну неможливо уявити без яблук Симиренка, мосту
Патона, інститутів Амосова і Шалімова. Так само
широко в світі відомий Інститут Моргуна, який має
назву Інститут фізіології рослин і генетики НАН України,
де досліджують і створюють нові високопродуктивні
сорти рослин. 10 березня його керівнику ВВооллооддииммиирруу
ВВаассииллььооввииччуу  ММооррггууннуу  ввииппооввннююєєттььссяя  7755  ррооккіівв..

ПЕРЕДПЛАТА	2013
Шановні читачі! Розпочалась передплата�2013!

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

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

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

06.03.2012

Зміна 
за тиж#

день

Зміна 
з початку

року
UX#індекс (UA) 1026,52 0,5% 8,0%
РТС (RU) 1529,32 #0,1% 0,2%
WIG 20 (PL) 2483,18 1,3% #3,9%
WIG Ukraine (PL) 650,98 #6,1% 0,9%
DAX* (DE) 7870,31 3,6% 3,4%
S&P 500* (US) 1539,79 2,9% 8,0%



Вітчизняні 
ветпрепарати 
слід виробляти 
за європейськими
нормами
5 березня відбулося засідан�
ня Громадської ради при
Державній ветеринарній та
фітосанітарній службі Укра�
їни. Було розглянуто поло�
ження вітчизняного законо�
давства, що регулюють ви�
робництво ветеринарних
препаратів. Учасники слу�
хань дійшли висновку, що у
світлі перспективи підписан�
ня Угоди про асоціацію
України з ЄС, положення віт�
чизняного законодавства
необхідно якнайшвидше
гармонізувати з правовими
нормами Європейського
Союзу. 
Голова Громадської ради
Василь Лісовенко зазначив,
що питання державної полі�
тики щодо реформування
української ветеринарної
фармацевтичної промисло�
вості, виробництва кормів і
кормових добавок потребує
нагального вирішення.
В Україні наразі існує, по
суті, єдиний закон, що стос�
ується виробництва ветери�
нарних препаратів в Україні,
– це Закон «Про ветеринар�
ну медицину». На відміну від
законодавства ЄС, де стан�
дарти виробництва ветпре�
паратів чітко закріплені на
рівні директив, в Україні за�
гальні вимоги до мате�
ріально�технічної бази для
виробництва ветеринарних
препаратів та здійснення ви�
робничого контролю їх яко�
сті, а також до технологічних
регламентів встановлюються
актами, а не законом. 
«Очевидно, що навіть у разі
створення Зони вільної тор�
гівлі України з ЄС, євро�
пейський ринок залишиться
закритим для вітчизняної
фармпродукції через невід�
повідність ветеринарних
препаратів, що виробляють�
ся українськими підприєм�
ствами, стандартам ЄС», –
зазначив Василь Лісовенко.
Таким чином, у разі підпи�
сання Угоди про асоціацію,
Україна візьме на себе чіткі
зобов'язання щодо гармоні�
зації власного законодавства
у сфері технічних регламен�
тів, стандартів і оцінки відпо�
відності з законодавством
Європейського Союзу. 
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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 06 березня 2013 року

Компанія Біржа Код ЦП Валюта Ціна 
купівлі

Ціна
продажу

Остання
ціна

Ринкова 
капіта#
лізація, 

млн.

Ринкова 
капіта#
лізація, 
млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Зміна 
за 

день

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 19,40 19,53 19,50 2061 2061 6,8% 24,2% 0,9%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 60,75 61,00 60,90 4853 1520 #7,3% #8,8% 1,0%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 4,75 4,95 4,71 500 650 0,0% #4,1% #4,9%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 9,92 10,06 10,06 643 643 #2,2% #11,2% #1,9%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 62,75 62,80 62,80 1570 492 #10,3% 14,2% 0,0%

Ovostart Варшава OVO PW PLN 95,90 97,45 95,10 571 179 #1,5% 41,9% #2,5%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 15,56 15,90 15,85 496 155 #2,2% 102,9% #2,1%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 14,50 15,00 14,79 462 145 #1,4% 2,0% 2,0%

Агротон Варшава AGT PW PLN 9,27 9,50 9,50 206 64 #5,0% #5,0% 0,7%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 10,21 10,47 10,20 152 48 #6,3% #50,2% 2,1%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 14,5 16 15,25 6 9 7,0% 52,5% 0,0%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 86,4 89,41 87,13 27 8 1,3% 58,7% 0,9%
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Народні депутати Володимир Пи�

липенко, Віктор Бондар і Олег Ку�

лінич пропонують відмінити обо�

в'язкову сертифікацію якості

зерна і продуктів його переробки,

за винятком зерна, яке повністю

або частково отримується за дер�

жавні кошти, або ж якщо така

умова передбачена контрактом, а

також у разі ввезення зернових і

продуктів їх переробки на терито�

рію України, передає УНІАН.

Відповідно до зареєстрованого

в парламенті законопроекту

№4459 «Про внесення змін до За�

кону України «Про зерно і ринок

зерна в Україні», пропонується

безстроково сертифікувати послу�

ги зберігання зерна, при цьому

скоротити термін видачі такого

сертифікату до 10 днів.

Чинне законодавство передба�

чає видачу сертифікату елевато�

рам на 1 рік і обов'язкову сертифі�

кацію якості зерна і продуктів

його переробки у всіх випадках

переміщення його на території

України і при експортно�імпорт�

них операціях.

У пояснювальній записці до

законопроекту парламентарії від�

значають, що процедура сертифі�

кації якості зерна не має аналогів

в ЄС і вже скасована в Російській

Федерації.

«Українські виробники сіль�

ськогосподарської продукції вия�

вилися в нерівних умовах порів�

няно з європейськими і росій�

ськими агропромисловими під�

приємствами, з урахуванням часу,

який витрачається на бюрокра�

тичні процедури, пов'язані з обо�

ротом зерна і продуктів його пере�

робки», – сказано в документі.

Нагадаємо, Держсільгоспін�

спекцією та Мінагрополітики роз�

роблено проект Закону України

«Про внесення змін до Закону Ук�

раїни «Про зерно та ринок зерна в

Україні» яким передбачено внести

зміни до Закону «Про зерно та

ринок зерна в Україні» в частині

закріплення в законі норм перед�

бачених прийнятими постанова�

ми Кабінету Міністрів України від

19 вересня 2012 року № 932, від 18

липня 2012 року № 692. Про це

повідомляє прес�служба Держ�

сільгоспінспекціїї.

Як зазначається, прийняття

документу спростить процедуру

сертифікації зерна та продуктів

його переробки, зробивши її без�

строковою та обов'язковою лише

при здійсненні експортно�імпорт�

них операцій, що зменшить про�

стій вагонів при переміщенні

зерна територією України.

Проект документу обговорено

та підтримано громадськими орга�

нізаціями й наразі направлено на

погодження до центральних орга�

нів виконавчої влади. 

Депутати пропонують 
відмінити обов’язкову 
сертифікацію зерна

Призначено наглядову раду 
Держзембанку
Кабінет Міністрів України призначив 5 членів наглядової ради Дер�
жавного земельного банку. Згідно з постановою №134 від 4 березня
2013 року «Про призначення членів наглядової ради публічного ак�
ціонерного товариства «Державний земельний банк», до нього
увійшли директор Департаменту фінансово�кредитної політики та
бухобліку Міністерства аграрної політики та продовольства Баграт
Ахіджанов, перший заступник голови Державного агентства земель�
них ресурсів Артем Кадомський, директор Департаменту боргової
та міжнародної фінполітики Міністерства фінансів Галина Пахачук,
заступник міністра аграрної політики і продовольства Олександр
Сень та директор Департаменту забезпечення діяльності міністра фі�
нансів Роман Чуприненко.
У лютому 2013 року Державний земельний банк отримав з держбю�
джету 120 млн грн на формування статутного капіталу. За даними
Мінагрополітики, Держзембанк почне видавати аграріям кредити
під 10�12% річних вже в 2013 році.
Як відомо, 2 липня 2012 року Кабінет Міністрів України своєю поста�
новою створив Державний земельний банк зі статутним капіталом
120 млн грн. 100% статутного капіталу банку належать державі. Дер�
жавний земельний банк має право здійснювати операції із земель�
ними ділянками і майновими правами на земельні ділянки відповід�
но до законодавства України у сфері земельних відносин та свого
статуту.

Операції Аграрного фонду 
хочуть вивести з&під дії ПДВ 
6 березня у Верховній Раді України зареєстровано законопроект
№2478 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
створення рівних умов при оподаткуванні податком на додану вар�
тість деяких операцій при виконанні міжурядових/міждержавних
угод). Документ внесено нардепом Андрієм Табаловим. 
Законопроектом передбачено внести зміни до пункту 15 підрозділу 2
розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України
щодо оподаткування податком на додану вартість операцій поста�
чання зернових та технічних культур.
Зокрема, викреслити з нього норму, згідно з якою оподатковуються
ПДВ операції з постачання зернових та технічних культур Аграрним
фондом у разі їх придбання з податком на додану вартість.



Без пальмової олії 
в молоці
Народний депутат України Вік�
тор Балога пропонує заборони�
ти використання пальмової олії
та її фракцій при виробництві
харчових продуктів. Відповід�
ний законопроект «Про внесен�
ня змін до Закону України «Про
якість та безпеку харчових про�
дуктів та продовольчої сирови�
ни» Віктор Балога вніс на роз�
гляд парламенту, передає УНН.
Як йдеться у документі, держа�
ва забезпечує безпечність та
якість харчових продуктів з
метою захисту життя і здоров'я
населення від шкідливих фак�
торів, які можуть бути присутні�
ми у харчових продуктах, в
тому числі встановлюючи
обов'язкові параметри безпеч�
ності для харчових продуктів.
Крім того, держава здійснює
контроль на потужностях
(об'єктах), де виробляються та
переробляються продукти, що
становлять значний ризик для
здоров'я і життя людей, вияв�
ляє порушення законодавства
та притягує до відповідальності
винних осіб.
Разом із цим, за результатами
перевірок, що проводились
Держспоживінспекцією та її те�
риторіальними підрозділами у
2012 році, понад 10% перевіре�
них продуктів були неналежної
якості та потенційно могли ста�
новити загрозу для здоров'я
людей.

ОВОЧЕСХОВИЩЕ, що належить

ТОВ «Фактор Консалтс», збудова�

не у 2011 році. Точніше, перша

його черга, що дозволяє одноча�

сно зберігати 55 тис. тонн продук�

ції. (Тут офіційні дані і дані ком�

панії дещо розходяться).

Продукти зберігаються в 56

камерах з індивідуальними умова�

ми зберігання для кожного. Збері�

гання овочів та фруктів базується

на голландських технологіях,

включаючи використання регу�

льованого газового середовища,

що дає можливість довготривало�

го зберігання аж до майбутнього

врожаю. Також встановлено лінію

очищення, сортування і пакуван�

ня продукції. 

Міністр вже вдруге навідується

сюди. Вперше він приїжджав на

відкриття комплексу. За його сло�

вами, зараз він приїхав перекона�

тися, наскільки овочесховища є

завантаженими. «Щоб не вийшло

так, що ми будуємо об'єкти, а

вони не використовуються за

призначенням. Я переконаний,

що завантеження у 35 тисяч тонн

із 50 (тис. тонн проектної потуж�

ності – прим. ред.) на початок бе�

резня – це високий показник для

розвинених країн», – зазначив

Микола Присяжнюк.

Українські ж врожаї овочів, за

словами міністра, наразі повністю

задовільняють внутрішні потреби.

Якщо в 2009 році врожай овочів

був на рівні майже 8,5 мільйона

тонн, то за три роки він збільшив�

ся на 17%, або майже до 10 міль�

йонів тонн. А вже за січень 2013

року сільгоспвиробники вирости�

ли 9,6 тисячі тонн овочів. «Це оз�

начає, що Україна протягом

останніх двох років повністю за�

безпечена овочами власного ви�

робництва», – зазначив очільник

МінАПП.

Відповідно наступним логіч�

ним кроком міністр вбачає роз�

ширення експорту овочевої про�

дукції. Минулого року експорт

овочево�фруктової групи вже було

збільшено на 20%, а і імпорт нав�

паки зменшився на 40%. 

«2012 року тільки цибулі було

еспортовано на $20 млн. Порівня�

но з міліардними надходженнями

від зернового ринку, це дрібниця,

але потрібно порівнювати з ек�

спортом тієї ж цибулі у 2010 році і

доходом у $0,5 млн», – зазначив

міністр. 

Також розширюється геогра�

фія розповсюдження українських

овочів. Зокрема, минулого року

наші овочі було вперше проек�

спортовано до Південної Кореї.  

Тобто залишається лише заво�

йовувати зовнішні ринки. І мі�

ністр переконаний, що невдовзі і

європейці звикнуть споживати

наші продукти. Значний поштовх,

на його думку, дасть входження

України до Зони вільної торгівлі з

ЄС. 

Крім експорту відповідно має

зрости і внутрішня переробка. На

переконання урядовця, це відбу�

деться «само�собою, але за під�

тримки держави». 

Загалом він вважає, що оціни�

ли нові склади і фермери, які вже

привчилися зберігати свою про�

дукцію на таких підприємствах.

«Фермер стає не тільки виробни�

ком, а й розпорядником своїх до�

ходів», – сказав він. 

Тож на наступні роки плану�

ється продовжувати державну під�

тримку будівництва подібних

об'єктів.  

«Держава активно підтримує

ініціативи щодо будівництва ово�

чесховищ, зокрема, шляхом ком�

пенсації відсоткових ставок за за�

лученими у банках кредитами та

позиками для покриття витрат,

пов'язаних із будівництвом схо�

вищ для зберігання овочів. Також,

відповідно до Державної програ�

ми активізації розвитку економі�

ки на 2013�2014 роки, передбача�

ється спрямувати кошти та зусил�

ля на розвиток інфраструктури аг�

рарного ринку шляхом будівниц�

тва 16 потужних холодильників

ємністю 140 тисяч тонн для збері�

гання плодово�ягідної продукції

та винограду, що дасть змогу уни�

кнути суттєвого сезонного коли�

вання цін та зменшити імпорт

плодово�овочевої продукції», –

зауважив Микола Присяжнюк. 

Галуззю, на якій потрібно зо�

середити особливу увагу посадо�

вець назвав вирощування овочів у

закритому грунті, де ще існує ба�

гато проблем.

Павло Мороз
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За даними підприємств виробників

Моніторинг цін на мінеральні добрива для сільгоспвиробників, 
встановлених вітчизняними хімічними підприємствами, станом на 01 березня 2013 року

Хімічне підприємство, 
комерційна структура Добриво 

План поставок, тонн фіз. ваги Реалізаційна ціна, грн/т (з ПДВ)

січень#червень березень на звітну дату
(ціна / фасування)

на звітну дату 2012 року
(ціна / фасування)

ПАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот»

аміачна селітра 276000 46000 3351 (мішки) 3300 (мішки)

карбамід
34620 5770 4251 (мішки) 4650 (мішки)

4131 (насип) 4530 (насип)
аміачна вода 25900 4300 1701 1700
безводний аміак 4240 1410 5100 5760

Черкаське ПАТ «Азот»

аміачна селітра 399000 67000 3351 (мішки) 3300 (мішки)

карбамід
34620 5770 4251 (мішки) 4530 (насип)

4131 (насип)
сульфат амонію 25850 4300 призупин. вироб. 2220 (насип)
безводний аміак 4230 1410 5100 5760
КАС 33000 5500 3102 2890
аміачна вода 0 0 1701 1701

ПАТ «Концерн Стирол»
аміачна селітра 276000 46000 3351 (мішки) 3300 (мішки)
карбамід 34620 5770 4251 (мішки) 4530
безводний аміак 4230 1410 6150 5760

ПАТ «Рівнеазот»

аміачна селітра
276000 46000 3351 (мішки) 3300 (мішки)

3351 (біг#беги) 3126 (біг#беги)
вапняково#аміачна селітра 21800 3700 2652 (мішки) 2652 (мішки)
КАС 3102
безводний аміак 4230 1410 5100 5760
аміачна вода 25800 4300 1701 1701

Одеський припортовий завод
карбамід 34620 5770 3960 (насип) 3708 (насип)
безводний аміак 4230 1410 5760 5364

ЗАТ «Дніпровський завод мінеральних
добрив»

сульфоамофос (17:17) 0 0 4200 (мішки) 4200 (мішки)
подв.суперфос. (NР 10:32) 0 0 4500 (мішки) 4700
діамофоска (10:26:26) 0 0 призуп. виробн. 5800 (мішки)
амофос (12:32) 30000 5000 4700 (мішки) 5950 (мішки)

ПАТ «ДніпроАзот»
карбамід 34620 5770 4251 (мішки) 4500 (мішки)
безводний аміак 4240 1410 6150 5580

ПАТ «Сумихімпром» 
суперагро (NPK 15:15:15) 361000 60000 4200 (мішки) 4500 (мішки)
суперагро (NPK 16:16:16) 4300 (мішки)
суперфосфат 66660 11160 призуп. виробн. 2500 (мішки)

ДАК «Титан» амофос (12:52)
60600 10100 6000 (мішки) 6200 (мішки)

5900 (насип) 6100 (насип)

ТОВ «Стебницький калійний завод»
калімаг#30 7460 2080 2600 (біг#бег) 2450 (біг#бег)
каїніт 50 0

Український борщ із українських інгредієнтів 

Микола ПРИСЯЖНЮК перевірив якість зберігання моркви.

Фото: сайт Мінагрополітики, minagro.gov.ua

Міністр аграрної політики та продовольства України

Микола Присяжнюк вирішив переконатися, що курс,

взятий його відомством, на підтримку розвитку овочевої

інфраструктури є вірним. З цією метою 5 березня він у

супроводі численних представників ЗМІ відвідав

овочесховище у селі Мартусівка, що у Бориспольському

районі Київської області. 



1 березня Миколаївський

обласний центр зайнятості

та Чорноморський держав�

ний університет ім. П.Моги�

ли відзначили кращих робо�

тодавців області.

ПОЧЕСНУ Подяку «Кращому ро�

ботодавцю» отримали ТОВ СП

«НІБУЛОН», КБ «Приватбанк»,

Управління юстиції Миколаїв�

ської області, Головне управління

державної служби України в Ми�

колаївській області, Головне упра�

вління праці і соціального захисту

населення ОДА, Державний архів

Миколаївської області.

На заході відбулась демонстра�

ція проектів учасників конкурсу

«Професійні перспективи», де

студенти університету у відеофіль�

мах та презентаційних слайдах

висвітлили свої погляди на про�

блеми працевлаштування та мо�

жливості обраної ними професії.

Традиційно питання праце�

влаштування молодих фахівців

вважається найгострішим в Ук�

раїні. Виключення не становить

і Миколаївщина, де, за даними

обласного центру зайнятості, ста�

ном на 1 лютого 2013 року на 1 ва�

кансію у середньому претендува�

ло 18 осіб, що шукали роботу.

За даними того ж центру зай�

нятості, майже 40% зареєстрова�

них безробітних складає саме мо�

лодь. «В Україні молодий фахівець

потребує своєрідного орієнтиру та

підтримки у визначенні першого

місця роботи після закінчення

навчального закладу», – переко�

нані фахівці центру.

Таким орієнтиром для студен�

тів Чорноморського державного

університету ім. П.Могили (ЧДУ)

став «НІБУЛОН». Співпраця ми�

колаївської компанії з університе�

том розпочалась давно. Сьогодні

на підприємстві працює 73 випу�

скника ЧДУ. У 2012 році «НІБУ�

ЛОН» став практичною базою для

76 студентів вишу – переважно

економічної і юридичної спе�

ціальностей.

«Я особисто приходжу на фа�

культети, спілкуюсь із фахівцями,

запрошую студентів на практику

аби вони побачили наші умови

праці, а ми могли серед них обра�

ти кращих», – розповідає заступ�

ник генерального директора ТОВ

СП «НІБУЛОН» з персоналу

Лариса Бурик.

Поспілкуватись і обрати кра�

щих представники компаній�ро�

ботодавців змогли вже по завер�

шенні офіційної частини заходу.

Організатори Дня кар'єри перей�

шли від слів до діла – всі бажаючі

студенти мали змогу особисто по�

спілкуватись з гостями та поціка�

витись щодо можливостей та

перспектив працевлаштування.

За словами Лариси Бурик, у

«НІБУЛОНі» не розповідають

казок: «Ми з самого початку гово�

римо, що робота складна, треба

вміти боротись і виживати в умо�

вах нашої вітчизняної економіки,

вміти творчо мислити і швидко

реагувати. Ми пояснюємо: щоб

досягти мети, стати особистістю,

треба завзято працювати».

Уже багато років «НІБУЛОН»

залишається одним з найбажані�

ших місць роботи для більшості

студентів: висока заробітна плата,

гарні умови праці, можливості

кар'єрного росту і професійного

самовдосконалення.

Відділ кадрів компанії «НІБУ�

ЛОН» традиційно запрошує на ро�

боту випускників всіх вищих нав�

чальних закладів України. Тут че�

кають на тих, хто вміє творчо ми�

слити, має натхнення та бажання

працювати.

Фото компанії «НІБУЛОН»

В останні дні зими Україну відвідала делега�

ція Міністерства сільського, лісового та риб�

ного господарства Японії з метою проведення

переговорів щодо перспектив співробітниц�

тва між нашими країнами в галузі сільського

господарства. В рамках свого візиту японські

експерти зустрілися з представниками Міні�

стерства аграрної політики та продовольства

України, сільськогосподарських асоціацій та

компаній. 

ДО СКЛАДУ делегації увійшли: Масаміцу Накаізумі

– директор з переговорів з питань міжнародної тор�

гівельної політики відділу міжнародного співробіт�

ництва, Бунічі Кімура – заступник директора відділу

продовольчої безпеки, Кенічі Танімото – завідувач

сектору відділу міжнародного співробітництва та

дослідник відділу економічної безпеки Ріота Ваши�

морі.

Торговельно�економічні зв'язки між Японією та

Україною розвиваються швидкими темпами. Зокре�

ма, в останні роки країна вранішнього сонця значно

збільшила частку імпорту українського зерна, осо�

бливо кукурудзи. Неабияку роль у цьому відіграє і

«НІБУЛОН». Наприклад, минулого маркетингового

року компанія вперше здійснила поставку кукурудзи

до цієї країни відповідно до американських стандар�

тів якості, додавши цю культуру до переліку японсь�

кого імпорту поряд з пшеницею та ячменем.

Тож під час свого візиту до України японські спе�

ціалісти відвідали і компанію «НІБУЛОН», побував�

ши 28 лютого на перевантажувальному терміналі

філії «Переяславська» (Київська область). Обговорю�

ючи мету візиту, японські фахівці зазначили, що «НІ�

БУЛОН» є знаним лідером АПК України, котрий ди�

намічно розвивається та інвестує в розбудову інфра�

п'ютер, за їхніми словами, мало на що здатен без гра�

мотного оператора. Приємне здивування у гостей ви�

кликав і той факт, що кожного року увесь персонал

проходить підвищення кваліфікації, зокрема і за кор�

доном.

Дізналися японські гості і про історію створення

власного «НІБУЛОНівського» флоту, його можливо�

сті та призначення.

В ході візиту гості зустрілися із заступником гене�

рального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» із забезпе�

чення якості та зберігання продукції Олександром

Хохловим, з яким обговорили низку питань, зокре�

ма, щодо проблеми ГМО на аграрному ринку Украї�

ни, планів та прогнозів «НІБУЛОНа» на нинішній

сільськогосподарський сезон, якості та умов збері�

гання сільгосппродукції в компанії.

До речі, «НІБУЛОНівських» фахівців вразив той

факт, що у Японії право контролю за якістю сіль�

госппродукції покладено не лише на державу, а й на

громадські організації.

Зустріч засвідчила, що японські фахівці мають

намір побачити реальну ситуацію на українському

ринку зерна, а також ближче познайомитися із «НІ�

БУЛОНом» – надійним українським партнером.

Японія – один зі світових економічних лідерів та ім�

портерів, і «НІБУЛОНу» є що їй запропонувати. Сьо�

годні країна з обмеженими природними ресурсами

виявляє пильний інтерес до українського сільського

господарства, розглядаючи нашу державу як альтер�

нативу для імпорту екологічного зерна.

За інф. прес�центру компанії «НІБУЛОН»

Фото компанії «НІБУЛОН»
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Де розпочинають кар'єру 
миколаївські студенти

Нам є чим здивувати японців

структури для переробки, збері�

гання та транспортування зерна.

Знайомлячись із підприєм�

ством, іноземні фахівці відвідали

лабораторію, де спостерігали за

процесом відбору зернових проб,

докладно ознайомились із проце�

сом прийманням зерна, його су�

шінням та очисткою. Технологіч�

ний рівень терміналу, його осна�

щеність по�справжньому вразили

гостей – вони детально ознайоми�

лись із роботою сушарок, автомо�

білерозвантажувача, звернувши

увагу на їх екологічність, побували

всередині зерносховищ, cпоспо�

стерігали за роботою операторів

на пультах.

Зацікавившись історією будів�

ництва терміналу, Масаміцу Нака�

ізумі був вражений тим, що офор�

млення необхідної документації

для початку робіт зайняло близько

року, а зведений був об'єкт лише

за 3 місяці.

Захоплення у делегації викли�

кав і високий професіоналізм пра�

цівників філії. Гості зацікавилися

освітою та кваліфікацією персона�

лу, адже найсучасніший ком�

ВІТАННЯ ДО СВЯТА

Шановні жінки!

Щиро в ітаю вас  і з
Міжнародним жіночим
днем!

8 Березня є уособлен�
ням приходу весни. З цим
днем у кожного із нас
пов 'язані  найтепліші
почуття любові та вдяч�
ності. 

Жінка споконвіку вва�
жається втіленням му�
дрості та краси. Ми низь�
ко вклоняємось найпре�
краснішій половині люд�
ства за ї ї  жіночність
і доброту, за талант і
дар сповнювати наше
життя теплом та оп�
тимізмом. 

Дякую вам, любі жінки,
за віру та підтримку, за
розум та вміння бачити
прекрасне в буденному.

Бажаю, щоб щастя
зігрівало ваші родини та
близьких, щоб поряд із ва�
ми були найрідніші люди,
а у серці завжди квітла
весна!

З повагою,
Герой України,

генеральний директор
ТОВ СП «НІБУЛОН»
Олексій Вадатурський 



– Володимире Васильовичу,
яка найприємніша подія остан�
нім часом відбулася у Вашому
житті?
– Двоє братів з однієї хати – ака�

демік і генерал. У новій історії Чи�

гиринського району тепер зна�

читься і таке рідкісне явище. Дня�

ми, 18 лютого, рідний наш Чиги�

ринський район Черкащини від�

значав своє 90�річчя, тож на свято

запросили численну кількість

його уродженців. Серед них були і

ми з братом Василем Вакуленком,

генерал�майором у запасі Служби

безпеки України, начальником

охорони першого Президента Ук�

раїни Леоніда Кравчука. Була

дуже тепла зустріч, багато людей,

нас обох запросили на сцену й ап�

лодували. Визнання людей варте

всього зробленого в житті.

– Україна пишається тим, що
вона – четверта у світі з екс�
порту кукурудзи. Проте визнані
лідери, французи, перейшли на
вирощування високопродуктив�
ного насіння, яким забезпечу�
ють ледь не увесь світ.
– Франція від товарних посівів

кукурудзи перейшла на насіннєву

через те, що рентабельність насін�

нєвої кукурудзи – 200% і більше.

Я ніяким чином не заперечую ви�

рощування промислове, але чому

б не взяти приклад з французів –

вирощувати насіння? Мені не ві�

дома жодна держава світу, яка б у

таких тоннажах, як Україна, купу�

вала насіння. Образно кажучи,

слід уявити собі величезну яму без

дна, край якої ми стоїмо і щороку

тисячами тонн кидаємо туди на�

сіння: купив – посіяв і треба знову

купляти, бо скінчилося. Якщо ж

ми купуємо завод, то він працює,

виготовляє продукцію і через 10�

15 років окупається. Хіба Україна

при її чорноземах не здатна вироб�

ляти власне насіння? Якщо нас ці�

кавить, скажімо. якийсь закор�

донний сорт, то чому б не застосо�

вувати світову практику: купувати

його і платити, як в усьому циві�

лізованому світі, 10% роялті. Від�

так наші насіннєві господарства і

заводи працюватимуть, додана

вартість залишатиметься в країні

тощо. Якщо наводити цифри, то

на понад 70 млрд грн ми продаємо

товарів і на таку саму суму купує�

мо. А якщо усе, на що ми купує�

мо, виробляти в Україні? Яку про�

дукцію ми не здатні виростити:

яблука, кукурудзу?.. Хіба що бана�

ни…

Всі необхідні ресурси в Україні

є – це і талановиті селекціонери, і

природні умови, і виробничники. 

Селекція в Україні є держав�

ною, тоді як в усьому світі вона

приватна. Як державна українська

селекція вже понад 20 років не фі�

нансується. Наприклад, селекцій�

ні комбайни, які були придбані

ще за СРСР, зношені; відсутнє но�

вітнє лабораторне обладнання –

якщо ми хочемо і вирощувати і

продавати зерно високої якості,

нам слід мати відповідні лаборато�

рії. Молодь по закінченні аспіран�

тури йде або торгувати, або до ко�

мерційних фірм працювати, бо в

академічній науці немає ані гро�

шей, ані соціального пакету. Ми

втратили престижність інтелекту�

альних професій – науковця, ви�

кладача, медичного працівника. В

річному кошторисі витрат інсти�

туту не передбачено кошти на фі�

нансування стажування перспек�

тивних молодих науковців у роз�

винених країнах. 

Зараз появився такий термін –

молекулярна селекція, бо методи

класичної селекції майже вичер�

пано. (Це біотехнологія, спрямо�

вана на вирішення генно�інженер�

ними методами традиційних се�

лекційно�генетичних проблем: під�

вищення продуктивності сільгосп�

тварин і рослин, їх захист від різ�

них біотичних і абіотичних стре�

сових чинників. – Прим. авт.). В

умовах недофінансування науки

про молекулярну селекцію мови

не може бути.

Тому самі передові досліджен�

ня щодо маркерної селекції, моле�

кулярної, не кажучи вже про ство�

рення генетично�модифікованих

організмів (ГМО) – не фінансу�

ються. У світі спостерігається про�

цес витиснення сортами, створе�

ними методом генетичної модифі�

кації, сортів класичної селекції. У

класичної є певні обмеження –

ми не можемо схрещувати один

вид з іншим, а при генетичній ін�

женерії ми можемо корисні гени з

однієї рослини переносити до ін�

шої й у такий спосіб створити,

приміром, принципово новий тип

пшениці. Зараз, ви знаєте, йде

глобальна зміна клімату, і голов�

ною проблемою стає нестача во�

логи. На перше місці виступає бо�

ротьба з посухою, тому у світі вже

створено посухостійку кукурудзу,

сорти сої, генетично модифікова�

на пшениця, яка даватиме високі

врожаї. Більш того, уряди Австра�

лії та Канади заявили, що вони

переходять на посів модифікова�

ної пшениці, яка завдяки своїй

посухостійкості повністю витісняє

традиційні сорти.

В Україні ж цей напрямок в

науці не фінансується, незважаю�

чи на численну кількість листів�

звернень президента НАН Укра�

їни Бориса Євгеновича Патона до

керівництва уряду, щоб нам дозво�

лили проводити наукові дослід�

ження. Я поділяю принцип Євро�

пи – стриманого ставлення до ма�

сового впровадження ГМО у ви�

робництво. Однак не слід змішу�

вати промислове використання з

науковими дослідженнями. Адже

при своїй стриманості Європа

приділяє більше уваги і виділяє

більше коштів на дослідження ге�

нетично модифікованих організ�

мів, ніж США. Тож давайте і ми не

будемо поспішати впроваджувати

у виробництво ГМО, однак про�

довжуватимемо дослідження.

Нині при виробництві ліків вико�

ристовується генетична інженерія,

медицина здатна відростити мате�

ріал вуха, печінки, створити стов�

бурові тканини. У військовій спра�

ві гармати, танки й ядерна зброя

– це вже варварство, бо на перше

місце виходять генетичні війни.

Тож в Україні треба негайно поно�

вити ці дослідження у наукових

закладах, на окремих полігонах.

Зараз же не часи лисенківщини,

коли нам на державному рівні

забороняли займатися генетикою.

Що ми від того виграли? Програ�

ли – на десятки років відстали від

провідних країн, які розвивали цю

науку.

Якщо сьогодні не запровадити

належне фінансування, ми не

зможемо створювати нові сорти.

Адже віддача буде не тепер, а через

10�15 років. Важко виховати фут�

боліста, який міг би грати на сві�

товому рівні. 

Україну неможливо уявити без яблук Симирен�

ка, мосту Патона, Інститутів Амосова і Шалімова

– де рятують людські життя. Так само широко в

світі відомий Інститут Моргуна, який офіційно

має назву Інститут фізіології рослин і генетики

(ІФРГ) Національної академії наук України, де

досліджують і створюють нові сорти високопро�

дуктивних рослин, забезпечуючи країні продо�

вольчу безпеку. Для наочності, наприклад, 2012

року 1,7 млн га – тобто 25% – посівних площ

озимої пшениці в Україні були засіяні сортами

ІФРГ. З них торік всупереч посусі отримано 5,8

млн тонн пшениці, що загалом забезпечує

83% (!) потреби України у продовольчому зерні

(яка дорівнює 7 млн т). Без перебільшення –

кожна четверта з п'яти вітчизняних хлібин ви�

пікається з сортів Інституту Моргуна. Володи�

мир Васильович любить наголошувати, що хліб

– то наша українська нафта, і повсякденно

спільно з колегами�однодумцями намагається

примножити це народне багатство.

Володимир Васильович Моргун вже понад

чверть століття очолює цей знаний науковий за�

клад, і для наочного ознайомлення з провідни�

ми розробками інституту започаткував Міжна�

родну науково�практичну конференцію «День

поля». Він також виступив ініціатором створен�

ня спільно зі швейцарською фірмою Сингента

«Клубу 100 центнерів», який є школою новітніх

агротехнологій. Створена науковцем колекція

цінних зразків пшениці і кукурудзи інституту

визнана національним надбанням. За його іні�

ціативою спільним наказом Президії НАН Укра�

їни та Міністерства агропромислової політики

України була створена мережа базових госпо�

дарств Інституту фізіології рослин і генетики

НАН України у різних агрокліматичних зонах,

метою якої є вирощування високоякісного на�

сіння та впровадження у сільськогосподарське

виробництво країни нових високопродуктивних

сортів озимої пшениці й гібридів кукурудзи се�

лекції інституту. Так, уперше за історію України

селекційні сорти ІФРГ НАН України Смуглянка,

Золотоколоса, Фаворитка показали рекордні

врожаї зерна – 120�131,8 ц/га.

10 березня Володимиру Васильовичу Моргуну

виповнюється 75 років. Напередодні ювілею

він люб'язно погодився поспілкуватися з нами,

але попросив не дублювати запитання, які вже

зустрічалися у нашому виданні. 
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А ще важче з аспіранта виховати

майбутнього вченого, бо невідо�

мий відсоток з них стане майбут�

німи Ремеслом чи Лук'яненком.

Тож на першому місці в сучас�

ній науці має бути підготовка ка�

дрів. Бо якщо нашого аспіранта,

наприклад, завести у сучасну сві�

тову лабораторію, то він, мабуть, і

половини приладів не назвав би. 

Селекція посідає друге місце у

світі, після інформаційних техно�

логій; ці галузі виділяють на нау�

ковий розвиток 12�15% від свого

річного обігу. Тому селекція й ін�

формаційні технології можуть самі

на себе заробляти. 

На доказ, за кордоном селек�

ція майже вся приватна, а якби

вона була збитковою, то який би

бізнесмен її тримав? Там вона ба�

зується на двох складових. Пер�

ша – виробництво високоякісно�

го насіння, яке дорого продається.

Другий – роялті, тобто надход�

ження коштів за інтелектуальну

власність авторові сорту. В Україні

є хороший закон про інтелекту�

альну власність, але ж він не діє.

Навіть за радянських часів уряд

вираховував посівні площі під

тими чи іншими сортами і пере�

раховував кошти (роялті) закла�

дам�розробникам цих сортів. То

що, хіба нині держава не знає по�

сівних площ? Наприклад, у нашо�

му інституті 2,5 тисячі ліцензійних

угод – тобто така кількість госпо�

дарств вирощує наше насіння. А

виплачують роялті з них лише

20%. То що ж нам судитися з усією

країною? Держава знає, що в кра�

їні інтелектуальна власність абсо�

лютно незахищена, проте заходів

не вживає. У Сполучених Штатах,

наприклад, за невиплату роялті –

кримінальна відповідальність,

тому там процвітають селекційні

установи, бо цей механізм пра�

цює. 

На превеликий жаль, в Україні

академічна наука знаходиться у

жалюгідному стані. Показником

продуктивності нашої науки є

кількість сортів у державному ре�

єстрі сортів України: там 52% –

вітчизняні, а 48% уже чужих. По

пшениці дещо краща ситуація –

тут українських сортів 80%; по ку�

курудзі ж, сої, цукрових буряках,

соняшнику, по суті, триває про�

цес витіснення. Це призводить до

зменшення посівних площ під

вітчизняними сортами і, як ре�

зультат, – до знищення селекції.

Якщо найближчим часом нічого

не зміниться, то сортова політика

України формуватиметься за кор�

доном. Отже, сорти і  засоби

захисту рослин виробляються за

кордоном, сільськогосподарська

техніка – за кордоном, медичні

препарати й обладнання – за кор�

доном… А що ж ми тоді вироб�

ляємо?

Тож питання селекції досить

вагомо. Ця наука у світі розвива�

ється. Тому, якщо немає вітчизня�

ної селекції, то купуватимемо на�

сіння за кордоном. Наприклад, у

генетично модифікованій селекції

існує бажання вбудувати в насіння

ген стерильності. Це означає, що

друга репродукція вже буде сте�

рильною, тобто не дасть насіння. І

ми сидітимемо на насіннєвій голці

– будемо змушені постійно купу�

вати насіння. А які ж тоді гарантії

продовольчої безпеки держави?!

– Про далекі світи люди мріють
давно, і ці мрії, зазвичай, базу�
ються на фантастиці. Ви ж на
практиці застосовували науку
для освоєння космічного про�
стору. У чому суть цих дослі�
джень і які результати Ви отри�
мали?
– Є дані, що у Всесвіті існують

інші цивілізації. І якщо у нашої

цивілізації був початок, то має

бути і кінець, бо такий закон, і

нашим нащадкам у майбутньому

доведеться покинути Землю. З ін�

шого боку, ми не можемо не вив�

чати космос, оскільки за його до�

помогою ми можемо поліпшити

своє економічне становище. Існує

багато проектів освоєння окремих

виробництв на Місяці, Марсі й

Юпітері. Додайте сюди обороноз�

датність, бо країна, яка не володіє

космічними технологіями, не

може гарантувати свою військову

безпеку.

Я селекціонер, тож говори�

тиму про рослинництво в космосі.

Впродовж трьох місяців я працю�

вав у самому серці космічної інду�

стрії  – в NASA на мисі Канаверал

у Каліфорнії, США. Тоді я мав

третій ступінь допуску, досить ви�

сокий, і торкався 12 космічних ко�

раблів, які запускалися в космос. 

Спільний українсько�амери�

канський проект дозволив 19 ли�

стопада 1997 року у складі місії

STS�87 NASA на орбіту Землі по�

летіти першому українському кос�

монавту Леоніду Каденюку. На

борту шатла «Коламбія» він пра�

цював над біологічним експери�

ментом щодо впливу невагомості

на рослини.

Виникає питання, а яке біоло�

ги мають відношення до космосу?

Пряме. Коли постане необхідність

літати на величезні відстані, то ос�

новними будуть проблеми забез�

печення корабля киснем і продук�

тами харчування. Тож біологи і

повинні створити комфортні умо�

ви для забезпечення далеких по�

дорожей. Приміром, на великому

космічному кораблі в окремих мо�

дулях, розміром з актову залу, роз�

ташовано стелажі з підлоги до сте�

лі на відстані 70 см. На кожному

шарі стелажів містяться трубочки

з отворами, наповнені спеціаль�

ними поживними сумішами. У

кожен отвір висаджується зернят�

ко карликової ранньостиглої пше�

ниці заввишки не більше цих 70

см, яка через 70 діб завдяки спе�

ціальній підсвітці має дати уро�

жай. Через відсутність земного тя�

жіння рослинам байдуже, де зна�

ходиться коріння – знизу чи

згори. Після «жнив» частину зерна

використовують у їжу, решту зали�

шають на насіння, а солому

можна ферментувати і перетвори�

ти на добриво для скляних трубо�

чок. Якщо це не гібрид, а сорт, то

можна вирощувати і 100 репро�

дукцій. Якщо ж політ нетривалий,

скажімо, на 10 років, то насіння

весь цей час може зберігатися в

холодильнику. Також проводяться

дослідження щодо вирощування

овочів, ягід і навіть квітів – щоб

забезпечити моральну підтримку

майбутніх мандрівників, бо багато

хто занепадає духом.

Наразі такі дослідження не

припиняються, але закінчилася

наша з NASA співпраця у цьому

напрямку. Американці не проти з

нами працювати, однак все впи�

рається у кошти, які наша країна

не бажає витрачати. 

Завдання ж Леоніда Каденюка

було направлене на більш швид�

кий результат – у космосі отрима�

ти насіння, бо й у цьому процесі є

певні складнощі. Перед його по�

льотом було підготовлено рослин�

ку суріпицю, яка в умовах космосу

зацвіла і дала насіння. З ним кос�

монавт повернувся на Землю, і

учені отримали можливість далі

працювати з цим насінням.

– Космос – це перспектива да�
лека, а над чим Ви зараз пра�
цюєте? 
– Ви розумієте, що кінцевих зав�

дань селекції не існує. Наша зада�

ча реагувати на глобальні зміни

клімату, які в Україні вже добре

відчутні. У наших 4 областях – АР

Крим, Миколаївська, Запорізька і

Херсонська – вже наочно відслід�

ковуються умови опустелювання,

і через нестачу вологи торік ці

регіони зібрали 13�15 ц/га зерна.

Це надзвичайно мало, і це три�

вожний сигнал.

Наприклад, на моїй пам'яті в

Київській області з 1970�х років не

дозрівала кукурудза ФАО�150 – це

дуже ранньостигла рослина, а

зараз дозріває середньопізня

ФАО�300. У наші Поліські краї

прийшла посуха, яка тут більш

шкодочинна, ніж на Півдні – там

ґрунти структурні, які утримують

вологу, а тут – легкі супіщані з

високим рівнем ґрунтових вод.

Тож у разі посухи в орному шарі і

шарі кореневої системи рослин

вологи немає. Тому на перше

місце виходить створення таких

посухостійких сортів, які б менше

потребували води для формуван�

ня урожаю. 

Залишається проблема моро�

зостійкості і зимостійкості пше�

ниці через наші нетипові зими,

коли спочатку вдаряє мороз, а

потім, можливо, випадає сніг. Так,

у останні кілька років у Харків�

ській та Сумській областях ті 20%

посівних площ під іноземними

сортами вимерзали. Дуже не хо�

четься, щоб 2003 рік повторився,

коли озима пшениця через льодо�

ву кірку вимерзла на 80% посівних

площ в Україні.

Тому сорти нашого інституту

мають хорошу посухостійкість і

морозостійкість, останніми рока�

ми ми не спостерігали в жодній з

областей України їхнього вимер�

зання. У своєму розпорядженні

маємо сучасні морозильні камери

іноземного виробництва, які до�

зволяють працювати над створен�

ням таких стійких рослин. 

Крім того, ми працюємо над

створенням високоінтенсивних

сортів. Добре видно, як вітчизня�

не сільське господарство розме�

жовуються: створюються великі

холдинги, які мають багатозатрат�

ні технології і хочуть отримувати

високі врожаї, і невеличкі госпо�

дарства, які, на превеликий жаль,

заради виживання не дотриму�

ються технологій, сівозмін, висна�

жують ґрунти без добрив. Тому ми

створюємо паралельно з високо�

інтенсивними короткостебловими

сортами – Смуглянка, Фаворитка,

Золотоколоса – середньорослі

універсального використання, які

витримують запізнілі посіви і

мають високу посухостійкість і

при цьому високу якість: Богдана,

Сонечко, Наталка.

Не слід забувати, що ми – Ук�

раїна, тому наша пшениця повин�

на мати високу якість, бо торги на

світових біржах затримуються

через відсутність достатніх об’ємів

високопротеїнової пшениці. І не

годиться нашій країні везти за

кордон фураж. Тому ми створили

й обладнали за найсучаснішими

вимогами лабораторії якості. За�

раз у світі виник новий клас пше�

ниці – екстрасильна пшениця су�

первисокої якості. Тому ми пра�

цюємо над створенням такої пше�

ниці, щоб Україна могла продава�

ти високоякісне зерно. Якість на

50% складається з хорошої генети�

ки і ще на 50% – з технологій. І

якщо генетики і селекціонери ро�

слин дали нові сорти високої яко�

сті, то «технологи» помітно відста�

ють. Наприклад, для виконання

Державної програми «Зерно» ми

до 2015 року повинні вносити 240

кг діючої речовини (NPK) на гек�

тар, а вносимо 69 кг. Про яку ж

можна говорити якість, якщо на�

ша пшениця голодна? Тому пот�

рібно покращувати технології.

– Тож за ситими пшеницями
можна їхати на цьогорічний
День поля? 
– Тепер це вже Дні поля, бо про�

водяться вони у різних областях

по всій Україні. Цьогоріч планує�

мо проведення 6�8 таких заходів у

наших базових господарствах, де

посіяні наші демонстраційні посі�

ви. Перший захід проводитиметь�

ся масштабно на урядовому рівні.

Тож ближче до проведення ми

широко про це повідомимо. І всіх

запрошуємо, приїжджайте. Бо не

гоже українцю чужий хліб їсти.

Тетяна Шелкопляс

Творець науки, що перемагає час

МОРГУН 
Володимир 
Васильович

Народився 10 березня
1938 року у селі Новосе�
лиця Чигиринського ра�
йону Черкаської області. 

Освіта: середня технічна
– закінчив агрономічний
факультет Знам’янського
сільськогосподарського
технікуму (1958); вища –
закінчив Українську
сільськогосподарську
академію (1963) за фахом
вчений агроном.

Трудовий шлях:

1964�1967 – аспірант
Української сільськогос�
подарської академії за
спеціальністю «генетика». 
1974�1986 – завідувач від�
ділу експериментального
мутагенезу Інституту мо�
лекулярної біології і гене�
тики АН УРСР.
З 1986 року директор
Інституту фізіології ро�
слин АН УРСР, який після
об’єднання з генетичними
відділами Інституту моле�
кулярної біології і генети�
ки реорганізовано в
Інститут фізіології рослин
і генетики НАН України.

Член Президії НАН Украї�
ни, академік�секретар
Відділення загальної біо�
логії НАН України. Пре�
зидент Українського
товариства фізіологів ро�
слин, екс�президент
Українського товариства
генетиків і селекціонерів
ім. Вавілова. 
Лауреат Державних пре�
мій у галузі науки і техні�
ки СРСР, УРСР, України,
премії НАН України ім.
Юр'єва, премії президен�
тів академії наук України,
Білорусі і Молдови.
Доктор біологічних наук
(1980), професор, акаде�
мік НАН України (1990). 

Автор та співавтор понад
380 наукових праць.
Автор 132 зареєстрованих
сортів і гібридів рослин. 

Заслужений діяч науки і
техніки України (1998). 
Нагороджений орденами
«Знак Пошани», Жовтне�
вої революції, князя Яро�
слава Мудрого V ступеня
(2003), Почесною грамо�
тою КМУ (1999). 

Присвоєно звання Герой
України з врученням
ордена Держави (2008).

ОСОБОВА СПРАВАПочаток на стор. 5
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ПОЧАТОК березня продовжив біржові тен�

денції минулого тижня: тривало зростання

кукурудзи, соя також відзначилась незнач�

ним зростанням і лише ринок пшениці так

і не зміг вийти на позитивний тренд.

Пшениця. З початку березня пшениця

втратила на Чиказькій біржі більше $4/т,

при цьому увага все більше прикута до но�

вого врожаю. Так, вже сьогодні очікують

збільшення нового врожаю австралійської

пшениці до 24,9 млн т проти поточного –

22,2 млн т. Погодні умови в основних краї�

нах�експортерах наразі сприятливі для от�

римання гарних врожаїв. Щодо старого

врожаю, то в черговому звіті USDA прогно�

зується незначне збільшення. Світові пере�

хідні залишки, за оцінками, можуть змен�

шитись на 135 тис. т. Ринок пшениці в очі�

кувані підтвердження можливості додатко�

вого об'єму експорту індійської пшениці –

5 млн т.

Незважаючи на те, що уряд України

розглядає можливість додаткового експорту

пшениці в кількості 500 тис. т, внутрішній

попит та ціни формуються переважно за ра�

хунок переробників. Інтерес трейдерів мі�

німальний з тенденцією до пониження.

Кукурудза. Починаючи з минулого

тижня ф'ючерси на старий врожай кукуру�

дзи впевнено росли. При цьому, враховую�

чи обмежений попит на кукурудзу з боку

країн третього світу, ціни на фізичному

ринку рухаються повільніше. Так, продавці

прагнуть отримати вищу ціну, враховуючи

зростання на біржі. З іншого боку, відчу�

вається тиск на ціни в очікуванні дешевого

нового врожаю та відносно низької ціни на

пшеницю. Потенційні покупці проявляють

незначний попит та не готові підніматись

до рівня $285�286/т на умовах FOB.

Трейдери перебувають в очікуванні чер�

гового звіту USDA, що вийде 08.03.2013 р.,

в якому прогнозують незначне збільшення

перехідних залишків кукурудзи в США та

зменшення перехідних залишків у світі.

Однак більший вплив на ринок має спра�

вити звіт від 28.03.2013 р. щодо залишків

станом на 01 березня 2013 року.

Вже зараз ми спостерігаємо ситуацію,

коли  різниця в ціні на старий та новий вро�

жай кукурудзи є дуже суттєвою, що по�

яснюється тим, що поточного року рівень

перехідних залишків в США є рекордно

низьким за останні 16 років, водночас пе�

рехідні залишки кукурудзи на 2013/14 МР

прогнозуються на рекордно високому рівні

за останні 26 років. Позитивні прогнози на

наступний рік пояснюються прогнозами

щодо збільшення посівних площ та вро�

жайності.

Після декількох тижнів спаду, ціна на

кукурудзу в Україні почала відновлюватись.

При цьому більш відчутним було зростання

по регіонам – від 30 до 100 грн/т. В подаль�

шому можемо розраховувати на позитив�

ний тренд у тому випадку, якщо після звіту

ринки продовжуватимуть зростати і відно�

виться попит на фізичному ринку.

Соя. Протягом останнього тижня ціни

на травневі соєві ф'ючерси зросли на близь�

ко $11/т. Підтримку ринку продовжує нада�

вати попит з боку Китаю, де маржа пере�

робників залишається на досить високому

рівні. Продовжуються затримки заванта�

ження суден в портах Бразилії. Окрім того,

на ринку очікується зниження оцінки вро�

жаю сою в Бразилії у порівнянні з лютне�

вими даними USDA. Підтримку ринку на�

дала інформація про продаж 330 тис. т аме�

риканської сої (в невідомому напрямку)

2012 року врожаю. З урахуванням цього

продажу загальні експортні зобов'язання

США становлять 96% від річного прогнозу.

Також було продано 345 тис. т американсь�

кої сої нового врожаю до Китаю. 

При цьому за попередніми оцінками, в

черговому звіті USAD в бік зниження

мають бути переглянуті обсяги виробниц�

тва сої в Латинській Америці та перехідні

залишки в США внаслідок стрімкого темпу

експорту. Якщо прогнози підтвердяться, то

це надасть ринку тенденції до зростання.

В Україні протягом останнього тижня

ціни на сою залишалися без змін. Надалі ці�

новий тренд буде аналогічним світовому.

Якщо звіт від 08.03.2013 р. надасть ринку

позитивного спрямування, то, більш за все,

ціни в Україні також матимуть підтримку.

Джерело: www.nibulon.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 05.03 по 08.03.2013 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 – – – – – – – 4800 – – – 4550 2070
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 2230 2210 – – 2110 – – – – – – 1980
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 2280 2250 2230 – – 2130 – – – – – 4370 2020
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 2300 2280 – – – – – – – – 4500 2070
Філія «Козацька», Херсонська обл. 2330 2300 2280 – – – – – – – – 4550 2070
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4300 1880
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1880
Філія «Артемівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4300 1880
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4300 1880
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4300 1900
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1900
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4300 1900
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – – – – – – – – – – – 4320 1900
Філія «Вітове», Черкаська обл. – – – – – – – – – – – 4320 1900
Філія «Кам’янка#Дніпровська», Запорізька обл. 2310 2280 2260 – – 2160 – – – – – 4530 2050
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – – – – – – – – – – – 4300 1850
Філія «Денихівська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4280 1850
Філія «Переяславська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4300 1870
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – – – – – – – – – – – 4300 1830
Старобільський елеватор – 2100 2050 – – 1950 – – – – – – 1830

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес�Трейдинг» на період з 05.03 по 06.03.2013 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» 1900 2100 2220 2200 – 4800 4270 1840
Вінниця1 1880 2050 2140 2130 – 4800 4230 1810
Кіровоград1 1880 2080 2200 2180 – 4800 4230 1820
Черкаси1 1870 2050 2150 2130 – 4800 4230 1800
Миколаїв1 1920 2070 2200 2170 – 4800 4300 1850

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

Джерело: www.mhp.com.ua

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» на період з 05.03 по 07.03.2013 року (до 24:00), грн/тонна

Базис поставки

Соняшник Пшениця Кукурудза Ячмінь,
для

виробника 

Овес, 
для

виробника
для

виробника
для по	

середника
для

виробника
для по	

середника
для

виробника
для по	

середника

ТОВ «Вінницька птахофабрика», Комплекс з виробництва кормів, м.Ладижин 5000 4500 – – – – – –
Новомосковська філія ПАТ з ІІ «Орель#Лідер», Дніпропетровська обл. 4900 4450 – – – – – –
Новомосковська філія ПАТ з ІІ «Орель#Лідер» елеватор №2, Полтавська обл. 4900 4500 – – – – – –
ТОВ «Катеринопільский елеватор», Черкаська обл. 4900 4400 2150 – 1900 – – –
ТОВ «Таврійський ККЗ», Херсонська обл. / EXW Новокаховський КХП – – 2200 2200 2050 2050 1600 –
ПАТ «Добропольський КХП», Донецька обл. 4800 4300 – – – – – –
ПАТ «Миронівський ЗВКК», Київська обл. 4900 4400 2200 – 1850 – – 2600

Цінові тренди на світових ринках зерна
ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

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

або зателефонувавши на автовідповідач (тел 0512 58704702)



Правосуддя – 
це фундамент держави
ТАКИЙ девіз українською мовою і латин�

ню супроводжує всіх, хто переступає поріг

юридичного факультету СНАУ. Саме усві�

домленню, що закон керує людьми у сус�

пільстві, навчають молодь аграрні освітяни

на чолі з деканом Світланою Іванівною

Запарою.

Учителем Світланка вирішила стати ще

у дитинстві. Наймолодша, третя, донька у

родині кадрового військового, вона зма�

лечку вирізнялася бійцівським характером

і загостреним почуттям справедливості.

Вочевидь, зізнається вона, – народилася

«суспільним діячем»: активістка з числа

сильних учнів, на яких спираються вчите�

лі у навчально�виховному процесі.

До учителів вона ставилася з надзви�

чайною повагою, й досі з великою вдячні�

стю згадує своїх класних керівників Лідію

Іванівну Мінченко та Аллу Григорівну Іса�

ченко, директора школи Олексія Андрійо�

вича Гвозденка. Здобуваючи шкільну осві�

ту, Світлана більше любила гуманітарні

дисципліни, відтак цілком природно її ці�

кавив ухил в історію і право, тож дівчина

свідомо по завершенні запорізької десяти�

річки вступила до Полтавського держав�

ного педагогічного інституту імені В.Г.Ко�

роленка, історичної батьківщини тата і

мами. Одразу після першої спеціальності

«історія і право» Світлана опанувала другу

– «психологія». Дуже цікаво, зізнається

вона, було розглядати історичні події –

створення, розквіт і занепад колись могут�

ніх держав, постатей, політичних течій – в

розрізі формування права. Крім того, було

цікаво дізнатися про особливості людської

психіки, поведінки, а також яким чином

без шкоди індивідуальному «внутрішньо�

му еґо» людини віднайти спільну мову як з

аудиторією загалом, так і з кожною окре�

мою особистістю. 

Проте вирішальною в освітянській

кар'єрі Світлани Іванівни стала третя вища

освіта – юридична, яку вона здобула у Ль�

вівському національному університеті

імені Івана Франка. Цей крок також був

цілком виваженим, адже з 1994 року пані

Світлана вже з чоловіком і сином�первіст�

ком повернулася до Запоріжжя і працюва�

ла викладачем права у Запорізькому ко�

мерційному технікумі та навіть очолювала

тут циклову комісію правових дисциплін.

На посаді старшого викладача, а згодом

доцента кафедри земельного та екологіч�

ного права Запорізького національного

університету, 2005 року пані Світлана за�

хистила кандидатську дисертацію на тему

«Удосконалення процедури вирішення ко�

лективних трудових спорів (конфліктів)

примирними органами в Україні».

Проте доля миттєво змінила її звичний

уклад життя – свою роль зіграв Його ве�

личність Випадок. Рішення працювати в

СНАУ і переїхати родиною до Сум було

прийнято майже одномоментно, після не�

тривалої, але змістовної розмови з ректо�

ром Володимиром Ладикою. Він цілеспря�

мовано залучає і заохочує кращі кадри для

роботи у виші, у тому числі і з інших міст

України. Побачивши ошатне сучасне нав�

чальне містечко в оточенні паркового

ландшафту, безлічі дерев і квітів, ознайо�

мившись з навчальною базою і пройшов�

шись студентськими аудиторіями, Світла�

на Запара взялася за ту складну роботу, яка

називається удосконалення юридичного

факультету вишу. Відтак, з вересня 2006

року Світлана Іванівна – завідувач кафе�

дри правового забезпечення АПК, декан

юридичного факультету Сумського націо�

нального аграрного університету.

«Від учителювання, – наголошує вона,

– я отримую справжнє задоволення, бо я

дуже люблю учителювати, люблю учнів,

особливо старшої вікової категорії, яку я

прекрасно розумію. Якби це було у школі,

то найкращу спільну мову віднайшла би зі

старшокласниками. І другий напрям

діяльності, який мені до душі, – це пра�

вознавство». 

У поєднанні цих двох найголовніших

захоплень і вбачає Світлана Іванівна своє

формування як особистості. У той же час

вона є активним юристом, бо переконана,

що не можна теоретично викладати пред�

мет без активної юридичної практики.

Тому пані Світлана також має практику

представництва різних цивільних спорів у

суді, вона є членом Асоціації фахівців тру�

дового права. 

Не новина, звичайно, що більшість пи�

тань, пов'язаних з обговоренням законо�

проектів, відбувається в освітній сфері.

Відтак фахівці вишу долучені до написан�

ня законопроектів – юридичний факуль�

тет СНАУ є одним із лідерів з отримання

державного замовлення на підготовку про�

ектів законів України. Освітяни мають

угоду про співпрацю з Інститутом законо�

давства Верховної Ради України, згідно до

якої викладачі і студенти беруть участь у

громадських слуханнях законопроектів; на

базі інституту педагогічний склад прохо�

дить курси підвищення кваліфікації, а

також студенти запрошуються інститутом

на наукові і практичні заходи. Так, нещо�

давно юристи вишу отримали державне

замовлення на розробку законопроекту

«Про систему вирішення трудових спорів в

Україні». Йдеться про розробку законодав�

чої бази щодо створення трудової юстиції

в Україні. До того ж торік фахівці факуль�

тету, здійснивши аналіз освітніх програм в

аграрній сфері і останніх законопроектів

про вищу освіту, об'єднавши пропозиції

викладачів інших вузів взяли активну

участь у розробці концепції аграрної осві�

ти в Україні – законопроекту «Про аграрну

освіту». 

У цьому питанні викладач аграрного

вишу, практик і науковець Світлана Запара

категорична – аграрна освіта серед ба�

гатьох галузей має лідерські позиції за ба�

гатьма показниками. Ніде правди діти, але

ці здобутки часто применшують, а недолі�

ки демонструють у першу чергу. Сьогодні

немає жодного навчального закладу, який

не мав би проблем. Але негативне ставлен�

ня до аграрної освіти з боку держави абсо�

лютно невиправдане. Тому головним

пунктом до концепції включене обов'язко�

ве збереження аграрної освіти як такої. У

документі також припускається можли�

вість оптимізації, але не бездумної, а такої,

що враховує особливості кожного навчаль�

ного закладу. При цьому слід уважно при�

дивитись до зарубіжного досвіду, зокрема,

такої аграрної європейської країни, як

Франція. Так, якщо взяти до уваги кіль�

кість всіх вищих навчальних закладів Ук�

раїни (на 2012 р.: I�II рівнів акредитації –

501; III�IV рівнів акредитації – 345), аграр�

ні навчальні заклади складають 5,7% від

всіх освітніх закладів III�IV рівня акреди�

тації та 7% – від всіх освітніх закладів I�II

рівня акредитації. 

У структурі аграрної освіти Франції на�

лічується 23 вищі навчальні заклади (вищі

школи) та 863 професійно�технічні ліцеї.

Державні аграрні навчальні заклади стано�

влять 40% від їх загальної кількості. Упра�

вління аграрними навчальними закладами

регіональне (24 регіони), закріплені відпо�

відні фахівці міністерства за певним регіо�

ном, у якому вони здійснюють функцію

моніторингу, аналізу, прогнозування, акре�

дитації тощо. Вивчаючи досвід європейсь�

ких країн, у яких розвивають агарну освіту,

слід добре подумати перед тим, як скоро�

чувати кількість агарних вишів в Україні.

Базовим принципом агарної освіти Ук�

раїни, на думку Світлани Запари, має

стати гармонійне поєднання «Аграрна ос�

віта – аграрна наука – аграрне виробниц�

тво», впровадження якого залежатиме від

створення регіональних навчальних нау�

ково�виробничих комплексів аграрної ос�

віти на основі положень Концепції рефор�

мування і розвитку аграрної освіти. При

цьому слід передбачити зв'язок аграрної

освіти з розвитком сільських територій;

поділ компетенції агарної освіти на акаде�

мічний та прикладний; фінансування аг�

рарної освіти на паритетних засадах: дер�

жавне, місцеве, виробниче. 

На думку пані Світлани, слід передба�

чити за зразком кращих європейських уні�

верситетів можливість створення ендау�

менту – інвестиційного грошового фонду,

що належить вишам із можливостями ви�

користання прибутку від фонду та обме�

женнями у його розпорядженні. Оскільки

ендаумент наповнюється переважно за ра�

хунок благодійних пожертвувань та спря�

мовує весь отриманий прибуток на ко�

ристь тих організацій, для підтримки яких

створений.

Освітянський процес у аграрній сфері

обов'язково має бути пов'язаний з вироб�

ничою діяльністю. Певною мірою, наголо�

шує декан, аграрія можна порівняти з ме�

дичним працівником: для того, щоб від�

бувся лікар, він обов'язково має проходити

практику – лікувати людей.

До того ж ліцензування і акредитація у

аграрній освіті повинні відбуватися з ура�

хуванням загальнодержавних підходів, але

з певним виокремленням: у процесі дер�

жавного замовлення до підготовки фахів�

ців мають брати участь представники аг�

ропідприємств. Це також закладено в ос�

нову концепції про аграрну освіту.

Категорично не згодна викладач із за�

кидами на кшталт того, що аграрні виші не

повинні готувати юристів. Навряд випу�

скник Національного університету «Юри�

дична академія імені Ярослава Мудрого»

поїде працювати до міст навіть обласного

підпорядкування Буринь або Ромни, про

село взагалі мова не йде. Водночас сьогод�

ні юридичної допомоги потребують прак�

тично усі аграрні підприємства, установи і

організації на всій території України. Тож

недоречно говорити, що сьогодні не пот�

рібні фахівці�юристи із земельного та аг�

рарного права. Підтвердженням цьому є

понад п'ятирічна практична робота створе�

ної при СНАУ «Юридичної клініки», яка

безпосередньо займається вирішенням

безлічі правових питань агропідприємств і

малозахищених громадян. На відміну від

інших вишів, у Сумах Юридична клініка

працює на постійній основі. Для неї ство�

рено спеціальне приміщення, до процесу

долучені викладачі і студенти юридичного

факультету. У такий спосіб студенти навча�

ються спілкуватися з людьми, правильно

вибудовувати запитання і відповіді, вести

необхідним чином діловодство і звикати до

документообігу. Також на базі клініки вио�

кремлюються найбільш типові проблеми і

запитання і таким чином створюється їхня

класифікація. Відтак є студенти, які кон�

сультують громадян із питань соціального

забезпечення, з трудових, кримінальних та

цивільно�правових питань. До того ж за�

клад – це зосередження наукової думки:

клініка оснащена комп'ютерами з виходом

в Інтернет до системи Ліга, тут є ціла нау�

кова бібліотека – довідники, кодекси, пі�

дручники тощо. Послуги Юридичної клі�

ніки користуються неабияким попитом з

боку населення – сюди щодня приїздять не

лише з міста і району, а навіть з області;

консультацію можна отримати також теле�

фоном. Найбільш активні студенти, які

працюють тут, отримують найкращі пропо�

зиції щодо працевлаштування. Нині викла�

дачі і студенти юридичного факультету за�

лучені до розробки програми кооперації у

Сумський області.

Слід зауважити, що наразі юридичний

факультет СНАУ має освітньо�кваліфіка�

ційний рівень «бакалавр». Однак завдяки

напрацьованому досвіду, створеному висо�

кокваліфікованому кадрово�викладацько�

му складу – тобто усьому необхідному по�

тенціалу і виконанню ліцензійних умов,

наш виш звернувся до Міністерства освіти

і науки України щодо ліцензування квалі�

фікаційного рівня «магістр». Багато випу�

скників факультету очікують на цю подію,

тож і викладачі, і студенти сподіваються на

позитивний результат. 

Для того, щоб по завершенні вишу і от�

риманні юридичної освіти молодь повер�

талася в рідне село або до районного цен�

тру і не ухилялася від такої роботи, потріб�

но вводити державне замовлення. А й по

сьогодні, на жаль, його немає.

Не полишає Світлана Іванівна і науко�

ву діяльність. Так 2009 року за редакцією
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Світлана ЗАПАРА



С.І.Запари опубліковано навчаль�

ний посібник «Правознавство» з

грифом Міносвіти. Поточного

року готується до друку підручник

за її співавторства «Цивільний

процес України». Завдяки тій на�

полегливій роботі, що проводить

СНАУ, відчутно покращилася

правова свідомість сільської мо�

лоді в регіоні. 

Щодо гендерної політики, то

при підборі кадрів ректор керу�

ється не статтю, а професійними і

людськими якостями. Йдеться не

лише про високий професійний

рівень, а й про багато інших скла�

дових поведінки і характеру, здіб�

ностей, що складають священне

поняття «вчитель».

СНАУ хіба що не єдиний виш,

в якому функціонує дорадчий

орган – «Жіноча рада». Цю служ�

бу порятунку очолює Світлана

Іванівна. Не секрет, що більшість

викладацького складу становлять

жінки, і кожна з них має свої про�

блеми не лише на роботі, а і у

повсякденному житті. І вона не

хоче їх висвітлювати: це і неповні

сім'ї, і певні захворювання та ви�

трати на лікування, проблеми не�

стачі часу на виховання дітлахів у

молодих родинах. Тож потрібен

хтось, хто б не на рівні пліток, а

перевірено доводив до керівниц�

тва такі проблеми. І головне, щоб

ці проблеми були вирішені. На�

приклад, скоординований графік

занять, щоб у молодої мами не

було пізніх пар, забезпечення

житлом або необхідними кошта�

ми тощо. Але ж людське життя

складається не лише з роботи, пе�

реконана Світлана Іванівна, і нав�

чає цьому свою чималу учнівську

гвардію.

«Економіка – 
це пісня!»
Цією дивною на перший погляд

сентенцією щороку розпочинає

свою першу ознайомчу лекцію

для студентів декан економічного

факультету Наталія Іванівна

Строченко. І зачаровує слухаць�

ку аудиторію з перших хвилин,

переконуючи учорашніх школя�

рів у правильності обраного ними

вишу і шляху в житті. «Економіка

– це основа сьогодення, основа

суспільства і розвитку. Економіку

не можна завчити або залишитися

до неї байдужим. Її треба співати

душею, серцем, бо вона – та сама

пісня, яку ти знаєш. Я хочу зако�

хати вас у цю захоплюючу науку!»

Наталія Іванівна побачила

Божий світ у селі Роменського ра�

йону, батьки наполегливо важко

працювали в колгоспі і тримали

чимале господарство. Тож про�

блеми села і стосунків селян із

владою пані Наталя знає від наро�

дження. Старша сестричка одразу

визначилася з долею – вивчилася

і пішла вчителювати у тій таки

сільській місцевості. Тато з ма�

мою залишилися вірними своїй

селянській долі, проте, на жаль,

вже пішли з життя. Тож домашнє

господарство тепер на сестрі. 

Наталка дуже любила матема�

тику і так само хотіла бути вчите�

лем, але в родині вже був один

учитель. Ніякою профорієнта�

цією і агітацією у той час держава

на селі не займалася, тож після

восьмирічки подальшу долю дів�

чини на родинній раді вирішили

так, як вирішували усі – відкрили

довідник для вступників до техні�

кумів і серед чотирьох на цій сто�

рінці вибрали Дніпропетровський

технологічний, бо звідти родом

була мама. Технікум Наталія за�

кінчила з відзнакою і хотіла всту�

пати до Московського державно�

го університету, однак познайо�

милася з майбутнім чоловіком,

який поступав до ХІМЕСГу (ни�

нішня назва – Харківський націо�

нальних технічний університет

сільського господарства імені Пет�

ра Василенка – прим. авт.). Тож

вона вступила до Харківського

сільськогосподарського інституту

ім. В.В.Докучаєва (нині – Харків�

ський національний аграрний уні�

верситет ім. В.В.Докучаєва –

прим. авт.), щоб отримати фах

бухгалтера.  Відтак Харків став мі�

стом, де молоде подружжя навча�

лося і поповнилося маленькою

донечкою. Наталія, крім іншого,

була відмінницею – Ленінським

стипендіатом, комсоргом еконо�

мічного факультету і інституту.

Отримавши дипломи з відзнака�

ми, Строченки поїхали працюва�

ти в село за направленням чоло�

віка – радгосп «Андріяшівський»

Роменського району на Сумщині.

Відтак загалом 15 років про�

працювала Наталія Іванівна го�

ловним бухгалтером: після 3 років

у Андріяшівці – п'ятирічку у рад�

госпі «Сумський» Сумського ра�

йону. Потім вона – головбух Сум�

ського районного управління

сільського господарства – в рід�

ному Харківському сільгоспінсти�

туті захистила кандидатську ди�

сертацію на тему: «Стан і шляхи

підвищення овочівництва в си�

стемі господарств «Укрплодовоче�

прому». В області на той час

працювало 14 потужних радгос�

пів, і проблема оптимізації овочі�

вництва була дуже актуальною.

Наразі вже і системи «Укрплодо�

вочепрому» немає, а проблема ви�

робництва якісних овочів, їхньо�

го зберігання і збуту залишилася.

Невдовзі набутий досвід і знання

Наталія Іванівна реалізовувала

вже на посаді головного бухгалте�

ра обласного управління сільсь�

кого господарства.

Як опинилася в СНАУ? Ната�

лія Іванівна переконана, що

зрештою реалізувалася її дитяча

мрія. Бажання захистити дисерта�

цію було покликане необхідністю

самореалізації, до того ж було до�

статньо матеріалів, документів і

обрахунків для її написання.

Коли пані Наталія перейшла

працювати до сумського радгоспу,

СНАУ був ще філією Харківсько�

го сільськогосподарського інсти�

туту, в якій не існувало економіч�

ної аспірантури. Проте були під�

готовчі курси з іноземної мови,

філософії тощо – тобто база для

захисту кандидатського мінімуму. 

«На одній з  виробничих

нарад, – згадує пані Наталія, – до

мене підійшов Іван Миколайович

Брюховецький, директор нашого

аграрного вишу, і зауважив, що

інституту вкрай потрібні небайду�

жі викладачі з виробничим досві�

дом. Тож три роки я працювала

викладачем за сумісництвом. Ос�

кільки мій чоловік так само прац�

ював в обласному управлінні, то

на сімейній раді ми вирішили,

нехай один залишається на упра�

влінській роботі, а другий йде на

викладацьку. 
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Наталія СТРОЧЕНКО (праворуч) веде нараду із завідувачами кафедр економічного факультету



Так з 1999�го я тут і залишилася, а

через рік стала деканом». А Іван

Брюховецький, який очолював

спочатку філію, а згодом інститут

понад 20 років, і по сьогодні

працює в рідному закладі радни�

ком ректора, завідувачем кафедри

логістики та виробничого менед�

жменту і викладає організацію

сільського господарства.

«Я переконана, що в аграрно�

му навчальному закладі (в інших

не працювала, тому не скажу) по�

винні працювати викладачі, які

крім учительського таланту, любо�

ві до дітей і знання предмету,

мають досвід практичної роботи в

галузі, – наголошує Наталія Іва�

нівна. – Ви запитали, з чим я йду

на лекції? З багажем знань і нави�

чок, з великою любов'ю до дітей і

до справи. І – з журналом успіш�

ності студентів, без конспектів. 

Я викладаю економіку АПК,

економіку підприємств. Найго�

ловніше покликання учителя –

зацікавити учнів предметом, зму�

сити їх слухати. Слухати уважно і

усвідомлювати почуте. У мене

трапляються лекції, де присутні

понад 200 студентів, і під час них

я навіть чую, як шелестить штора

біля вікна – така стоїть тиша.

Слухають!».

Зацікавити студента можна

лише тоді, переконує декан еко�

номічного факультету, коли ти го�

вориш як по�писаному, але від

себе, наводиш цифри, факти,

приклади. Водночас, щоб не ві�

дійти від основ бухгалтерського

обліку, оскільки змінилися стан�

дарти, Наталія Іванівна на кафе�

дрі бухгалтерського обліку вела

практичні заняття. Якби не це,

навряд би вона себе опанувала, бо

наразі дуже важко і практично

неможливо примусити себе чита�

ти спеціальну літературу з бух�

обліку: нові проводки, новий

план рахунків тощо.

В рамках згаданої розробки

програми кооперації у Сумський

області, студенти вишу складають

бізнес�плани. Наразі більше деся�

ти таких розробок витребувано

бажаючими долучитися до ство�

рення кооперативів, а за одним

бізнес�планом кооператив виграв

конкурс на бюджетні кошти для

підтримки у створенні.

У той же час бухгалтер, ствер�

джує Наталія Іванівна, – це не

просто людина, яка працює з су�

хими цифрами. Справжній фахі�

вець може взяти до рук складений

баланс підприємства – табличку з

декількох колонок зліва�справа –

і розповісти про це підприємство

практично все, навіть не бачачи

його. Щоб навчити цієї мудрості

інших, викладач сам, у першу

чергу, має все це знати, спираю�

чись на практичний досвід. 

«Тому наш ректор, Володимир

Іванович, нині правильно поста�

вив питання: ми змінили формат

практичної підготовки студентів,

тобто замість звичайної практики

деінде, ми направляємо наших

учнів адресно до сільгосппідпри�

ємств, і в навчальних планах для

практики приділяємо якомога

більше годин. Бо економіст може

елементарно стати керівником

господарства, і це буде зробити

йому набагато легше, якщо він

додатково отримає потім якусь аг�

рарну спеціальність.

У виші з 25 спеціальностей 9

– економічні. СНАУ, на переко�

нання пані Наталії, не просто аг�

рарний виш, а класичний аграр�

ний університет. Тут є всі необхід�

ні для нормального функціону�

вання агропромислового ком�

плексу держави спеціальності.

Сьогодні наша країна все більше

опановує ринкові механізми, по�

чинають функціонувати внутріш�

ні галузеві ринки, що максималь�

но наближені до світової економі�

ки. Функціонування агропідпри�

ємств від фермерських госпо�

дарств до агрохолдингів вплива�

ють на економіку країни. Однак

реалії життя дуже неоднозначні,

тож на відміну від соціалістичної

економіки, яку викладати було

набагато простіше, економіка су�

часна дуже залежить від політики.

Тому країні потрібна політична

стабільність. Тож паралельно з

теоретичними основами економі�

ки, яка навчає тому, як повинно

бути, слід викладати, як може

бути, як може не бути і як не по�

винно бути.

То що ж потрібно, щоб з ди(
пломом економіста розпочати
вдалий бізнес? Ось рецепт від де(
кана економічного факультету
Сумського національного аграр(
ного університету Наталії Іванів(
ни Строченко:

«Для цього перш за все потрі�

бен стартовий капітал. Так само

важлива ідея, однак ідей може

бути дуже багато в голові. Для

вдалого старту під ці ідеї потрі�

бен, наголошую, певний авансо�

ваний капітал. Наприклад, в кра�

їні особлива увага наразі приді�

ляється створенню кооператив�

ного руху. Однак навіть у обслу�

говуючий кооператив потрібно

вкласти гроші, а якщо їх немає,

то і розпочинати нічого. Як вихо�

дити на ринок? З чистим листком

і певним статутним капіталом,

нехай навіть він буде невеликим.

Отут ідея має відіграти роль при�

множення цього статутного капі�

талу, якщо вона вдала. Бізнесмен

обов'язково потрібен скласти біз�

нес�план і закласти до нього мі�

німум 40% рентабельності від

авансованого капіталу. 

Про фінансову стабільність

підприємства говорить багато по�

казників: рівень платоспромож�

ності. рівень рентабельності, рі�

вень фінансової незалежності. Ми

всього цього вчимо наших сту�

дентів.

Сьогодні проблема середніх

агропідприємств, яку холдинги,

до речі, вже у переважній більшо�

сті подолали, – це боязнь брати

на роботу молодих спеціалістів.

Так, це справді проблема підпри�

ємств, що бояться. Йдеться про

структури, які вже закріпилися на

ринку і давно працюють. Вливан�

ня свіжої крові, так би мовити,

тобто залучення дипломованої

молоді, дало би їм додатковий по�

штовх. Ми навчаємо наших сту�

дентів використовувати сучасні

моделі в економічних досліджен�

нях. Треба не лише вміти рахувати

прибуток, слід навчитися його

створювати, управляти процесом,

щоб створювати прибуток на

кожному етапі роботи підприєм�

ства. Існують також бюджетуван�

ня, різні методи стратегічного і

оперативного аналізу. Жодним

чином не хочу принизити фахо�

вий рівень випробуваних кадрів –

економістів і бухгалтерів цих під�

приємств, але вони радянські ме�

тоди намагаються перекласти на

сучасну економіку. Потрібні ж

нові підходи, смілива думка, певні

неординарні рішення, на які здат�

ні молоді люди.

Я знаю всіх своїх учнів і можу

з упевненістю сказати, що вони

–гідні фахівці. Сьогодні можна

брати навіть студента третього

курсу і пропонувати йому роботу і

кожен обов'язкового себе пози�

тивно проявить. Я навчаю їх не

боятися труднощів, не жахатися.

що робота складна і вони її не

здолають. Молодість не знає

страху, тому їй легше даються

будь�які вершини, треба лише не

боятися працювати на результат».

Тетяна Шелкопляс
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року група компаній «Ті Ей

Консалт» на замовлення Про�

екту USAID «АгроІнвест» про�

вела маркетингове дослідження

поточного стану кредитування

малих та середніх сільгоспви�

робників України. Зроблено це

для визначення цільових ніш та

можливостей для розвитку

ефективних технологій агро�

кредитування фінансовими

установами, що є партнерами

«АгроІнвесту».

Дослідження проводилося

в 24 областях України та АР

Крим в два етапи. На першому

етапі була визначена спеціалі�

зація сільськогосподарських

підприємств та динаміка

розвитку виробництва десяти

найпоширеніших сільгосп�

культур в кожній області. Було

здійснено порівняння техноло�

гічних карт сільгосппідпри�

ємств з технологічними карта�

ми, розробленими Харків�

ським національним аграрним

університетом ім. В.Докучаєва.

На основі якісного аналізу,

експертних оцінок та огляду

аналітичних звітів були окре�

слені головні шляхи та можли�

вості для збільшення продук�

тивності та прибутковості

малих та середніх сільгоспви�

робників. На другому етапі

дослідження вивчався поточ�

ний стан кредитування МСВ.

В результаті експерти визначи�

ли параметри, інвестиційний

потенціал та потреби у фінан�

суванні МСВ.

І от 5 лютого 2013 року ре�

зультати дослідження «Поточ�

ний стан кредитування малих

та середніх сільгоспвиробників

України» було презентовано

широкому загалу. В презентації

взяли участь керівник Проекту

USAID «АгроІнвест» Ерік

Блайх, заступник директора

Департаменту фінансово�кре�

дитної та податкової політики

Міністерства аграрної політики

та продовольства України Юрій

Міняйлик, Президент Асоціації

українських банків Олександр

Сугоняко, керівник компонен�

ту «Розвиток фінансування

малих та середніх виробників»

Проекту USAID «АгроІнвест»

Наталя Ліщитович, директор

компанії  «Ті Ей Консалт»

Ірина Алекса, спеціаліст із аг�

рофінансування Проекту

USAID «АгроІнвест» Олег

Стоянов та керівник Програми

кредитування ММСП (мікро–

малого та середнього підпри�

ємництва) в Україні Євро�

пейського банку реконструкції

та розвитку Хольгер Віфель.

Одним із головних факто(
рів, що стримують розвиток аг(
рарного бізнесу в Україні, є
брак фінансових ресурсів, заз�

начив Ерік Блайх. На його

думку особливо гостро ця про�

блема стоїть перед малими і се�

редніми виробниками сільсь�

когосподарської продукції.

Тому «АгроІнвест» працює над

тим, щоб допомогти МСВ от�
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римати доступ до фінансових

послуг.

Керівник Проекту USAID

«АгроІнвест» підкреслив, що на

його думку аграрний сектор Укра�

їни тримається саме на малих та

середніх сільгоспвиробниках, і

якщо не допомогти їм одержати

доступ до джерел фінансування,

це істотно обмежить як їх вироб�

ничий потенціал, так і взагалі –

можливість виживати в сьогод�

нішніх умовах. Саме ці обставини

спонукали Проект «АгроІнвест»

провести масштабне дослідження

стану агрокредитування в Україні,

зокрема кредитування дрібних та

середніх виробників.

Для визначення існуючих на

ринку прогалин та недоліків у на�

данні кредитів МСВ проект про�

вів комплексну оцінку постачаль�

ників кредитів (банківських та не�

банківських кредитних установ,

надавачів послуг лізингу, учасни�

ків ланцюжка доданої вартості) та

фінансових інструментів (вклю�

чаючи фінансування вирощуван�

ня врожаю, складські квитанції та

агрострахування). На основі цієї

інформації проект сприяє розроб�

ці та впровадженню ринково�орі�

єнтованих рішень для підвищення

доступу МСВ до кредитних ресур�

сів. Для збільшення доступу МСВ

до кредитів використовуються

субконтракти та технічна допомо�

га у формі тренінгів та розбудови

потенціалу, як на боці попиту, так і

на боці пропозиції.

Програми розбудови потенціа�

лу для банків, кредитних спілок та

інших небанківських фінансових

організацій включають тренінги за

такими темами, як управління ри�

зиками сільськогосподарського

сектора для МСВ та сільгосппід�

приємств, розробка кредитних ін�

струментів для агробізнесу, роз�

робка політики та процедур кре�

дитування сільського господар�

ства та тренінги для кредитних

спеціалістів. 

Проект співпрацює з фінансо�

вими установами, небанківськими

фінансовими організаціями та

учасниками ланцюжка доданої

вартості для розширення їхньої

обізнаності стосовно потенційних

ринкових можливостей у роботі з

МСВ. З новими інноваційними

кредитними продуктами та меха�

нізмами фінансування постачаль�

ники кредитів за підтримки про�

екту зможуть перейти від коротко�

строкового кредитування до се�

редньо– та довгострокового.

Розбудова потенціалу для

МСВ має на меті покращення

ефективності їх роботи та доступу

до кредитів шляхом ознайомлен�

ня їх з вимогами до кредитної до�

кументації, необхідної для взяття

кредиту (зокрема, до фінансової

документації), з перевагами та ри�

зиками позичання, законодавчи�

ми вимогами та обов'язками пози�

чальника. Проект сприяє також

розширенню доступу до інформа�

ції для ухвалення МСВ більш по�

інформованих рішень. Зокрема,

проект проводить тренінги та нав�

чальні поїздки для МСВ з метою

ознайомлення їх з передовими

технологіями у найрізноманітні�

ших сферах. Ці заходи допомага�

ють виробникам розібратися в

тонкощах сучасних технологій та

запровадити їх у своїх господар�

ствах, що підвищує прибутковість

їхнього бізнесу, а це робить їх

більш кредитоспроможними і, в

свою чергу, відкриває більш широ�

кий доступ до фінансування.

Аграрний сектор є одним з бю(
джетоформуючих секторів націо(
нальної економіки, частка якого в
останні роки складає близько
10%, підкреслив Юрій Міняй�

лик. У товарній структурі експор�

ту він посідає друге місце після

металургії та хімії і частка його

увесь час збільшується. Незва�

жаючи на поліпшення фінансово�

го стану сільськогосподарських

підприємств за останні роки і мо�

жливість використання власного

капіталу для фінансування проек�

тів з розвитку виробництва, біль�

шість сільськогосподарських това�

ровиробників для стабільного ро�

звитку потребують залучення

значних додаткових інвестицій, у

першу чергу – банківських креди�

тів.

Директор Департаменту фі�

нансово�кредитної та податкової

політики МінАПП розповів, що з

метою стимулювання кредитуван�

ня агропромислового комплексу

уряд, починаючи з 2000 року, за�

провадив систему пільгового кре�

дитування аграрного сектору еко�

номіки і здешевлення відсоткових

ставок за кредити. До того часу

банки практично не кредитували

аграрний сектор як занадто ризи�

кований, або давали кредити під

недосяжні для пересічного сіль�

госптоваровиробника відсоток.

Програма уряду дозволила досягти

значних змін: відсоткова ставка з

56% у 2000�му знизилася до 22% у

2012�му. Проте і така вартість для

аграріїв є зависокою. Тому лише

часткове відшкодування відсотко�

вої ставки дозволило розвинути

кредитування. З часу дії системи

до аграрного сектору залучено

кредитів на суму понад 127 млрд

грн. Наразі ця програма є найпо�

пулярнішою і найефективнішою і

перетворилася на мультиплікатор

для споріднених галузей економі�

ки. У 2000 році обсяги залучених

кредитів складали 2,1 млрд грн, у

передкризовому 2008�му – майже

17 млрд грн.

Збільшуються щорічно і обся�

ги пільгових кредитів: якщо у

2000�му їх сума склала близько 1

млрд грн, то у 2008�му – понад 15

млрд грн. На одну бюджетну грив�

ню, котра щорічно залучалася в

галузь, припадало 15�20 гривень

залучених інвестиційних коштів.

Чиновник Мінагрополітики за�

значив, що рівень повернення

кредитів підприємствами АПК є

доволі високим і складає близько

95%. Таким чином аграрії стали

надійними партнерами банків, з

якими вигідно працювати.

У 2012 році понад 2600 підпри�

ємств агропромислового комплек�

су залучили кредити загальним

обсягом понад 13,5 млрд грн, з

яких пільгові – 11 млрд грн. Від�

соткові ставки, під які підприєм�

ства залучали кошти, були на рівні

20�24%, що на 1�2% вище, ніж у

2011�му. За програмою здешевлен�

ня відсоткових ставок відшкоду�

вання здійснювалося в розмірі по�

двійної облікової ставки – 15,5%,

тобто фактично підприємства

сплачували самостійно лише 5�7%

річних. У іноземній валюті здеше�

влення ставок складало 7%.

Необхідно зазначити, що щорічна

потреба у компенсаційних коштах

для здешевлення залучених креди�

тів складає близько 1,5 млрд грн,

таких коштів у держави немає і

виділяється в кращому разі 30%

від потреби.

Як наголосив Юрій Міняйлик,

наразі уряд покладає великі надії

на новостворений Державний зе�

мельний банк і навіть виділив

кошти для його статутного фонду.

Урядовці сподіваються, що він

стане фінансовою установою, яка

могла би суттєво вплинути на рі�

вень відсоткових ставок на кре�

дитному ринку для аграрного сек�

тору економіки. Це новий напря�

мок, над яким зараз працює і на

який покладає великі надії Мін�

агрополітики.

Хто ж такі ці малі та середні
сільгоспвиробники і яка їх частка
у вітчизняному агробізнесі? Чи

варто взагалі опікуватися їх

долею? Варто. Станом на початок

2012 року в Україні подавали звіт�

ність 43479 сільськогосподарських

підприємства, з яких 41934 (96,4%

усіх підприємств) є підприємства�

ми сегменту МСВ. Це фермерські

господарства, агрофірми і ТОВи

розміром до 3000 га, що виникли

на уламках колгоспів і досі збері�

гають соціальну інфраструктуру

села. Посівні площі під сільсько�

господарськими культурами –

283,2 тис. кв. км, що становить

біля 47% загальної площі країни.

У 2011 році 28,9% усіх посівних

площ оброблялись особистими се�

лянськими господарствами, 32,3%

посівних площ знаходились у ко�

ристуванні великих сільськогос�

подарських підприємств та агро�

холдингів, а 38,8% посівних площ

в Україні оброблялись саме під�

приємствами МСВ.

Загальна площа посівних зе�

мель, що обробляються сіль�

госппідприємствами сегменту

МСВ, становить 11 млн га і розпо�

діляються вони наступним чином:

– 450 тис. га (4,1% від загаль�

ної посівної площі підприємств

МСВ) знаходилась у користуванні

господарств розміром до 50 га;

– 833 тис. га (7,6%) – госпо�

дарства розміром 50�200 га;

– 1291,2 тис. га (11,7%) – гос�

подарства розміром 200�500 га;

– 1876,6 тис. га (17,1%) – гос�

подарства розміром 500�1000 га;

– 6553,7 тис. га (59,6%) – гос�

подарства розміром 1�3 тис. га.

Основним напрямом діяльно�

сті підприємств МСВ у всіх обла�

стях України є рослинництво,

крім Херсонської та Закарпатської

областей, де частка рослинництва

(без овочівництва) становить 42%

та 37% відповідно. Найпоширені�

шими культурами, що вирощу�

ються підприємствами МСВ в Ук�

раїні є озима пшениця, соняш�

ник, кукурудза, озимий та ярий

ячмінь, соя та ріпак. Овочівництво

є другим за значенням напрямом

діяльності цих сільськогосподар�

ських підприємств в Україні. Част�

ка продукції овочівництва стано�

вить близько 19% від обсягу виро�

бленої продукції підприємствами

МСВ. Загалом можна говорити,

що підприємства МСВ, навіть згі�

дно офіційної звітності, є рента�

бельними (рівень рентабельності

становить від 7% на Луганщині до

35% у Запорізькій області).

Серед усіх областей України

виділяються дві області, де овочі�

вництво є головним видом діяль�

ності підприємств МСВ – Хер�

сонська (58% обсягу виробленої

продукції) та Закарпатська (52%)

області. 
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Продовження на стор. 12

Де взяти гроші малому виробнику
ДОСЛІДЖЕННЯ Для більшості кредитних установ малі та середні сільгоспвиробники (МСВ) – «земля
непізнана». Кредитування таких підприємств відносять до ризикованого та приймають інвестиційні
рішення на підставі найпростішого аналізу предмету застави. Причина – брак базової інформації про
наявність фінансово7привабливого потенціалу у сегменті МСВ. Між тим, кредитування МСВ
міжнародні фахівці вже тепер вважають одним з найбільш перспективних напрямів подальшого
розвитку фінансового сектора України. 

Під час презентації дослідження «Поточний стан кредитування малих та середніх сільгоспвиробників України»



ВЕЛИКОЮ частка продукції овочівництва є у Львів�

ській (36%), Волинській (35%), Рівненській (34%),

Чернігівській (32%) та Житомирській (31%) областях.

Найменшою доля продукції овочівництва серед об�

сягу виробленої продукції підприємств МСВ є у Кіро�

воградській (лише 2%), Черкаській (4%), Полтавській

(5%) та Луганській (6%) областях. Загалом площі під

овочами займають близько 7,3% від усіх посівних

площ країни. Головною характеристикою овочівниц�

тва в Україні є те, що майже 95% посівних площ (а

відповідно і виробництва) під овочами обробляються

особистими селянськими господарствами.

Тваринництво є третім за значенням напрямом

діяльності МСВ в Україні, проте частка продукції

тваринництва становить лише 3% (біля 3 млрд грн,

або $380 млн) від обсягу виробленої продукції. Най�

вищою частка продукції тваринництва у обсязі ви�

робленої продукції підприємств МСВ є у областях

Північної та Західної України: Закарпатській (11%),

Волинській (10%), Львівській (10%), Житомирській

та Чернігівській (по 10%) областях. Станом на

01.01.2012 року підприємства МСВ утримували 5,7%

усього поголів'я корів в Україні, 7,9% поголів'я сви�

ней, 8,5% – овець та кіз, 1,6% – птиці.

Найбільша кількість корів утримується підпри�

ємствами МСВ у Київській, Волинській, Чернігів�

ській, Житомирській, Рівненській областях, найбіль�

ша кількість свиней утримується підприємствами

МСВ у Кіровоградській, Київській, Дніпропетров�

ській, Одеській областях. У 2011 році підприємства�

ми МСВ було вироблено 3,5% м'яса (від усього обся�

гу виробництва по країні), 3,2% молока, 1,6% яєць. 

Хоча все ж тваринництво не є спеціалізацією під�

приємств МСВ в Україні. Причинами для цього є

необхідність значних капіталовкладень (для будів�

ництва приміщень для утримання тварин, їх облаш�

тування, купівля необхідного обладнання), відсут�

ність стабільних та налагоджених каналів збуту ви�

робленої продукції (відсутність стаціонарних пунк�

тів приймання молока, відсутність пунктів забою

тварин, відсутність достатньої кількості холодильних

установок для зберігання продукції тощо). До того ж

відчувається брак необхідних знань та відсутність мо�

жливості утримання у штаті підприємства ветерина�

рів для догляду за тваринами (що можуть собі дозво�

лити великі сільськогосподарські підприємства). Ну

і останній цвях у домовину тваринництва МСВ –

низькі закупівельні ціни на продукцію.

Недостатність сучасної та ефективної сільсько�

господарської техніки є одним із головних чинників,

що стримує розвиток сільгоспвиробництва усіх під�

приємств, в тому числі і малих та середніх. Для під�

приємств сегменту МСВ питання наявності та до�

ступності техніки є особливо критичним, оскільки

результати діяльності не завжди дозволяють придба�

ти нову техніку.

Як свідчать зібрані дані, майже 75% зернозби�

ральних комбайнів та 72% тракторів знаходяться у

володінні підприємств МСВ, при цьому майже по�

ловина техніки, що використовується підприємства�

ми МСВ, знаходиться у користуванні підприємств з

посівними площами 1�3 тис. га. Найбільша кількість

сільськогосподарської техніки зареєстрована у Він�

ницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській,

Одеській, Полтавській областях. За різними оцінка�

ми та відповідно до експертних думок, отриманих в

ході проведення дослідження, від 60 до 80% сільсько�

господарської техніки є зношеною та неефективною,

використання такої техніки збільшує собівартість ви�

рощеної продукції та призводить до більших втрат

при зборі урожаїв.

Кошти аграріям можуть дати банки, кредитні
спілки та постачальники матеріально(технічних ре(
сурсів (закупівельники, трейдери, переробники
тощо), вважає Наталя Ліщитович. Проте зараз

банки в основному кредитують великих сільгоспви�

робників. Зокрема тому, що у великих компаній є ор�

ганізована фінансова звітність та є ліквідне забезпе�
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Початок на стор. 11 Приймаючи до уваги частку підприємств МСВ,

обсяг необхідних кредитних коштів становить біля

500 млн грн ($63 млн). 

Згідно експертних оцінок третина усіх залучених

кредитів спрямовуються на поповнення обігових

коштів, решта – на придбання основних засобів.

Таким чином, оцінена потреба в кредитних коштах

підприємств МСВ в цілому по Україні становить

$850 млн (6,8 млрд грн) на поповнення обігових

коштів та $2,9 млрд (23,2 млрд грн) – на придбання

сільськогосподарської техніки.

Експерти вважають, що розподіл потреби в отри�

манні банківських кредитів по областях відповідає

співвідношенню потреби в обігових коштах. Обла�

стями з найвищим потенціалом для агрокредитуван�

ня підприємств МСВ є Вінницька, Дніпропетров�

ська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Одесь�

ка, Миколаївська, Херсонська, Черкаська, Полтав�

ська, Харківська області. Приймаючи до уваги оцін�

ки експертів, а також дані про забезпеченість сільсь�

когосподарською технікою, аналітиками була підго�

товлена оцінка потреби в кредитах на придбання ос�

новних засобів. Навіть за скромними підрахунками

для цього необхідно майже $3 млрд. 

Звичайно, оновлення парку сільськогосподарсь�

кої техніки неможливо здійснити за один рік. Тому

потенціал залучення банківських кредитів на прид�

бання техніки необхідно розглядати як потенціал на

найближчі роки. При цьому також необхідно брати

до уваги те, що оцінка була здійснена на основі ста�

тистичних даних, і можна говорити про те, що фак�

тичний потенціал є значно вищим (на 20�30% –

$3,6�4 млрд).

* * *

ЯКОСЬ так вийшло, що багатоукладність сільського

господарства України виглядає як триголовий змій з

казки. Перша голова – крупні підприємства�агро�

холдинги, що є частиною вертикально інтегрованих

компаній або аграрним підрозділом фінансово�про�

мислових груп. Ці підприємства не відчувають неста�

чі в обігових коштах, бо завжди можуть залучити їх з

інших сегментів системного бізнесу компанії. Опіку�

ватися ними на рівні держави ніхто не збирається –

вони самі про себе подбають. 

Друга голова – це селяни�одноосібники. Попри

дрібноту їх земельних наділів (особливо на тлі зе�

мельних банків агрохолдингів), саме вони надоюють

левову частку (78%) молока, утримують 66,6% загаль�

ної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі

77,5% корів, 52,8% свиней, 84,8% овець і кіз, 45%

птиці всіх видів, вирощують майже 90% овочів. Цей

потенціал також варто розвивати, але селян�одно�

осібників вже взяло під батьківське крило Мінагро�

політики, яке відповідно до програми «Рідне село» з

часом перетворить їх життя на один суцільний коо�

перативний рай. Бо величезні обсяги виробництва

домогосподарств поки що практично безоплатно

проходять повз податкового інспектора, а державі це

прикро. А от у кооперативі налагодять облік і кон�

троль – і податки легше стягувати. 

Ну і третя голова – це якраз і є малі та середні

сільгоспвиробники – фермери, та інші підприєм�

ства�юридичні особи. З податками тут все гаразд –

платять як миленькі, а от з державною допомогою –

не склалося: навіть здешевлення відсотків за креди�

тами доступне лише для третини (ну а ділити дефіцит

– це національний вид спорту нашого чиновництва).

Як виявилося з дослідження, малі та середні вироб�

ники, незважаючи ні на що, посідають чільне місце у

землеобробітку та виробництві деяких видів сіль�

госппродукції. Держава ними поки що не дуже опі�

кується, відтак цю місію і взяв на себе Проект USAID

«АгроІнвест». Можливо, роздивившись через амери�

канські окуляри цю форму господарювання, наші

чиновники зрозуміють, який гігантський потенціал

міститься у цих малих підприємствах та почнуть на�

решті приділяти їм належну увагу не лише під час

розподілу бюджетних коштів...

Олесь Євтєєв

чення по кредитам. До того ж ве�

ликі підприємства диверсифіку�

ють напрямки діяльності, що

може компенсувати можливі втра�

ти на одному із них. Самі ж банки

може і хотіли б кредитувати МСВ,

та потерпають через відсутність

технологій проведення фінансо�

вого аналізу сільськогосподарсь�

ких підприємств, до того ж в бан�

ків явно недостатньо спеціалістів

для роботи з невеликими сільсь�

когосподарськими підприємства�

ми, тому їм вигідніше видавати ве�

ликі за розмірами кредити при

відносно менших трудозатратах.

Основними формами креди�

тів, що надаються комерційними

банками сільськогосподарським

підприємствам сегменту МСВ, є

відновлювальні та невідновлю�

вальні кредитні лінії із відстроч�

кою платежу та гнучким графіком

погашення кредитів. Найбільш

активними системними банками,

що працюють з сільськогосподар�

ськими підприємствами сегменту

МСВ є Райффайзен Банк Аваль,

Креді Агріколь, Прокредит Банк,

ПУМБ. На думку Наталі Ліщито�

вич, у невеликих за розміром фер�

мерських господарствах та сільсь�

когосподарських підприємствах

(до 100 га) значна доля кредитів

(40%) використовується для осо�

бистих цілей керівників підпри�

ємств, тобто не для господарської

діяльності.

Відповідно до експертних оці(
нок, близько 40% агробізнесу в
Україні (11 млн га оброблюваних
земель та біля 41 тис. підпри(
ємств) відчуває недостатність фі(
нансування, повідомила директор

компанії «Ті Ей Консалт» Ірина

Алекса. На основі результатів

дослідження, приймаючи до уваги

інформацію про кількість підпри�

ємств МСВ у кожній області, екс�

перти визначили найбільш інве�

стиційно�привабливі області для

запровадження програм кредиту�

вання сільськогосподарських ви�

робників сегменту МСВ, та обсяг

необхідних для цього фінансових

ресурсів.

Зокрема, у Одеській області

знаходиться 4546 підприємств

МСВ, а їх потреба в кредитах

складає $60,9 млн, Миколаївська

область – відповідно 3798 підпри�

ємств МСВ та $52,9 млн, Хер�

сонська область – 2210 підпри�

ємств МСВ та $84,7 млн, Київська

область – 1633 підприємства МСВ

та $55,5 млн, Дніпропетровська

область – 3467 підприємства МСВ

та $51,7 млн, Кіровоградська

область – 2773 підприємства МСВ

та $48,7 млн.

Згідно експертних думок ке�

рівників управлінь агропромисло�

вого розвитку, частка кредитів під�

приємствам МСВ становить 30�

40% від загального обсягу креди�

тів, що надаються сільськогоспо�

дарським підприємствам. Прий�

маючи до уваги суму виданих кре�

дитів комерційними банками у

2011 році у розмірі 27,4 млрд грн

($3,4 млрд), суму наданих креди�

тів підприємствам МСВ вони оці�

нюють у розмірі – 8 млрд грн ($1

млрд). Так, наприклад, згідно оці�

нок опитаних експертів, сума кре�

дитів, наданих сільськогосподар�

ським підприємствам Чернігів�

ської області у 2011 році, склала

360 млн грн ($45 млн усім сільсь�

когосподарським підприємствам),

з яких 230 млн грн ($28,8 млн) –

на придбання сільськогосподарсь�

кої техніки. За експертними оцін�

ками частка кредитів підприєм�

ствам МСВ становила біля 40% –

140 млн грн (близько $18 млн) з

них 92 млн грн ($11,5 млн) – на

придбання техніки.

Згідно розрахунків Головного

управління агропромислового ро�

звитку Чернігівської ОДА, потре�

ба підприємств Чернігівської об�

ласті в кредитних ресурсах стано�

вить 1,2 млрд грн ($150 млн) на

рік, тобто майже в 3 рази більше,

ніж фактично отримано сільсько�

господарськими підприємствами

області (360 млн грн, або $45 млн).



Ольга Самар народилася на Ки�

ївщині у мальовничому селі з про�

мовистою назвою – Житні Гори. З

дитинства її оточували і надихали

краєвиди рідної землі, і, як і

кожна дитина, вона малювала. Та

з часом період освоєння маляр�

ства закінчився і її полонило нове

захоплення – музика. Отак і жила

вона – допомагаючи мамі по гос�

подарству (батько помер, коли їй

виповнилося тринадцять), нав�

чаючись у двох школах – звичай�

ній і музичній. Мама працювала у

дитсадку, тому і Оля з дитинства

проводила з дітьми майже весь

час: відтак щодо майбутньої про�

фесії роздумів не було – після

школи пішла працювати у мамин

дитсадок і заочно вступила до пе�

дінституту. Спершу була музич�

ним керівником, вихователькою,

потім, після закінчення вузу – за�

відуючою. Отак би і текло спокій�

но і налагоджено її життя, якби

одного осіннього вечора 2008 року

їй нестерпно, як спраглому води,

не захотілося малювати. Так не�

стерпно, що ледве знайшла зви�

чайну ручку і на папері почала ма�

лювати м'яку іграшку – перше, що

спало на думку.

На щастя, той осінній вечір не

залишився випадковим епізодом,

а став переломним моментом у

житті. Тридцятилітня, соціально

цілком успішна жінка зрозуміла,

що без малювання жити не

зможе. І це тим більше дивно, що

ніякої цікавості до образотворчо�

го мистецтва раніше вона не мала

– не захоплювалася живописом,

не відвідувала художніх музеїв,

виставок та галерей (та й де ті га�

лереї в селі?). Що робити, з чого

починати? В селі ж бо умов для

навчання живопису немає, до

того ж і матеріальний стан був не

найкращий – якраз виплачувала

кредит. Та для людини, що усвідо�

мила своє покликання, перепон

не існує. На останні гроші купила

зо п'ять пензликів, сякі�такі

фарби та кілька картонок. І поча�

лося:  вчилася малювати – в ос�

новному, копіюючи картини

інших художників.

Вже перші її роботи зацікави�

ли продавця у магазині, де вона

замовляла для них рамки. Саме

він і наполіг, щоби Оля поїхала до

столиці, на знаменитий Андріїв�

ський узвіз – Монмартр українсь�

ких художників. Про те, щоб про�

давати свої картини, спершу і

мови не було – хотілося просто

дізнатися думку професіоналів.

Долаючи сором, підходила до зав�

сідників узвозу і показувала кар�

тину. Як не дивно, її аматорський

натюрморт захотіли купити всі ре�

алізатори, до яких вона підходила

на узвозі, і зупиняло їх лише те,

що робота була виконана не на

полотні, а на картоні.

Зате один з узвозівських ху�

дожників тут же запропонував ро�

боту – Оля виконувала підмальов�

ки до його картин. Працювала на�

віть не за хліб, а за науку, хоча нав�

чати художник її не став – пока�

зав лише суто технологічну осно�

ву: як підготувати полотно, чим

розводити фарби, які вони взагалі

бувають, ті фарби. Втім, Оля йому

й досі вдячна, адже між техноло�

гічними повчаннями інколи вда�

валося «вивудити» і якусь ми�

стецьку пораду.

Негаразди зі здоров'ям на

якийсь час позбавили її можливо�

сті працювати у студії художника,

проте вона облаштувала майстер�

ню вдома і наполегливо удоскона�

лювала художню техніку. Навчати�

ся по книжках було нереально –

адже їх автори виходили з можли�

востей художнього училища, а не

сільського педагога. Тому основ�

ними вчителями стали власна ін�

туїція та роботи інших художни�

ків. І, звичайно, праця – багато

праці. Цілісінький день вона

присвячувала дитсадкові – адже

потрібно було не лише керувати

педколективом, але й опікуватися

харчами для їдальні, матеріалами

для нескінченних ремонтів – у

країні в розпалі була економічна

криза. А ще ж і домашнє госпо�

дарство – це ж село: і город, і

кури�гусі, і кабанчик, і кози… Для

малювання залишалися лише

ночі, які вона і проводила біля

мольберта.

На зарплату директора сільсь�

кого дитсадка не розженешся –

вистачало лише на хліб та фарби,

тому коли їй запропонували поса�

ду керівника готельно�ресторан�

ного комплексу – погодилася. Рі�

шення далося нелегко, адже 15

років життя було віддано дітям,

однак вектор життя вже повернув

в інший бік. Грошей стало більше,

та от часу не стало зовсім. Пані

Ольга – сильна особистість і мог�

ла стати цілком успішною бізнес�

вумен, проте нова робота забирала

таку купу сил і нервів, що на себе

їх майже не вистачало. Витримала

рік, поки не усвідомила, що вибір

між грошима і творчістю робити

все одно доведеться. Втім, вона

вже знала, в чому її покликання, і

покинути живопис не могла, тому

у 2011�му залишила роботу. Лише

тепер вона почала працювати по�

справжньому, однак все більше

давався взнаки брак знань: примі�

ром вона зовсім не вміла писати з

натури – лише по фотографії.

На той час її картини вже мали

своїх поціновувачів, потихеньку

розліталися Україною і світом –

одна з робіт зараз аж у Об'єднаних

арабських еміратах, проте Ольга

не тішила себе ілюзіями відносно

власної майстерності – їй конче

не вистачало школи. Проте хто

шукає – той знайде, і коли учень

готовий – учитель прийде сам.

Ользі Самар дуже пощастило –

зараз вона навчається у прекрас�

них педагогів і не менш прекрас�

них художників: Віктора Левчен�

ка та Людмили Лаврової. Два�три

рази на тиждень вона їздить до

Києва на навчання. Дорога заби�

рає три години в один кінець та

ще й важка селянська праця зава�

жає рукам бути завжди вправни�

ми. Мама�пенсіонерка господар�

ству ради не дасть і тому все дово�

диться робити самій. «Якось нако�

силася вдома, приїжджаю в сту�

дію, а Віктор Леонідович каже: що

це в тебе руки ходуном ходять?». 

Її будинок, неначе корабель на

гребені хвилі, стоїть на узвишші

над річкою Рокитою, а у вікна

кухні стукають гілки вишень.

Вона дуже любить тварин і крім

звичної сільської живності в гос�

поді живуть троє собак і кіт. Тва�

рини ж були першими персонажа�

ми її картин і довгий час Ольга

Самар позиціонувалася як аніма�

ліст. Втім, з часом творчі горизон�

ти розширилися, додалася фахова

майстерність і тепер її більше ва�

бить жанровий живопис. Ольга

успішно опановує різні художні

стилі і техніки, а з кожною новою

роботою відкриваються ще неві�

домі грані художниці, проявляєть�

ся сила таланту і натхненне горін�

ня. Вона хотіла б навчатися далі,

хоча б заочно отримати фахову ос�

віту в інституті декоративно�при�

кладного мистецтва та дизайну,

але друга вища освіта – лише за

гроші. Поки що таких статків жи�

вописом не заробила. Картини

пані Ольги виставляються у київ�

ських галереях, продаються через

Інтернет. І хоча художниця не йде

у фарватері кон'юнктурних смаків

широкого загалу, а пише від душі,

саме це і робить її живопис комер�

ційно успішним. Звісно, не можна

сказати, що це дає якість суттєві

статки, адже Ольга Самар не на�

лежить до тієї когорти модних ху�

дожників, на роботи котрих штуч�

но формується попит. Але найго�

ловніше – вона займається улю�

бленою справою. Адже це справді

щастя: знайти свою дорогу в житті

і йти за покликанням до власних

вершин, незважаючи на всі обста�

вини та умови. 

Приклад художниці доводить,

що не варто боятися рішучих змін,

не треба триматися обридлої колії

буденності. Якщо душа прагне ви�

сокого, потрібно відгукнутися на

її поклик – лише так можна зали�

шатися людиною. І ніякі обстави�

ни матеріального характеру, гео�

графічна віддаленість від культур�

них центрів не можуть слугувати

виправданням втраченої мрії. Тож

хай творчий неспокій ніколи не

полишає жінок, бо лише він окри�

лює і дає сенс нашому існуванню.

Олесь Євтєєв
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Різнобарвна ода
Ці два слова жіночого роду – Земля і Жінка. Інакше бути просто не може. Адже це
вічна першооснова всього існуючого, це виток життя. Їх завжди хочеться писати з ве$
ликої літери, адже диво, яке відбувається завдяки Землі і Жінці на планеті ніколи не
перестане вражати. Це дві життєдайні субстанції. Життєдайні не в банальному,
прикладному значенні, а у всеохоплюючому і всенаповнюючому. У них спільна сутність
– невпинне творення. Це їхня природа і насущна потреба – давати світові щось дійсно
вічне, незважаючи на часи, обставини та умови. Саме тому плоди їхнього творення
надихають і окрилюють людство багато тисячоліть. 
Ні для Землі, ні для Жінки ніколи не було легких часів. Нашим сучасницям ой як не про$
сто втриматись на бистрині життя і зуміти розпізнати і проявити всі грані свого
творчого начала, повністю розкрити закладене Всевишнім. Проте вони скрізь встига$
ють, у них все виходить, адже душа їхня осяяна світлом, яке не згасне ніколи. Здавна
українки не мислили свого життя без прекрасного і втілювали його довкола себе. Голов$
ним об'єктом, де господиня могла вповні продемонструвати свій смак та хист була піч.
Ні, не в сенсі приготування страв, хоча наші жінки і в цьому майстрині, а саме у худож$
ній творчості, бо білий айсберг печі посеред хати був природнім полотном для жінки$ху$
дожника, котра малювала на ньому дивовижні орнаменти з квітів, птахів та звірів.
Сьогодні піч у хаті вже не зустрінеш – хіба що у музеї, чи віддаленому від цивілізації кі$
лометрами і роками селі. Але творча натура жінок все одно прагне виплескуватися
фарбою на полотні і вони малюють, як кохають – палко, пристрасно і натхненно.
Про одну з них наша розповідь.
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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 1 березня 2013 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 262,07 7,1325 #0,0175 7,2050 0,0175 7,2225 #0,0125 7,2975 #0,0275 7,4250 #0,0400
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 277,78 7,5600 0,0625 7,5600 #0,0350 7,6100 #0,0650 7,7325 #0,0825 7,8800 #0,1000
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 301,20 8,1975 0,1700 8,0525 #0,0675 8,0975 #0,0975 8,1050 #0,1100 8,1500 #0,1400
CBOT Чикаго (Кукурудза) 285,12 7,2425 0,3400 7,0850 0,2425 6,8700 0,1525 5,8425 0,1125 5,5675 0,0400

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

538,10 14,6450 0,0325 14,4350 #0,0025 14,2725 0,0075 13,8800 #0,0150 13,1700 #0,0100

США. Ставки океанського фрахту на 1 березня 2013 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 19 18
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 31
Південь Південної Америки (Чилі) 35
Північ Південної Америки (Колумбія) 23
Схід Південної Америки (Бразилія) 35
Західна Африка (Нігерія) 31
Східне Середземномор'я (Італія) 40
Західне Середземномор'я (Марокко) 36
Близький Схід (Єгипет) 25
Японія 47 46

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 34
Західна Африка (Нігерія) 43
Близький Схід (Єгипет) 28

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 39
Європа (Роттердам) 24
Близький Схід (Єгипет) 26

Великі Озера

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

Північно#Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 35
Південь Південної Америки (Чилі) 38
Північ Південної Америки (Колумбія) 29
Близький Схід (Єгипет) 35
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 51
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 40 38
Тайвань 33 30
Південна Корея 30 37
Японія 25 24

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 +3,5431 288,1760
CBOT # Травень '13 +2,2046 279,1212
CBOT # Липень '13 +1,6535 270,0665

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext # Березень '13 +1,6331 285,4716
Euronext # Червень '13 +0,3266 291,6776
Euronext # Серпень '13 +0,6533 291,3509

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT # Березень '13 +0,0735 255,8096
CBOT # Травень '13 +1,2493 259,4105
CBOT # Липень '13 +1,8372 260,6598

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext # Березень '13 #1,3065 321,7272
Euronext # Травень '13 +1,9598 308,6621

Euronext # Листопад '13 +0,6533 275,9995
Лондон # Березень '13 #0,3783 305,3117

Лондон # Травень '13 #0,3783 308,7167
Лондон # Липень '13 #0,3783 310,5327

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext # Травень '13 +4,2461 616,6710
Euronext # Серпень '13 +2,9396 566,3705

Euronext # Листопад '13 +2,9396 564,0841
Вінніпег # Березень '13 +5,4581 619,7856

Вінніпег # Травень '13 +1,1696 612,4756
Вінніпег # Липень '13 #0,6823 603,0214

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT # Березень '13 #3,4810 230,5572
CBOT # Травень '13 +2,5527 225,4517

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT # Березень '13 +2,2781 549,8327
CBOT # Травень '13 +1,6167 538,8096
CBOT # Липень '13 +1,6167 531,9018

Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT # Березень '13 +2,9762 479,3903
CBOT # Травень '13 +2,4251 480,4926
CBOT # Липень '13 +2,8660 474,8708

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT # Березень '13 #0,2863 109,9559
CBOT # Травень '13 #0,2863 110,4185
CBOT # Липень '13 #0,3084 110,9692

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT # Березень '13 #4,5195 333,5590
CBOT # Травень '13 #4,5195 338,9603
CBOT # Липень '13 #4,5195 345,4640

Етанол Ціна ($) за літр

CBOT # Березень '13 +0,0074 0,6425
CBOT # Квітень '13 +0,0069 0,6439

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME # Березень '13 +0,0055 3,3700
CME # Квітень '13 +0,0165 3,3535

CME # Травень '13 +0,0110 3,3480
Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон # Травень '13 +1,1000 516,7000
Лондон # Серпень '13 +1,9000 506,8000
Лондон # Жовтень '13 +1,8000 502,8000
NYBOT # Березень '13 +2,4229 400,6608

NYBOT # Травень '13 +2,2026 401,9824
NYBOT # Липень '13 +1,5419 411,2335

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 5 березня 2013 року

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

ня 2012 року по 5 березня

2013 року становив 2129,112
тис. тонн на загальну суму
18,110 млрд 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) 1185663 7600 12225 8343 2166,01
Пшениця м'яка 4 класу (2008 року) 258542 7200 12075 9212,4 2391,72
Пшениця м'яка 5 класу (2008 року) 36792 8300 10625 9623,5 2498,45
Жито продовольче (2008 року) 27623 5600 7600 6301,4 1635,97
Ячмінь фуражний (2008 року) 44666 6000 8825 7605,6 1974,57
Пшениця м'яка 3 класу (2009 року) 452570 7600 11025 8569 2224,68
Пшениця м'яка 4 класу (2009 року) 49680 7325 11125 8610 2235,33
Жито продовольче (2009 року) 4590 5625 6575 6247,1 1621,87
Пшениця м'яка 3 класу (2011 року) 9720 7650 10475 8745,1 2270,40
Пшениця м'яка 4 класу (2011 року) 59266 7400 10125 9277,3 2408,57

Довідково: за курсом НБУ на 05.03.2013 року 1 RUB = 0,25962 грн. За даними ММВБ, www.micex.ru



Херсонщина 
цьогоріч
запровадить 
краплинне зрошення
на понад 30 тис. га
На базі Інституту зрошуваного
землеробства НААН України
відбувся міжнародний науко�
во�практичний семінар з пи�
тань використання краплинно�
го зрошення в умовах півден�
ного степу України, участь у
якому взяв заступник голови
Херсонської обласної держав�
ної адміністрації Михайло

Мельник.
«Зрошення в умовах південно�
го степу – це гарантія отриман�
ня високопродуктивних, ста�
більних і екологічно чистих
врожаїв сільськогосподарсь�
ких культур», – акцентував
Михайло Мельник.
Він також зазначив, що у 2012
році краплинного зрошення в
області було 26,5 тис. га, або
50% від загальнодержавного
показника та підкреслив, що у
2013 році планується впрова�
дити системи краплинного
зрошення на площі понад 30
тис. га.
«Що стосується темпів прирос�
ту традиційного зрошення, то в
поточному році передбачається
мінімальний показник прирос�
ту 3�4 тис. га, а максимальний
до 8 тис. га за рік», – сказав за�
ступник голови облдержадмі�
ністрації та додав, що також
очікується приріст площ під
краплинне зрошення від 2,7 до
7 тис. га.
Також було повідомлено, що
для розвитку технологій кра�
пельного зрошення на базі
Інституту зрошуваного земле�
робства НААН України у цьому
році буде закладено демон�
страційний полігон, на якому
будуть вивчатися, випробову�
ватися види зрошення, їх спо�
соби і структури.

Області закупили 
36 тис. тонн 
борошна 
У 2013 році вже передплачено і
отримано 36 тисяч тонн дер�
жавного борошна за заявками
обласних державних адміні�
страцій. Ціни реалізації є фік�
сованими, і станом на кінець
лютого, в середньому, на 12%
менші за ринкові, передає
прес�служба Мінагрополітики.
Водночас Аграрним фондом
для забезпечення споживчих
потреб населення спрямовано
1,8 тисячі тонн борошна через
реалізацію фасованої продук�
ції, в тому числі й на ярмарко�
вих заходах.
На сьогодні укладено договори
реалізації фасованого борошна
у 50� та 2�3�кілограмових па�
кетах через заклади роздрібної
торгівлі мережі супермаркетів.
Реалізаційні ціни фасованого
борошна Аграрного фонду
визначені на рівні, на 10% мен�
шому за ринкові.
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Індекси цін на товари і послуги
в Україні у лютому 2013 року

ПРОДУКЦІЯ підприємств перероб�

ної промисловості зросла в ціні на

1,1%. Найбільше підвищення цін (на

2,6�1,1%) спостерігалося у металур�

гійному виробництві, виробництві

коксу та продуктів нафтоперероблен�

ня, хімічної продукції. Водночас у

виробництві меблів та текстильному

виробництві ціни знизилися на 1,1%

та 0,2% відповідно. 

У виробництві харчових продук�

тів, напоїв і тютюнових виробів про�

дукція подорожчала на 0,7%, у т.ч. у

виробництві тютюнових виробів – на

6,1%, готових кормів для тварин – на

2,7%, борошномельно�круп'яних

продуктів та крохмалів – на 2,1%,

готової їжі та страв, олії і тваринних

жирів  – на 1,9%, хліба, хлібобулоч�

них і борошняних виробів – на 0,8%.

Разом з цим у виробництві цукру,

какао, шоколаду та цукрових конди�

терських виробів, м'яса відбулося

зниження цін на 3,0�0,5%. 

У постачанні електроенергії, газу

та пари відбулося зниження тарифів

на 8,9% за рахунок здешевлення

електроенергії на 9,8%.

СТАТИСТИКА Держстат України оприлюднив дані
щодо індексів цін на різні групи товарів та послуги.
За даними статистики, індекси споживчих цін (ІСЦ) та
цін виробників промислової продукції (ІЦВ) у лютому
2013 року становили 99,9% і 98,4%, з початку року –
100,1% і  98,7% відповідно. 

За матеріалами Держстату України

Експрес7випуск від 6 березня 2013 р.

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Товари та послуги

Лютий 2013 до

січня 
2013

грудня 
2012

лютого 
2012

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 99,9 100,1 99,5

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 99,8 100,1 97,3

Продукти харчування загалом 99,8 100,1 96,8
Хліб та хлібопродукти 100,6 101,0 101,0

Хліб 100,8 101,5 104,2
Макаронні вироби 100,6 101,2 101,9

М'ясо та м'ясопродукти 99,1 98,9 100,0
Риба та рибопродукти 99,6 98,8 96,5
Молоко 100,2 100,6 93,1
Сир і м'який сир (творог) 100,3 100,7 97,0
Яйця 99,3 99,3 88,3
Масло 100,1 100,2 93,7
Олія 99,9 99,8 100,3
Фрукти 100,3 100,5 91,4
Овочі 100,5 106,9 78,9
Цукор 97,2 95,1 83,4
Безалкогольні напої 100,1 100,3 103,7
Алкогольні напої, тютюнові вироби 100,4 100,8 106,6
Одяг і взуття 99,1 98,4 97,5

Одяг 99,4 98,9 98,4
Взуття 98,7 97,6 95,9

Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 100,0 100,4 100,3

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 100,3 100,9 101,9

Утримання та ремонт житла 100,1 100,1 101,5
Водопостачання 100,2 100,2 104,8
Каналізація 100,1 100,1 104,0
Електроенергія 100,0 100,0 100,0
Природний газ 100,0 100,0 100,0
Гаряча вода, опалення 99,8 101,4 99,9

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 99,9 99,8 100,2

Охорона здоров’я 100,5 100,6 102,1
Медичні товари, ліки та обладнання 100,7 100,8 102,1
Амбулаторні послуги 100,2 100,5 103,6

Транспорт 100,1 99,8 103,6
Паливо і мастила 100,0 99,2 106,2
Транспортні послуги: 100,2 100,4 103,1

Залізничний пасажирський транспорт 100,7 100,8 101,6
Автодорожній пасажирський транспорт 100,2 100,4 103,3

Зв’язок 99,9 99,8 101,2
Відпочинок і культура 100,1 100,0 99,9
Освіта 100,2 100,3 103,7
Ресторани та готелі 100,1 100,2 102,5
Різні товари та послуги 100,1 100,9 102,1

НА СПОЖИВЧОМУ ринку в люто�

му ціни на продукти харчування та

безалкогольні напої знизилися на

0,2%. Найбільш суттєво (на 2,8%) по�

дешевшав цукор. На 0,9�0,1% знизи�

лися ціни на м'ясо та м'ясопродукти,

сало, яйця, рибу та продукти з риби,

соняшникову олію. Водночас на 0,8�

0,2% подорожчали рис, хліб, мака�

ронні вироби, продукти переробки

зернових, овочі, фрукти, сири, моло�

ко та молочні продукти.  

Ціни на алкогольні напої та тю�

тюнові вироби підвищилися на 0,4%,

у т. ч. тютюнові вироби – на 0,5%, ал�

когольні напої – на 0,2%. 

Підвищення цін у сфері охорони

здоров'я на 0,5% насамперед зумовле�

но подорожчанням фармацевтичної

продукції на 0,7%.

Ціни на транспорт у цілому зро�

сли на 0,1% в основному за рахунок

підвищення вартості перевезень пас�

ажирським залізничним та автодо�

рожнім транспортом на 0,7% та 0,2%

відповідно.

Зростання цін у сфері освіти на

0,2% головним чином пов'язано з пі�

двищенням  плати за послуги закла�

дів дошкільної та початкової освіти

на 1,2%.

Разом з цим на 0,9�0,5% знизили�

ся ціни на одяг і взуття, телефонне

обладнання, побутову техніку, аудіо�

техніку, фотоапаратуру та обладнан�

ня для обробки інформації.

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2011712 рр. (до попереднього місяця)

Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2011712 рр. (до попереднього місяця)  

Товари та послуги

Лютий 2013 до

січня 
2013

грудня 
2012

лютого 
2012

ПРОМИСЛОВІСТЬ 98,4 98,7 99,1

Переробна промисловість 101,1 100,7 100,5

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 100,7 100,8 104,6

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 99,5 99,2 101,7

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 100,1 100,4 97,5

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 100,8 101,7 105,1

Виробництво цукру 97,0 94,4 83,1
Виробництво напоїв 100,4 101,6 107,2

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %

НОВИНИ РЕГІОНІВ
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