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Жнива�2013
ЗА ДАНИМИ Мінагрополіти�

ки, станом на 01 серпня 2013 р.

в Україні ранні зернові і зерно�

бобові культури зібрано з 9462

тис. га, що становить 90% від

прогнозу. Намолочено 28278

тис. тонн зерна при врожайно�

сті 29,9 ц/га (для порівняння,

на 01.08.2012 р. було намолоче�

но 23312 тис. тонн при серед�

ній врожайності 25,0 ц/га з

площі 9343 тис. га).

У тому числі намолочено

6613 тис. тонн ячменю при вро�

жайності 23,1 ц/га з площі 2866

тис. га, це становить 88% від

плану. Торік на цю дату ми

мали 6812 тис. тонн при вро�

жайності 21,2 ц/га з площі 3219

тис. га.

Пшеницю також зібрано з

площі 6070 тис. га (92% від за�

планованого), намолочено

20606 тис. тонн зерна при вро�

жайності 33,9 ц/га. Торік на цю

дату було обмолочено 5401 тис.

га, намолочено 15018 тис. тонн

при врожайності 27,8 ц/га.

Жита намолочено 577 тис.

тонн при середній урожайності

24,7 ц/га з площі 234 тис. га,

що складає 83% від плану. Ми�

нулоріч на 1 серпня було намо�

лочено 632 тис. тонн при вро�

жайності 23,0 ц/га з площі 274

тис. га.

Горох обмолочений на

площі 171 тис. га (97%), намо�

лочено 271 тис. тонн цієї куль�

тури, середня врожайність ста�

новить 15,9 ц/га. Торік на цю

дату було обмолочено 212 тис.

га, намолочено 362 тис. тонн

при урожайності 17,1 ц/га.

Вівса наразі зібрали 200 тис.

тонн з площі 111 тис. га (45%),

середня врожайність становить

18,1 ц/га. Торік на цю дату було

обмолочено 226 тис. га, намо�

лочено 478 тис. тонн при вро�

жайності 21,2 ц/га.

Озимий ріпак обмолочений

на 945 тис. га (99%) намолоче�

но 2165 тис. тонн при врожай�

ності 22,9 ц/га. Минулоріч на

цю дату було обмолочено 509

тис. га, намолочено 1113 тис.

тонн при врожайності 21,9

ц/га.

Завершується у господар�

ствах заготівля сіна і сінажу.

Так, сіна заготовлено 5320 тис.

тонн, що становить 96% від

плану проти торішніх 5125 тис.

тонн на цю ж дату. Сінажу за�

готовлено 1780 тис. тонн, що

становить 111% від плану, при

цьому торік 1 серпня було 1483

тис. тонн.

ЗА 4 ДНІ ДО ЦЬОГО, 26 липня, у

м. Констанца (Румунія) відбулись

урочистості з нагоди завершення

будівництва крана. Морський пе�

рехід крана водами Чорного моря

тривав протягом двох діб.

Від 2009 року компанія «НІ�

БУЛОН» цілеспрямовано реалізує

власну програму з відродження

судноплавства вітчизняними вод�

ними артеріями. За минулі п'ять

років їй вдалося створити чітку

логістичну мережу, збудувавши

власний флот та сучасні елеватор�

ні комплекси й перевантажувальні

термінали.

Наступним логічним етапом у

розвитку власного інвестиційного

проекту стало будівництво най�

більш продуктивного в Україні

плавучого крана – «Святий Ми�

колай».

Водний транспорт є одним з

ключових елементів української

економіки, що забезпечує функ�

ціонування народногосподарсько�

го механізму. Перевезення ванта�

жів екологічним вантажним фло�

том, відродження річок є невід'єм�

ною частиною розвитку вітчизня�

ної економіки та складовою пози�

тивного іміджу України як євро�

пейської держави. Відтак компа�

нія конкретними справами – бу�

дівництвом власного флоту – реа�

лізує стратегію розвитку українсь�

кого судноплавства.

У рамках реалізації цього про�

екту, після розгляду та детального

аналізу комерційних пропозицій

від українських та іноземних суд�

нобудівних заводів, групою ком�

паній «НІБУЛОН» 2 липня 2012

року було підписано контракт на

будівництво плавучого крана про�

екту POSS�901 на суднобудівному

заводі «SNC» (м. Констанца, Ру�

мунія), від керівництва якого на�

дійшла найбільш конкуренто�

спроможна пропозиція.

Продовження на стор. 5

«Святий Миколай» 
розпочинає творити дива 

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

РЕГІОНИ
НАША РОБОТА СПОНУКАЄ БУТИ БЛИЖЧЕ
ДО ЗЕМЛІ І СПІВАТИ РАЗОМ З НЕЮ!
ТОВ «Нові аграрні технології» традиційно у
лідерах, хоча й працює відносно недавно – з
2006 року. Торік компанію було визнано кращим
агропідприємством Хмельниччини і нагороджено
грамотою ОДА. Про сьогодення підприємства і
цьогорічні види на урожай нам розповів його
директор Іван Ізбінський.

8

ПОДІЯ 30 липня цього року до Миколаєва прибув унікальний плавучий кран «Святий Миколай». Він
став найбільшим і технологічно найсучаснішим плавучим перевантажувальним краном у
Чорноморському і Середземноморському басейнах. У такий спосіб компанія «НІБУЛОН» збільшила
власний флот і покращила зернову логістику не лише у себе, а й, без перебільшення, в усій Україні. 
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РЕГІОНИ
УСПІХУ ДОСЯГАЄ ТОЙ, 
ХТО НА ПЕРШЕ МІСЦЕ СТАВИТЬ ЛЮДЕЙ
ГК «Хмельницьк Млин» нині виробляє близько 40%
борошна на Хмельниччині. Коли її керівник Василь
Барилюк 1995 року пристав на власний бізнес, він
навряд чи думав, що невдовзі керуватиме потужним
агрохолдингом. Хоча, можливо, і думав. Адже родом він
– із селянської родини, а селянина тягне до землі. 

ДОСВІД
НОВА ФІЛОСОФІЯ ХЛІБА 
ПРИЖИЛАСЯ НА ЧЕРКАЩИНІ!
Такий переконливий висновок зробив директор
Інституту фізіології рослин і генетики НАН України,
академік НАН України, Герой України Володимир
Моргун, відвідавши наприкінці липня ФГ «Ладіс» і
оглянувши поля пшениці й інших зернових цього
господарства, яке очолює Андрій Крохмаль.

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

01.08.2013

Зміна 
за тиж"

день

Зміна 
з початку

року
UX"індекс (UA) 889,31 1,6% "6,4%
РТС (RU) 1331,71 "1,6% "12,8%
WIG 20 (PL) 2351,14 1,4% "9,0%
WIG Ukraine (PL) 571,95 "1,6% "11,3%
DAX* (DE) 8275,97 "1,2% 8,7%
S&P 500* (US) 1685,73 0,0% 18,2%
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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 01 серпня 2013 року

Компанія Біржа Код ЦП Валюта Ціна 
купівлі

Ціна
продажу

Остання
ціна

Ринкова 
капіталізація, 

млн.

Ринкова 
капіталізація, 

млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Зміна 
за 

день

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 17,90 18,10 17,90 1891 1891 3,8% 14,0% 0,6%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 49,05 49,24 49,05 3908 1212 "6,6% "26,5% "2,1%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 4,50 4,70 4,51 479 633 0,0% "8,2% 0,0%
Avangardco Лондон AVGR LI USD 8,62 9,50 9,50 607 607 8,6% "16,2% 5,6%
Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 73,00 74,00 73,00 1825 566 "0,7% 32,7% "1,4%
Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 15,50 15,72 15,70 491 152 0,6% 101,0% 0,6%
Ovostart Варшава OVO PW PLN 76,60 77,70 76,60 460 142 2,1% 14,3% 0,1%
Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 12,10 12,45 12,45 389 121 5,5% "14,1% 0,4%
KSG Agro Варшава KSG PW PLN 11,30 11,40 11,30 169 52 "2,6% "44,9% "2,6%
Агротон Варшава AGT PW PLN 2,00 2,05 2,00 43 13 6,4% "80,0% "6,5%
Агроліга Варшава AGL PW PLN 123,00 125,00 125,00 38 12 "0,8% 127,7% 0,0%
Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 12,25 13,75 12,25 5 8 "3,9% 22,5% "3,9%
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* * *

6*8 серпня 2013 року на базі Інституту рису НААН у с.
Антонівка Скадовського району Херсонської області про�
водитиметься Міжнародна науково�практична кон�

ференція «Перспективи розвитку рослинницької га�

лузі в сучасних економічних умовах», присвячена 50�
й річниці від початку розвитку рисівництва в Україні.
Метою проведення конференції є встановлення перспек�
тив розвитку рослинницької галузі та визначення напря�
мів розвитку сільського господарства в сучасних еконо�
мічних умовах, а також висвітлення актуальних проблем
генетики, біотехнології, селекції, насінництва, рослин�
ництва, землеробства, агрохімії, ґрунтознавства, захисту
рослин, меліорації, якості сільгосппродукції, економіки,
які спрямовані на вирішення питань науково�методично�
го забезпечення рослинницької галузі в сучасних еконо�
мічних умовах.
У роботі конференції візьмуть участь науковці установ
Національної академії аграрних наук України, Національ�
ного університету біоресурсів і природокористування Ук�
раїни, Херсонського державного аграрного університету,
Луганського національного університету ім. Тараса Шев�
ченка, Казахського науково�дослідного інституту земле�
робства і рослинництва, Всеросійського науково�дослід�
ного інституту рису (м.Краснодар).

* * *

16 серпня 2013 року у с. Семиполки Броварського
району Київської області відбудеться Національний

день картоплі. Організатор заходу – компанія «Дикун»,
підтримку надає Українська асоціація віробників картоплі.
Програмою Національного дня картоплі передбачено:
• Виставка експозицій компаній�учасників;
• Демонстрація сортів картоплі та особливостей технології
вирощування в польових умовах;
• Проведення майстер�класів: Блок 1 – Сорти картоплі;
Блок 2 – Хімічний захист посадкового матеріалу і поса�
дочних площ; Блок 3 – Післязбиральна доробка та збері�
гання картоплі.
Підсумковою подією заходу стане відкрите засідання
Української асоціації віробників картоплі.

* * *

20*25 серпня 2013 року традиційно в селі Великі Со�
рочинці Миргородського району Полтавської області
пройде Національний Сорочинський ярмарок�2013.
Функції координаційного комітету відповідною постано�
вою Кабінету Міністрів України, тепер передали офіційно
Полтавській обласній державній адміністрації. Цьгоріч
обласна влада визначила генеральним розпорядником
ярмарку ТОВ «Сорочинський ярмарок». Зараз товариство
приймає заявки від потенційних учасників ярмарку. 

Щорічно склад учасників оновлюється в середньому на
15%, але ціни на послуги організатори обіцяють залиши�
ли на рівні попередніх років. Триває підготовка культур�
ної програми, ведуться переговори із зірками вітчизняної
естради. Цьогоріч тут планують розширити сектор май�
стер�класів, щоб кожен бажаючий зміг власноруч вигото�
вити вироби із глини, дерева чи бісеру.
Також у 2013 році не зміниться політика пільг для полтав�
ських підприємств (10%) і народних майстрів із посвід�
ченнями, ветеранів Великої Вітчизняної війни, чорно�
бильців, інвалідів та інших.

* * *

22 серпня 2013 року в с.Могилів Царичанського ра�
йону Дніпропетровської області відбудеться Третій

літній Агрофорум компанії Маїсадур Семанс.
За програмою буде організовано чотири тематичні групи,
які дозволять команді Maїsadour Semences розповісти про
основні напрямки діяльності компанії і обговорити перс�
пективи розвитку ринку соняшнику в Україні:
• круглий стіл – обговорення «ринку соняшнику в Україні»;
• 4 тематичні групи:

– демонстраційне поле соняшнику,
– демонстраційне поле кукурудзи,
– презентація сервісу Technosol,
– поради проведення посіву від експерта Kuhn

• додаткові демонстраційні частини (збір урожаю, відві�
дання насіннєвого заводу, виробничі поля).

* * *

22*24 серпня 2013 року в м. Сімферополь, Автоном�
на Республіка Крим, пройде П'ята міжнародна вистав�

ка «Золоте гроно винограда�2013». Організатор «АПК�
Інформ: овочі та фрукти».
У заході візьмуть участь близько 1800 відвідувачів з Украї�
ни, Росії, Ізраїлю, США, Канади, Узбекистану, Молдови,
Австрії і ін. Близько 100 компаній представлять свою про�
дукцію для виноградарів, а фермери�виноградарі презенту�
ють грона понад 200 сортів винограду і нових гібридних
форм. Захід розраховано на початківців і професійних ви�
робників столового винограду, компанії, зацікавлені в ін�
вестиціях в цей сегмент бізнесу, представників оптової і
роздрібної торгівлі, постачальників МТР, агрохімії, посад�
кового матеріалу.
У рамках виставки вперше відбудеться Перша міжна�

родна конференція «Український ринок столового

винограду: стан і перспективи розвитку». У рамках
конференції висвітлюватимуться всі аспекти ринку столо�
вого винограду – від розмірів ринку, темпів його росту і
ціноутворення до технологій вирощування і маркетингу
продукції.

* * *

З 24 серпня по 3 вересня 2013 року у м.Севасто�
поль (АР Крим) на базі оздоровчого комплексу «Піщана
бухта» Аграрний союз України (АСУ) проводить нараду�

семінар керівників сільгосппідприємств, активістів

АСУ за участю членів СОК «Козацький зерновий

союз». Орієнтовне число учасників, за даними
організаторів, – близько 100 осіб.
На заході планується обговорити проблемні питання аг�
рарної галузі, серед яких: 
– Врегулювання земельних відносин, нормативної гро�
шової оцінки землі, розробки проектів землеустрою; 
– Фінансування сільськогосподарського виробництва;
– Страхування сільськогосподарських ризиків; 
– Проблеми оподаткування сільгоспвиробництва: фіксо�
ваний сільгоспподаток, спецрежим ПДВ, проект зміни по�
даткового законодавства; 
– Розвиток кооперації на прикладах роботи сільськогос�
подарських обслуговуючих кооперативів; 
– Стан ринку зернових, олійних та іншої продукції АПК;
– Біржова та оптова торгівля. Навчання біржовій торгівлі;
ознайомлення з практикою роботи аграрних підприємств
АР Крим; практика проведення торгів на Аграрній біржі
Аграрного фонду України; 
– Питання інноваційного розвитку підприємств АПК; 
– Питання роботи АСУ: заходи по розбудові та активізації
роботи організацій АСУ всіх рівнів; проект нової редакції
Статуту АСУ.
У роботі семінару візьмуть участь голова АСУ, міністр
АПК АР Крим, представники міністерств, НААН України,
Аграрного фонду, керівники державних департаментів і
служб, фахівці юридичних організацій, координатори
страхових компаній, програм фінансового розвитку аг�
рарного сектору та незалежні експерти з питань функціо�
нування аграрних ринків.
Передбачається також практичне ознайомлення з робо�
тою низки аграрних підприємств АР Крим та обмін досві�
дом під час спілкування.

* * *

7 вересня 2013 року у м. Хмельницький на базі ВАТ
«Хмельницькголовплемпідприємство» пройде традицій�
на виставка «Агро�Поділля». Співорганізаторами захо�
ду виступають Хмельницька обласна державна адміні�
страція та Департамент агропромислового розвитку ОДА. 
На виставці кращі агропідприємства Хмельниччини пред�
ставлятимуть свою продукцію. Відвідувачі матимуть змогу
придбати високопродуктивний племінний молодняк, оз�
найомитися з прогресивними технологіями та сільгосп�
технікою, а також продукцією провідних підприємств хар�
чової та переробної промисловості області. Крім того,
буде можливість домовитися з науково�дослідними уста�
новами області щодо впровадження конкретних розро�
бок у господарствах регіону. 
По завершенні роботи виставки відбудеться підбиття під�
сумків та нагородження учасників заходу. 

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков



УКРАЇНА ЖНИВУЄ. Жнивує повним ходом

і нині селянину на урожай скаржитися гріх:

за оперативними даними ранні зернові та

зернобобові дадуть на круг 32 млн тонн збіж�

жя. А ще ж є кукурудза, котра в Україні все

більше перетворюється на царицю полів. Ре�

кордного 2011�го середня урожайність її скла�

ла 6,6 т/га на площі 4,7 млн га. Минулорічні

ціни на кукурудзу здорово «простимулювали»

фермера, то ж цьогоріч її посіви зросли на 200

тис. га і склали 4,9 млн га. Навіть якщо уро�

жайність цієї культури дорівнюватиме показ�

никам 2011�го (а може бути й вищою, адже

активно сіються нові гібриди), то загальний

урожай її складе захмарні 32 млн тонн. 

Тобто навіть за песимістичними підра�

хунками, цього року Україну очікує рекор�

дний урожай. Правда, селянин рахує зерно,

коли воно на току, а не в полі, тому міністер�

ство аграрної політики та продовольства обе�

режно називає цифри 54�55 млн тонн. За

такий урожай, принаймні за його обсяги,

перед світом не соромно. Здавалося б – раді�

ти треба, а селянину не до радощів. Великий

урожай у нашій країні справляє ефект сти�

хійного лиха, випробовуючи на міцність не

лише руки хлібороба, можливості транспорт�

но�логістичної інфраструктури, але й людсь�

ку совість. Ніде правди діти – до великого

урожаю, як ті п'явки, намагаються причепи�

тися різні «дозвільні та забороняючі» істоти,

котрі прагнуть, скориставшись моментом,

поживитися із селянського поту.

Зрозуміло, що більша частина вирощено�

го піде на експорт, і прогнози мінсільгоспу

США цілком слушно ставлять Україну в

першу трійку світових експортерів зерна,

поряд зі самими Сполученими Штатами

Америки та Аргентиною. Та завдання аграр�

ного сектору не просто наростити виробниц�

тво, щоб хизуватися його обсягами перед усім

світом, але й зробити так, щоб при цьому ук�

раїнський фермер отримав прибуток. Бо у

нашій країні фермер може заробити лише в

тому випадку, якщо неврожай і збіжжя не ви�

стачає. Тоді той, хто зумів виростити зерно за

несприятливих умов, почуває себе королем –

усі йому кланяються і пропонують ціни чим�

раз вищі. А от коли урожай пристойний – за�

робляють елеватори (треба ж його десь збері�

гати), транспортники (везуть на експорт),

порти (вантажать на кораблі), чиновники

(дозволяють�забороняють). Лише селянин

змушений віддавати вирощене ледве не за�

дарма – вибору ж бо в нього немає. Україна –

частина світового ринку. І ціни на зерно все�

редині країни залежать від світових, адже ми

експортуємо половину вирощеного.

Минулого маркетингового року, коли на

тлі рекордного неврожаю в США ціни на

зернові стрімко зростали, проблеми транс�

порту та логістики нікого не хвилювали: ви�

стачало усім, навіть хабарникам. А от у цьому

році картина протилежна. Вродило не лише в

Україні, але й в усьому світі, тому й ціни на

збіжжя на початку сезону почали опускатися.

Крім того, торги йдуть мляво і за перший мі�

сяць експорту Україна вивезла менше міль�

йона тонн. Та й закупівельні ціни балансу�

ють на межі собівартості. Про «вузькі місця»

зернового ринку ми поговорили із президен�

том Української зернової асоціації Володи*

миром Клименком.

Володимире Георгійовичу, хто
винен, що нинішнього року ціна на

зерно близька до його собівартості?
– У розвинутих сільськогосподарських регіо�

нах, таких як Євросоюз, США чи Бразилія, в

аграрному секторі діє проста цінова арифме�

тика: від ціни на ФОБі селянин має отриму�

вати 70, а краще – 80%. Це не суб'єктивне ба�

жання, а об'єктивна реальність, і цифри ці

ретельно прораховані економістами. Відтак,

на логістику залишається 20% ціни. Позаяк,

впливати на світовий ринок ми поки що не в

змозі, адже він складається з консолідованих

зусиль багатьох країн, завдання нашої держа�

ви – зробити так, щоб український селянин

отримував оці 80% від світової ціни. 

Україна повністю залежна від світових

цін на зерно, бо для внутрішнього споживан�

ня нам його потрібно менше 27 млн тонн, а

решту – слід експортувати. Відтак і внутріш�

нє ціноутворення у нас повністю залежне від

світових цін. Чи керує Україна світовими ці�

нами? Звісно, що ні, бо ціна складається в

результаті урожаю чи неврожаю багатьох

країн. Тому можна стільки завгодно, сидячи

на призьбі, хвалити чи лаяти світові ціни, але

вплинути на них ми не можемо.

Для прикладу давайте візьмемо липень

2012�го і липень 2013 року й порівняємо стан

зернового ринку. Першого липня і 2012, і

2013 року ціни були однаковими. Зазвичай,

коли починається збирання урожаю, ціни

трохи знижуються, проте у 2012�му цього не

спостерігалося, бо у світі був неврожай. На�

віть у Айові – серці «кукурудзяного поясу»

США – через посуху кукурудза вигоріла, що

суттєво вплинуло на світовий ринок. В Укра�

їні урожай теж був не рекордний, але ті фер�

мери, котрі зуміли його виростити, продали

зерно за пристойні гроші. І всі ці ціни

запам'ятали. Цього року ринок повів себе як

звичайно – на початку маркетингового року

ціни почали падати. Зниження ціни буде

тривати доти, поки не віднайдеться баланс

між попитом і пропозицією на світовому

ринку. Наразі торги зерном йдуть мляво. Ук�

раїнські фермери, так само як і їх колеги в

усьому світі, справедливо чекають, поки ціна

почне зростати, щоб продати зерно на більш

вигідних умовах.

Тепер давайте повернемося до ситуації

минулого року. Допустимо, ціна тонни зерна

тоді була, умовно кажучи, $300. За вже відо�

мою нам формулою, виробник має отриму�

вати 80% ціни на ФОБі, відтак на логістику

залишалося 20%, в нашому випадку –

$60/тонна, або близько 500 грн. Тобто мину�

лого року сільгоспвиробники отримували

свої 80% від ціни світового ринку, і на логі�

стику вистачало. Цього року ціна на світово�

му ринку $200/тонна, а затрати на логістику

– ті ж самі 500 грн, але нині це вже не 20%

від ФОБу, а 30%. Тобто, щоб селянин не за�

лишився у збитку, потрібно здешевлювати

логістику.

І що ж для цього робиться?
– Добре, що хоч у держави є розуміння

існуючої проблеми, і для її вирішення за до�

рученням першого віце�прем'єр�міністра Ук�

раїни створено міжвідомчу робочу групу,

котра так і називається «з питань логістич�

них витрат та підвищення ефективності ек�

спорту зерна у 2013/14 маркетинговому році»

(див. «Рятівний круг для зернового ринку»,

«Агропрофі» №27�28/2013 – прим. ред.). Тепер

почали розбиратися в обґрунтованості цін на

перевалку зерна в портах, на послуги елева�

торів, залізничних тарифів на перевезення

збіжжя. Не дивно, що почали замислюватися

над цими питаннями в урожайний рік, але

вирішувати їх було б простіше минулого

року. Та от біда – тоді і на дорогу логістику

вистачало, і селянин з прибутком був.

У дебатах часто звучить аргумент, мовляв,

у Росії і тариф на залізниці дешевший, і ціни

на перевалку менші. Говорили про це і на за�

сіданні міжвідомчої робочої групи. Хочу всіх

запевнити: це неправда. У Росії ціни на все

вищі, ніж у нас. Звичайно, можна десь на Ка�

спійському морі знайти маленький порт, пе�

ревалка в якому дешевша, ніж в Україні, але

загалом це не так. На зерновому ринку ми

конкуренти, тому УЗА відслідковує ці мо�

менти.

До 20%, котрі йдуть на логістичні
витрати, закладено і заробіток

трейдера?
– Заробіток трейдера складає $5 на тонні.

Тривалий час в Україні побутував міф про

зернотрейдерів, котрі заробляють «скажені»

гроші. Цей міф настільки вкоренився у сус�

пільну свідомість, що досяг навіть владних

кабінетів, внаслідок чого було організовано

такі компанії, як «ХлібІнвестбуд» та ДПЗКУ,

котрі мали стати державними трейдерами на

зерновому ринку. Створення цих компаній

мало позитивний ефект: тепер є кому по�

яснювати в уряді, що насправді у зернотрей�

дерів ніяких надприбутків немає. Завдяки

тому, що на ринку України працюють провід�

ні світові компанії, до яких долучилися кращі

з вітчизняних: «Кернел», «НІБУЛОН», «Гер�

мес�Трейдінг» і ще ряд крупних зерновироб�

ників, що самостійно експортують вироще�

не, у нас склалося відкрите конкурентне се�

редовище. Тому просто смішно слухати роз�

мови про «змову трейдерів», котрі «обвалю�

ють» ціни внутрішнього ринку.

Гостра й безкомпромісна конкуренція

компаній на внутрішньому ринку України

створює для зерновиробників сприятливі

умови. Кожен з них може обрати, кому і коли

продавати вирощене в залежності від того,

яку ціну пропонує та чи інша компанія.

Щодо ціноутворення. Дійсно, цього

року відбувся казус, котрий змусив думати і

рахувати, щоб виробник не залишився ні з

чим. Насправді справа тут не лише в логі�

стиці, питання значно ширше. От, напри�

клад, як працює виробник зерна у Сполуче�

них Штатах? Тамтешній агробізнес стоїть на

чотирьох «китах».

По#перше, виробник має доступ до деше�

вих кредитів, адже як і кожен селянин, він

несе витрати цілий рік, а прибуток отримує

лише по завершенні справи. Це вам не мага�

зин, де виручка щодня. Тут у мене виникає

логічне запитання: чому наша держава не за�

безпечила аграрний сектор і власного вироб�

ника дешевими кредитами? Чому для наших

аграріїв не компенсується ставка рефінансу�

вання Нацбанку, а в деяких випадках і півто�

ри ставки?

Більше того, на засіданні міжвідомчої

робочої групи від одного з очільників Асоці�

ації фермерів прозвучала інформація, що

сільгоспвиробників змушують віддавати

кредити вже до серпня. Всі, хто має хоч

якесь відношення до сільського господар�

ства, розуміють, наскільки невдало обрано

терміни повернення кредитів. Адже збиран�

ня врожаю в розпалі, збіжжя не реалізова�

не, а соняшник з кукурудзою взагалі ще

тільки цвітуть. Де брати кошти на термінове

погашення кредитів? Виходить, що банкіри

мимоволі підштовхують селян до масової

реалізації збіжжя у найбільш несприятливий

період, що лише погіршить цінову ситуацію

на ринку.

Американський фермер, котрий бере

кредит у банку під 3% річних, може й рік не

продавати збіжжя, чекаючи сприятливої

кон'юнктури – виплати банку його не розо�

рять. Наш же фермер мало того, що платить

захмарні відсотки банку, вимушений роз�

раховуватися з кредитом негайно, бо у ви�

падку заборгованості він лише на банк і

працюватиме. Чому ж у нас така дивна си�

туація з кредитуванням аграрного сектору,

що і відсотки драконівські, і терміни невда�

лі, а в результаті фермери вимушені зверта�

тися до уряду, щоб той «вплинув» на банки?

Тобто наша держава не запропонувала агра�

ріям ніякої нормальної системи кредитуван�

ня, котра дозволила б спокійно працювати,

конкурувати з усім світом і при цьому не

стати банкрутом.

По#друге, будь�який американський

фермер має можливість застрахувати свій

урожай. Причому, якщо зробити ретроспек�

тиву аграрного страхування за останні 20

років, то перші 10 років фермери страхува�

лися від недоотримання урожаю, а останні

10 років – до 70% фермерів страхуються від

недоотримання прибутку. Адже можна і уро�

жай виростити, і прибутку не отримати. Бо

час від часу у світі складається ситуація,

коли раптом вродило в усіх одразу, і світова

ціна суттєво знижується. А американські

фермери, так само як і українські, повністю

залежать від світової ціни, бо США – ек�

спортер зернових №1 у світі.
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ЯКБИ у нас працювали такі систе�

ми страхування та кредитування,

ситуація виглядала б зовсім по ін�

шому. Знизились світові ціни – у

мене невисока собівартість через

дешеві кредити, і це ще не критич�

но. Ціни знизились ще більше –

немає підстав для паніки, страхова

компанія компенсує мені втрати,

недарма ж я платив їй страхові пре�

мії. У США половину страхової

премії за фермера платить держава і

лише половину – він сам. Чому

наша держава не зробила відповід�

них кроків для запровадження аг�

рарного страхування і не взяла на

себе частину виплат?

Тепер всі почали говорити «за

логістику», бо усім вигідно саме на

цю ланку покласти відповідаль�

ність за всі негаразди у галузі. Якщо

винна логістика, то не потрібно

розбиратися ні зі ставками креди�

тування, ні з термінами, на які ви�

даються кредити, ні зі страхуван�

ням урожаю. Але ж минулого року

в Україні було створено страховий

пул. Цим проектом займалася Між�

народна фінансова корпорація. Під

цей проект навіть було внесено

зміни до національного страхового

законодавства. Але через якісь при�

чини минулого року держава не ви�

ділила жодної копійки на компен�

сацію 50% страхових премій. А

мова ж ішла не про якісь фанта�

стичні суми – увесь проект кошту�

вав би десь 1 млрд грн. 

По#третє, і американські фер�

мери, і бразильські користуються

для продажу врожаю Чиказькою

біржею і всі використовують меха�

нізм хеджування ризиків. Самотуж�

ки зробити це накладно, тому вони

створюють кооперативи, наймають

досвідченого брокера. До речі, ко�

оперативи там і створюються для

спільного зберігання урожаю та

його продажу.

У нас громадськими організа�

ціями два роки розроблялась доку�

ментація для запровадження такого

механізму, врешті�решт 2012 року

до нас приїхали представники Чи�

казької біржі і підписали з Кабіне�

том Міністрів та Національним

банком відповідні угоди, і на ринку

з'явився контракт «ФОБ пшениця

Чорне море». Але жоден! з наших

сільгоспвиробників не скористався

цим механізмом хеджування ризи�

ків. Чому? Бо Національний банк

так і не виконав свою частину

зобов'язань, хоча Зернова асоціація

направляла листи і міністру фінан�

сів і голові Нацбанку, ми розробили

пакет необхідних документів і їх за�

лишалося лише ухвалити. 

Проте рік минув, а віз і нині там

– відкрити валютний рахунок за

кордоном у нас вважається заледве

не кримінальним злочином. Але ж

як без цього працювати на біржі?

Якщо в уряді чи Нацбанку боялися

зловживань, можна було б застос�

увати якісь запобіжні заходи, проте

не було зроблено нічого, відтак ми

втратили третій механізм, котрий

рятував би наших аграріїв. Знову ж

таки – якби цей механізм прац�

ював, наші аграрії могли б на Чи�

казькій біржі продати увесь ниніш�

ній урожай за цінами минулого

року.

По#четверте, років з п'ятнад�

цять тому, через запровадження

нових високоурожайних гібридів

кукурудзи, у Сполучених Штатах

почалось перевиробництво цієї

культури, через що не вся вона зна�

ходила збут на світовому ринку.

Така ситуація могла призвести до

«обвалу» світових цін на кукурудзу,

в чому ніхто не був зацікавлений.

Так народилася програма «Біопали�

во». В результаті кукурудза переро�

бляється на біоетанол, додана вар�

тість залишається в країні, створю�

ються нові робочі місця, зменшу�

ється гострота нафтової залежності,

а фермери мають надійний ринок

збуту, котрий не залежить від світо�

вої кон'юнктури. 

Правда, були застереження про

аморальність програми переробки

їжі на паливо. Та продукція пере�

робки заводів четвертого поколін�

ня – це не лише етанол, котрий до�

дають у автомобільне пальне, а й

високоякісні білково�вітамінні

кормові добавки, сировина для

парфумерної та фармацевтичної

промисловості.

Цей четвертий американський

«кит» для України дуже важливий, і

ми вже давно мали б упритул зай�

матися біоетанольною промислові�

стю. Але не так як це робиться за�

раз – узяли десяток застарілих

спиртзаводів і переробляють на них

кукурудзу на спирт за застарілими

технологіями. 

Але ж для створення заво#
дів з переробки кукурудзи

на біоетанол потрібні кошти. Де
їх брати?
– Насправді потрібні не кошти, а

сприятливі умови для бізнесу та

акциз на паливо, котрий йтиме на

розвиток біоетанольної індустрії. В

результаті ми отримаємо нові робо�

чі місця, можливість утилізації

всього неякісного зерна, і не лише

кукурудзи. Краще не продавати

його за копійки, а переробляти на

біоетанол. Не варто забувати, що за

підрахунками аналітиків, до 2020

року Україна щороку споживатиме

20 млн тонн світлих нафтопродук�

тів. Вихід біоетанолу з кукурудзи –

40%, тобто ми могли б з легкістю

знайти використання 20 млн тонн

кукурудзи і забути про залежність

від імпортного палива.

Тоді б не виникали питання:

«куди нам подіти вирощене?» і «чи

не вплине зростання виробництва

зернових на ціни світового ринку?»

Та й з експортною логістикою було

б легше – більшість кукурудзи пе�

рероблялась би всередині країни. У

самих Сполучених Штатах започат�

кування біоетанольної програми

призвело до сплеску виробництва

кукурудзи. Впевнений, що і в Укра�

їні буде так само: і сорти новітні

почнуть сіяти, і урожайність буде

не 6,6 т/га, а щонайменше 10 т/га.

Такий приріст дозволить і біоета�

нол виробляти, і корми для власно�

го тваринництва, і на світовий

ринок зерно поставляти.

Тобто надлишок зерно#
вих, котрий «тисне» на

ринок, можна спрямовувати на
біоетанол?
– Саме так. Минулого року у США

був неврожай. Учасники ринку, гу�

бернатори сільськогосподарських

штатів, мінсільгосп країни сіли і

домовилися, що біоетанольна про�

мисловість візьме «тайм�аут», її за�

вантаженість складе не 80% як зав�

жди, а 20%. Все зерно піде на

ринок, щоб не підвищувалися ціни

на корми для тваринництва. Ні про

яку заборону експорту мова не

йшла апріорі. Та й взагалі в ринко�

вій економіці такі заходи неможли�

ві. Адже фермер брав кредит в

банку, застрахував свої ризики, а

частину врожаю взагалі вже продав

на біржі. Тому проти сваволі уряду

єдиним фронтом виступлять

банки, страхові компанії, біржа,

котирування якої можуть через це

«обвалитися». Звісно, держава

може заборонити експорт, але при

цьому має відшкодувати збитки

всім ланкам ланцюга. Їй Богу, де�

шевше не забороняти!

У нас за подібну сваволю жоден

чиновник не відповідає, натомість

аграрний сектор від заборони ек�

спорту 2006 року втратив за різни�

ми оцінками від 12 до 15 млрд грн,

зокрема зернотрейдери через зрив

контрактів зазнали збитків на $100

млн, а суди з цього приводу трива�

ють і досі.

Раз Україна не має цивілізова�

них механізмів для роботи зерново�

го сектору, котрі давно діють у роз�

винутих країнах, їх треба створюва�

ти, інакше перед початком кожно�

го сезону будемо грати в «орлянку»

– пощастило�не пощастило. Якщо

світовий ринок на підйомі – «ура!»

– всі заробили. А коли він падає –

«катастрофа!». Все пропало! До ро�

ботящих рук українського селяни�

на потрібно додати інтелектуальну

складову – кредитування, страх�

ування, хеджування та біоетанол.

На цих чотирьох напрямках – море

роботи, знайдуть застосування

своїх сил і народні депутати, котрі

мають створити відповідні закони, і

профільне міністерство, і самі агра�

рії, котрі мають не сидіти склавши

руки, а через свої профільні асоці�

ації тиснути на уряд і парламент.

Чи достатньо у аграріїв
важелів, щоб успішно ло#

біювати свої інтереси?
– Важелів недостатньо, і ось чому.

Ще з 2000 року у Кабінеті Міністрів

існувала координаційна рада з пи�

тань АПК, був віце�прем'єр з пи�

тань АПК. Адже агросектор прац�

ює з безліччю інших галузей про�

мисловості – транспортом, банка�

ми, страховиками, нафтовиками,

хіміками і так далі. Як узгоджувати

інтереси різних міністерств і ві�

домств, якщо немає профільного

віце�прем'єра чи хоча б координа�

ційного органу?

Тому система управління галуз�

зю має бути реформована. Я не

знаю, чи потрібні Україні віце�

прем'єри з інших питань, але з пи�

тань АПК має бути обов'язково –

ми ж аграрна країна! Обов'язково

має бути координаційна рада з пи�

тань АПК, котра існувала у семи

урядах поспіль. Бо через їхню від�

сутність управлінські рішення з ба�

гатьох питань, що стосуються

сільського господарства, настільки

недолугі, що в учасників ринку ви�

кликають лише подив. Ми не розу�

міємо, як міг виникнути проект по�

станови про електронні торги, кот�

рий змушує всі партії сільгосппро�

дукції, котрі перевищують 180

тонн, проводити в електронному

режимі. Ми не розуміємо, чому Ук�

раїна нарощує експорт зернових, а

Укрзалізниця не придбала за остан�

ні двадцять! років жодного вагона�

зерновоза.

І якщо раніше хоч раз на місяць

ми могли зібратися на координа�

ційну раду і поставити ці питання,

за якими одразу віддавалися розпо�

рядження, ухвалювалися постано�

ви, то зараз цього немає. Я вважаю,

що така ситуація завдає розвитку

нашої галузі великої шкоди. Адже

гострі питання не лише не вирішу�

ються, їх навіть немає перед ким

поставити!

У цьому сенсі створення між�

відомчої робочої групи, безумов�

но, крок уперед. Склад її доволі

представницький, до неї крім фа�

хівців міністерств входять і транс�

портники, і даїшники, і представ�

ники антимонопольного комітету,

усякого роду інспекцій та профіль�

них громадських організацій –

всього 54 особи, а співголовами

стали перші заступники міністра

економічного розвитку і торгівлі

Анатолій Максюта і аграрної полі�

тики та продовольства Іван Бісюк.

Вже ухвалено план роботи групи

на найближчий час. Там є питан�

ня оперативні, котрі потребують

негайного вирішення, а є питання

на перспективу. 

Збиратиметься група щочетвер�

га. І в найближчий четвер будуть

заслухані два питання, вирішення

котрих не потребує грошей, а ко�

ристь для аграріїв матиме. За пові�

домленнями операторів зернового

ринку та Мінагрополітики, існують

певні «додаткові» умови для вивозу

зерна з Дніпропетровської, Київ�

ської та Вінницької областей. Там�

тешні адміністрації ухвалили роз�

порядження, відповідно до яких

для вивезення зерна за межі області

потрібно отримати дозвіл в облдер�

жадміністрації. Зрозуміло, що ба�

жаючих отримати дозвіл багато, а

чиновник, котрий дозвіл надає, не

завжди знаходиться на робочому

місці, тим більше проблематично

отримати дозвіл у свята чи вихідні.

Навряд чи таким чином області пі�

клуються про власну продовольчу

безпеку чи збирають статистичні

дані про рух зернових. Скоріше за

все такі заходи можуть створювати

підстави для зловживань.

Друге питання – про сертифі�

кат походження зерна, документ

обов'язків під час експорту. Якщо

раніше цей сертифікат отримували

в торгово�промисловій палаті на

підставі довідки компанії�поста�

чальника зерна, то наразі в Півден�

них регіонах для підтвердження по�

ходження зерна потрібно не лише

довідку постачальника, але й пере�

лік виробників, у яких зерно заку�

повувалося та довідку Держзе�

магентства про наявність у цих ви�

робників земельних ділянок для

вирощування зернових. І таку до�

відку повинен надати зернотрей�

дер! Зрозуміло, що коли хтось ви�

суває вимоги, котрі завідомо нем�

ожливо виконати, він висуває їх з

однією метою – створити підстави

для корупції.

Усі ці «мудрагелі», котрі вигаду�

ють все нові й нові довідки та до�

зволи, повинні розуміти, що цим

вони залазять до кишені українсь�

кого селянина, котрому й так сьо�

годні не солодко. Хочеться нагада�

ти цим любителям дозволів, що їх

оформлення займає колосальну

кількість часу сил і нервів. Зокре�

ма, за даними Укрзалізниці, зерно�

воз перебуває в дорозі лише 15%

часу, решта 85% вагон простоює

під час оформлення оцих, нікому

не потрібних довідок та дозволів.

Хотілося б нагадати, що дерегуля�

ція господарської діяльності –

одна з головних тем програми ре�

форм Президента України! Тому я

думаю, що такого роду «ініціативи»

будуть рішуче пересікатися саме

міжвідомчою робочою групою.

Шкода лише, що створена вона

швидше як загін пожежників, для

вирішення «гарячих» проблем цьо�

горічного експорту. Проте без ви�

рішення системних питань, про які

йшлося вище, ситуацію на краще

не зрушити. Хоча певні результати,

звісно, будуть. Зокрема, може ми

нарешті отримаємо відповідь на

питання: чому тарифи Укрзалізни�

ці під час перевезення зерна на ек�

спорт на чверть вищі, ніж для вну�

трішніх перевезень того ж зерна.

Хіба на експорт використовують

інші вагони? Чи інші рейки? І

таких «курйозів» на зерновому

ринку багато.

Та незважаючи на всі проблеми

Україна рухається вперед. За під#
сумками нинішнього року ми одер#
жимо найвищий за роки незалеж#
ності урожай, і я впевнений, що
Україна посяде гідне місце в еліті
світових експортерів зерна. Тільки

для цього треба разом плідно пра�

цювати.
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Спілкувався Олесь Євтєєв



РОЗРОБНИКОМ проекту висту�

пила миколаївська проектна орга�

нізація «Торола Дизайн Групп».

Вона є давнім та надійним партне�

ром нібулонівців, який за їхніми

технічними завданнями вже роз�

робляла проекти несамохідних

суден та буксирів. Керівництво та

профільні спеціалісти компанії

«НІБУЛОН» також брали активну

участь у розробці проекту та неод�

норазово відвідували румунський

суднобудівний завод.

Контракт на будівництво цього

судна на заводі «SNC» було підпи�

сано 2 липня минулого року. Будів�

ництво ж розпочали 19 вересня

2012 року, яке здійснювалося під

наглядом Регістру Судноплавства

України. Для будівництва крана

було порізано 838 тонн сталі кл.А.

Закладка кіля відбулася 6 груд�

ня – символічну табличку про це

прикріпили до майбутнього корпу�

су генеральні директори «НІБУ�

ЛОНа» Олексій Вадатурський та за�

воду «SNC» Раду Русен. Ця подія

символічно відбулася у день вшану�

вання пам'яті Святого Миколая за

григоріанським календарем, якого

дотримується православна церква в

Румунії. Вже у квітні 2013 року

судно спустили на воду для оста�

точної добудови. 

На плавучому крані встановле�

но 4 дизель�генератори «Volvo

Penta» (Швеція) потужністю по 420

кВт, приварне оснащення «Marine

Interior» (США), ґвинто�рульові ко�

лонки «Schotel» (Німеччина), си�

стеми кондиціювання та вентиляції

«Heinen&Hopman Engineering»

(Голландія) та інше електро� й елек�

тронавігаційне обладнання, облад�

нання систем. Сам кран поставила

компанія «Liebherr» (Австрія).

За оцінками спеціалістів, дане

судно є найбільш продуктивним

перевантажувальним плавучим кра�

ном в Україні. Він призначений для

цілорічного виконання вантажно�

розвантажувальних робіт у грей�

ферному режимі з вантажністю

крана до 45 тонн і у режимі гака –

до 60 тонн на внутрішніх водних

шляхах, в Азовському морі та у 20�

мильній узбережній зоні Чорного

моря. Технічні характеристики

крана забезпечують виконання ван�

тажно�розвантажувальних робіт

при висоті морської хвилі до 1,5 м і

силі вітру до 20 м/с. Габаритні по�

казники судна: довжина – 52,3 м;

ширина – 22 м; осадка (порожнім)

– 2 м; водотоннажність (при осадці

2 м) – близько 2000 тонн; швид�

кість – не менше 4 вузлів.

Добова потужність крана скла�

дає до 20 тис. тонн, таким чином

сучасний кран може замінити до 10

типових суден, що працюють на ук�

раїнському ринку. Кран є достатньо

продуктивним, щоб завантажувати

на рейді судна класу «Panamax»

водотоннажністю від 54 тис. тонн.

Церемонія хрещення «Святого

Миколая» проходила у напрочуд

урочистій обстановці на теренах за�

воду�виробника у Констанці.

У своєму вітальному слові

Герой України Олексій Вадатур*

ський нагадав, що місто Миколаїв

назване на честь Святого Миколая.

Закладка судна відбулася якраз в

день Святого Миколая, особливо

шанованого у слов'ян, покровите�

ля моряків і мандрівників. Шість з

половиною років тому народився і

онук Олексія Опанасовича, якого

назвали Миколою. Відтак і новому

судну вирішили дати ім'я «Святий

Миколай».

За традицією корабелів, най�

ближчі Олексію Опанасовичу люди

– дружина Раїса Михайлівна і онук

Микола – розбили пляшку шам�

панського об борт судна.

«Мене переповнюють почуття

радості і гордості за нашу компа�

нію. Ми упевнено і цілеспрямова�

но йшли до цієї мрії, і ми сьогодні

практично її реалізували. Черговий

етап програми по відродженню суд�

ноплавства Дніпром сьогодні отри�

мав логічне завершення. Ми побу�

дували мережу елеваторів, буксир�

ний і судноплавний флот, а сьогод�

ні і найсучасніший плавучий кран.

Тобто ми створили всю інфраструк�

туру перевезень по Дніпру», – на�

голосив Олексій Вадатурський. 

Він заявив, що нині «НІБУ�

ЛОН» готовий вийти на запланова�

ні об'єми перевезень зерна Дніпром

силами власного флоту – 3 млн

тонн на рік. А це означає, що ско�

ротяться об'єми перевезень автомо�

більним транспортом, в Україні

менше руйнуватимуться автомо�

більні дороги, значно покращиться

екологія транспортування зерна. 

Гендиректор також відмітив, що

новозбудований унікальний кран

дозволить компанії щодня переван�

тажувати до 20 тисяч тонн зерна,

що відповідає потужностям ек�

спортного терміналу підприємства

в Миколаєві.

«Якщо судити з потужності, то,

можна вважати, що це елеватор на

воді. Він у змозі замінити стаціо�

нарний морський термінал по пе�

ревалці зернових культур. У його

створенні брали участь 65 самих

кращих компаній�постачальників

устаткування у світі. Кран має най�

сучасніші засоби навігації, засоби

руху крану, а також найсучасніший

кран титульного світового вироб�

ника. Це кращий кран у басейнах

Середземного, Чорного і Азовсько�

го морів. Я вважаю, що це кращий

кран і в Європі», – наголосив Олек�

сій Вадатурський. 

Генеральний директор «НІБУ�

ЛОНа» висловив жаль, що компа�

нія не змогла доручити такий про�

ект місцевим, миколаївським або

іншим українським підприємствам.

«Мені боляче й образливо як жите�

леві, як патріотові Миколаєва і Ук�

раїни будувати свій флот за кордо�

ном. Наш власний завод доки пере�

буває на стадії реконструкції. Але

незабаром ми виведемо його на

найвищий технологічний рівень.

Тоді ми голосно заявимо на весь

світ, що «НІБУЛОН» дуже серйоз�

но зайнявся відродженням флоту в

Україні», – завірив Олексій Вада�

турський.

У свою чергу гендиректор

«SNC» Раду Русен підкреслив,

що він і його співробітники дуже

горді з того, що змогли упоратися з

таким відповідальним і важливим

проектом. 

«Це була успішна угода між

нами і «НІБУЛОНом». Робота над

проектом розпочалася близько року

тому, а саме будівництво тривало 9

місяців. Наші робітники витратили

на реалізацію проекту більше 250

тисяч робочих годин, працюючи

вдень і вночі», – відмітив він.

За словами Раду Русена, він і

команда «SNC» вражені найвищим

рівнем фахівців, які працювали із

заводом з боку «НІБУЛОНа», їх

досвідом і практичними навичками

у сфері суднобудування, фінансу�

вання і формування комерційної

складової проектів. «Маючи такий

добрий досвід роботи, ми були б

раді співпраці з компанією і нада�

лі», – підкреслив суднобудівник.

Капітан�наставник новозбудо�

ваного судна Євгеній Ігнатенко

також залишився задоволеним ро�

ботою румунських суднобудівників

і упевнений, що створене ними

судно стане флагманом нібулонів�

ського флоту. «А конкурентів йому

немає не лише в Україні, але і на те�

риторії усього Чорноморського і

Середземноморського басейнів», –

додав капітан.

«Ми зробили цей унікальний

кран. І будувався він під безпосе�

реднім керівництвом фахівців на�

шої компанії, її молодого колективу

судноплавців. Ми горді з того, що

це судно борознитиме річки і моря

під українським прапором і носи�

тиме ім'я «Святий Миколай», –

підсумував Олексій Вадатурський.

Зустріч плавкрану у Миколаєві

30 липня була привітною, але без

офіціозу. На причалі перевантажу�

вального термінала ТОВ СП «НІ�

БУЛОН» екіпаж квітами зустрічали

рідні та близькі, а також чималий

колектив компанії. Тут також були

присутні хрещена мати судна Раїса

Вадатурська з онуком Миколою. 

За словами заступника гене�

рального директора ТОВ СП «НІ�

БУЛОН» з безпеки судноплавства

Андрія Воліка, портом приписки

плавкрану є Миколаїв. Але пра�

цювати «Святий Миколай» буде на

зовнішньому рейді Миколаївського

морського торговельного порту, ви�

конуючи свою основну задачу – до�

вантаження на рейді потужних

морських суден типу «PANAMAX».

* * *

СЬОГОДНІ власний флот компанії

«НІБУЛОН» налічує 28 несамохід�

них суден загальним дедвейтом

131,08 тис. тонн; 4 збудовані букси�

ри проекту POSS�115 та 3 придбані

буксири (загальною потужністю

11280 кВт); сучасний земснаряд ви�

робництва Фінляндії «Watermaster

Classic IV»; плавучий кран «Святий

Миколай». Розбудова флоту триває

й надалі, кількість її одиниць з ча�

сом буде лише збільшуватися. В

планах компанії будівництво на

власній судновій верфі 12 несам�

охідних суден загальним дедвейтом

48 тис. тонн (проект NBL�91), 12

мілкосидячих буксирів�штовхачів

загальним дедвейтом 360 тонн і за�

гальною потужністю 12 тис. кінсь�

ких сил (проект POSS�120), 35 сам�

охідних суден типу «Волго�Дон

макс» загальним дедвейтом 175 тис.

тонн.

Для реалізації цього проекту у

серпні 2012 року компанія придбала

основні фонди та майновий ком�

плекс Миколаївського суднобудів�

ного заводу «Лиман», який отримав

нову назву – «Суднобудівно�судно�

ремонтний завод «НІБУЛОН». На�

явність власних самохідних суден

дозволить повноцінно освоїти Дні�

про, Волгу, Дон, Каспій, а також пе�

ревезення Чорним морем. Це дасть

змогу, наприклад, здійснювати тор�

говельні відносини із Казахстаном,

Іраном й іншими країнами мор�

ським, а не сухопутним шляхом.

Наступними етапами глобаль�

ного проекту з відродження судно�

плавства на річках України стане

розширення русла Дніпра і зняття

скельних порід ґрунтів, які переш�

коджають проходженню суден го�

ловною водною артерією країни.

Крім того інвестиційна програ�

ма «НІБУЛОНа» включає реаніма�

цію пасажирських перевезень вну�

трішніми водними шляхами, котра

передбачає будівництво пасажирсь�

ких суден.
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Підготував Артем Житков

За інф. прес*центру компанії «НІБУЛОН». Фото компанії «НІБУЛОН»

«Святий Миколай» 
розпочинає творити дива 

Родина ВАДАТУРСЬКИХ – Микола, Олексій Опанасович, Раїса
Михайлівна та Андрій Олексійович – на капітанському містку плавкрану
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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 26 липня 2013 року

Біржа 
(зернові) 

Вересень ’13 Грудень ’13 Березень ’14 Травень ’14 Липень ’14

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 238,92 6,5025 "0,1425 6,6150 "0,1375 6,7150 "0,1400 6,7775 "0,1475 6,7450 "0,1600
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 254,08 6,9150 "0,1375 7,0125 "0,1625 7,0900 "0,1800 7,1225 "0,1975 7,0075 "0,2750
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 270,58 7,3640 "0,1400 7,4760 "0,1380 7,5940 "0,1480 7,6700 "0,1500 7,7300 "0,1360
CBOT Чикаго (Кукурудза) 193,69 4,9200 "0,5200 4,7600 "0,2475 4,8875 "0,2400 4,9650 "0,2400 5,0300 "0,2350 

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Вересень ’13 Листопад ’13 Січень ’14 Березень ’14 Травень ’14

468,52 12,7525 "0,5075 12,2850 "0,4550 12,3375 "0,4550 12,3575 "0,4200 12,3375 "0,3825

США. Ставки океанського фрахту на 26 липня 2013 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 18 17 
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 34 
Південь Південної Америки (Чилі) 35 
Північ Південної Америки (Колумбія) 23 
Схід Південної Америки (Бразилія) 35 
Західна Африка (Нігерія) 34 
Східне Середземномор'я (Італія) 40 
Західне Середземномор'я (Марокко) 37 
Близький Схід (Єгипет) 28 
Японія 47 46 

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 33 
Західна Африка (Нігерія) 46 
Близький Схід (Єгипет) 37 

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 38 
Європа (Роттердам) 23 
Близький Схід (Єгипет) 28 

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 67 
Західне Середземномор'я (Іспанія) 57 
Європа (Роттердам) 54 
Західна Африка (Марокко/Алжир) 57 

Північно"Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 36 
Південь Південної Америки (Чилі) 37 
Північ Південної Америки (Колумбія) 31 
Близький Схід (Єгипет) 35 
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 51 
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 40 38 
Тайвань 30 29 
Південна Корея 28 27 
Японія 26 25 

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 " Вересень '13 +1,3385 196,4478
CBOT " Грудень '13 +0,5512 188,5742

CBOT " Березень '14 +0,4724 193,4558
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext " Серпень '13 "0,6637 290,6822
Euronext " Листопад '13 +0,6637 224,9801

Euronext " Січень '14 +0,3318 226,9711
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT " Вересень '13 +3,3069 244,0517
CBOT " Грудень '13 +3,3804 248,7548

CBOT " Березень '14 +3,5274 252,6497
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext " Листопад '13 +2,9865 251,8582
Euronext " Січень '14 +2,9865 251,8582

Euronext " Березень '14 +2,6546 252,8537
Лондон " Листопад '13 +2,6531 246,3614

Лондон " Січень '14 +2,6531 247,8775
Лондон " Березень '14 +2,6531 248,6355

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext " Серпень '13 +7,6321 461,5742
Euronext " Листопад '13 +1,3273 475,5110

Euronext " Лютий '14 +1,3273 480,8203
Вінніпег " Листопад '13 +2,1384 471,4230

Вінніпег " Січень '14 +2,2356 475,3110
Вінніпег " Березень '14 +1,7042 478,5187

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT " Вересень '13 +1,2764 197,3718
CBOT " Грудень '13 +0,3481 192,2663

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT " Серпень '13 +8,8185 504,8584
CBOT " Вересень '13 +0,2205 459,1493
CBOT " Листопад '13 +1,1758 443,2025

Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT " Серпень '13 +6,5036 479,6107
CBOT " Вересень '13 "1,3228 445,3292
CBOT " Жовтень '13 +0,8818 407,1896

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT " Серпень '13 "0,0441 92,7093
CBOT " Вересень '13 "0,0661 93,1057
CBOT " Жовтень '13 "0,0441 93,4141

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT " Вересень '13 "1,5432 348,8811
CBOT " Листопад '13 "1,8739 353,5108

CBOT " Січень '14 "2,3149 358,4712
Етанол Ціна ($) за літр

CBOT " Серпень '13 +0,0156 0,6061
CBOT " Вересень '13 +0,0140 0,5768

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME " Липень '13 0,0000 3,7885
CME " Серпень '13 0,0000 3,8987

CME " Вересень '13 0,0000 3,9317
Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон " Жовтень '13 +1,5000 490,7000
Лондон " Грудень '13 +1,0000 481,0000

Лондон " Березень '14 +0,2000 478,7000
NYBOT " Жовтень '13 +0,8811 373,7885

NYBOT " Березень '14 +0,4405 384,8018
NYBOT " Травень '14 +0,2203 381,0573

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 31 липня 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 31 липня

2013 року становив 3709,576
тис. тонн на загальну суму
30,459 млрд руб. (деталь�
ніше див. таблицю).

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

Зерно інтервенційного фонду
Об'єм 
торгів, 
тонн

Абсолютний 
мінімум, 

руб/тонну

Абсолютний 
максимум, 
руб/тонну

Середньозважена 
ціна проданого

зерна, руб/тонну

Середньозважена
ціна за курсом
НБУ, грн/тонну

Пшениця м'яка 3 класу (2005 року) 0 – – – –
Пшениця м'яка 4 класу (2005 року) 0 – – – –
Пшениця м'яка 3 класу (2008 року) 1460978 7600 12225 8260,7 2007,52 
Пшениця м'яка 4 класу (2008 року) 624833 7200 12075 8598,9 2089,70 
Пшениця м'яка 5 класу (2008 року) 159288 7100 10625 8229,9 2000,03 
Жито продовольче (2008 року) 86615 5600 7600 5876,0 1427,99 
Ячмінь фуражний (2008 року) 185103 6000 8825 7007,9 1703,06 
Пшениця м'яка 3 класу (2009 року) 881060 7600 11025 8319,2 2021,73 
Пшениця м'яка 4 класу (2009 року) 154693 7200 11125 8275,6 2011,14 
Жито продовольче (2009 року) 14580 5600 6575 5896,8 1433,04 
Пшениця м'яка 3 класу (2011 року) 54000 7600 10475 8076,3 1962,70 
Пшениця м'яка 4 класу (2011 року) 88426 7200 10125 8719,2 2118,94 

Довідково: за курсом НБУ на 31.07.2013 року 1 RUB = 0,24302 грн. За даними ММВБ, www.micex.ru
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11 Орієнтовні ціни. Кінцева ціна залежить від віддаленості елеватора від портів, вартості послуг елеватора. Джерело: www.ukragrocom.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес*Трейдинг» на період з 01.08 по 02.08.2013 року, грн/тонна

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
1 кл.

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

Елеватори ТОВ «Добронадіївське ХПП», ТОВ «Королівське ХПП», ТОВ «Украгроком» 1560 1370 1610 1600 1520 3210 – – –
Світловодський річний термінал 1590 1450 – 1600 1550 3360 – – –
Вінниця1 1540 1340 1580 1550 1500 3150 – – –
Кіровоград1 1530 1350 1580 1560 1500 3170 – – –
Черкаси1 1520 1340 1570 1540 1490 3140 – – –
Дніпропетровськ1 1500 1340 1560 1540 1480 3140 – – –
Миколаїв1 1800 – – – 1705 – – – –

11 Ціни на ріпак залежно від наявності глюкозинолатів: до 35 мкг/моль – понад 35 мкг/моль Джерело: www.nibulon.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 02.08 по 06.08.2013 року (до 07:30), грн/тонна

Базис поставки
Пшениця

Ячмінь Ріпак1

Сорго
Соняш	

ник
Соя

Куку	
рудза1 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 – 1750 1700"1630 – – 1630 1760 3550"3450 – – – – –
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 1620 1570 – – 1470 1650 – – – – – –
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 1660 1610 – – 1510 – – – – – – –
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – – – – – 1530 – – – – – – –
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 1700 1630 – – 1530 1720 3470"3370 – – – – –
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 1580 1530 – – 1430 1570 3290"3190 – – – – –
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – 1580 1530 – – 1430 1570 3290"3190 – – – – –
Філія «Артемівська», Полтавська обл. – 1580 1530 – – 1430 1570 3290"3190 – – – – –
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 1580 1530 – – 1430 1570 3290"3190 – – – – –
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 1600 1550 – – 1450 1590 – – – – – –
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – 1600 1550 – – 1450 1590 3310"3210 – – – – –
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 1600 1550 – – 1450 1590 3310"3210 – – – – –
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 1600 1550 – – 1450 1590 3310"3210 – – – – –
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 1600 1550 – – 1450 1590 3310"3210 – – – – –
Філія «Кам’янка"Дніпровська», Запорізька обл. – 1680 1610 – – 1510 1700 3435"3335 – – – – –
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 1600 1520 – – 1390 1550 3250"3150 – – – – –
Філія «Денихівська», Київська обл. – 1570 1520 – – 1400 1550 3270"3170 – – – – –
Філія «Переяславська», Київська обл. – 1570 1520 – – 1420 1570 3290"3190 – – – – –
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 1600 1520 – – 1390 1550 3250"3150 – – – – –
Старобільський елеватор – 1560 1510 – – 1410 1470 3230"3130 – – – – –

Попередній тиждень на світовому

та внутрішньому ринках зернових

культур не відзначився гучними

сенсаціями, у всіх сегментах пану*

вали раніше сформовані тенденції.

Жнива ранніх зернових в Україні

вийшла на фінішну пряму, цьому

сприяло встановлення сухої погоди

з помірними температурами майже

на всій території країни.

Ячмінь. Прогнози валового збору яч�

меню в Україні дещо підвищились і зараз

перебувають на рівні 6,8�7,0 млн т, що фак�

тично відповідає минулорічному показни�

ку. Ринок ячменю протягом останнього

тижня значних змін не зазнав. Пропозиція

на внутрішньому ринку, як і раніше, обме�

жена, виробники не поспішають реалізо�

вувати зібране зерно. Невисока закупівель�

на активність експортерів пояснюється за�

тишшям на світових ринках. Ці фактори в

сумі дозволяють говорити про стабільну ці�

нову ситуацію на ринку. Останній поміт�

ний тендер був проведений Алжиром,

який в кінці липня придбав 50 тис. т ячме�

ню з поставкою в жовтні за ціною $266/т,

що еквівалентно $240�242/т на зерно, за�

вантажене у судно. Така ціна приблизно

дорівнює 1730�1750 грн/т на ячмінь в

порту в серпні.

В Україні нині трейдери називають ціни

в портах на рівні 1760�1780 грн/т. Тобто мо�

жемо констатувати зниження цін за остан�

ній тиждень на 20�30 грн/т. Щодо прогнозу,

то підвищення цін на ячмінь можливе за

умови збільшення попиту на світових рин�

ках, але зважаючи на негативну динаміку

паралельних ринків фуражної пшениці та

кукурудзи, на це не варто сподіватись у ко�

роткостроковій перспективі.

Пшениця. Минулий тиждень відзна�

чився незначним підвищенням цін завдя�

ки збільшенню попиту на продовольчу

пшеницю. Зростання ринку забезпечува�

лось декількома факторами. По�перше,

збереження інтересу Китаю до імпорту

значних об'ємів продовольчої пшениці

(через несприятливі погодні умови, що

спричинили значне погіршення якості

пшениці власного виробництва), який за

останні 6 тижнів лише австралійської пше�

ниці придбав 1,5 млн т, а крім неї контрак�

тує об'єми американської пшениці і потен�

ційно може вийти на ринок Чорноморсь�

кого регіону, де на даний момент цінові

пропозиції найнижчі. Іншим важливим

фактором стала напружена ситуація на вну�

трішньому ринку Аргентини, де фермери

зменшили посівні площі пшениці в північ�

них районах порівняно з минулим роком,

що спільно із незначними перехідними за�

лишками спровокувало дефіцит зерна для

виробників борошна на внутрішньому

ринку і підвищення цін у 2,3 разу порівня�

но з аналогічним періодом минулого року.

На сьогодні уряд Аргентини розглядає мо�

жливість подолання кризи шляхом імпорт�

них поставок. Окремо слід виділити актив�

ну закупівельну діяльність єгипетської уря�

дової організації GASK, яка є постійним

покупцем української пшениці, а отже ціни

на її тендерах є важливим індикатором для

вітчизняного ринку. Останній тендер

GASK було проведено 30.07.2013 року, на

ньому було закуплено загалом 240 тис. т

продовольчої пшениці з поставкою 11�20

вересня: 120 тис. т румунського походжен�

ня (по 60 тис. т поставлять Bunge Ltd. та

Alfred C. Toepfer) за ціною $252,34/т та 120

тис. т українського походження від опера�

тора Etihad за ціною $252,5/т на зерно, за�

вантажене в судно. Така ціна еквівалентна

1760�1780 грн/т на продовольчу пшеницю в

порту в серпні. 

На серпень заплановано проведення

ряду тендерів на закупівлю продовольчої

пшениці: Японія планує купити 178 тис. т з

поставкою у вересні�жовтні, Ірак – 50 тис.

т з поставкою в жовтні�листопаді, Йорда�

нія �100 тис. т з поставкою у жовтні�грудні,

Сирія – 200 тис. т з поставкою у вересні�

жовтні.

З іншого боку, ми прогнозуємо, що з

початком збиральної кампанії кукурудзи

збільшиться різниця між цінами на продо�

вольчу і фуражну пшеницю за рахунок зде�

шевлення останньої. Тобто, частина покуп�

ців фуражної пшениці переключиться на

кукурудзу нового врожаю, ціна на яку вже

зараз значно нижча. 

Трейдери у портах озвучують на сьогод�

ні наступні ціни: 1740�1770 грн/т на пше�

ницю 2 класу, 1670�1700 грн/т на пшеницю

3 класу, 1580�1630 грн/т на пшеницю фу�

ражну. Ми вважаємо, що в серпні варто очі�

кувати підвищення цін на пшеницю за

умови збереження існуючого попиту з боку

країн�імпортерів. 

Кукурудза. Динаміка ціни на кукуруд�

зу на світових ринках зберегла тенденції до

зниження. Прогнози на врожай в основних

країнах виробниках зберігаються на опти�

містичному рівні. Суха та прохолодна по�

года в основних сільськогосподарських ре�

гіонах США сприяє відповідним фазам ро�

звитку посівів кукурудзи. На сьогодні част�

ка посівних площ, що перебувають у доб�

рому та відмінному стані, складає 63%

проти 24% минулого року. Аналогічна си�

туація з погодними умовами спостерігалась

минулого тижня і в Україні. Крім того,

існує можливість збільшення прогнозу на

врожай в Бразилії. Наразі учасники ринку

очікують опублікування нового звіту

USDA, який матиме вплив на формування

подальших цінових тенденцій на ринку.

Крім того, прогнозується значний перепад

цін на початку жнив 2013 року, тобто ціни

на кукурудзу нового врожаю будуть суттєво

нижчими, ніж сьогоднішні ціни на мину�

лорічні залишки. На 01.08.2013 року ціна на

поставку української кукурудзи у жовтні

була на рівні $195/т на зерно, завантажене у

судно, що еквівалентно ціні в порту в жов�

тні на рівні 1360�1385 грн/т.

Основним покупцем на зовнішніх рин�

ках в липні залишилась Південна Корея.

Минулого тижня було проведено два тен�

дери на поставку кукурудзи в січні:

25.07.2013 року закуплено 60 тис. т чорно�

морського походження за ціною $235,95/т,

а 30.07.2013 року 50 тис. т чорноморського

походження вже за ціною $233,44/т, що ек�

вівалентно $198/т на зерно, завантажене у

судно. Остання ціна, в свою, чергу при�

близно дорівнює 1330�1360 грн/т в порту у

вересні.

На сьогодні прогнози на цінові тенден�

ції на кукурудзу залишаються незмінними

за умови збереження сприятливих погод�

них умов, а з початком жнив ціни можуть

зазнати різкого падіння. Підтримку ринку

може надати лише підвищення попиту з

боку імпортерів (аналогічно з ринком пше�

ниці значні обсяги планує імпортувати

Китай) та погодні аномалії в періоди дозрі�

вання і збирання кукурудзи.

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 58E04E02)



НАША розмова відбулася в Хмельницькому,

в центральному офісі підприємства. Напере�

додні, дорогою до іншого господарства, ми

побачили, як жнивують фахівці «Нових аг�

рарних технологій», як злагоджено йдуть без�

межним пшеничним полем сучасні комбай�

ни Нью�Холанд і як зупиняються трасою

водії автівок, щоб також подивитися на це

диво. Ми також не лишилися осторонь і,

чесно кажучи, самі напросилися на зустріч.

Іван Ізбінський – людина дуже зайня�

та, його робочий день розписано по хвили�

нах, однак він погодився приділити увагу на�

шому виданню. Висловлюємо керівникові

щиру вдячність за цікаву розмову.

– Іване Володимировичу, про очолюване
вами підприємство враження ми склали
враження ще вчора, спостерігаючи за
роботою жниварів. Розкажіть, будь
ласка, трохи про себе.
– Більшість із тих, хто віднайшов себе у

житті, родом із села. Так само і я. Народився

1964 року у селі Чорна Чемеровецького райо�

ну на Хмельниччині. Батьки родом із села:

батько Володимир Миколайович працював

трактористом, потім на млині. Його, на жаль,

рано не стало. Мама Броніслава Іванівна, дя�

кувати Богу, жива. Вона також все життя від�

дала селу – в овочевій і рільничій бригадах,

райсільгосптехніці, завершувала трудовий

шлях збиральницею молока. 

– А ким хотіли в дитинстві стати Ви?
– У дитинстві багато мрій. Тоді популярними

професіями були космонавт, військовий, по�

жежний…

– А так, щоб керівником господарства?
– Ні, не мріяв. У нас в селі був сильний кол�

госп, проте 1974 року ми переїхали до Ка�

м'янець�Подільського – мама влаштувалася

на роботу до райсільгосптехніки. Тож про

село з дитинства пам'ятаю, як їздили до бабу�

сі на город, старші поралися по господарству,

копали картоплю, збирали яблука. То була

дуже важка робота, тому мрій про  роботу в

селі не було, навіть керівником.

– Проте доля повернула вас до села...
– Так. І я не жалкую. Я здобув освіту еконо�

міста�організатора в Кам'янець�Подільсько�

му сільськогосподарському інституті (нині

Подільський державний аграрно�технічний уні�

верситет – прим. авт.). Після закінчення ін�

ституту три роки працювали у колгоспі, від�

працьовуючи диплом дружини Галини. Вона

так само закінчила цей виш, лише на 2 роки

пізніше за мене. Потім, 1991 року, ми роди�

ною повернулися до Кам'янець�Подільсько�

го, там працювали в податковій інспекції. 

У 2000 році двоюрідні брати Валерій і Вік�

тор Будзінські запропонували створити МТС.

Тож я переїхав до Хмельницького і обійняв

посаду директора – брав участь у створенні

підприємства, набирав людей. Розпочинали з

трьох тракторів Джон Дір 8400, які взяли в

Києві в лізинг: надавали послуги з оранки,

підготовки ґрунту під посів. 

За 2 роки роботи стало зрозуміло, що

треба брати землю. Орендували 800 га угідь,

взяли в банках кредити під техніку і обробіток

землі за чималі відсотки. І розпочали спільно

з датчанами проект з вирощування пивовар�

ного ячменю. Однак постійно не вистачало

обігових коштів, і в 2005 році проект довелося

згорнути. Однак протягом цього часу до нас

приїжджало багато закордонних гостей. Вони

дуже уважно до нас придивлялися, обрахову�

вали наші виробничі потужності, ємність

ринку, вивчали наші кадри. Такі відвідини

дали свої результати – 2006 року іноземці за�

пропонували нам увійти до складу засновни�

ків нового підприємства. Так, власне, і було

засноване ТОВ «Нові аграрні технології». 

– Розпочавши з 800 га, наразі ви маєте в
обробітку 6,5 тис. га землі. Чим засіваєте?
– Цьогоріч будемо збирати озиму пшеницю з

1750 га, ярий ячмінь з 530 га, кукурудзу на

зерно – 587 га, сою – 421 га, цукрові буряки

на 750 га. Вже завершили збирати озимий

ріпак з понад 900 га. Вийшло на круг 3,2 т/га.

Минулого року середня врожайність по ріпа�

ку була такою самою, а от деякі поля давали і

по 4 тонни з гектара. Взагалі, минулого року

увійшли до трійки лідерів області з урожай�

ності зернових – отримали 6,7 тонн пшениці

з гектара, 6,2 тонн ярого ячменю. 

Цьогоріч, щоправда, цукрових буряків

посіяли на 250 га менше, ніж торік. Хоча у

нас ніколи не було непорозумінь із Староко�

стянтинівським цукровим заводом, куди ми

здаємо сировину, але – ринок є ринок.

– Які технології використовуєте в рос#
линництві? 
– Різні. Хмельниччина – область з важкими

чорноземами. Можна зробити оранку, а воно

висохне і буде грубе. Тож дивимося по погоді.

Але оранку під цукрові буряки вже не прово�

димо, застосовуємо культиватори.

– Ваші успіхи – результат такого гнуч#
кого підходу?
– Це, в першу чергу, заслуга людей. По всіх

питаннях ми ухвалюємо колегіальні рішення.

Варто подякувати нашому головному агроно�

му, дуже досвідченій людині і моєму одно�

сельцю – Василю Григоровичу Дідику, який

вдало керує усіма процесами, завідувачам

свинофермами Миколі Івановичу Маркитану

(с. Черепова) і Володимиру Дмитровичу Гон�

чару (с. Осташки).

Хоча виокремлювати когось неетично.

Слід дякувати всьому нашому колективу.

– Багато людей у Вас працює?
– На сьогодні – 65 чоловік, в рослинництві –

14 механізаторів. В тваринництві, включаю�

чи охорону, також 14. Інші – обслуговуючий

персонал, допоміжні робітники. Наприклад,

маємо 10 га цибулі і реконструйоване овочес�

ховище. Тож зимою люди займаються тим,

що сортують цибулю. Цілий рік іде робота. 

– Знаємо, що «Нові аграрні технології»
займаються і тваринництвом. 
– Так. Вже два роки, як взялися за свинар�

ство. Наразі проводимо реконструкцію двох

свиноферм, як я вже казав, у селах Черепова

і Осташки. На черзі третя у с. Олешин. Пра�

цівники звикають до роботи на фермі, як то

кажуть, набивають руку; триває формування

стада, маточного поголів'я – щось докуповує�

мо, щось сортуємо. Ми зараз вирощуємо Ук�

раїнську білу, Ландрас, Пьєтрен, і наразі

маємо 2,5 тис. голів на відгодівлі. Також по�

ступово плануємо розширювати виробниц�

тво. (За даними райдержадміністрації, до кінця

року планується довести поголів'я до 5 тис.

голів – прим. ред.)

Нині рослинництво дає більше прибутку.

Але оскільки на полях у нас вже більш�менш

порядок за сім років роботи, то маємо більше

часу на тваринництво. От поступово і розши�

рюємо, адже не можна взяти щось і відразу з

нього зробити прибуткове, потрібно йти крок

за кроком.

– Сьогодні небагато підприємств по
справжньому опікується соціальною
сферою села, перекладаючи це на плечі
місцевих громад. Як ви ставитеся до
своїх пайовиків і їхніх родин. 
– По перше, справно і належно розраховує�

мося за договорами оренди. Крім того, за уго�

дами соціального партнерства ми сплачуємо

сільським радам близько 150 тисяч гривень

на рік. Плюс допомога школам, садкам, вете�

ранам, подарунки до свят – ще набігає що�

найменше 250�300 тис. На себе також беремо

очищення доріг від снігу, багато чого. 

– Чи допомагає Вам сім'я у роботі?
– Сім'я допомагає вже тим, що вона є. Мо�

лодший син Павло, якому 22 роки, комбай�

нує у нас вже третій рік. Йому подобається

робота в сільському господарстві, і він сам

так вирішив. У цьому році закінчив Хмель�

ницький університет управління і права,

зараз поступає в магістратуру. Тому він також

активно допомагає у підготовці документів,

супроводі договорів. Думаю, він бачить себе

таким, як батько. Мені дуже хочеться, щоб

він реалізував себе у житті, відбувся і як лю�

дина, і як фахівець.

Дружина Галина Миколаївна працює в

Києві, вона – член правління банку. На ви�

хідних приїжджає додому. Старший син

Максим пішов маминою стежкою – працює

заступником відділення банку в Хмельниць�

кому.

– Дитячі мрії не збулися. А про що ви
мрієте тепер?
– Щоб була здорова сім'я. Щоб все склада�

лося на роботі добре. Щоб достатньо грошей

постійно було на рахунку. Щоб трудовий ко�

лектив був стабільний і люди отримували до�

стойну заробітну плату. Щоб були справедли�

ві ціни на сільгосппродукцію. Щоб влада зро�

зуміла, що аграрник – це той, хто годує дер�

жаву і забезпечує її добробут. 

– Чи є настанова, якою Ви постійно ке#
руєтеся у житті?
– Не робити зла людям. Дбати про них. Не

скиглити. Працювати і викладатися на повну.

Шанувати оточуючих. Любити рідних. Зав�

жди пам'ятати про друзів. 

– Незабаром відбудеться аграрна ви#
ставка у Хмельницькому. Чи братимете у
ній участь?
– Обов'язково. Ми завжди її активні учасни�

ки. Проте на аналогічні заходи до інших ре�

гіонів ми не їздимо. Мушу сказати, що для

аграрія більш вагомі заходи, де проводяться

демонстрації техніки на полі, ніж ті, де вона

просто стоїть серед собі подібних, а менедже�

ри щось про неї розповідають. 

– Маєте якесь хобі?
– Я одночасно і мисливець, і рибалка. Люблю

в дружній компанії побути. Співати люблю.

Колись непогано грав на акордеоні. Хоча,

мабуть, всі, хто працює в сільському госпо�

дарстві, добре співають і грають на музичних

інструментах. Наша робота до того спонукає

– бути ближче до землі і співати разом з нею.

От тільки б веселих пісень побільше!

* * *

До головного агронома Василя Дідика

ми рушили у поля. Від моменту заснування

він працює у товаристві. Зі слів фахівця, зага�

лом озимою пшеницею посіяли 1750 га. З

них на 300 га – німецький сорт Актьор. Все

інше української селекції: Колос Миронів�

щини, Вдала, Служниця Одеська.

Такий вибір він пояснив так: «Щороку

з'являються нові сорти. Ми їх підбираємо,

експериментуємо. Життя іде вперед, і ми

маємо іти разом із ним!» 

Павло Мороз
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ТОВ «Нові аграрні технології» традиційно попадає у лідери Хмельницького району, хоча й працює відносно

недавно – з 2006 року. Минулого року компанію було визнано кращим агропідприємством Хмельниччини і

нагороджено грамотою облдержадміністрації. На сьогодні товариство обробляє 6,5 тис. га землі на території

шести сільських рад, до яких входить 12 населених пунктів. Можливо, секрет успіху у тих самих технологіях із

назви, а може – у злагодженому колективі. Допоки жнива не добігли кінця і результатів поточного року немає,

про сьогодення підприємства і види на урожай нам розповів його незмінний директор Іван Ізбінський. 

Наша робота спонукає бути ближче 
до землі і співати разом з нею!

Іван ІЗБІНСЬКИЙ

Заст. директора Департаменту АПР Хмельницької ОДА Вадим КОНОНЧУК і Василь ДІДИК



НА ЗАПИТАННЯ, у чому підґрун�

тя його успіху, відповів так. «У ви�

хованні. До своїх батьків, до учите�

лів незалежно від віку, до людей

старшого покоління ми завжди

зверталися на Ви. У вихованні на

перше місце ставилася порядність,

совість. Нас батьки вчили на влас�

ному прикладі жити і працювати.

Тепер часи змінилися і, на жаль, на

перший план поставлено гроші.

Хоча без грошей у сучасному світі

не можна, проте успіху досягає той,

хто на перше місце ставить людей». 

Василь Барилюк гордий з

того, що доля дозволила йому жити

і працювати на рідній землі. Він на�

родився неподалік – у с. Остапків�

ці Городоцького району. Батько

Іван Васильович, світлої пам'яті,

все життя працював в селі: починав

зі звичайного працівника, потім

став бухгалтером, а згодом керував

місцевим колгоспом ім. Суворова.

Від того господарства нічого, на

жаль, не залишилося. Нині ті поля

частково орендує Василеве підпри�

ємство, частково інше господар�

ство. Мама Марія Іванівна почина�

ла свою діяльність в ланці, потім

працювала в дитячому садочку, не�

забаром перейшла до сільської

ради. «Поки живі наші батьки, –

говорить Василь Іванович, – ми за�

лишаємося дітьми. Тож дай Боже

мамі ще довгих літ!» 

На бухгалтера сільського госпо�

дарства він вивчився у найдавнішо�

му нашому аграрному виші – Ль�

вівському сільськогосподарському

інституті у Дублянах, що нині на�

був статус Національного аграрно�

го університету. Після служби в

армії молодий фахівець 14 років на�

бував досвіду на посаді бухгалтера

в радгоспі «Хмельницький».

У власний бізнес Василь Бари�

люк пішов у середині 90�х, коли

молодій активній людині в колгос�

пах вже було затісно: він створив

приватну структуру – ТОВ ПМТЗ

«Агропромтехніка». Торгували ав�

тозапчастинами, бізнес йшов дово�

лі успішно. 

У 2000 році модернізували еле�

ватор на 11 тис. тонн, а також ухва�

лили рішення купити комбікормо�

вий завод у Скібневому Хмель�

ницького району. Це територія лі�

нійної вантажно�пасажирської за�

лізничної станції, де за радянських

часів було створено цілий ком�

плекс, що складався з комбікормо�

вого заводу, нафтобази, хімічних

складів. Зі стану «ні вікон, ні две�

рей» господарі довели підприєм�

ство до ладу. Потім на його базі збу�

дували пшеничний, а згодом і жит�

ній млин, що виробляють 100 тонн

пшеничного та 60 тонн житнього

борошна на добу. 

2002 року запустили другий

елеватор потужністю 12 тис. тонн

одночасного зберігання. Потужна

переробка вимагала багато сирови�

ни. Тож доленосного 2007 року пе�

реробне підприємство отримало

назву ТОВ «Хмельницьк�Млин», а

«Агропромтехніка» зайнялась

сільськогосподарським напрям�

ком. Так і з'явилася група компа�

ній: підприємство ТОВ «Хмель�

ницьк�Млин» займається вигото�

вленням пшеничного та житнього

борошна, опікується елеваторами,

відвантаженнями, комерційною

діяльністю тощо, а ТОВ СГП «Аг�

ропромтехніка» – виключно виро�

щуванням сільгоспкультур. Взяли в

оренду одразу 5 тис. га землі, що

стояла необроблюваною близько

п'яти років. Вже на перший рік от�

римали достойний результат. Тож

поступово впродовж 2008�2011

років земельний банк хмельниць�

ких млинарів зріс до 20 тис. га. 

У липні 2011 року закінчили

модернізацію насіннєвого ком�

плексу для підготовки насіннєвого

матеріалу. Було встановлено очисне

обладнання Хорольского механіч�

ного заводу (Україна) продуктивні�

стю 100 тонн на годину, італійську

сушарку Strahl продуктивністю 32

тонн на годину та польські зернові

ємності Ferum на 1000 тонн. Власна

насіннєва лінія дозволяє господа�

рям уникати сезонних коливань

цін на насіння та бути впевненими

у його якості. Наразі зернозбері�

гаючі потужності групи компаній

«Хмельницьк Млин» становлять

загалом 36 тис. тонн.

Того ж 2007 року придбали по�

тужну сільгосптехніку. Виключно

нову й іноземного виробництва.

Нині земельний клин групи компа�

ній «Хмельницьк Млин» обробля�

ють чотири трактори Кейс, шість

комбайнів «Нью�Холанд». Крім

того на полях задіяно 5 обприску�

вачів. Обслуговують всю цю маши�

нерію 32 механізатори. Загалом же

у групі компаній працює 210 фахів�

ців. Працівників, до речі, намага�

лися брати з навколишніх сіл. Для

них крім іншого, забезпечено хар�

чування за символічні 5 гривень на

день та безкоштовну щоденну ро�

звозку двома автобусами.

Працювати на землі вирішили

за американською широкозахват�

ною технологією. Щодо обробітку

ґрунту в господарстві сповідують

технологію но�тілл, де це можли�

во, та міні�тілл. Задля цього і сам

керівник, і фахівці�рільничники

пройшли навчання на базі лідера

цих технологій в Україні – компа�

нії «Агро�Союз» на Дніпропетров�

щині. 

Наразі постійно вирощують три

культури: пшениця, соя, кукурудза.

Кукурудзу розміщують на 3 тис. га,

пшеницю і сою на 8�9 тис. га. Як

каже Василь Іванович, починали зі

значно більшої кількості культур –

ячмінь, ріпак, жито, гречка, гір�

чиця – проте досвід навчив займа�

тися найбільш рентабельними.

Серед найбільш доходних господар

відзначає кукурудзу і сою, пше�

ницю сіють через сівозміну і при�

хильність до цієї легендарної хлібо�

робної культури, а також для забез�

печення сировиною власних пере�

робних потужностей. Близько 30

тис. тонн пшениці щороку переро�

бляють на власному борошномель�

ному виробництві, нею ж розрахо�

вуються з пайовиками.

«Ми не йдемо шляхом макси�

мального можливого вкладання

коштів в землю – намагаємося ди�

версифікувати ризики. Витрати на

пшеницю становлять в середньому

4 тис. грн на гектар, на сою – 3�4

тис. грн, в залежності від року, в ку�

курудзу доводиться вкладати близь�

ко 6 тис. грн на гектар. Кукурудзу

ми вирощуємо другий рік. У пер�

ший вона дала близько 8 тонн з

гектара – могло бути й краще.

Однак цього року, сподіваюся, вро�

жаї будуть вищими. Звичайно, зав�

жди хочеться більшого, проте зав�

жди потрібно важити між ймовір�

ним ризиком і можливим зиском»,

– говорить Василь Барилюк.

За кожен виробничий процес в

групі компаній відповідає свій фа�

хівець. Без головного агронома

Олега Стаднійчука, перекона�

ний генеральний директор, госпо�

дарство не досягло б таких успіхів.

На підприємстві разом із Олегом

Віталійовичем працюють іще чоти�

ри висококваліфіковані агрономи. 

За словами головного агроно�

ма, серед сортів пшениці, яку ви�

рощують на полях «Хмельницьк

Млину», переважають іноземні –

німецької, австрійської, французь�

кої селекції (близько 60% посівних

площ під культурою). Це сорти –

Актьор, Скаген, Бумер, Юліос,

Памір, Турня і Єврофіт. Із вітчиз�

няних цьогоріч посіяли два сорти

інтенсивного типу: Трипільська –

середньостиглий сорт селекції

ІФРГ НАН України та більш ран�

ній сорт Антонівка Одеського Се�

лекційно�генетичного інституту.

Щодо такого розподілу Василь Ба�

рилюк зауважив, що закордонні

сорти мають вищу врожайність,

проте більш вибагливі до техноло�

гії. Серед кукурудзи переважають

високопродуктивні гібриди іно�

земної селекції. 

Початок цьогорічних жнив вже

показує, що пшениці цього року

хмельницькі млинарі зберуть від 4

до 6 тонн з гектара, причому висо�

кої якості – переважно 2 класу. А

для переробної галузі саме якість є

визначальною. 

Щодо нинішньої несприятли�

вої ціни на зерно Василь Іванович

зазначає, що українським землеро�

бам до такого не звикати: «Завжди

так: якщо немає урожаю, то є ціна;

якщо урожай є, то немає ціни. Але

ми не скиглимо, бо ринок є ринок.

Бажано б лише зробити його більш

зрозумілим і стабільним». Власні

потужності для зберігання і пере�

робки зерна дають групі компаній

переваги: можливість дочекатися

кращих цін, а також виробити кін�

цевий продукт своїми силами. 

Підприємство орендує землі в

3�х районах Хмельницької області

– Хмельницькому, Городоцькому і

Ярмолинецькому – в радіусі 50 кі�

лометрів від «бази». Ці 20 тисяч

гектарів землі надають близько 8

тисяч пайовиків у 36 населених

пунктах. Розмір орендної плати для

них наразі становить 4�6%. Можна

сказати, що загалом підприємство

опікується долею близько 25 тис.

сільських мешканців. Як і майже

будь�яке аграрне підприємство,

«Хмельницьк Млин» витрачає

значні кошти на соціальну сферу

села. Крім орендної плати ще не

менше мільйона гривень щороку

витрачається на допомогу школам,

будівництво храмів, ремонт доріг

тощо. 

Проте Василь Іванович вважає

це гідними витратами. Натомість

існують виплати і не такі приємні.

Наприклад, банківські кредити, які

аграрію, хочеш�не�хочеш, дово�

диться брати. Мріє господар про

зменшення банківських відсотко�

вих ставок для аграріїв, як в усьому

світі, адже від 8 до 11 млн грн на рік

витрачається не на розвиток, а на

сплату відсотків за кредитами.

Головні мрії генерального ди�

ректора – стабільність і прогнозо�

ваність у виробництві, можливість

вдосконалюватися і в роботі, і в

житті. «Кожному з нас потрібна

стабільність. На полі ж, де прогно�

зованість майже недосяжна – зали�

шається сподіватися на Божу допо�

могу. Проте там, на природі, значно

спокійніше і радіє душа за резуль�

тати власної праці», – каже Василь

Барилюк. 

А ще він впевнений, що потріб�

но неухильно виконувати батьків�

ську настанову: «Будь чесним перед

собою, перед іншими – і все в тебе

буде добре. Ніхто тобі поганого

слова не скаже. Будеш мати і надій�

них друзів, і добре ім'я. Житимеш у

злагоді зі своїми дітьми і онуками».

Цьому він навчає і сина Ігоря,

якому саме в день нашого візиту, 29

липня, виповнилося 30 років. Ігор

Васильович отримав дві вищі осві�

ти і вже 8 років працює поруч з

батьком, очолює комерційний від�

діл. Вони з дружиною подарували

батькам двійко онучок. На злагоді

в сім'ї та повазі до людей, переко�

наний Василь Барилюк, і тримаєть�

ся світ.

Артем Житков
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Успіху досягає той, 
хто на перше місце ставить людей
Група компаній «Хмельницьк Млин» нині виробляє близько

40% борошна у Хмельницькій області. Коли її керівник, ге*

неральний директор Василь Барилюк 1995 року пристав

на власний бізнес, він навряд чи думав, що невдовзі буде

керувати потужним агрохолдингом. Хоча, можливо, і

думав. Адже родом він – із селянської родини, а селянина

тягне до землі. 

Насіннєвий комплекс ГК «Хмельницьк Млин». Фото: www.mlyn.km.ua

Василь БАРИЛЮК і Олег СТАДНІЙЧУК на кукурудзяному полі 



ПО ВСЬОМУ було видно, що автор (оригінатор)

сортів пшениці Смуглянка і Фаворитка, залишився

задоволений. Цього року саме ці сорти на 1000 га дали

тут в середньому 87 ц/га. І завдяки ним ФГ «Ладіс»

сьомий рік поспіль тримає першість з урожайності

пшениці в Україні на промислових посівах. 

Академік Моргун багато уваги приділяє аграріям,

намагається особисто бути знайомим з людьми, які

шанобливо поводяться з його розробками, вирощу�

ють гідні врожаї на межі генетичного потенціалу ро�

слин. Уродженець Черкащини, він у своєму щільно�

му графіку завжди знаходить шпаринку, щоб іще раз

побути на батьківщині, подивитися на її родючі поля,

поспілкуватися зі справжніми господарями землі.

«Чудова у вас пшениця – констатував Володимир

Васильович на полі, – доглянута: міцний колос, на�

лите зерно і жодної бур'янини. Урожай залежить від

сорту, від технологій і від Господа Бога. Ви зі свого

боку впоралися, тож пшениці вам віддячать. Так само

й люди. І я вам за те щиро дякую!»

Свій успіх директор ФГ «Ладіс» Андрій Крохмаль

адресував, у першу чергу, вітчизняній науці й її взір�

цевому представникові – Володимирові Васильовичу

Моргуну, а також головному агроному підприємства

Леоніду Борисовичу Козяру, який за рекордні врожаї

пшениці і кукурудзи отримав до Дня працівників

сільського господарства 2011 року звання Заслуже�

ний працівник сільського господарства України. 

ФГ «Ладіс» порівняно невелике (нині 3,6 тисяч

гектарів ріллі) і молоде господарство – цієї весни пе�

ретнуло 10�річний рубіж. Історія його появи на

сільськогосподарській карті Монастирищенського

району Черкащини цілком традиційна: 2003 року Ан�

дрій Крохмаль взяв у рідному селі паї�чагарники й

упрігся у сільське господарство. Проте його менед�

жерський підхід дав результати вже наступного року

(про це трохи згодом – прим. авт.). 2007�го цей підхід

оцінила держава: за вагомий особистий внесок у роз�

виток конституційних засад української державності,

багаторічну сумлінну працю, високий професіона�

лізм та з нагоди Дня Конституції України Андрію

Аркадійовичу Крохмалю присвоєно звання Заслуже�

ний працівник сільського господарства України.

Рекордним для фермерського господарства вия�

вився 2009 рік, коли воно потрясло всю Україну: тут

виростили пшеницю, урожайність якої на промисло�

вих посівах сягнула 101 ц/га, що було підтверджено

висновками Міністерства аграрної політики. Також

є висновок комісії у складі 15 фахівців Мінагрополі�

тики і науковців, яким підтверджено, що пшениця

сорту Фаворитка на певних ділянках доходила до 138

ц/га. Тоді ця новина прокотилася всіма ЗМІ.

Академік Володимир Моргун є також автором ба�

гатьох сортів і гібридів кукурудзи, до речі, його сорта�

ми цариці полів у Радянському Союзі засівалося 5,5

млн га. Він жартома називає себе «давнім кукуруд�

зником». І на цій ниві у ФГ «Ладіс» є чималі стабіль�

ні здобутки, хоча вирощує воно гібриди іноземної се�

лекції. Так, наприклад, 2011 року на площі 613 гекта�

рів тут отримали врожайність 176,4 ц/га в сухому

зерні. (див. «Кукурудзяна «бомба» – це мирна зброя се�

лянина» в «Агропрофі» №41�42 від 11.11.2011 р.). Пе�

реконатися у цьому неперевершеному результаті і на�

віть вперше в житті покомбайнувати виявив бажання

губернатор Черкащини, Герой України Сергій Тулуб.

Завершивши обкіс, він сказав: «Я відчув себе люди�

ною, яка не просто полетіла, а яка вийшла у відкри�

тий космос». За словами очільника області, він по�

чувався невимовно гордим за те, що на українських

ланах росте такий великий урожай, адже на окремих

ділянках комп'ютер в комбайні показував 201�202

ц/га. І що це не омріяне фантастичне, а реальне поле,

яке і в подальшому даватиме такі самі високі врожаї. 

Андрій Крохмаль став переможцем загальнона�

ціональної програми «Людина року�2010» у номінації

«Аграрій року». Про свій успіх тоді зі сцени Націо�

нального палацу «Україна» він сказав просто: «Ми як

завжди – сіяли, доглядали і збирали. Нагороди отри�

мують не так багато аграріїв, а Україну й увесь світ

комусь годувати треба. Це нагорода всіх людей, що

працюють в полі. А від себе хочу завірити всіх, що

Україна завжди буде з хлібом».

...А розпочалося цьогорічне знайомство акаде�

міка із «Ладісом» з огляду снопів нового врожаю. 

– Колоски ми ретельно важили, – коментував

Леонід Козяр. – Були різні: від найменших у 3,2

грами до 4�4,2 грамів. Смуглянка стабільно дає 2�й

клас, а Фаворитка, залежно від року, 2�й і 3�й.

– Пшеницю ми вирощуємо лише цих двох сор�

тів, – продовжив розмову Андрій Крохмаль. – Ми

мали 101 ц/на на круг, а на окремих ділянках Фавори�

тка давала 138 ц/га. Декого приваблюють рекорди,

приписки, а для мене головне – результат. Напри�

клад, були часи, коли на наших полях хазяйнували

такі «потужні» дядьки, які збирали по 5�7 ц/га: вони

торік віддали нам цю абсолютно виснажену землю,

щоб зняти гріх з душі. Ми ж тоді чистили ставки і цей

сапропель (органічні мули – прим.авт.) внесли на

поля. Цьогоріч отримали на них урожайність пшени�

ці сорту Фаворитка близько 80 ц/га.

Результатами зустрічі сторони залишилися задо�

воленими. Уже потискаючи на прощання академіку

Моргуну руку, Андрій Аркадійович сказав: «Ми вам

дуже вдячні, Володимире Васильовичу, за ту веле�

тенську роботу, яку ви щодня робите бодай що. За

ваші прекрасні сорти і гібриди, які, я переконаний,

ще не проявили свого дійсно могутнього потенціалу.

І де б я не був в Україні, у Росії, за кордоном, я зав�

жди говорю, що саме завдяки роботі академіка Мор�

гуна в Україні збирають високі врожаї!»

Леонід КОЗЯР, Андрій КРОХМАЛЬ і Володимир МОРГУН на пшеничному полі ФГ «Ладіс». Липень 2013 року
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Нова філософія

– СВОГО часу Попудня народила

мене, – розповідає Андрій Крох�

маль. – А тепер я щодня віддаю їй

належне, відроджую моє рідне село

у Монастирищенському районі.

Доля весь час ретельно випробову�

вала мене, однак я щасливий з

того, що корисний Батьківщині,

хай би як пафосно це не звучало. Я

пізніше поясню, і ви зрозумієте.

Мої діди і прадіди не займалися

нічим іншим, як орали землю і

сіяли хліб. Батько Аркадій Іванович

був знаним трактористом, його

добре пам'ятають люди. Він був ко�

муністом, і свою партійну прина�

лежність завжди доводив високим

виробітком. Він навіть не їв і не

спав, якщо хтось за нього більше

виорював. Батьки нас змалку прив�

чали до сільської роботи. Я випасав

і доїв корову, ми з братом ходили в

колгосп сапати буряки, бо мама

там була ланковою. До речі, першу

зарплатню я заробив у третьому

класі. Комбайнів тоді ще не було,

буряки тільки підкопували, їх треба

було витягувати і складати на купи.

Два рядки по довжині гонів – три

карбованці заробітку. Великі гроші

на той час. У шостому класі на

тракторі причіплювачем був, а в

сьомому батько пустив мене за

кермо, навчив орати.

Однак замість аграрної
науки Ви обрали іншу

стезю.
– Біда підштовхнула мене стати ме�

диком. Я вступив до Уманського

медичного училища. Після півроку

навчання, освоївши ази загального

догляду за хворими, пішов прац�

ювати до Уманської центральної

міської лікарні медбратом у нейро�

хірургічне відділення. Отут я багато

чого дізнався і багато чому навчи�

вся у Вільяма Безпалова та Петра

Зайця. До речі, Петро Карпович і

по сьогодні завідує нейрохірургіч�

ним відділенням у цій лікарні. Тож

навчатися мені було легше, а зго�

дом і працювати за призначенням

у сусідньому селі Половинчик. 

Покинути обрану роботу зму�

сила убогість, зубожіння нашої

сільської медицини. Я подався до

Тюмені. Там працював на швидкій,

познайомився з майбутньою дру�

жиною Лілією – лікарем на цій

швидкій, і вирішив бути не гіршім

за неї, годувати сім'ю. Працював

спочатку будівельником, потім

мене життя круто розвернуло, і я

став помічником бурильника, бу�

рильником, закінчив нафтовий

технікум. Повторилося все, як в

Умані: тільки там я вдень учився, а

вночі працював, а тут удень прац�

ював, а вночі вчився. Згодом поду�

жав індустріальний інститут за

фахом інженер з експлуатації наф�

тових і газових свердловин. 

Третя освіта, яку я отримав

торік вже пребуваючи головою гос�

подарства, – юрист. Мушу наголо�

сити, що всі ці професії мені в

житті знадобилися. Я щасливий з

того, що скрізь, де б я не працював,

я був у команді і під керівництвом

справжніх професіоналів, потуж�

них фігур. Тому можу назвати і себе

потужним менеджером. У Тюмені

це була команда Віктора Степано�

вича Черномирдіна – професіона�

ла, а згодом і політика світового

рівня. Саме тут я відбувся як осо�

бистість, навчився виконувати на�

чебто неможливе.

Коли наш керівник пішов у ве�

лику політику, ми з дружиною і

дітьми вирішив виїхати до Великої

Британії. Головною метою було

дати якісну освіту дітям. Я органі�

зував у Лондоні будівельний бізнес

і три роки успішно пропрацював.

Однак у цій країні я почувався

чужим, словом, коріння не пустив.

І ми з молодшою дочкою та дружи�

ною повернулися на батьківщину, у

своє рідне село. В Україні ми все

розпочали із чистого листа. 

Спочатку я відновив занедбану

автозаправку і зайнявся реаліза�

цією пального сільгосппідприєм�

ствам. Це був 1998 рік. Розуміючи,

що наша держава аграрна, і саме

аграрний сектор – це її майбутнє,

придбав руїни і борги монастири�

щенського елеватора, який збира�

лися порізати на металобрухт. Від�

новивши його роботу як ВАТ «Мо�

настирищенське ХПП», я почав

брати під нього кредити в банках, і

2000�го року надав 53 колгоспам

кошти під майбутній урожай.

Проте назад повернулося зерном

лише 40%, решта зникла…

Час минув, і тепер я ті часи зга�

дую сміючись. Та гірка наука зали�

шила мені єдиний вихід – прац�

ювати на себе. Завдяки підтримці

Андрій Крохмаль:
Будь*які виробничі досягнення неможливі без людей, які ці

досягнення виборюють. Широкому загалу ім'я Андрія Крох*

маля, на жаль, маловідоме, хоча господарство «Ладіс» з

його фантастичними врожаями фахівці аграрного сектору

вже ідентифікують з Черкащиною. Ставний, усміхнений і

ерудований, він однаково вільно спілкується українською,

російською і англійською мовами. Складається враження,

що він може віднайти вирішення будь*якого питання у

людський спосіб. Він готовий усім допомогти, щоправда,

відразу відчуває брехню. І хоч нічим це не виказує, ліпше

навіть не намагатися скористатися ситуацією. Упродовж

детального огляду полів Андрій Аркадійович відповідав на

наші запитання, які й вилилися у це інтерв'ю.

Цей висновок, винесений у заголовок, зробив директор Інституту фізіології
рослин і генетики НАН, академік НАН, Герой України Володимир Моргун,
відвідавши наприкінці липня ФГ «Ладіс» і оглянувши поля пшениці й
інших зернових культур цього господарства, яке очолює Андрій Крохмаль. 



друзів я оговтався від такого жаху, й 2002

року заснував фермерське господарство і

почав орати землю. Тоді поруч не було ні аг�

ронома, ні механізаторів. Я майже навпомац�

ки засвоював аграрну науку, перечитав багато

книжок, зустрічався з фахівцями, їздив по

науку. 

Про ваше господарство заговори#
ли майже одразу. Що Ви спромо#

глися такого зробити, щоб землі з нуля
дали урожай більше середньостатистич#
ного у півтора рази?
– Я прийшов до керівника, а він мені жалі�

ється, що на цій землі вони нічого не можуть

виростити. Бери цю землю, каже він мені, і

займайся. Я призначив його на посаду ди�

ректора, запропонував достойну платню,

проте поклав на нього суто організаторські

функції з вимогою не втручатися у роботу

фахівців, яких я по крихтах збирав по всіх

усюдах. Кожен з нашої команди почав вико�

нувати свою роботу настільки сумлінно, нас�

кільки цінував своє ім'я й уміння працюва�

ти. Ми нічого не крали, бо працювали на

себе і свої родини. До речі, питання крадіжок

в господарстві вирішено раз і назавжди, бо

люди мають чітку матеріальну мотивацію на

кращий спільний результат. 

Про наше господарство заговорили уже в

2004 році, коли на круг «Ладіс» зібрав 40

центнерів зернових з гектара на полях, де 20

ц/га не бачили. А 2005 року ми стали други�

ми в Україні за врожайністю. Наступного –

першими, тоді зібрано 60 центнерів пшениці

з гектара. Рекордним видався 2008 рік. Тоді

землі Попудні, Бачкуриного, Половинчика,

Сарнів здивували урожаєм. Ніколи наші

ґрунти не давали по 100 центнерів пшениці з

гектара. А окремі поля «відзначилися» вро�

жаєм у 130 ц/га.

Як ви натрапили на Фаворитку?
– 2006 року нам на елеватор привезли

товарне зерно, яке дало урожайність близько

80 ц/га. І запропонували все не здавати, а по�

чистити і спробувати посіяти. Так до нас по�

трапила третя репродукція Смуглянки і Фа�

воритки. Відтак ми детальніше дізналися про

ці сорти, добре їх доробили. І на перший рік

– 2006�го – отримали по 88 ц/га. 

Тоді я сповістив нашого профільного мі�

ністра Юрія Мельника. Він кинувся переві�

ряти: поїхав неподалік до Верхняцької дер�

жавно�дослідної станції, де зібрали по 67

центнерів пшениці. Аж йому «доброзичлив�

ці» пояснили, що Крохмаль приписав. Я от�

римав листа�відповідь, що такого врожаю

бути не може, що я, маючи власний елева�

тор, займаюся приписками. Я зробив висно�

вок, проте вирішив не сперечатися, а дове�

сти нашу спроможність на полі.

Зважаючи на наступні рекорди,
вочевидь, Вам це вдалося?!

– На той час до нас прийшов працювати Ле�

онід Козяр, досвідчений агроном�насіннє�

вод. Він довів наше зерно Фаворитки і Сму�

глянки третьої репродукції до довершеного

стану, яке ми й посіяли 2008 року. Леонід Бо�

рисович визначив і попередив мене ще на

стадії дозрівання пшениці, що урожай може

бути за 100 центнерів. Цього разу я телегра�

мами сповістив уряд і Прем'єр�міністра, Мі�

нагрополітики, щоб вони створили фахову

комісію аби зафіксувати такий урожай. Ко�

місія від профільного міністерства була ство�

рена, вона провела збирання і вручну, і ком�

байнами. У першому випадку результат був

110�112 ц/га, в другому на деяких ділянках

сягало 138 ц/га. Мене на той час навіть не

було в Україні, тож комісія працювала само�

стійно. 

Проте головне не рекорди, а люди, які їх

народжують. Леонід Борисович, наприклад,

– це ж академік поля, без нього ми і не мрія�

ли б про такі врожаї. Віктор Іщук – головний

помічник, на нього в усьому можна покла�

стися. Механізатори Сергій Кулик, Михайло

Магдич, Віктор Бирко, брати Цехмейструки,

Сергій Шаповал – скільки вони праці і душі

в ці поля вкладають!

Чи легко починати, а потім розви#
вати бізнес у рідному селі? 

– З одного боку – вдома і стіни допомага�

ють. А з іншого – на свого люди більше

надій покладають, з нього і спитають біль�

ше. Бо ж знають мене змалку, і всю родину

до сьомого коліна перерахують. У Попудні

ще живі бабусі, які колись працювали в

ланці моєї мами Ганни Калениківни Крох�

маль. Хто�хто, а вони добре пам'ятають, як

ми малими з мамою на буряки ходили. Тоді

всі помічників у поле брали, особливо восе�

ни, коли треба було буряки з земляного бо�

лота витягати.

Я, як взяв землю в оренду, то замість 200�

300 кілограмів давав на пай по тонні зерна,

щоб людям було цікаво зі мною працювати,

щоби вони мені повірили. 

Проте є й такі, хто мене збираються бити,

бо вони вирощують по 40 центнерів, а я – по

100. Але ж я від себе пляшу. Ми дотримуємо�

ся технологій і сіємо високі репродукції.

Вкладаємо в гектар пшениці близько семи

тисяч гривень, тому просто не маємо права

збирати менше. 

Я ніколи не женуся за кожною новин�

кою, котра з'явилась в агросфері – чи то

сорти, чи то хімія тощо. Якщо я чогось не ро�

зумію, то все уважно вислухаю, прийду вдру�

ге проконсультуюся, зв'яжуся зі спеціаліста�

ми, передивлюся літературу. Переконаюся

лише тоді, коли побачу на власні очі і руками

помацаю. 

Перед тим, як вдатися до сільського гос�

подарства, я за кордоном постійно бачив

поля – там все чистесенько. Думаю, чому ж у

нас не можна такого зробити? З'ясувалося,

що і у нас можна! Кукурудзу можна вирощу�

вати по 2�3 качани на стеблі у центрі поля.

Позаторік було у нас і по 4, й навіть по п'ять.

Одне таке стебло ми віддали до Монастири�

щенського краєзнавчого музею. 

Був навіть такий випадок. Повідомляє

мені один наш обласний посадовець, що в

сусідньому господарстві збирають по 216 ц/га

кукурудзи. Я повірив, а він мені на доказ на�

віть відео показав, як там молотять. я приди�

вився, а на стеблі лише по одному качану, і

кукурудза не загущена… Не хочу нікого обра�

жати, однак не варто видавати бажане за дій�

сне. Нехай би мене, а фахівця ж не можна

обдурити. Ту плівку не я один дивився. Зав�

жди слід відповідати за свої слова. Тому вже з

власного досвіду 2011�го кукурудзяний ре�

кордний урожай у 178,3 ц/га та 184,6 ц/га вже

було підтверджено актом комісії облдержад�

міністрації.

Ви казали, що вирішили питання
крадіжок раз і назавжди. Яким

чином? 
– Я людей зацікавив гідними умовами робо�

ти, високою заробітною платою і кінцевим

результатом. Вони отримують преміальні за

підсумками роботи: попрацювали на славу й

отримали прибуток – є відповідна нагорода.

Пробайдикували – то самі у себе вкрали. 

У нас загалом працює близько 300 робіт�

ників. Жоден з них за всі роки роботи нічого

не вкрав, я за те ручаюся. Бувають, звісно, «за�

льотні», але не наші. Я навів людям приклад,

ну украдеш ти в господарстві мішок пшениці

– його недорахуються при остаточному підра�

хунку. І премії немає. А вона набагато більша

за вартість украденого. Я ж працівникові на�

прикінці року завезу додому цілу тонну зерна.

Та й хіба ж його стільки потрібно?

Ми старий елеватор не зруйнували, а мо�

дернізували заради збереження робочих

місць, хоча з точки зору економіки це збит�

ково. 

Я особливо вдячний тим фахівцям, які

працюють зі мною від самого початку – 1998

року. Тоді зарплат взагалі ніяких не було –

кожен виживав, як міг. Ми почали співробіт�

ничати з умови, що відтепер у людей будуть

обов'язково, як за радянських часів, виплати

двічі на місяць – аванс і зарплата. І в кінці

року – преміальні за підсумками роботи. Не

було жодного разу. щоб я те слово порушив. 

Як почувається нині ваша родина?
Чи вистачає у Вас на неї часу?

– Моя мама, дякувати Богу, у свої 85 років

ще порається по господарству. І нас із братом

ще виховує. Нас у мами було троє синів,

один трагічно загинув за два тижні до весіл�

ля. Мій молодший брат Григорій Іванович

Іщук нині – наш сільський голова.

Донькам сьогодні 23 і 16 років. Старша

Світлана живе за кордоном, здобула вищу

освіту, пускає там коріння. А ми з дружиною

Лілією і молодшою донечкою Діаною – в Ук�

раїні.

Моя родина повсякчас мене підтримує, і

я за те їй дуже вдячний. Звичайно, часу хоті�

лося б приділяти більше. Проте кожну вільну

хвилину ми проводимо разом.

Що являє собою нині «Ладіс»? І
що означає ця назва?

– Маємо 3600 га орної землі. Цьогоріч виро�

щуємо п'ять культур: кукурудзу, пшеницю,

ячмінь, соняшник і ріпак. 

Отримали ячмінь ярий набагато кращий

проти минулого року. Проте наступного року

його не сіятимемо, бо ні урожайності, ні ціни

на нього немає. Планую за рахунок цих площ

збільшити вирощування сої. 

Я згоден, що родючість ґрунтів сьогодні

катастрофічна і землю слід негайно рятува�

ти. Однак там, де земля в обробітку, жоден

агроном не сіятиме ріпак по ріпаку і соняш�

ник по соняшнику. Натомість збільшувати

кількість перевіряючих, нашій державі ліпше

б зробити сприятливе законодавство, щоб за�

лучати вітчизняних аграріїв до землі.

Як я вже казав, 2011 року у нас запрац�

ював сучасний елеватор шведської фірми

«Tornum» потужністю 50 тис. тонн у селі Са�

танівка. Спільно з реконструйованим елева�

тором ВАТ «Монастирищенське ХПП» такої

ж потужності наше підприємство може

приймати 100 тисяч тонн зерна. У будівниц�

тво нових потужностей ХПП було інвестова�

но 45 мільйонів гривень. За цьогорічних умов

підприємство сушить 2�2,5 тис. тонн зерна

на добу. 

Є наміри зайнятися тваринництвом. Я

хотів побудувати сучасний свинокомплекс на

180 тисяч голів, навіть вже оглядав площадку

під будівництво. Проте для свинини немає

ринку збуту, українському виробникові ніяк

конкурувати з іноземним «мохом і болотом»,

яке йде в переробку. 

Інше питання – молочний напрямок

ВРХ. Дефіцит високоякісного молока збері�

гатиметься ще довго, і зможемо йому хоч

трохи зарадити. 

Назва «Ладіс» ніякого стосунку до одной�

менної австрійської комуни не має. Слово

спало мені на думку як віддзеркалення мого

світогляду. Воно має глибоке філософське

коріння й обіймає упорядкованість, загальну

гармонію, постійний розвиток, удосконален�

ня, прагнення довершеності. 

Тетяна Шелкопляс

Артем Житков
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хліба прижилася на Черкащині!

«Можу назвати себе потужним менеджером» 

Головний агроном ФГ «Ладіс» Леонід КОЗЯР і директор господарства Андрій КРОХМАЛЬ
вирощують по 4 кукурудзяні качани на стеблині. На полі ФГ «Ладіс», листопад 2011 року
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ЗГОДОМ до «вічного союзу»

приєднувалися інші кантони. Їм

ніхто не перешкоджав, проте,

формальне визнання Швейцарії

сталося тільки в 1648 році, коли

її незалежність від Священної

Римської імперії була офіційно

підтверджена Вестфальським

договором. 

Офіційним святом Швейца�

рії 1 серпня було оголошено

лише в 70�х роках ХІХ століття.

У 1994 році він був оголошений

офіційним неробочим днем.

Відтоді 1 серпня багато дітей і

дорослі радіють в передчутті фе�

єрверків, лампіонів і вогнищ на

вершинах гір, що разом з урочи�

стими промовами є атрибутами

свята. 

Традиція запалювати вогни�

ща на вершинах гір сягає коре�

нями Середньовіччя, коли уз�

довж територіальних меж спо�

руджувався ланцюг сторожових

пагорбів, на вершинах яких при

наближенні ворога запалювали�

ся сигнальні вогнища. Згідно з

легендою, ці вогнища, що горі�

ли на горах між Женевським і

Більским озерами, злякали

«варварів», що пробиралися на цю територію. По�

бачивши відблиски на мерехтливій поверхні води,

вони вирішили, що опинилися на краю Землі, і

що далі дорога йде прямо на Небеса.

З нагоди святкування Національного Дня

Швейцарії Посольство Швейцарії в Україні 1 сер�

пня цього року влаштувало святковий прийом у

столичному «Мистецькому Арсеналі». Численних

поважних та відомих гостей свята – послів іно�

земних держав, духовних лідерів різних конфесій,

політиків та бізнесменів, медійників та митців, за�

галом близько 500 осіб – зустрічали особисто

Посол Швейцарії в Україні, пан Крістіан Шьо�

ненбергер та його дружина, пані Барбара. Серед

запрошених були і журналісти «Агропрофі». Ми

як профільне аграрне видання презентували пану

Послу книгу «Зірки першої величини. Агропро�

мисловий комплекс України», видану редакцією

за сприяння компанії «НІБУЛОН», і були щиро

вражені тим, що пан Крістіан безпомилково про�

читав її назву українською мовою. Усі гості змо�

гли поласувати найвідомішими смаколиками

швейцарського виробництва – сиром, шокола�

дом, морозивом тощо. Живим звуком у стилі

фолк та етно�рок тішили присутніх український

гурт «Божичі» та швейцарська рок�група «Еліана

Буркі та Альпіністи». 

Нижче пропонуємо читачам стислий фоторе�

портаж із цієї вишуканої вечірки аби спробувати

відчути дух швейцарської гостинності.

Артем Житков

День Швейцарії відзначили в Україні

Чи не найдавнішим з днів незалежності, що відзначаються нині, вважа*

ється швейцарський День конфедерації (Swiss Confederation Day). Він

встановлений на пам'ять події, яка сталася 1 серпня 1291 року, коли три

лісові кантони (кантон – окрема держава, з самостійним народним зібран*

ням і виконавчою владою) – Унтервальден, Урі і Швіц – оголосили про віч*

ний альянс і союз. Документ, фактично, був не лише Декларацією неза*

лежності, але і договором про взаємну оборону – зважаючи на можливу

агресію з боку Священної Римської імперії. 

Посол Швейцарії в Україні, пан Крістіан ШЬОНЕНБЕРГЕР та його дружина, пані Барбара
приймають книгу «Зірки першої величини» від головного редактора «АГРОПРОФІ»

Тендітна лідерка швейцарського рок*гурту Еліана БУРКІ 
зустрічала гостей могутніми звуками національного інструменту – альпійського горну


