
УКРАЇНСЬКИЙ селянин спокон�

віку був і лишається взірцем пра�

цьовитості, виваженості, мудрості і

терпіння, оберегом кращих яко�

стей та чеснот народу. Незважаючи

на труднощі, він був і залишається

дбайливим господарем, який вміє

працювати, впроваджувати нові

технології, виробляти продукцію,

яка має попит на внутрішньому і

світовому ринках.

Так уже ведеться, що українсь�

ке село, в основному, працює, а не

святкує. Та цьогоріч уже вдвадцяте

восени, коли землю вкриває жов�

те листя, коли зібрано врожай, а

комори та стодоли заповнені збіж�

жям, ми відзначаємо День праців�

ників сільського господарства, що

увінчує напружений, сповнений

клопотами хліборобський рік.

Наш край завжди славився своїми

чорноземами і людьми, які плека�

ють на рідній землі найсвятіший з

усіх скарбів – хліб. Саме на укра�

їнській землі тисячі років тому на�

шими пращурами було створено

найдавнішу хліборобську культу�

ру. Одвічно так велося: життя хлі�

бороба, його достаток і добробут

залежали від врожаю. Через те й

говорять: як вродить жито, то бу�

демо жити. 

Це, мабуть, єдине професійне

свято, котре заслужено вважається

всенародним, адже завдяки праці

сільських трударів забезпечується

добробут і благополуччя кожної

людини, гарантується продоволь�

ча безпека нашої держави. День

працівників сільського господар�

ства – це свято всіх, хто розумом і

руками, серцем і душею, у селі і в

місті щодня долучається до ва�

жливих аграрних справ. Це завдя�

ки їх невтомній праці полиці на�

ших магазинів все більше і більше

наповнюються високоякісними

українськими продуктами, а в

кожній українській оселі є і хліб, і

до хліба.

Особливо приємно святкува�

ти, коли засіки повні. Цього року

аграрії гідно зустрічають свій

День: вони виростили новий ре�

кордний урожай – на рівні 60 млн

тонн. Та не лише завдяки мозоли�

стим рукам селянина отримала

Україна рекордний урожай, але й

завдяки генію науковців�селекціо�

нерів, знанням та досвіду агроно�

мів. Рекорд – це завжди сплав

мужності та досвіду, удачі і коло�

сальної праці. 

Сільськогосподарська галузь

для української держави завжди

була однією із пріоритетних сфер

розвитку як зовнішньої, так і вну�

трішньої економіки країни. Від

стану справ у сільськогосподарсь�

кій галузі безпосередньо залежать

економічна незалежність країни,

добробут її громадян, здоров'я на�

ції, її майбутнє.
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Осінній 
комплекс2013
ЗА ДАНИМИ Мінагрополіти�

ки, станом на 14 листопада

2013 р. в Україні зернові і зер�

нобобові культури обмолочено

з площі 14965 тис. га, що стано�

вить 95% від прогнозованих

15833 тис. га. Намолочено

58410 тис. тонн зерна при вро�

жайності 39,0 ц/га (на 14

листопада 2012 р. було намоло�

чено 43817 тис. тонн з площі

14145 тис. га при середній вро�

жайності 31,0 ц/га).

У тому числі, кукурудзу на

зерно обмолочено на площі

4038 тис. га (або 83% від про�

гнозу), намолочено 24872 тис.

тонн, урожайність – 61,6 ц/га.

Торік на цю дату було обмоло�

чено 3831 тис. га, намолочено

17454 тис. тонн за врожайності

45,6 ц/га.

Завершується збирання сої.

Станом на 14 листопада 2013

року зібрано 1278 тис. га (94%

від прогнозу), намолочено 2601

тис. тонн, врожайність стано�

вить 20,4 ц/га. Торік на цю дату

було зібрано 1368 тис. га, намо�

лочено 2291 тис. тонн за вро�

жайності 16,7 ц/га.

Цукрових буряків з площі

272 тис. га (96% від прогнозу)

накопано 10941 тис. тонн за

середньої врожайності 402 ц/га.

Станом на 14.11.12 р. цукрових

буряків накопали 17043 тис.

тонн з площі 431 тис. га при

урожайності 395 ц/га.

Озимих культур на зерно на

звітну дату посіяно 7728 тис. га

(95% від прогнозованих 8174

тис. га). Торік на цю дату було

посіяно 8056 тис. га.

У т.ч., озимої пшениці і

тритикале посіяно на площі

6303 тис. га (94% від прогнозо�

ваних 6690 тис. га). Торік на цю

дату було посіяно 6656 тис. га.

Жита посіяно на площі 248

тис. га (83% від плану у 299 тис.

га). Торік на 14.11.12 р. було

посіяно 306 тис. га.

Ячменю посіяно на площі

1176 тис. га (99% від плану у

1186 тис. га). Торік  на звітну

дату посіяли 1094 тис. га.

Зяблевий обробіток ґрунту

проведено на площі 13263 тис.

га, або 95% від прогнозу. Ста�

ном на 14.11.12 р. зяблевий об�

робіток ґрунту було проведено

на площі 12745 тис. га.

У тому числі, глибоку оран�

ку проведено на площі 879 тис.

га (або 100% від прогнозу). То�

рік на звітну дату було зорано

932 тис. га.

Читайте на стор. 8�9

Як є жито – будемо жити!

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ПІДСУМКИ, ПРОБЛЕМИ І ПЛАНИ

Розповіді про актуальні питання роботи
молочної, бурякоцукрової та олійної галузей
від керівників галузевих об'єднань –
«Укрмолпром», «Укрцукор», «Укроліяпром», 
а також інтерв'ю міністра агрополітики 
Миколи Присяжнюка читайте на стор.

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

1510�13 
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КОМПАНІЇ
ВЕРШИНИ АГРАРНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Сьогодні саме сільське господарство більшість
фахівців називають рушійною силою і майбутнім
української економіки. Кожен день «НІБУЛОН» робить
свій внесок у розвиток вітчизняного АПК. Думками
щодо розвитку агросектору поділилися представники
керівної ланки компанії.

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ЗЕРНО УКРАЇНИ: ДРУЖБА З ЛІДЕРАМИ 
І ПІДКОРЕННЯ НОВИХ РИНКІВ

Про основні напрямки розвитку вітчизняного
зернового ринку, про можливості офіційної співпраці
України з країнами4світовими лідерами виробництва
зерна розповідає президент Української зернової
асоціації Володимир Клименко.

ПЕРЕДПЛАТА	2014
Шановні читачі! Розпочалась передплата�2014!

Передплачуйте газету «АГРОПР ОФІ» на 2014�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

14.10.2013

Зміна 
за тиж$

день

Зміна 
з початку

року
UX$індекс (UA) 900,00 3,2% $5,3%
РТС (RU) 1434,44 $2,3% $6,1%
WIG 20 (PL) 2500,62 $0,6% $3,2%
WIG Ukraine (PL) 525,58 $0,1% $18,5%
DAX* (DE) 9054,83 0,2% 18,9%
S&P 500* (US) 1782,00 0,7% 24,9%

17 Листопада – День працівників сільського господарства
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ПЕРЕДПЛАТА
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ЗАМОЖНИМИ!
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НА ПОЗАЧЕРГОВОМУ засі�

данні 13 листопада, депутати

мали вирішити питання, за

розв'язанням якого напере�

додні Вільнюського саміту до

України їздять керівники мі�

сії Європарламенту в Україні

Пет Кокс та Олександр Квас�

нєвський: чи виїде Тимошен�

ко на лікування за кордон?

Разом із цим депутати повин�

ні були розглянути ще два

євроінтеграційні законопро�

екти: про прокуратуру та

щодо вдосконалення вибор�

чого законодавства. Власне

кажучи, прийняття цих зако�

нів повністю вичерпувало пе�

релік вимог Євросоюзу до

України.

Як виявилося вже в ході

засідання, тимчасова робоча

група не змогла виробити

єдиний проект щодо лікуван�

ня Тимошенко, а законопро�

екти про прокуратуру і про

вибори взагалі виносити на

голосування ще не можна:

відповідно до регламенту ВР,

час подачі депутатами правок

до цих законопроектів триває

до 18 години 15 листопада, а

потім ще профільні комітети

мають їх розглянути і схвали�

ти. Скільки на це потрібно

часу – наразі невідомо, проте

відомо, що до кожного із за�

конопроектів вже подано

більш ніж по 300 поправок.

Опозиція, звісно, полаяла

більшість за саботаж євроін�

теграції та небажання вирі�

шувати «питання Тимошен�

ко», більшість відповідала,

що опозиціонери самі не хо�

чуть звільнення Тимошенко,

адже вже бачать себе канди�

датами в президенти.

Спікеру Володимиру Ри�

баку не залишалося нічого

іншого, ніж, не розмазуючи

кашу по столу, закрити поза�

чергове засідання. Лідери

опозиційних фракцій дружно

побігли до присутніх в залі

Пета Кокса та Олександра

Кваснєвського і почали їх

вмовляти не ставити Україні

«двійку» за євроінтеграцію.

Справа в тому, що саме в се�

реду ввечері місія Кокса�

Кваснєвського мала звітувати

перед Євросоюзом про готов�

ність України до асоціації. Бо

18 листопада Рада Міністрів

закордонних справ ЄС, ба�

Антирекорд з негативного 
зовнішньоторговельного сальдо
НЕГАТИВНЕ сальдо зовнішньої торгівлі товарами у вересні скла�

ло рекордні за останні роки $2,28 млрд. За даними експрес�випу�

сків Державної служби статистики, такого великого дефіциту не

було принаймні останні чотири роки.

Зіставний рівень перевищення імпорту над експортом був за�

фіксований останній раз у грудні минулого року, коли від'ємне

сальдо становило $2,22 млрд.

У результаті за дев'ять місяців цього року зовнішньоторговель�

ний дефіцит становить $9,7 млрд. Імпорт товарів у цей період

склав $56 млрд, експорт – лише $46,3 млрд. За аналогічний період

минулого року негативне сальдо торгівлі становило $11,5 млрд.

Торговельний «мінус» України, як і раніше, в основному фор�

мується за рахунок закупівлі газу, автомобілів, техніки, електроні�

ки, пластмас і ліків.

Нагадаємо, в 2012 році зовнішньоторговельний «мінус» Укра�

їни перевищив $15,8 млрд, у 2011 році склав $14,1 млрд, у 2010 –

$9,3 млрд, в 2009 – $5,7 млрд, в 2008 році – $18,6 млрд. 

Востаннє сальдо зовнішньої торгівлі було позитивним 2004

року, коли експорт товарів перевищив їхній імпорт на $3,7 млрд.

Трансфертні ціни на сільгосппродукцію 
визначатимуть через Аграрну біржу
КАБІНЕТ Міністрів України затвердив перелік джерел інформації

про ринкові ціни для цілей трансфертного ціноутворення. Для

сільськогосподарської продукції таким джерелом стала Аграрна

біржа. Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 23.10.2013 р.

№866�р «Про затвердження переліку джерел інформації про рин�

кові ціни для цілей трансфертного ціноутворення».

«Ми розуміємо стурбованість державних органів в питані тран�

сфертного ціноутворення та вважаємо, що великою проблемою

стало те, що деякі компанії, заробляючи гроші в Україні, намага�

ються ухилитися від повноцінної сплати податків до державного

бюджету. Ми сподіваємося, що біржові котирування Аграрної бір�

жі стануть надійним джерелом визначення ринкових цін та сприя�

тимуть наповненню державного бюджету. Водночас, ми очікуємо

активізації біржових торгів, адже саме ціни, за якими укладати�

муться контракти на біржовому майданчику Аграрної біржі ста�

нуть основою для формування цінових орієнтирів на аграрному

ринку України», – сказав керівник  Аграрної біржі Олександр

Марюхніч.

Слід нагадати, що існують регуляторні пропозиції відновити

обов'язкову реєстрацію зовнішньоекономічних контрактів на Аг�

рарній біржі, проти чого вже висловилася низка бізнесових і гро�

мадських об'єднань. 

Підбито підсумки 
студентського конкурсу бізнес	планів
В УКРАЇНІ підбили підсумки першого конкурсу бізнес�планів зі

створення обслуговуючого сільгоспкооперативу. Загалом у кон�

курсі взяло участь понад 100 студентів аграрних ВНЗ, які пред�

ставили проекти розвитку кооперативів у різних регіонах України,

передає прес�служба Мінагрополітики. Переможців особисто

нагородив міністр аграрної політики та продовольства Микола

Присяжнюк.

«До відродження сільських територій вкрай важливо залучити

молодь. Тому цьогоріч ми розробили та вперше провели конкурс

серед студентів аграрних ВНЗ на кращий бізнес�план створення

обслуговуючого сільгоспкооперативу. Ми хотіли, аби молодь нав�

чилася розробляти ідеї створення кооперативу та втілювала їх в

економічну площину. Я сам переглянув близько 40 робіт і хочу

відзначити різноманіття ідей та шляхи їх втілення. Тому конкурс

буде проводитися щорічно», – наголосив міністр.

Загалом у конкурсі взяли участь 104 студенти, які розробили 80

бізнес�планів. З них було відібрано 17 бізнес�планів переможців.

Держсільгоспінспекція роз'яснила
щодо сертифікації якості зерна

Держсільгоспінспекція має

стати супроводжуючим ор,

ганом, а не зупиняючим

елементом роботи бізнесу.

Таку думку висловив голова

Державної інспекції сільсь,

кого господарства України

Владислав Гончаренко під

час зустрічі з членами Аме,

риканської торговельної па,

лати в Україні.

КРІМ ІНШОГО було обговоре�

но питання сертифікації зерна

та деяких законодавчих ініціа�

тив з її відміни. Усі присутні по�

годилися, що сертифікат є одні�

єю із складових системи кон�

тролю, без якого деякі операції

із зерном стануть не можливи�

ми. У цьому контексті було об�

говорено і питання опрацюван�

ня нового технічного регламен�

ту зернового складу. Зокрема,

оскільки робота з опрацювання

цього документа Інспекцією

вже ведеться за участі громадсь�

ких організацій та інших заці�

кавлених органів, було запропо�

новано включити до складу від�

повідної робочої групи пред�

ставника з Американської тор�

говельної палати.

Також було повідомлено, що

Держсільгоспінспекція має на

меті удосконалити свій лабора�

торний потенціал, який нарахо�

вує 37 зернових лабораторій, у

тому числі 13 припортових. Ін�

спекція навіть має свій методич�

ний центр у місті Києві. На да�

ний час 7 лабораторій мають

повне оснащення з перевірки

кількісного складу ГМО та по�

казників безпеки від засобів за�

хисту рослин, добрив тощо.

В той же час, за повідомлен�

ням Українського клубу аграр�

ного бізнесу (УКАБ) з посилан�

ням на операторів аграрного

ринку, Державна інспекція

сільського господарства України

відмовляється видавати сертифі�

кат якості зерна без проведення

додаткових лабораторних дослі�

джень, пропонуючи для цього

звертатись до приватного під�

приємства «Незалежний центр

лабораторних досліджень «ЕТА�

ЛОН» (м. Хмельницький). «Ціна

питання – 8�12 гривень за кож�

ну тонну зерна», – йдеться у по�

відомленні. В УКАБ наголошу�

ють, що зазначені вимоги є

необґрунтованими і призведуть

до суттєвих втрат сільськогоспо�

дарських товаровиробників. 

Прес�служба Держсільгос�

пінспекції України також нада�

ла відповідні роз'яснення.

Як йдеться у повідомленні,

сертифікат якості зерна та про�

дуктів його переробки, відповід�

но до Закону України «Про зер�

но та ринок зерна в Україні» ви�

дається лише територіальними

органами Держсільгоспінспекції

та відноситься до адміністратив�

них послуг, кошти за надання

яких надходять до державного

бюджету України.

До того ж, суб'єкт ринку зер�

на здійснює визначення показ�

ників якості та безпечності для

отримання сертифікату якості,

відповідно до вимог чинного за�

конодавства, зокрема, Постано�

ви КМУ №848 від 23.07.2009 р.

Коли визначення окремих показ�

ників якості і безпеки (зокрема

на наявність генетично�модифі�

кованих організмів) не визнача�

ються акредитованою лаборато�

рією територіального органу

Держсільгоспінспекції, такі по�

казники визначаються за раху�

нок замовника у будь�якій акре�

дитованій лабораторії, яка в змо�

зі це здійснити.



зуючись на звіті місії, прийма�

тиме рішення щодо підписання

угоди про Асоціацію з ЄС. 

Потім, для під страховки,

опозиціонери звернулися ли�

стом безпосередньо до Ради Мі�

ністрів закордонних справ ЄС із

закликом не ухвалювати 18 ли�

стопада остаточного рішення з

приводу неможливості підпи�

сання Угоди між Україною та

ЄС та залишити українській

державі шанс виконати критерії,

необхідні для підписання Угоди,

до саміту у Вільнюсі. Основни�

ми вимогами ЄС до України для

підписання асоціації було прий�

няття в цілому закону про про�

куратуру, змін до виборчого за�

конодавства та лікування Тимо�

шенко за кордоном.

Як виявилося, умовляння

допомогли. У звіті місії зазначе�

но, що наразі передчасно роби�

ти висновок, буцімто умови для

підписання Угоди про асоціацію

Україна�ЄС з боку Києва не ви�

конані. Варто також зазначити,

що у звіті не акцентується пи�

тання дати звільнення Тимо�

шенко до саміту у Вільнюсі. Це

може бути неможливо через

брак часу і юридичні процедури,

які будуть після прийняття зако�

ну про лікування ув'язнених за

кордоном. Місія лише заклика�

ла українських політиків прий�

няти відповідний закон.

Чи поспішають депутати

скористатися останнім шансом?

Ні. Тимчасова комісія зібралася

на засідання у четвер, причому

частину її членів про це засідан�

ня навіть не повідомили. Відтак

усі черговий раз пересварилися

і вирішили зібратися в понеді�

лок 18 листопада.

Представники місії дали нам

шанс і вирішили почекати до 19

листопада, коли знову збереть�

ся Верховна Рада. Якщо ж до

кінця пленарного тижня закони

не будуть ухвалені, то їхати до

Вільнюса – дарма витрачати

гроші на відрядження.

А все так добре починалося.

Пристрасне бажання Віктора

Януковича до євроінтеграції до�

зволило подолати спротив ча�

стини однопартійців, сприяло

одностайному голосуванню за

євроінтеграційні закони фракції

Партії регіонів у парламенті.

Партійні газети регіоналів друж�

но писали про зиск, який Укра�

їна отримає від зближення з ЄС.

Нічого не могло спинити: ні

несприйняття європейського

курсу частиною електорату, ні

спершу умовляння та погрози, а

потім і економічні санкції з боку

Росії.

Тепер вже зрозуміло, що

Президент йти в Європу переду�

мав. Які аргументи знайшов для

нього під час регулярних зустрі�

чей Володимир Путін, точно не�

відомо, проте мабуть вони були

вагомими, бо якось враз євроін�

теграційний запал згас. І одразу

змінилася владна риторика:

спершу речники Партії регіонів,

потім Прем'єр�міністр і Прези�

дент почали говорити про труд�

нощі євроінтеграції. Мовляв, і

модернізація підприємств під

технічні стандарти Євросоюзу

пов'язана з величезними капіта�

ловкладеннями, яких у нас на�

разі немає, і втрати економіки

від зони вільної торгівлі з ЄС

неминучі. Тобто спочатку рах�

ували лише вигоди, а тепер по�

чали рахувати лише втрати.

Це все правда, але не вся.

Модернізація дійсно потрібна, і

задоволення це не з дешевих –

суми починаються від 100 млрд

євро. Проте без модернізації

наша продукція не буде затребу�

вана не лише на ринках ЄС, а й

на всіх інших І що пізніше ми

почнемо модернізуватися, то

більшими будуть втрати. Примі�

ром, український автопром мо�

дернізувати вже безглуздо – він

відстав назавжди і ніякі ввізні

мита на іномарки його не вряту�

ють. Проблема навіть не в мо�

дернізації підприємств, а у зміні

структури економіки. 

Такі глобальні процеси зав�

жди супроводжуються серйоз�

ним соціальним напруженням.

Якщо на зорі євроінтеграції

Янукович сподівався, що «рух

на Захід» додасть йому електо�

ральних симпатій у 2015 році, то

тепер стало зрозумілим, що

пов'язана з Асоціацією еконо�

мічна блокада з боку Росії най�

болючіше вдарила по «базових»

Східних областях. Зона вільної

торгівлі з Євросоюзом взагалі на

кілька років зробить Україну де�

пресивним регіоном. Про який

другий термін тоді мріяти?

Євроінтеграція дає можли�

вість залучення коштів і від

Євросоюзу, і від МВФ. Проте

європейці гроші дають довго, бо

це процедура, а гроші потрібні

вже зараз – у грудні нічим буде

зарплату бюджетникам платити.

МВФ же непохитний – транші

лише в обмін на підвищення ко�

мунальних тарифів для населен�

ня. З огляду на 2015 рік, ця ви�

мога також нездійсненна. І тут

з'являється добрий дядечко Пу�

тін і пропонує кредит без усяких

умов – лише призупинити рух в

Європу. Так би мовити, узяти

паузу на рік�два.

Загалом складається вражен�

ня, що у Києві вирішили: якщо

ми так потрібні Євросоюзу, то

Асоціацію підпишуть і без волі

для Тимошенко. Чи ж ми дійсно

так потрібні Європі? Єврочи�

новники часто запевняють, що

залучення України – це гумані�

тарний проект з повернення до

сім'ї однієї з дочок, котра довгі

століття перебувала в азійсько�

му полоні. Романтична версія

має право на існування, проте

це також не вся правда. Україна

– п'ята в Європі країна за чи�

сельністю населення та найбіль�

ша за площею, причому наша

територія – не пустеля, вона

розташована у найсприятливі�

шому для життя кліматичному

поясі. Долучення України до

Євросоюзу автоматично виво�

дить його у світові економічні, а

відтак і політичні лідери, тому

він свідомо форсує процес на�

шого зближення.

Росія також прекрасно уяв�

ляє потенційну потужність Ук�

раїни, і не лише в економічно�

му чи аграрному секторі. Тому

прекрасно розуміє, що створен�

ня Євразійського союзу – ідеї�

фікс Володимира Путіна – без

України не матиме сенсу. Крім

геополітичного виміру, Україна

для Росії має і суто утилітарний

інтерес, адже наші країни вже

давно потерпають від скорочен�

ня населення. За підрахунками

російських демографів, уже в

найближчий час країна потребу�

ватиме від 12 до 70 млн мігран�

тів, аби поповнити дефіцит тру�

дових ресурсів. Наразі цей дефі�

цит заповнюється вихідцями з

Кавказу та Середньої Азії, що

викликає перманентні конфлік�

ти на національному ґрунті.

Інша справа, коли «гастарбайте�

рами» будуть близькі по мові і

релігії українці.

Наразі Україна на світовій

арені веде себе, як примхлива

наречена, котра аби викликати

зацікавлення до себе об'єкта

симпатії, навмисно «закручує

роман» з іншим. А що – буває й

так, що коханого треба стиму�

лювати ревнощами. Хоча біль�

ше це схоже на демонстрацію

цінності своєї персони для ін�

ших. Отож «фліртуючи» з Євро�

союзом, насправді ми доби�

ваємося кохання від Росії. Тобто

дешевого газу, «зеленої вулиці»

для наших товарів і таке інше.

Скидається, що насправді до

Євросоюзу правляча команда і

не збиралася. Це був такий собі

«жіночий шантаж». Адже член�

ство у ЄС невідворотно позба�

вить владу можливості застос�

ування корупційних схем, реке�

ту, регулювання ринків митами

і заборонами, маніпуляції доз�

вільними документами. Не

можна буде проводити привати�

зацію держпідприємств «потріб�

ним людям» та доводити до бан�

крутства цілком успішні підпри�

ємства, котрі не хочуть змінюва�

ти власника. У Європі не мож�

на буде красти та жити «по по�

нятіям» – там панує закон.

Ментально нашій владі значно

ближча Росія, де можна розори�

ти або забрати будь�який бізнес,

де олігарх, що спонсорує опози�

цію, може стати ув'язненим же�

браком, де політична боротьба

існує лише в телевізорі, а пріз�

вище президента відомо на ба�

гато років наперед.

Шкода, що для переважної

більшості свідомих українців

євроінтеграція є цивілізаційним

вибором, а для діючої влади

вона була лише передвиборним

проектом. І коли виявилося, що

втрати від його реалізації нес�

півставні з прибутками, та ще й

результат сумнівний – від нього

просто вирішили відмовитися. І

питання свободи Тимошенко

тут ні до чого, хоча звісно, що

випускати на волю конкурента,

у якого і в тюрмі рейтинг ниж�

чий всього на 3%, не хочеться.

Та якби не ця вимога ЄС –

знайшли б інший привід. Голов�

не зробити так, щоб Євросоюз

сам нам відмовив, а не ми йому.

Все ж таки намагаються зберег�

ти обличчя наші політики, ма�

буть хочуть переобратися ще.

Олександр Максименко
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Прощавай, Європо…
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ Соромно і гірко � фарс під назвою «визволення Тимошенко» закінчився провалом.
Утім, іншого ніхто й не чекав – навіть затяті оптимісти здогадувалися, що голосування буде
провальним, проте ситуація вийшла ще гіршою: ніякого голосування взагалі не відбулося. 



СЬОГОДНІ саме сільське госпо�

дарство більшість фахівців назива�

ють рушійною силою і майбутнім

української економіки. Кожен день

«НІБУЛОН» робить свій внесок у

розвиток вітчизняного АПК. Хто

сьогодні стоїть у авангарді цього

процесу і як ці фахівці оцінюють

перспективи сільськогосподарсь�

кої галузі країни?

Чи всім нам вдається втілити в

життя наші дитячі мрії? Коли у 7�

му класі учень звичайної сільської

школи Олександр Терещенко

писав твір на тему «Ким я хочу

бути», то цілі перед собою ставив

цілком дорослі: «Я мріяв стати аг�

рономом, а потім, звісно, – дирек�

тором колгоспу», – посміхається

сьогодні Олександр. За 13 років ро�

боти в компанії «НІБУЛОН» йому

вдалось реалізувати себе не лише в

якості талановитого агронома, а й

– керівника одного з кращих

сільськогосподарських підрозділів

компанії. Цього року відбулась ще

одна важлива подія в професійній

кар'єрі Олександра Терещенка:

його було призначено регіональ�

ним директором з сільськогоспо�

дарського виробництва компанії

«НІБУЛОН». 

Здається, що вже мети досягну�

то. Та, за словами Олександра, те�

пер перед ним стоять ще більш

серйозні задачі: «Земля – це золота

жила української економіки. У

сільгоспвиробництві земля висту�

пає одночасно як предмет і засіб

праці. Така специфічна особливість

спонукає нас, працівників аграрної

галузі, по�особливому ставитись до

використання цього природного

багатства. Наша задача – забезпе�

чити максимально ефективне ви�

користання землі як предмету і як

засобу праці, досягаючи високих

врожаїв та найкращої якості».

«НІБУЛОН» – це локомотив

українського сільського господар�

ства, – вважає регіональний дирек�

тор Андрій Сироватко. – Аграр�

на галузь, на мою думку, сьогодні є

найперспективнішою для України.

Саме у ній наша держава може

бути лідером. Але для досягнення

цієї мети важливо залучати до ро�

боти справжніх фахівців. Відмінна

риса працівника сільського госпо�

дарства – небайдужість. Ти маєш

повсякчас робите все можливе і на�

віть неможливе, щоб землі і людям

на ній було краще. Адже у сільсь�

кому господарстві зволікання не�

припустимі».

Свій погляд на проблему кадрів

у аграрній галузі має і начальник

виробничого відділу компанії «НІ�

БУЛОН», агроном за фахом, Яків

Пінчук: «Серед українських фер�

мерів сьогодні ми можемо зустріти

музикантів, вчителів, водіїв, а фа�

хівців з агрономічною освітою –

дуже мало. Тому часто�густо виро�

щуємо на нашій благодатній землі

те, що саме проростає. А те, до чого

маємо потенціал, ми чомусь виро�

стити не в змозі. Вважаю, що на

багатій українській землі повинен

працювати справжній професі�

онал. Я виріс у селі у Запорізькій

області, серед безкрайніх полів,

тому мав змогу бачити роботу хлі�

бороба. З дитинства зацікавившись

цією галуззю, я пішов вчитися на

агронома у технікум, а потім –  до

вищого навчального закладу.

Прийшовши після завершення

навчання на роботу в «НІБУЛОН»,

я мав змогу на практиці удоскона�

лити свої знання на роботі в одній

із господарських філії компанії».

«Якщо ти прагнеш лише до

комфорту та легкої праці, професія

агронома – не для тебе, – додає

Олександр Терещенко. – Адже

сільське господарство – це не ро�

бота, це спосіб життя. Ти кожен

день маєш працювати на полі, в

оперативному режимі аналізувати

інформацію та приймати важливі

рішення, передбачати і долати

об'єктивні природні перешкоди,

від яких не застрахований жоден

найдосвідченіший агроном. Біль�

шість молоді сьогодні, мабуть, мріє

про інше. А дарма! Адже саме за

сільським господарством майбутнє

української економіки. Я вже бага�

то років працюю в аграрній сфері, і

за цей час бачу тільки прогрес. Не

останню роль в цьому зростанні ві�

діграє компанія «НІБУЛОН». При�

ємно усвідомлювати, що сьогодні

інші сільгоспвиробники беруть

приклад з нашої компанії у вико�

ристанні новітніх технологій та пі�

двищенні стандартів якості сільсь�

когосподарської продукції».

Власне, і самому Олександру

Терещенку пишатися є чим – за

час його керівництва філія ДП

«Лідієвське» закріпилась на чіль�

них місцях серед підрозділів ком�

панії «НІБУЛОН»: «За складних

погодних умов 2007 року нашій ко�

манді вдалось виростити пшеницю

врожайністю на окремих полях до

80 ц/га! Такий результат у ті часи

був унікальним для Півдня Украї�

ни». І сьогодні  ДП «Лідієвське» не

здає лідируючих позицій. Головний

агроном філії Василь Філімонов

розповідає, що поточного сезону

філія демонструє переконливе лі�

дерство зі збирання ранньої зерно�

вої групи серед підрозділів компа�

нії у південному регіоні. 

Як сільгосппідприємству щоро�

ку вдається демонструвати високі

результати з вирощування зерно�

вих? Василь Філімонов пояснює це

дуже просто: «Я, як агроном, бачу,

як працюють інші господарства:

цього року є врожай – інвестуємо

кошти у посівну кампанію, немає

коштів – не інвестуємо. Це непра�

вильно, адже земля, якщо її пра�

вильно доглядати, може кожного

року давати ще більшу віддачу. Пе�

ревага «НІБУЛОНа» у стабільності,

у системному піклуванні про зе�

мельні ділянки, у дбайливому ста�

вленні до природного середовища.

Дуже важливо, що наша компанія

має власну унікальну логістичну ін�

фраструктуру, що дозволяє контро�

лювати якість сільськогосподарсь�

кої продукції від поля до порту».  

Його слова підтверджує заступ�

ник генерального директора ком�

панії «НІБУЛОН» з виробництва

Костянтин Хмельницький :

«Наші сильні сторони, це: відмін�

на якість, використання прогре�

сивних технологій, впровадження

нових культур відповідно до викли�

ків сучасного світового ринку, ек�

спортні можливості компанії, наша

унікальна логістична інфраструк�

тура. Все це дозволяє компанії «НІ�

БУЛОН» протягом 22 років не по�

лишати своїх флагманських пози�

цій, демонструючи шлях прогресу

і розвитку багатьом українським

сільгоспвиробникам. Робота нашої

потужної команди аграріїв надає

наснаги на здобуття майбутніх пе�

ремог».

За словами Костянтина Хмель�

ницького, він сам часто спілкуєть�

ся з багатьма іноземним колегами.

Господарські філії компанії щороку

відвідують делегації кращих фахів�

ців галузі з різних країн світу – всі

вони підкреслюють високі дося�

гнення компанії у технології виро�

щування сільгоспкультур: «З метою

підвищення професійності та запо�

зичення передового світового дос�

віду наші спеціалісти регулярно

проходять навчання як в Україні,

так і за кордоном. Це дозволяє нам

бути піонерами зі впровадження

високих стандартів якості сіль�

госппродукції».

Регіональний директор з вироб�

ництва Олександр Гайдай сам

неодноразово відвідував країни

Європи, Америки та Азії, перей�

маючи кращий досвід світових лі�

дерів сільськогосподарської галузі:

«У червні цього року я перебував у

Великій Британії, знайомився і пе�

реймав європейський досвід виро�

щування гібриду озимого ріпаку.

Спілкуючись з британськими сіль�

госпвиробниками, я бачив їх захо�

плення можливостями нашої ком�

панії, зокрема елеваторними по�

тужностями у 1,7 млн тонн одноча�

сного зберігання зерна. Я знаю, що

наша унікальна елеваторна інфра�

структура – це неабияка перевага.

Україна прагне до все більшого

врожаю, але «НІБУЛОН» один з

небагатьох компаній, який сьогодні

серйозно опікується питанням

якісного зберігання збіжжя та його

експорту. Сучасна техніка, новітні

технології захисту рослин, небайду�

же ставлення до українського села

– все це робить нашу компанію лі�

дером в аграрній галузі країни». 

«Ми хочемо, щоб все більше мо�
лодих людей не боялися йти пра�
цювати в сільське господарство, –
вважає генеральний директор компа�
нії «НІБУЛОН» Олексій Вада,

турський. – Ми усе робимо для
того, щоб підняти в очах молодого
покоління нашої країни престиж аг�
рарного сектору. Адже, завдячуючи
лише високому професіоналізму пра�
цівників нашої сільськогосподарсь�
кої галузі, Україна як аграрна краї�
на, яка позиціонує себе у світі надій�
ним джерелом постачання продо�
вольства, відіграватиме все більшу
роль на світових ринках. 

День працівників сільського гос�
подарства – це свято таланту і вели�
кого натхнення. Я щиро вітаю всіх
справжніх професіоналів, тих, хто
працює за покликанням, тих, хто ра�
зом із нами розбудовує майбутнє на�
шої країни. Зі святом!»
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Володимире Георгійовичу,
останніми роками з'яви�

лося чимало розмов про ство�
рення зернового ОПЕКу, де Ук�
раїна, вочевидь, має посісти не
останнє місце.
– Зерновий сектор має розвивати�

ся у трьох напрямках. Перший –

нарощування об'ємів виробництва

зерна. Якби ми досягли урожай�

ності кукурудзи, як у штаті Айова

(США) (за даними USAID, у Айові

– 103 ц/га – прим. ред.; за даними

Мінагрополітики, цьогоріч в Украї�

ні – 60,6 ц/га), а пшениці і ячме�

ню, як у Франції  (за даними

USAID, пшениця – на рівні 74 ц/га

та ячмінь – 67 ц/га; за даними Мін�

агрополітики, 2013�го в Україні

пшениця – 35 ц/га, ячмінь – 24 ц/га

– прим. ред.), то на засіяних в Ук�

раїні площах цього року лише цих

культур ми зібрали би 120 млн

тонн зерна. Для досягнення тако�

го результату ми маємо застосову�

вати нові технології: у виробниц�

тві сільгоспкультур, у фінансуван�

ні, у кредитуванні, у страхуванні, у

зберіганні і реалізації продукції.

З огляду на це, УЗА подала

письмові пропозиції на засіданні

Громадської ради при Мінагропо�

літики, які одностайно майже

сотнею членів цієї ради було ухва�

лено і передано на розгляд до мі�

ністерства.

Наші пропозиції полягали у

тому, щоб ініціювати, розробити і

підписати двосторонні угоди про

науково�технічне співробітництво

на рівні міністерств: Мінагрополі�

тики України з міністерствами

сільського господарства США,

Франції та Бразилії. 

Для України кінцева мета цих

договорів – збільшити виробниц�

тво сільгосппродукції і вийти на

урожайність цих країн, викори�

стовуючи увесь набір інструмен�

тів, який цими країнами застосо�

вується. 

Бог дав нам землю, клімат,

воду, зручне географічне розташу�

вання і людей, а це досить квалі�

фікований персонал, щоб з цією

задачею впоратися у досяжному

майбутньому.

В угодах про партнерство має

бути викладено, що саме має зро�

бити Україна для такого нарощу�

вання, і що мають зробити ті ж

Сполучені Штати, Бразилія і

Франція. 

Наша держава повинна ініці�

ювати укладання таких угод, і

фрагменти документів можуть

стати галузевими програмами,

ставши планом розвитку аграрно�

го сектору нашої країни замість

того абстрактного набору деклара�

цій про розвиток АПК, ухвалено�

го нещодавно нашим урядом як

Стратегія розвитку аграрного сек�

тору економіки до 2020 року. Роз�

робка цих документів – це вели�

чезна інтелектуальна робота, на

яку ми, безумовно, здатні. 

Дуже важливо, що підписан�

ня цих угод стане запорукою по�

кращення інвестиційного кліма�

ту в Україні. Адже у документах

обов'язково будуть прописані га�

рантії для інвесторів на рівні

держави, що є першочерговою

умовою для вкладення коштів.

До того  ж,  ми маємо дуже

сприятливий політичний клімат

між нашими країнами, що дуже

важливо.

На жаль, минуло вже близько

4 місяців, однак Мінагрополітики

нічого в цьому плані не зробило. 

Наші високопосадовці зреш�

тою усвідомили і навіть визнали,

що надходження інвестицій галь�

мується, бо немає сприятливого

бізнес�клімату. Коли я поділився

ідеєю про підписання угод з ди�

ректором аграрного департаменту

ЄБРР Жилем Меттеталем, він по�

годився: якби Україна спромогла�

ся укласти такі документи, це ста�

ло би потужним сигналом для чи�

малих інвестицій в країну, причо�

му не лише в агарний сектор. 

Йдеться про створення мережі

провідних світових насіннєвих

господарств і заводів, про фінан�

сове забезпечення науки, про бу�

дівництво елеваторів і логістично�

го ланцюга. А хіба не можна було

би збирати в Україні John Deere та

інше високотехнологічне облад�

нання?! В цих же угодах можна

прописати співпрацю з Чиказькою

товарною біржею і NYSE Euronext.

І аграрне страхування, яке працює

в усьому світі, крім як у нас.

Перш ніж пропонувати
розробку угод між аграр�

ними міністерствами країн�лі�
дерів світового зерновиробниц�
тва та України, чи цікавилися
Ви, згодні ці країни на такий
крок? Навіщо потужним аграр�
ним державам допомагати Ук�
раїні, адже це посилить конку�
ренцію у світі, збільшить обсяги
виробництва продовольства і
зіб'є ціни на нього?  
– Американській бізнес зацікав�

лений у нових ринках, бо він

вкладає гроші по всьому світі.

Наші колеги з Європи дивували�

ся, як же США підпишуть з Укра�

їною таку угоду, адже у нас немає

демократії. На що я показав йому

офіційне повідомлення, що днями

США підписали угоду про со�

ціально�економічне партнерство у

галузі АПК з Китаєм на рівні міні�

стерств сільського господарства.

Хіба можна сказати, що в Китаї

більше демократії, ніж в Україні?

А на друге запитання відповідь

проста: всі розсудливі люди розу�

міють, що всезростаюче населен�

ня планети потрібно якимось чи�

ном годувати. Йдеться про додат�

кові 2 мільярди людей до 2050

року. Так, на початковому етапі

співпраці, у перші два�три роки,

можливо, у на ринку буде переви�

робництво продовольства і ціни

впадуть.

Однак давайте поглянемо пра�

вді у вічі. Зараз у світі виробляєть�

ся 2,4 млрд тонн зерна на рік. До

2050 року залишилося 37 років, і

за цей час виробництво зерна має

зрости у світі на 700 млн тонн.

Тобто нарощування виробництва

зерна щороку має становити 18

млн тонн. Продовольчого ресурсу,

за даними ООН, вистачить лише

на найближчі 5 років, а далі поста�

ватиме дефіцит і розпочинати�

меться війна за продовольство.

Тож цивілізовані країни, такі

як США і Франція, не зацікавлені

бачити голодні бунти по всьому

світу. Першими будуть бідні краї�

ни�імпортери зерна. Дуже неспо�

кійне становище вже зараз в краї�

нах Північної Африки, де нічого

не росте і немає грошей. Також під

загрозою Північна Корея, де насе�

лення живе впроголодь; а її сусід�

ка, Південна Корея, імпортує 75%

продовольства. 

Уявіть собі, боронь Боже, що

упродовж року�двох станеться по�

суха в США, інших зернових ре�

гіонах, коли ні за які гроші не

можна буде купити зерно. Що ро�

бити? 

Тож за допомогою збільшення

виробництва зерна в Україні мож�

на пом'якшити напругу у країнах,

що розвиваються, запобігти там

революціям, голодним бунтам і

хвилям тероризму. Адже в кожній

з цих країн у держав�лідерів є свої

економічні інтереси.

А що Ви скажете з приво�
ду того, що, наприклад, ті

самі французи відмовилися від
зернового валу на користь ви�
робництва якісного насіння?
Може й Україні припинити го�
нитву за врожаєм і перейти до
насінництва пшениці, яка у нас
одна з найкращих у світі?
– Фахівці ринку лише вітають

збільшення виробництва насіння

в Україні. Крім іншого, це знизить

ціну, зробить посівний матеріал

районованим і зрештою збільшить

урожайність промислових посівів.

Провідні насіннєві компанії пла�

нують у нас будувати заводи і про�

давати вирощене в Україні насін�

ня тут і на експорт. Таку упевне�

ність інвесторам дає цьогорічний

урожай у 60 млн тонн зернових.
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Зерно України: дружба з лідерами 
і підкорення нових ринків
ІНТЕРВ’Ю «Агропрофі» пропонує увазі читачів ексклюзивне інтерв'ю нашому виданню президента
Української зернової асоціації Володимира Клименка, де піде мова про основні напрямки розвитку
вітчизняного зернового ринку, про можливості офіційної співпраці України з країнами�світовими
лідерами виробництва зерна, а також про плани щодо просування нашої сільгосппродукції у східному
напрямку � на ринки «азійських економічних тигрів».

Продовження на стор. 6

ПРЕЗИДЕНТ України Віктор Янукович

доручив Кабінету Міністрів України вико�

нати рішення Ради Регіонів, зокрема вжи�

ти заходів щодо забезпечення на проблем�

них ділянках річок Дніпро та Південний

Буг проведення днопоглиблювальних ро�

біт для гарантування безпечного ходу су�

ден, а також розглянути можливість фі�

нансування цих робіт за рахунок коштів

від канального збору.

Про це він повідомив 16 жовтня 2013

року під час проведення чергового засідан�

ня Ради Регіонів. Відповідно до рішення

Президента України Прем'єр�міністр Ми�

кола Азаров доручив міністрам інфраструк�

тури та економічного розвитку і торгівлі

Володимиру Козаку та Ігорю Прасолову

опрацювати дані питання та проінформу�

вати щодо результатів роботи Адміністра�

цію Президента та Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, що з 2009 року компанія

«НІБУЛОН» самостійно реалізує інвести�

ційний проект, спрямований на відро�

дження і розвиток інфраструктури аграр�

ного ринку та транспортної галузі. Основ�

ними складовими проекту є: будівництво

вантажного флоту, будівництво транспорт�

ної інфраструктури для зберігання і пере�

вантаження зерна (елеваторів і переванта�

жувальних терміналів), днопоглиблення

лімітуючих ділянок водних шляхів, рекон�

струкція шлюзів.

Влітку поточного року Президентом

України та Прем'єр�міністром України

були схвалені ініціативи з відродження

Дніпра та Південного Бугу як основних

судноплавних транспортних артерій. Так,

зокрема, 7 серпня цього року відповідне

доручення було надане Міністерству аг�

рарної політики та продовольства України,

Державному агентству з інвестицій та

управління національними проектами Ук�

раїни та Міністерству інфраструктури Ук�

раїни до спільного звернення голів Київ�

ської, Полтавської та Херсонської обла�

сних державних адміністрацій щодо виз�

начення інвестиційного проекту ТОВ СП

«НІБУЛОН» Національним проектом. Ін�

вестиційний проект підтримано керівниц�

твом Київської, Полтавської, Запорізької,

Херсонської, а також Миколаївської обл�

держадміністрацій.

Президент доручив Кабміну забезпечити проведення 
днопоглиблювальних робіт на Дніпрі і Південному Бузі
Керівникам профільних міністерств доручено опрацювати дані питання та проінформувати щодо результатів 



Тож зрозуміло, що краще вирощувати на�

сіння тут, а не возити його мішками світ за

очі.

Наприклад, Миронівський інститут

пшениці, інститут академіка Моргуна,

«Сади України» продукують і вирощують

світового рівня насіння, однак їм дуже важ�

ко через наш чиновницький менталітет ви�

йти на міжнародний ринок. Вони елемен�

тарно не можуть отримати сертифікати

якості, бо з ним вони стають чиїмись кон�

курентами.

Єдиний вихід – вступати до Європейсь�

кого Союзу. Тоді цивілізовані правила гри

розповсюджуватимуться на нас. І якщо в

країнах ЄС йдеться про дотації на сільське

господарство, то вони і для нас також бу�

дуть. Наприклад, Польща за 5 років отри�

мала дотацій на АПК $30 млрд.

То для вітчизняного АПК, на Ваш
погляд, краще членство в ЄС чи

Зерновий пул з Росією?
– У випадку з Європою ми розумітимемо,

що рухаємося до випробуваної системи ко�

ординат. А куди ми прийдемо в Зерновому

пулі з Росією і Казахстаном? У нікуди.

При такій урожайності, як в Казахста�

ні, у нас люди поля просто не вбирають.

Дотації на сільське господарство у цій кра�

їні  сягають 70%, тобто держава зі свого бю�

джету виділяє колосальні кошти на вироб�

ництва пшениці. Не може бути пшениця з

урожаєм 15 ц/га рентабельною. У Росії, на

жаль, також немає технологій і урожайно�

сті, на яких можна було би вчитися. Ство�

рювати пул заради того, щоб диктувати ко�

мусь ціни на зерно, якщо ми втрьох скла�

демося? 

То давайте краще об'єднаємося з Євро�

пейським Союзом, і тоді ми справді будемо

на першому місці у світі за експортом зер�

нових. 

У прихильників Зернового пулу я зав�

жди запитую, а чому б нам із Росією спо�

чатку не створити Нафтогазовий пул? Да�

вайте зустрінемося з нашими «старшими

братами» і домовимося: оскільки на ро�

сійських свердловинах працюють чимало

вихідців з України, там багато обладнання

вітчизняного виробництва, газопровід на

Захід також наш – тож давайте об'єднаємо�

ся, щоб диктувати світу свою волю. А пото�

му вже і до створення Зернового пулу долу�

чимося. Після таких пропозицій активність

пулосимпатиків різко зменшується.

Ви говорили про три напрямки, у
яких має рухатися зерновий сек�

тор. Перший – це нарощування вироб�
ництва, а які інші два? 
– Друга група питань – ще нові ринки збу�

ту. Адже ринки Північної Африки, які ми

вже освоїли, більше спожити не зможуть, а

ми нарощуватимемо виробництво.

Маючи досвід проведення Українського

зернового конгресу, який щороку відвідує

чимала кількість фахівців аграрного ринку і

представників політичних кіл та диплома�

тичних місій, ми як організатори – УЗА та

ІА «АПК�Інформ» – визначилися, що най�

більш перспективними, на нашу думку, є

ринки країн Азійсько�Тихоокеанського ба�

сейну. Тож, ідеться про наше вторгнення на

ринки поки що 6�ти країн, так званих

«азійських тигрів», – Китай, Японія, Пів�

денна Корея, Індонезія, Малайзія і В'єтнам.

За сукупним народонаселенням у цих 6�

ти країнах проживає і харчується 1,9 міль�

ярдів чоловік. За підсумками 2012/2013

маркетингового року загальний імпорт зер�

нових цих країн становив 70,3 млн тонн.

Тобто він значно перевищив цьогорічний

рекордний обсяг виробництва зернових в

Україні. Сої зазначені країни закупили 66,7

млн тонн. Це при тому, що українська скла�

дова в цьому імпорті – лише близько 0,5

млн тонн зерна і 100 тис. тонн олії.

До того ж слід зважати ще на два важли�

ві сприятливі аспекти: політична стабіль�

ність і більша прогнозованість у середньос�

троковій перспективі, а також – порівняно

невелика ціна фрахту, яка дозволяє велико�

тоннажними суднами типу Panamax транс�

портувати туди вантажі морем. 

УЗА і «АПК�Інформ» звернулися до Мі�

ністерства закордонних справ України з ін�

формацією про те, що ми плануємо прове�

дення у цих державах – потенційних імпор�

терах серію з 6�ти конференцій�презентацій
«Українське зерно – світу!» з інтервалом у

5�6 місяців. Зважаючи на значущість заходу,

ми отримали підтримку у його організації і

проведенні від Адміністрації Президента
України, Міністерства закордонних справ,
Міністерства аграрної політики та продо�
вольства, Міністерства економічного ро�
звитку і торгівлі, ВГО «Українська аграрна
конфедерація». 

Перша така конференція пройде 3�6 бе�
резня 2014 року в Гонконгу, потім у вересні

– в Токіо, наступна – навесні 2015�го в

Сеулі. Ми презентуватимемо два наших

ринки: зерновий і олієжировий. Перед ці�

льовою аудиторією виступатимуть пред�

ставники профільних асоціацій – зернової,

соєвої, олієжирової, причому зацікавле�

ність висловили також фахівці цукрового і

молочного ринків. А також безпосередньо

виробники сільгосппродукції та вітчизняні

експортери. Тобто це буде робота українсь�

кого агробізнесу з потенційними спожива�

чами, як кажуть, «fase to fase» (обличчям до

обличчя).

Спеціально для заходу аналітичну допо�

відь готує Генадій Шульга віце�президент

SGS (SGS Group – Societe General de Sur�

veillance, Женева, Швейцарія – прим. ред.)

– компанії�лідера у світі з надання послуг з

незалежної експертизи, контролю, випро�

бувань і сертифікації. Це має бути ґрунтов�

ний аналіз вітчизняного ринку зернових і

олійних культур за останні 10 років: вироб�

ництва, транспортування, споживання,

якості продукції. Мета документу – проде�

монструвати високу якість українського

зерна і продуктів його переробки. 

Спонсорами конференції у Гонконгу

виступають «Noble Group Limited», голов�

ний офіс якої міститься саме у Гонконгу, ук�

раїнські компанії  «Гермес�Трейдінг»&»Укр�

АгроКом» і «Сварог Вест Груп». Підтримує

захід Міжнародна фінансова корпорація

(IFC).

Наша задача – продемонструвати зер�

новий ринок України і перспективи його

розвитку, а також віднайти бажаючих ім�

портувати нашу продукцію, вкладати кош�

ти у вітчизняний АПК, створювати спільні

підприємства.

Серед споживачів вітчизняної презента�

ції – фінансисти, банкіри, потенційні по�

купці, представники торгових відділів країн

Азійсько�Тихоокеанського басейну, неабия�

ку зацікавленість виявили навіть російські

бізнесмени і урядовці.

* * *

ІНТЕРВ'Ю нашому виданню Володимир

Клименко дав напередодні свого робочого

візиту до Гонконгу з приводу підготовки

конференції. Одразу по поверненні прези�

дент УЗА дасть прес�конференцію. Ми та�

кож поговоримо про третю складову ро�

звитку вітчизняного зернового ринку. І поч�

немо інформаційну підтримку заходу «Ук�

раїнське зерно – світу!»

Тетяна Шелкопляс
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ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 14 листопада 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 16,01 16,20 16,20 1712 1712 3,1% 3,2% $0,9%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 42,75 42,77 42,75 3406 1095 1,2% $36,0% $0,8%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 12,50 12,80 12,80 818 818 2,4% 13,0% $1,1%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 4,76 4,95 4,76 505 680 0,0% $3,1% 0,0%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 64,40 66,45 66,45 1661 534 2,7% 20,8% 1,2%

Ovostart Варшава OVO PW PLN 97,61 100,00 97,80 587 189 $2,2% 46,0% $0,6%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 13,70 13,80 13,80 432 139 2,6% 76,7% 0,7%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 12,57 12,73 12,63 395 127 $6,4% $12,9% $2,8%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 11,36 11,50 11,50 173 56 $0,9% $43,9% $0,8%

Агротон Варшава AGT PW PLN 2,38 2,41 2,43 53 17 5,7% $75,7% $1,2%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 150,10 157,40 150,10 46 15 2,1% 173,4% $3,2%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 11,25 13,00 12,13 5 8 $4,9% 21,3% 0,0%
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Зерно України: дружба з лідерами 
і підкорення нових ринків

Початок на стор. 5
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У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

№ 634/2013 

Про відзначення державними 
нагородами України працівників 
агропромислового комплексу

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

Нагородити орденом «За заслуги» І ступеня

РУДЯ Петра Володимировича – голову правління акціонерного
товариства «Житомирський маслозавод»

Нагородити орденом «За заслуги» II ступеня

РОЖКА Миколу Миколайовича – директора товариства «Злаго$
да», Дніпропетровська область

ФІЛІППОВА Анатолія Матвійовича – директора зі стратегічного
розвитку товариства «Інкерманський завод марочних вин», м.Сева$
стополь

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня

АМЕЛІНА Сергія Володимировича – першого заступника голови
Артемівської районної державної адміністрації, Донецька область

АНТОНЮКА Луку Васильовича – директора товариства «Агро$
фірма «Медобори», Тернопільська область

АРСІРІЯ Володимира Вікторовича – директора сільськогоспо$
дарського товариств «Степ$Агро», Кіровоградська область

БЄЛІНСЬКОГО Віктора Івановича – голову фермерського госпо$
дарства «Альфа», Харківська область

БУЛГАКА Олександра Вікторовича – тракториста$машиніста то$
вариства «Маяк», Донецька область 

БУСЯ Андрія Федоровича – оператора птахоферми селянсько$
фермерського господарства «Крупецьагроптиця», Рівненська область

ВАКУЛЕНКА Михайла Володимировича – тракториста підприєм$
ства «Агрофірма «Фаворит», Харківська область

ВАСЮТУ Михайла Васильовича – голову фермерського госпо$
дарства «Козубівське», Полтавська область

ВЕРЕША Атилла Йосиповича – голову фермерського господар$
ства «Ренет», Закарпатська область

ВІЛЬХОВОГО Петра Васильовича – головного агронома підпри$
ємства «Західний Буг», Львівська область

ВІТЮКА Івана Григоровича – голову сільськогосподарського ви$
робничого кооперативу «Мрія», Волинська область

ВОВКА В'ячеслава Володимировича – директора товариства
«Адоніс Агро», Автономна Республіка Крим

ГОРБА Володимира Михайловича – головного технолога сільсь$
когосподарського товариства «Кримтеплиця», АР Крим

ГУКОВА Василя Петровича – директора акціонерного товари$
ства «Макстрой», Донецька область

ДИШКАНТА Володимира Михайловича – голову фермерського
господарства «Пума», Вінницька область

ДРОНИКА Віктора Сергійовича – Голову Державного агентства
рибного господарства України

ЗАДВЕРНЯКА Анатолія Васильовича – механізатора фермерсь$
кого господарства «Добробут», Миколаївська область

ЗУБРИЦЬКОГО Василя Богдановича – голову фермерського гос$
подарства «Сяйво$Стрий», Львівська область

ІВАНЧИКА Віктора Петровича – генерального директора това$
риства «Фірма «Астарта$Київ»

ІЗБІНСЬКОГО Івана Володимировича – директора товариства
«Нові аграрні технології», Хмельницька область

КОВТУНА Григорія Павловича – директора підприємства «Агро$
фірма «Довжанська», Луганська область

КОНДРАТЮКА Юрія Федоровича – головного агронома сільсько$
господарського товариства «Перше травня», Херсонська область

КРОХМАЛЯ Андрія Аркадійовича – директора фермерського гос$
подарства «Ладіс», Черкаська область

МОСКАЛЬЧЕНКА Григорія Петровича – директора сільськогоспо$
дарського підприємства «Чечеліївське», Кіровоградська область

МУЗИЧУКА Миколу Сергійовича – головного інженера агрофірми
«Єрчики», Житомирська область

ПИСЬМЕННОГО Миколу Григоровича – директора підприємства
«Агрофірма «Славутич», Дніпропетровська область

САЛЮК Тетяну Володимирівну – доярку акціонерного товари$
ства «Екопрод», Донецька область

СТЕПАНЮКА Олексія Яковича – голову сільськогосподарського
товариства імені Богдана Хмельницького, Житомирська область

СТЕГНІЯ Бориса Тимофійовича – директора Національного нау$
кового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» Національної академії аграрних наук України, м.Харків

ТОДОРОВА Миколу Дмитровича – заступника директора сільсь$
когосподарського товариства імені Мічуріна, Одеська область 

ЦИКОВА Валентина Сергійовича – завідувача лабораторії Інсти$
туту сільського господарства степової зони Національної академії аг$
рарних наук України, м.Дніпропетровськ

ШИРИТОВИЧА Володимира Васильовича – тракториста товари$
ства «Уманьхімагро», Черкаська область

ЯРЕНЧУКА Володимира Арсентійовича – голову фермерського
господарства «Перлина Турії», Волинська область 

ЯСЕНОВОГО Віктора Івановича – голову правління сільськогос$
подарського виробничого кооперативу «Пинчуки», Київська область

Нагородити орденом княгині Ольги II ступеня

СЕЛЕЦЬКУ Ніну Федорівну – голову селянського (фермерського)
господарства «Центр», Кіровоградська область

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня

ГОНЧАРОВУ Ольгу Іванівну – завідувача сектору Нікітського бо$
танічного саду – Національного наукового центру Національної ака$
демії аграрних наук України, Автономна Республіка Крим

ІВАНОВУ Тетяну Іванівну – доярку сільськогосподарського това$
риства «Артеміда», Луганська область

ІГНАТ Ларису Іванівну – генерального директора товариства «Аг$
ропрайм Холдинг», Одеська область

ДАВИДЕНКО Тамару Вікторівну – доярку сільськогосподарсько$
го підприємства «Нива», Полтавська область

ДІНЕЦЬ Наталію Олексіївну – телятницю державного підприєм$
ства «Дослідне господарство Кіровоградської державної сільськогос$
подарської дослідної станції Інституту сільського господарства степо$
вої зони Національної академії аграрних наук України»

КВАЩУК Олену Володимирівну – професора кафедри Подільсь$
кого державного аграрно$технічного університету, Хмельницька
область

КОЛОМІЄЦЬ Людмилу Василівну – директора підприємства
«Альма Віта», Тернопільська область

КОСТЮЧКО Аллу Миколаївну – фінансового директора підпри$
ємства «Агро$Експрес$Сервіс», Рівненська область

КУБЕЦЬ Ганну Митрофанівну – садівника акціонерного товари$
ства «Радгосп «Весна», Автономна Республіка Крим 

КУРИЛО Людмилу Анатоліївну – директора державного підпри$
ємства «Донецьке обласне підприємство по племінній справі в тва$
ринництві»

ЛУЦИК Наталію Миколаївну – оператора машинного доїння
сільськогосподарського товариства «Агрофірма «Нива», Донецька
область

МАЛЬОВАНЧИК Людмилу Євгеніївну – оператора машинного до$
їння товариства «Сільськогосподарське підприємство «Імені Волові$
кова», Рівненська область

НЕДОВЄСОВУ Любов Василівну – доярку акціонерного товари$
ства «Підсереднє», Харківська область

ПЕТРИКАНИН Людмилу Федорівну – заступника директора де$
партаменту агропромислового розвитку Волинської обласної дер$
жавної адміністрації 

СЕВЕРИН Надію Василівну – головного економіста товариства
«Батьківщина», Запорізька область

ТЕТЬОРУ Людмилу Миколаївну – директора сільськогосподар$
ського товариства «Світанок», Черкаська область

ХАЛІМОНЧУК Валентину Йосипівну – головного агронома агро$
фірми «Україна», Полтавська область

ШЛЕМКЕВИЧ Марію Михайлівну – доярку аграрного товариства
«Свято Трипілля», Івано$Франківська область

Нагородити медаллю «За працю і звитягу»

АБРОСІМОВА Олександра Івановича – механізатора сільськогос$
подарського товариства «Вікторія», Дніпропетровська область

БУЖАКА Івана Степановича – головного зоотехніка сільськогос$
подарського виробничого кооперативу «Зоря», Чернівецька область

ВЕРБІВСЬКОГО Павла Івановича – механізатора товариства «Ко$
чубій», Черкаська область

ВИХІДЦЕВУ Оксану Миколаївну – доярку сільськогосподарсько$
го товариства»Вітчизна», Полтавська область

ГАПОНОВА Григорія Івановича – тракториста$машиніста сільсь$
когосподарського товариства «Хлібороб», Сумська область

ДЕРЕКУ Геннадія Федоровича – голову селянського (фермерсь$
кого) господарства «Дружба», Харківська область

ДРАГУН Тетяну Василівну – оператора машинного доїння сільсь$
когосподарського підприємства «Комишанське», Сумська область

ДРОБОТА Олександра Миколайовича – тракториста державного
підприємства «Дослідне господарство «Зелені Кошари», Миколаїв$
ська область

КИРНАСІВСЬКОГО Віталія Анатолійовича – тракториста акціо$
нерного товариства «Племзавод «Степной», Запорізька область

КУДРЯВЦЕВА Вадима Віталійовича – директора товариства «Ма$
линівка», Донецька область

МЯКОТКІНА Віктора Олексійовича – голову фермерського госпо$
дарства «Батьківщина$М», Луганська область

ПОГРЕБНОГО Анатолія Андрійовича – тракториста$машиніста
державного підприємства «Дослідне господарство «Каховське» На$
ціональної академії аграрних наук України», Херсонська область

ПОМПУША Георгія Дмитровича – головного агронома селянсь$
кого (фермерського) господарства «Бояни$Глиниця», Чернівецька
область

ТІЩЕНКА Анатолія Михайловича – головного інженера сільсько$
господарського підприємства «Агрофірма «Перше травня», Дніпропе$
тровська область

ТРЕТЯКА Валерія Ростиславовича – механізатора сільськогос$
подарського підприємства «Рать», Волинська область

ШИДЄРЕВА Івана Дмитровича – голову фермерського госпо$
дарства «Промінь», Одеська область

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»
ВЛІЗЛУ Василю Васильовичу – директорові Інституту біології

тварин Національної академії аграрних наук України, доктору ветери$
нарних наук, професорові, м.Львів

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ»
БІЛЯНСЬКІЙ Марії Іванівні – майстрові лісу Рахинського лісниц$

тва державного підприємства «Болехівське лісове господарство», Іва$
но$Франківська область

ПРИСТУПІ Володимиру Михайловичу – директорові державного
підприємства «Рахівське лісове дослідне господарство», Закарпат$
ська область

ХАРИКУ Володимиру Михайловичу – вальникові лісу Сторожи$
нецького лісництва державного підприємства «Сторожинецьке лісо$
ве господарство», Чернівецька область

ЦЕЛЕНЮ Ярославу Павловичу – першому заступникові началь$
ника Львівського обласного управління лісового та мисливського гос$
подарства

«ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ»
БОЙЧЕНКУ Сергію Федоровичу – головному конструкторові з

посівної та ґрунтообробної техніки головного спеціалізованого кон$
структорського бюро товариства «Науково$виробниче підприємство
«Херсонський машинобудівний завод»

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ»
ЖИЛІХІВСЬКОМУ Адаму Станіславовичу – завідувачеві відділу Жи$

томирської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини 
КУЗЬМІНУ Анатолію Альбертовичу – генеральному директорові

товариства «Науково$виробниче підприємство Біофарм», м.Харків
НЕРОДИКУ Анатолію Спиридоновичу – начальникові управління

ветеринарної медицини, головному державному ветеринарному ін$
спектору у Маневицькому районі, Волинська область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»
АРТЕМЕНКО Наталії Михайлівні – директорові виконавчому това$

риства «М'ясокомбінат «Ятрань», м.Кіровоград
СЛОЄВУ Олександру Миколайовичу – голові правління акціо$

нерного товариства «Дніпропетровський олійноекстракційний завод»

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»
АЛЕКСІЄНКУ Олександру Миколайовичу – директорові товари$

ства «Птахокомбінат», Миколаївська область
АНАТІЙЧУКУ Василю Миколайовичу – директорові товариства

«Покуття$Фрукт», Івано$Франківська область
БАБИЧУ Миколі Васильовичу – директорові сільськогосподар$

ського товариства «Агрокомплекс «Степанецьке», Черкаська область
БАУЛУ Євгенію Миколайовичу – начальникові Державної фітоса$

нітарної інспекції Вінницької області – головному державному фіто$
санітарному інспектору Вінницької області

БЕРДИЧЕВСЬКОМУ Миколі Артемовичу – виконавчому директо$
рові товариства «Сільськогосподарське підприємство «Агродім», Чер$
нігівська область

БІЛОУСУ Віктору Івановичу – директорові підприємства «Агро$
фірма Катеринівська$1», Дніпропетровська область

БІЛОУСУ Сергію Кириловичу – голові селянського господарства
«Вікторія», Одеська область

Державні нагороди України –
кращим аграріям до професійного свята

Продовження на стор. 8
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БІСЮКУ Івану Юрійовичу – першому заступникові міністра аг$
рарної політики та продовольства України

БОГАТЧУКУ Василю Олексійовичу – пасічникові товариства «По$
бережне», Вінницька область

БОНДАРЕНКУ Миколі Васильовичу – начальникові управління аг$
ропромислового розвитку Чаплинської районної державної адміні$
страції, Херсонська область

БОНДАРЮ Михайлу Миколайовичу – генеральному директорові
сільськогосподарського товариства «Інтер», Чернігівська область

БРАТАНІЧУ Володимиру Андрійовичу – директорові філії агро$
фірми «Заповіт Шевченка» акціонерного товариства «Науково$вироб$
нича фірма «Урожай», Черкаська область

БУТЕНКУ Олексію Івановичу – голові фермерського господар$
ства «Бутенко», Чернігівська область

ВАРУШІ Віталію Віталійовичу – трактористові$машиністу акціо$
нерного товариства «Екопрод», Донецька область

ВДОВЕНКО Наталії Михайлівні – економістові виробничо$комер$
ційної фірми «Агропродресурси», Київська область 

ВЛАСОВІЙ Олені Юріївні – завідувачеві кафедри Одеського дер$
жавного аграрного університету

ВОЛОШКО Ларисі Леонідівні – заступникові директора товари$
ства «Качинський+», м.Севастополь

ВОРОНЧИХІНІЙ Людмилі Василівні – операторові машинного до$
їння товариства «Бета$Агро$інвест», Донецька область

ГАРКАВЕНКУ Олександру Івановичу – директорові товариства
«Агроальянс», Дніпропетровська область

ГАСЮКУ Анатолію Петровичу – директорові товариства «Гарант
Агро», Миколаївська область

ГОВОРУНУ Віталію Миколайовичу – голові правління акціонерно$
го товариства «Маки» імені О.П.Сем'янівського, Київська область

ГОНЧАРУКУ Федору Филимоновичу – генеральному директоро$
ві сільськогосподарського товариства «Дібрівка$Агросервіс», Київська
область

ЄЛІСЄЄВУ Юрію Яковлевичу – голові фермерського господар$
ства «Брати Єлісєєви», Луганська область

ЗЕЛЕНСЬКОМУ Миколі Олексійовичу – голові правління акціо$
нерного товариства «Племзавод «Михайлівка», Сумська область

ІВАЩЕНКУ Володимиру Луковичу – директорові товариства «Жу$
равське», Черкаська область

КАБУЛІ Миколі Петровичу – директорові державного підприєм$
ства «Дослідне господарство імені 9 Січня Інституту біоенергетич$
них культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук
України», Київська область

КАЛЮЖНОМУ Леоніду Олександровичу – директорові приватно$
го підприємства «Агрофірма «Промінь», Запорізька область

КАМІНСЬКОМУ Віктору Францевичу – директорові Національно$
го наукового центр «Інститут землеробства Національної академії аг$
рарних наук України», Київська область

КОВБАСЮКУ Олегу Івановичу – директорові товариства «Світа$
нок$Агросвіт», Вінницька область

КОЛЄСОВУ Віктору Олександровичу – операторові машинного
доїння сільськогосподарського підприємства «Агрофірма «Росія», За$
порізька область

КУЗЬМИЧУ Андрію Миколайовичу – операторові машинного до$
їння сільськогосподарського підприємства «Маяк», Рівненська
область

КУТЬКУ Сергію Прохоровичу – директорові товариства «Фіто$
радгосп «Радуга», Автономна Республіка Крим

КУЧМІ Ярославу Нестеровичу – завідувачеві майстерні товари$
ства «Романів», Волинська область

ЛАПЧУКУ Олександру Віталійовичу – голові фермерського госпо$
дарства «Нива», Рівненська область

МАКАРЕВИЧУ Ігорю Миколайовичу – генеральному директорові
товариства «Агрофірма «Подолівська», Харківська область

МАТЛАЄВУ Василю Миколайовичу – директорові сільськогоспо$
дарського підприємства агрофірми «Донбас», Луганська область

МІМЕЮ Борису Миколайовичу – головному агрономові колек$
тивного сільськогосподарського кооперативу «Дружба народів»,
Одеська область

НЕДІЛЬСЬКОМУ Віктору Івановичу – керівникові фермерського
господарства «Украгро», Чернівецька область

НІКОЛЕНКУ Олегу Вікторовичу – директорові сільськогосподар$
ського підприємства «Банівка», Запорізька область

НІКОНЕНКО Світлані Володимирівні – першому заступникові ди$
ректора державного підприємства «Завод шампанських вин «Новий
Світ», Автономна Республіка Крим

ПЕТРУКУ Петру Володимировичу – директорові товариства «Ін$
терагроінвест$2007», Київська область

ПІЧАХЧІ Дмитру Миколайовичу – голові фермерського госпо$
дарства «Родіна», Донецька область

ПРИЙМІ Вячеславу Івановичу – директорові товариства «Агро$
фірма «Маяк», Полтавська область

ПУЧЦІ Олегу Анатолійовичу – директорові товариства «Україна»,
Дніпропетровська область

САХНУ Сергію Вікторовичу – рибоводові акціонерного товари$
ства «Чернігіврибгосп»

СЕНЧУКУ Миколі Олексійовичу – директорові сільськогосподар$
ського товариства «Україна», Вінницька область

СТЕПАНЕНКУ Івану Івановичу – директорові підприємства «Імені
Калашника», Полтавська область

СУРІНУ Юрію Григоровичу – водію сільськогосподарського під$
приємства «Агрофірма Новознам'янське», Луганська область

ТУЛУПОВУ Олегу Геннадійовичу – інженерові$гідротехніку Пере$
яслав$Хмельницької експлуатаційної дільниці Київського регіональ$
ного управління водних ресурсів

ТУЧИКУ Андрію Васильовичу – директорові державного підпри$
ємства «Дослідне господарство «Олександрійське» Інституту кормів
та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних
наук України, Вінницька область

ФІЛОНЕНКУ Вячеславу Григоровичу – директорові товариства
«Племінний завод «Біловодський», Луганська область

ЧУМАКОВУ Миколі Дмитровичу – машиністові головної насосної
станції Ялпутської зрошувальної системи Криничненської експлуата$
ційної дільниці Болградського міжрайонного управління водного гос$
подарства, Одеська область

ШЕВЧЕНКУ Василю Гнатовичу – директорові підприємства «Русь
Єдина», Харківська область

ШЕВЧЕНКУ Михайлу Івановичу – голові селянського (фермерсь$
кого) господарства «Урожай», Сумська область

ШЛЯХОВЧУКУ Володимиру Андрійовичу – начальникові Запо$
різького обласного управління водних ресурсів

ШМАГАЮ Сергію Володимировичу – керуючому сільськогоспо$
дарською дільницею підприємства «Аграрна компанія 2004», Хмель$
ницька область

ЮЗЕФОВИЧ Надії Федорівні – операторові машинного доїння
сільськогосподарського товариства «Племзавод Коростишівський»,
Житомирська область

ЯЦУКУ Ігорю Петровичу – генеральному директорові державної
установи «Інститут охорони грунтів України» Міністерства аграрної
політики та продовольства України.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

13 листопада 2013 року
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ЦЬОГОРІЧНІ всеукраїнські урочистості з на�

годи Дня працівників сільського господарства

відбувалися у п'ятницю 15 листопада в Націо�

нальному палаці мистецтв «Україна». Напере�

додні святкували області і відзначали кращих

трударів АПК державними нагородами і від�

знаками, адже Указ Президента України «Про

відзначення державними нагородами України

працівників агропромислового комплексу»

датований 13.11.2013 р. 

І хоч актові зали в регіонах були напівпо�

рожніми, адже в полі ще залишилося багато

роботи, до столиці традиційно людей з'їхалося

багато. 

Вітаючи аграріїв з професійним святом,

Президент України Віктор Янукович виголо�

сив коротку промову. «За нашою державою

давно, – сказав він, – закріпилася слава «жит�

ниці Європи». Адже третина європейського

чорнозему належить Україні».

За словами високопосадовця, за останні

три роки спільними зусиллями в сільському

господарстві було досягнуто результатів, яки�

ми Україна справді може пишатися. «Вироб�

ництво продукції за цей період зросло майже

на 15%. Цього року ми очікуємо зростання на

рівні понад 9%. Вдруге за останні три роки ми

очікуємо на рекордний урожай зернових –

близько 60 млн тонн», – наголосив Президент.

Сьогодні ми можемо впевнено сказати, що

Україна повністю забезпечена власною продо�

вольчою продукцією. А по окремих видах ми

виробляємо в рази більше, ніж споживаємо.

Вже кілька років поспіль залишаються лідера�

ми у виробництві зерна Черкаська, Вінницька

та Харківська області, які цього року зібрали

понад 4 млн тонн зерна кожна, а Полтавська –

навіть близько 5 млн тонн. По 1 млн тонн на�

сіння соняшнику зібрали у Кіровоградській,

Дніпропетровській та Харківській областях.

Він зауважив, що однією з головних при�

чин успіхів є модернізація сільського госпо�

дарства, яка розпочалася за рахунок приват�

них і державних інвестицій. Відбувається тех�

нічне переоснащення галузі.

«Ми орієнтовані на серйозні стратегічні

реформи в аграрному секторі, – сказав глава

держави. – Їхня мета – забезпечити макси�

мально сприятливі умови для розвитку кож�

ного суб'єкта господарювання. Товаровироб�

ник має бути економічно вмотивований по�

стійно підвищувати якість продукції».

Як зазначив промовець, пріоритетним зав�

данням в аграрному секторі є відновлення

зрошувального сільського господарства на

Півдні країни, що дозволить збільшити ви�

робництво зернових на 10 млн т на рік.

Вкрай необхідним, за словами Президен�

та, є якнайшвидше вдосконалення інфра�

структури й логістики вітчизняного аграрного

ринку, виведення їх на європейський рівень.

«В умовах глобальної економічної неста�

більності та обмеженості фінансових ресурсів

держава буде підвищувати ефективність під�

тримки аграрного виробництва», – сказав

Віктор Янукович. І додав, що пріоритетами

державної політики будуть підтримка тварин�

ництва, створення умов для органічного ви�

робництва, розвитку фінансового й технічно�

го лізингу, підтримка фермерських госпо�

дарств, сільськогосподарських обслуговуючих

кооперативів.

Після вручення Президентом державних

нагород розпочався святковий концерт. Агра�

ріїв вітали Антоніна Матвієнко, Тіна Кароль,

Василь Зінкевич, квартет гімнастів «Мун�

лайт», танцювальні колективи аграрних ВНЗ,

Віталій Козловський і Микола Гнатюк.

Підготував Артем Житков
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– Василь Маркович, на які ре�
зультати роботи молочної галу�
зі Ви очікуєте цього року?
– У 2013 році очікується зростан�

ня виробництва молока до 2%. Та

на тлі цього маємо зниження об�

сягів надходження молока на про�

мислову переробку через збіль�

шення реалізації молока та молоч�

ної продукції у дворах та на сти�

хійних ринках. Цим питанням по�

винні серйозно займатися відпо�

відні служби. Сподіваємось, що до

кінця року обсяги надходження

молока на промислову переробку

зрівняються з минулим роком. 

До того ж ринок диктує зміни

асортименту молочної продукції:

цього року очікується збільшення

випуску молока обробленого рід�

кого – на 3,1%, вершків – 17,2%,

масла вершкового – 4,2%, кисло�

молочної продукції – 6,3%, про�

дуктів молоковмісних – 17,6%,

сирів плавлених – 12,1%, сиру сві�

жого неферментованого та сиру

кисломолочного – 4,7%. 

– Яке нині споживання молоч�
ної продукції на душу населен�
ня в Україні?
– Згідно до балансу попиту і про�

позиції, на 2013 рік очікуване спо�

живання молочної продукції в пе�

рерахунку на молоко по виробле�

ному молоку складе 223,6 кг на

людину. Очікуване споживання на

людину в 2013 році становить 2,3

кг масла, сирів – 2,7 кг, кисломо�

лочних продуктів – 11,6 кг

– Чи багато ми імпортуємо мо�
лочної продукції? З яких країн і
за якими цінами?
– Очікуваний імпорт молочної

продукції за 2013 рік складе 551,5

тис. тонн, що становить 8,9% від

загальних обсягів виробництва

продукції в перерахунку на молоко.

За даними митних органів, ім�

порт молочної продукції з країн

Митного союзу складає близько

35% від усіх обсягів імпорту в пе�

рерахунку на молоко, з нього: ім�

порт з Білорусі – 18�20%, з Росії –

близько 10%. Імпорт з країн ЄС

становить 46% від загальних обся�

гів імпорту.

Залежно від виду продукції

можна визначити лідерів щодо ім�

порту молочної продукції до Укра�

їни. Так, для молока і вершків се�

ред країн ЄС на перших місцях

Німеччина, Польща, Кіпр, Фран�

ція. З країн Митного союзу лідер

майже по всім позиціям Білорусь.

Середня ціна поставок становить

$1139,3 за тонну. 

В імпорті сухого та сгущеного

молока лідирують Литва, Польща,

Франція з середніми цінами про�

дажів $2961,9 за тонну. 

Для імпорту сиру лідери Італія,

Франція, Польща, Німеччина за

середніх цін поставок $5586,5 за

тонну. 

– Чи вистачає сьогодні молоч�
ної сировини для переробки?
Який відсоток надходить від
сільгосппідприємств і від при�
ватного сектору?
– У 2013 році ми розраховуємо на

надходження сировини близько

4550 тис. тонн, з них планується

закупити – 4500 тис. тонн, в т.ч.

від сільгосппідприємств – 50,5%,

від господарств населення –

40,5%, від інших – 9%.

– Переробники зацікавлені у
якісному молоці, тим не менше,
оскільки більша його частина
виробляється господарствами
населення, якість залишає ба�
жати кращого. Фахівці Міна�
грополітики і аграрні експерти
говорять про можливе подолан�
ня проблеми шляхом створення
кооперативів. Чи суттєво це
вплине на якість і на ціну для
виробника і для споживача? Чи
є шляхи, як молокопереробни�
ки могли б допомогти виробни�
кам сировини, адже це буде
внесок і у свій розвиток?

– В Україні виробляється 4,6%

молока екстра ґатунку, 18,8% –

вищого, 34,4% – першого, 40,1 –

другого і 2,1% – негатункового.

Створення виробничих коо�

перативів дасть змогу ліквідувати

посередників, які додатково на�

кручують закупівельну ціну на 20�

25%, тим самим знизити собівар�

тість молочної продукції, яка ви�

робляється переробними підпри�

ємствами.

Для забезпечення виробництва

сировиною є приклади створення

переробними підприємствами

власних ферм. Тільки молоко�

приймальних пунктів з їх повним

оснащенням в Україні створено і

працює майже 9,5 тисяч. 

– В Україні, принаймні у Києві,
відкрилися магазини з білорусь�
кою продукцією, у тому числі й
молочною. І вони користують�
ся популярністю. Чи є об'єктив�
ні причини називати білоруську
«молочку» значно якіснішою за
нашу?
– Характеризувати якість біло�

руської продукції – це належить до

компетенції  відповідних ветери�

нарних служб. Однак обсяг імпор�

ту молочної продукції з Білорусі,

як я вже казав, складає 18�20% від

загальних обсягів імпорту. Також

викликає тривогу зростання обся�

гів імпорту з цієї країни, які до ми�

нулого року зросли в 2,3�2,4 разу і

продовжують збільшуватися.

– Які можливі наслідки для га�
лузі несе Угода щодо Асоціації
з ЄС? Як це може вплинути на
постачання до Росії? 
– Зараз визначальною подією для

України є очікуване підписання

Угоди про Асоціацію між Украї�

ною та Європейським Союзом.

З набуттям чинності Угоди

промисловість отримає як плюси,

так і мінуси. Для молочної галузі

– більше мінусів. Зрозуміло, що

при підготовці Угоди кожна з кра�

їн, яка входить до ЄС, дбала, пере�

дусім, про власного товаровироб�

ника і прагнула створити йому

максимум сприятливих умов як

удома, так і за кордоном.

Негативними є положення

Угоди щодо молочної галузі, а

саме: нерівні умови експорту про�

дукції для країн ЄС і України.

Угодою передбачені тарифні

квоти для поставки української

молочної продукції до країн –

членів ЄС: масла вершкового 1,5�

5 тис. тонн (тобто 1,5�5% від за�

гальних обсягів виробництва) су�

хого молока 1,5�5 тис. тонн на рік

(5�8%), молока та вершків, згуще�

ного молока і йогуртів 8�10 тис.

тонн на рік (4�5%).

Але ввезення української мо�

лочної продукції до європейських

країн в найближчій перспективі

нереальне через жорстку тарифну

політику з боку країн ЄС.

Наша молочна продукція має

поставлятися до країн ЄС із знач�

ними розмірами мита, які пере�

вищують мито імпортерів з країн

ЄС в 3�4 рази і більше. Тож до Ук�

раїни буде поставлятися продук�

ція за цінами нижчими, ніж наші

продукти.

Щоб досягти успіху, експорте�

рам вітчизняної «молочки» слід

виробляти продукцію, яка б за по�

казниками «ціна–якість» перевер�

шувала закордонні аналоги. Го�

ловними проблемами у вирішенні

цього питання є низька якість мо�

лока�сировини. Зокрема, згідно з

вимогами ЄС, бактеріальна заб�

рудненість молока�сировини по�

винна бути не більше 100 тис/см3,

наявність соматичних клітин – не

більше 400 тис/см3. Цим показни�

кам відповідає згідно до чинного

стандарту (ДСТУ 3662�97 «Моло�

ко коров'яче незбиране. Вимоги

при закупівлі») молоко ґатунку

«Екстра», якого одержано за 9 мі�

сяців 2013 року всього 4,6% (148,5

тис. тонн). 

– Виробництво дитячого харчу�
вання – на полицях супермар�
кетів скрізь закордонні бренди.
Що заважає розвитку цієї галу�
зі? Чи існує вона взагалі?
– На нашому ринку вітчизняна

продукція цієї категорії предста�

влена в основному молочною гру�

пою, небагато фруктово�овочевих

продуктів. М’ясні і рибні продук�

ти, призначені для дітей, в Україні

не виробляються. 

Одночасно зростає інвестицій�

на привабливість цієї галузі на на�

ших теренах. Так, у 2012 році тіль�

ки на Київщині залучено інвести�

цій на загальну суму 260 млн грн. І

на сьогодні держава продовжує

стимулювати розвиток індустрії

дитячого харчування.  

Незважаючи на це, а також на

існуючу Державну цільову со�

ціальну програму розвитку вироб�

ництва продуктів дитячого харчу�

вання на 2012�2016 роки, є й чи�

сленні проблеми для виробників.

Це, зокрема, високі ціни на

обладнання та пошук високоякіс�

ної сировини, сезонність та неста�

більність якості ринку сировини:

впродовж холодної пори року ско�

рочуються обсяги виробництва

молока та зростання його вартість,

низький попит на вітчизняну про�

дукцію молочного дитячого харчу�

вання у зв'язку з необізнаністю

споживача. 

– Над якими законодавчими
документами ви працюєте за�
раз, які вдалося або не вдалося
прийняти для покращення ро�
боти галузі? Які рішення ви б
хотіли побачити від влади?
– Поточного року багато зусиль

спрямовано на роботу над проек�

тами законів над внесенням змін

до Закону України «Про молоко та

молочні продукти». 

Так, Законом №442�VII від

05.09.2013 скасована атестація пе�

реробних підприємств. На розгля�

ді у Верховній Раді перебуває про�

ект Закону України «Про внесен�

ня змін до деяких законодавчих

актів України щодо посилення за�

ходів боротьби з фальсифікацією

молочних продуктів», зокрема в

Закон «Про молоко та молочні

продукти», де пропонується забо�

ронити виробництво молоковміс�

них продуктів, в яких молочний

жир замінено більше, ніж на 50%.

А також проект Закону України
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– Верховна Рада вкотре відмовилася реорганізо�
вувати Аграрний фонд у ПАТ. Яка позиція міні�
стерства щодо цього питання?
– …У країні, яка виробляє сільгосппродукції втричі

більше, ніж споживає, питання продовольчої безпе�

ки саме по собі не стоїть. Питання, швидше, полягає

в методах регулювання цін. Звичайно, держава по�

винна нести відповідальність за ціни і корелювати їх

з рівнем заробітної плати в країні. Тож необхідне

повноцінне функціонування інструменту інтервен�

цій. Після реорганізації Аграрного фонду в ПАТ ці

функції будуть виконуватися. Для нас важливо, що

ПАТ не вимагатиме грошей у держави, оскільки ма�

тиме власні обігові кошти. А функції АФ як ПАТ за�

лишаться ті самі. І на сьогодні, звичайно ж, трагедії

немає, що закон не прийняли. Звичайно, ми будемо

вести роз'яснювальну роботу, але для цього необхід�

ний двосторонній діалог.

– У якому статусі зараз перебуває Аграрний
фонд?
– Зараз триває процес поетапної трансформації фор�

ми власності Аграрного фонду. Протягом незначного

періоду існуватимуть дві організації до моменту пере�

дачі всіх повноважень Аграрного фонду до ПАТ «Аг�

рарний фонд». З отриманням останнім фінансових

функцій, в першу чергу, передбачається залучення на

умовах партнерства інвестиційного капіталу в зерно�

вий сектор: логістика, елеватори, технології з пере�

робки, а з часом розширення їх на розвиток зрошу�

вального землеробства в південних регіонах. З мо�

менту прийняття і набуття чинності змінами до зако�

ну «Про державну підтримку сільського господарства

України», відповідно до якого відбудеться передача

функцій держоператора акціонерному товариству,

почнеться процес ліквідації бюджетної організації,

тобто АФ як юридичної особи.

– Наскільки реально, що ПАТ може бути прива�
тизоване?
– Аграрний фонд за своєю структурою не має майна.

Він має оборотні державні кошти, які приватизувати

не можна. Я переконаний, що питання реорганізації

у ПАТ буде вирішено. Головне, що споживач не по�

страждає: ціни будуть регулюватися за допомогою

ринкових механізмів, і продовольча безпека буде за�

безпечена.

– Яке фінансування передбачене на форвардні
закупівлі зерна врожаю 2014 року?
– І АФ, і ДПЗКУ – це дві держструктури, які брати�

муть участь у форвардних закупівлях. Ми наводимо

приклад зернотрейдерам і інвесторам, як слід фінан�

сувати майбутній урожай. Для цього прийнято ряд

законопроектів: і про страхування сільгоспкультур, і

про складські розписки на зерно, і про Гарантійний

фонд. Ці закони діють у багатьох країнах, і діють

ефективно. Наше завдання у цій ситуації – зберегти

середнього та дрібнотоварного виробника. Саме цю

категорію в умовах зниження бюджетного фінансу�

вання ми можемо втратити. Я думаю, що АФ цього

року профінансує близько 4 млрд грн під форвард і

ДПЗКУ також 7�8 млрд грн. Таким чином, ми без�

відсотково надамо сільгоспвиробнику близько 12

млрд грн.

– Чи встигне Україна відвантажити до кінця
року заплановані 2 млн тонн кукурудзи за ки�
тайським кредитом?
– Угода з Китаєм на загальну суму $3 млрд склада�

ється з двох частин. Перша ($1,5 млрд) – грошова,

яка дає можливість здійснювати форвардні закупівлі.

І друга ($1,5 млрд) буде використана на придбання

продукції в Китаї. У нас є свої зобов'язання – до кін�

ця року поставити за контрактом 2 млн т кукурудзи,

і в січні�липні 2014 року – ще 2 млн т. Я хотів би під�

креслити, що це все – за ринковими цінами. На сьо�

годні ми відвантажили 1,1 млн тонн, до кінця року

маємо поставити ще 900 тис. т. Звичайно ж, ми умо�

ви виконаємо, незважаючи на те, що погода затрима�

ла збирання зернових, особливо кукурудзи, десь на

три тижні.

– Яку продукцію Україна купуватиме у Китаю?
– Дуже гостро стоїть питання, як правильно вико�

ристати другу частину китайських грошей? Якби ми

підходили до нього безвідповідально, можна було б

накупити всього підряд, але це не державний підхід.

З одного боку, Україна на сьогодні на 98% залежить

від імпорту ЗЗР, тож ми щороку закуповуватимемо їх

у Китаю на $100 млн. Але як використати інші кош�

ти? ДПЗКУ має старі елеватори, які треба модернізу�

вати. Ми закінчуємо спільно з китайськими фахів�

цями проекти з модернізації, тож частина грошей

піде на це. Звичайно ж, нам потрібна логістика, буде�

мо будувати за ці кошти річкові елеватори, баржі, для

того, щоб скоротити навантаження на автомобільні і

залізничні дороги. І ще одне болюче питання – це

вагони�зерновози. Я розумію позицію уряду і «Укр�

залізниці» в тому, що Україна має власні потужності

для будівництва зерновозів. Тож ми не можемо на�

правити китайські кошти на їх виробництво. Тому

ми шукаємо модель для співпраці, щоб основну ча�

стину комплектуючих ми взяли у Китаю, а вироб�

ництво було в Україні.

– Чи варто очікувати в 2014�му змін податкового
законодавства? Які галузі отримають держпід�
тримку наступного року?
– Головне в бюджеті на 2014 рік – це щоб у аграрі�

їв не забрали пільги. І, я думаю, що тут в уряді буде

розуміння. Ми розраховуємо, що незмінними за�

лишаться ставки податків і база оподаткування.

Ми наполягатимемо, щоб сума 1,5% збору спря�

мовувалася саме на розвиток сектору, і «Украгро�

лізингу» (хоч він і не в нашому підпорядкуванні)

також виділили кошти. Хочемо передбачити під�

тримку сільгоспкооперативів, а також зберегти до�

тації за ключовими держпрограмами 2013 року.

Крім того, ми відпрацьовуємо механізми держпід�

тримки розвитку мережі овоче� та картоплесхо�

вищ, зрошення.

– Як вплине підписання Угоди про зону вільної
торгівлі з Євросоюзом на вітчизняних сільгосп�
виробників?
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«Головне в держбюджеті2014 –
зберегти пільги для аграріїв»

«Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України

щодо безпечності харчових

продуктів», яким передбачаєть�

ся підвищення відповідально�

сті виробників харчової про�

дукції. 

Національна асоціація мо�

лочників України «Укрмол�

пром» надала важливі для галу�

зі пропозиції до законопроекту

«Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України

щодо врегулювання внутріш�

ньої торгівлі», який розроблено

Мінекономрозвитку і передба�

чає доповнення статті 692 Ци�

вільного кодексу. Зокрема, на

сьогодні молокопереробні під�

приємства виробляють молоч�

ну продукцію, термін придат�

ності якої, в основному, до 14

днів. Законопроектом же вста�

новлено, що у такому випадку

супермаркети отримають змогу

розраховуватися з переробни�

ками протягом 60 днів. «Укр�

молпром» не може погодитись

із встановленням строків опла�

ти за молочну продукцію в за�

лежності від терміну її придат�

ності, оскільки виникне загро�

за несвоєчасних розрахунків з

селянами за молоко через  фі�

нансову неспроможність моло�

копереробних підприємств. І

замість термінів розрахунків за

молоко 1�2 рази на місяць, як

зараз розраховуються молоко�

переробні підприємства з ви�

робниками молока, селяни  бу�

дуть отримувати кошти із зат�

римкою на 1 місяць,  тобто що�

місячна сума затримки складе

до 1�1,2 млн грн при закупі�

вельній ціні молока 3000�3500

грн за тонну. 

Також при встановлені

строків розрахунків за молочну

продукцію до 60 днів у  пере�

робних підприємств виникнуть

проблеми із розрахунками з по�

стачальниками допоміжних

матеріалів, упаковки, енерго�

носіїв, води, які надходять на

виробництво за передоплатою,

або в день їх поставки; з пра�

цівниками по заробітній платі

та сплаті єдиного соціального

внеску; зі сплати податків з

ПДВ, на прибуток, інших

обов'язкових платежів. 

– Ми не живемо ілюзіями, що нас

там чекають з помідорами і карто�

плею. У них своя конкуренція і за�

конодавчо обмежені обсяги ви�

робництва. Я розумію, що підпи�

сання Угоди про ЗВТ – це визнан�

ня нас як ринкової країни, це виз�

нання якості, і це – приплив іно�

земних інвестицій в переробку

сільгосппродукції. Початковий

ефект від скасування мит з боку

ЄС забезпечить додаткові надхо�

дження від експорту сільгосппро�

дукції на суму понад 4 млрд грн, у

тому числі від торгівлі зерном –

2 млрд грн. За квотами в ЄС ми

маємо такі цифри: по пшениці –

950 тис. т на рік з можливим збіль�

шенням протягом п'яти років до

1 млн т, по кукурудзі – 400 тис. т

до 650 тис. т, по ячменю – 250 тис.

т до 650 тис. т, по ячмінним кру�

пам – 6 тис. т до 8 тис. т. По сви�

нині ми маємо 20 тис. т (плюс 20

додатково), по яловичині – 12 тис.

т; по м'ясу птиці – це 16 тис. т

(плюс 20 тис. т додатково).

– Недавно Мінагрополітики іні�
ціювало реєстрацію контрактів
на біржах, але Держпідприєм�
ництва відхилило ініціативу. Чи
буде альтернативний варіант?
– В останні два роки ми в пошу�

ках, в дискусії. Ми не йдемо вроз�

різ з асоціаціями та Держпідпри�

ємництва. Ми шукаємо модель,

яким чином здійснювати реєстра�

цію зовнішніх контрактів, щоб

прогнозувати обсяги експорту.

Щоб ми не повернулися до ситуа�

ції попередніх років, коли зерно�

трейдерам про введення квот по�

відомляли раптово. Коли буде ре�

єстрація, ми все чітко будемо ро�

зуміти. І сьогодні ми не підемо на�

пролом, і не будемо говорити –

тільки так, або ніяк. Ми знайдемо

ту модель реєстрації зовнішньо�

економічних контрактів, яка буде

на користь не тільки державі, а й

трейдерам.

За матеріалами сайту
Мінагрополітики
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років в обсягах 1,86�1,81 млн тонн. Сьогодні,

враховуючи власне виробництво та перехідні за�

лишки цукру, слід відмітити, що внутрішній ри�

нок буде забезпечений цукром власного вироб�

ництва в повному обсязі. У наступному році для

забезпечення виробництва цукру в необхідній

кількості необхідно врахувати те, що перехідні

запаси його скоротилися.

– Мінагрополітики видало прогноз у 350
тис. га посівних площ цукрових буряків під
врожай наступного року. Чи не оптимістич�
ні ці цифри?
– Для забезпечення потреби внутрішнього рин�

ку цукром у повному обсязі необхідно посіяти

щонайменше 350 тис. га цукрових буряків в на�

ступному році. Це цілком реально зробити в

сьогоднішніх умовах для наступного маркетин�

гового року. Потрібно підходити до збільшення

площ з точки зору збалансування попиту і про�

позиції на цукор. Якщо буде розбалансованість у

бік збільшення – повторяться наслідки переви�

робництва, якщо у бік зменшення – доведеться

завозити цукор�сирець. 

– Виробники наразі намагаються підвищи�
ти ціни на цукор, однак у магазинах можна
зустріти ціну навіть нижчу за липневу�сер�
пневу, коли вони вже були понадзбиткові.
Що, на Вашу думку, відбуватиметься із ці�
нами на цукор у цьому році і на початку на�
ступного? Як вони регулюються?
– Ціна цукру, яка склалась на внутрішньому

ринку, сьогодні не відтворює тих витрат, які

йдуть на його виробництво. Більшість цукрових

заводів для забезпечення вирощування та пере�

робки цукрових буряків були змушені реалізо�

вувати цукор за низькими цінами, що призвело

до великих збитків. Тому справедлива оптова

ціна на внутрішньому ринку має бути хоча б у

межах витрат на його виробництво, щоб не до�

пустити повної руйнації галузі.

На жаль, закони, які регулюють процеси на

ринку цукру, не спрацьовують і потребують тер�

мінового внесення змін. У 1999 році у нас був

прийнятий Закон України «Про державне регу�

лювання виробництва і реалізації цукру». Але на

вимогу СОТ, до якої вступала Україна, закон

було видозмінено, внаслідок чого він втратив

свою цілісність. Відповідно до нинішніх обста�

вин НАЦУ «Укрцукор» разом з Мінагрополіти�

ки було розроблено проект ЗУ «Про внесення

змін до Закону України «Про державне регулю�

вання виробництва і реалізації цукру» (реєстр.

№2856 від 18.04.2013 р.). Документ наразі пере�

буває на розгляді Верховної Ради України.

– Чи можливі, на Вашу думку, якісь інші
засоби регулювання цукрового ринку, ніж
квотування виробництва, як це діє зараз? 
– Крім механізму квотування, що діє у більшо�

сті країн, які виробляють цукор, можливі й інші

інструменти ринкового регулювання, такі як: ін�

тервенція цукру Аграрним фондом, стимулю�

вання експорту, пільгове кредитування, дієвий

контроль за якістю продукції, розширення асор�

тименту та виробництво нової продукції (біопа�

ливо) з використанням цукровмісних продуктів.

– Відходи цукрового виробництва широко
пропонують перетворювати на біопаливо.
Чи є попит на цю продукцію в Україні?
– Попит на біопаливо є як в Україні, так і за її

межами. Біопаливо є експортним товаром, який

може вироблятися бурякоцукровою галуззю.

Приклади є у нас і в світі. Поєднання виробниц�

тва цукру та біоетанолу в умовах цукрового заво�

ду із напівпродуктів переробки цукрових буряків

сприятиме вирішенню продовольчої та енерге�

тичної проблем, збільшенню прибутковості під�

приємств. Найбільш економічно прийнятним є

виробництво біоетанолу із дифузійного соку та

зеленої патоки за скороченого циклу цукрового

виробництва.

Реалізація технології поєднаного виробниц�

тва дає змогу збільшити посіви цукрових буря�

ків, кількість робочих місць при його переробці,

забезпечити конкурентоспроможність біоетано�

лу на ринку Європи за рахунок зменшення ціни

на сировину, що можливо тільки в єдиному ви�

робництві.

Споживання біогазу з відходів біоетанольно�

го та цукрового виробництв зменшує споживан�

ня природного газу та суттєво покращує еколо�

гічну ситуацію навколо виробництва. Уже на цій

стадії забрудненість стічних вод зменшується на

70�90%, що зменшує затрати на їх очищення.

– Чи відбилися якимось чином торгівельні
війни з Росією на цукровиробництві, спожи�
ванні цукру кондитерською галуззю і цінах?
– У зв'язку з тим, що Росія вилучила цукор з ре�

жиму вільної торгівлі з Україною та ввела загоро�

джувальні ввізні мита, Україна вже десять років

не експортує цукру до неї. Прямого впливу на

бурякоцукрову галузь не відбулося, але викори�

стання цукру для кондитерської промисловості

значно знизилось, в тому числі і з цих причин.

– У країнах Азійсько�Тихоокеанського ре�
гіону заплановане проведення  конферен�
цій�презентацій українського аграрного по�
тенціалу під гаслом «Українське зерно –
світу!». Що можуть українські цукровироб�
ники запропонувати цим країнам?
– Країни Азійсько�Тихоокеанського регіону мо�

жуть бути потенційними імпортерами цукру з

України. Враховуючи природно�технічний по�

тенціал нашої країни, ми можемо виробляти цу�

кор, щоб забезпечити потребу інших країн, в т.ч.

країн Азійсько�Тихоокеанського регіону. Визна�

чальною позицією  буде собівартість та світові

ціни на цей продукт.

– Такі самі запитання у світлі підписання
Угоди про Асоціацію з ЄС. І наскільки це
буде вигідно чи невигідно для галузі?
– Європейські країни менш зацікавлені в укра�

їнському цукрі, оскільки в цих країнах також

спостерігається незначне перевищення вироб�

ництва цукру. Проте шанси є, Україна має квоту

(20 тис. тонн), а також конкурентні переваги у

вигляді нижчої собівартості українського буря�

кового цукру перед європейським. Необхідно

тільки покращити якісні показники цукру та

адаптувати нормативно�технічну документацію

до вимог європейських стандартів. Це велика

робота, яку повинен зробити галузевий науко�

во�дослідний інститут цукрової промисловості,

але він сьогодні практично не діє через нерозу�

міння та блокування його роботи з боку про�

фільного міністерства.

– Питання цукрозамінників досі не виріше�
не, хоча й дуже давно і гостро стоїть на пе�
решкоді роботи галузі, становлячи значну
конкуренцію цукру за рахунок дешевизни.
Яку шкоду вони завдають галузі? 
– Неконтрольована та навальна експансія на

ринок України цукрозамінників та синтетичних

інтенсивних підсолоджувачів не тільки негатив�

но і згубно впливає на здоров'я населення, про

що свідчать фахівці та соціальні опитування на�

селення України, але й витісняє з ринку 300�350

тис. тонн цукру (натурального продукту), що в

свою чергу тягне скорочення площ посівів цук�

рових буряків та виводить з роботи щонаймен�

ше 10 цукрових заводів.

– Цукрозамінники, безперечно, потрібні
хворим людям, проте чи можна якось об�
межити їх ввезення чи вживання? Напри�
клад, на законодавчому рівні заборонити
їхнє використання у кондитерській і хлібо�
пекарській галузях, обмеживши при цьому
імпорт? Або ввівши на імпорт скажене
мито, щоб завозити їх стало невигідно? 
– Ми підтримуємо проект Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України» (реєстр. №2643 від 28.04.2013

року), який би врегулював питання обігу цук�

розамінників, давав повну інформацію щодо їх

використання у продуктах харчування. Спожи�

вач повинен сам вирішувати, чи споживати цей

небезпечний продукт, чи надавати перевагу на�

туральним продуктам. Адже під намірами на�

дати допомогу хворим людям, забувається

необхідність надання правдивої інформації

стосовно дозволених норм споживання цукро�

замінників та негативні наслідки їх вживання

на здоров'я людини.

Павло Мороз

– Микола Миколайович, чи
можна цього року говорити про
хоча б якісь здобутки галузі,
крім того, що вона ще жива:
адже нині чи не найменші площі
до збирання буряків і чи не най�
менша кількість заводів, що за�
пустилися, за історію України? 
– Здобутки бурякоцукрової галузі

України залежать не тільки від кіль�

кості посіяних площ та кількості

працюючих цукрових заводів, а й

від інших факторів, які характери�

зують її роботу. Вже стало традиці�

єю вирощування цукрових буряків

урожайністю більше 400 центнерів

з 1 гектара. Виробництво цукрових

буряків відбувається виключно за

індустріальними технологіями без

затрат ручної праці. Сьогодні цук�

рові заводи значно підвищили

ефективність роботи, провели

значні реконструкції та досягли

найвищого виходу цукру за останні

роки. Більше 10 цукрових заводів

значно наростили свої виробничі

потужності. Це все говорить про те,

що галузь всупереч викликам про�

довжує працювати і забезпечувати

внутрішній ринок цукром у повно�

му обсязі, а також експортувати на

зовнішні ринки понад 130 тис.

тонн продукції.

– Виробництво цукру, за Ваши�
ми прогнозами, скоротиться
цього року до 1,2�1,4 млн тонн.
Проте за рахунок перехідних
залишків у 0,9 млн тонн при
внутрішньому споживанні Ук�
раїни в 1,8 млн тонн, нам цього
вистачить. Але що робити на�
ступного року, коли таких запа�
сів не буде?
– Скорочення виробництва цукру

із цукрових буряків поточного року

прогнозоване, адже за два поперед�

ні роки за рахунок перевиробниц�

тва цукру накопичились значні пе�

рехідні запаси, які перенасичували

внутрішній ринок цукру та спричи�

нили демпінгові процеси на ньому,

що не стимулювало виробництво

цукрових буряків і цукру. Внутріш�

нє споживання цукру квоти «А» ко�

ливалось протягом останніх трьох
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Збільшення населення планети ви,

магає від сільгоспвиробників ще

більше їжі, а жири є необхідним

компонентом харчування. Відтак

розвиток виробництва олійних

культур має великі перспективи,

адже мільярди людей віддають пе,

ревагу рослинним оліям перед тва,

ринними жирами як з огляду на тра,

диції, так і з огляду на ціну. Вітчиз,

няний олієжировий комплекс давно

став віддзеркаленням колосально,

го економічного ефекту від вдалого

застосування державної політики.

З точки зору інвестиційної прива,

бливості з олійною галуззю наразі

може конкурувати хіба що зернова.

УКРАЇНА вже традиційно залишається сві�

товим лідером з торгівлі соняшниковою олі�

єю, котра також стала нашою візитівкою. І

цього року свої позиції ми не здамо: і за

прогнозами USDA, і за висновками вітчиз�

няних аналітиків, ми будемо першими як з

виробництва соняшнику (до 11 млн тонн),

так і з виробництва соняшникової олії (до

4,5 млн тонн).

За словами генерального директора

асоціації «Укроліяпром» Степана

Капшука, у бункерній вазі 2013 року ми до�

тягнемо 11 млн тонн, а останній прогноз

USDA взагалі обіцяє 11,5 млн тонн. Якщо

порівняти з минулорічними 8,4 млн тонн –

приріст колосальний, адже дозволить виро�

бити соняшникової олії більше на 1 млн

тонн. Це, звісно, приємно, та приємніше те,

що весь цей приріст досягнуто не екстенсив�

ним, а інтенсивним шляхом, тобто за раху�

нок підвищення врожайності. 

Наразі середня врожайність соняшнику

по Україні досягла 22 ц/га, що дозволить нам

увійти у трійку світових лідерів за цим по�

казником. Причому у деяких господарствах

Вінницької, Полтавської, Кіровоградської

областей урожайність була і 30 ц/га, так що

перспективи урожайності є. Звісно, спрац�

ювала на урожайність і погода, проте основ�

на заслуга все ж насіння та агротехнологій.

Якщо так піде і далі, можна буде без втрати

обсягів урожаю скорочувати посівні площі з

нинішніх 5 млн га до оптимальних для Укра�

їни 3,7�4 млн га і отримувати ті самі 12 млн

тонн валового збору.

Чесно кажучи, більше, мабуть, і не треба,

бо переробні потужності наразі складають

майже 14 млн тонн (у 2015 буде 15 млн

тонн). Проте ще є соя, котра стрімко наби�

рає оберти в Україні. Цього року на 1,3 млн

га виростили 2,6 млн тонн і майже 1 млн

тонн її буде перероблено всередині країни, а

до 2015 року очікується подвоєння її вироб�

ництва. Правда, попит на соєву олію у нас

навряд буде великим, адже з вироблених 80

тис. тонн 75 пішло на експорт. Зате широко�

го застосування у тваринництві (зокрема

птахівництві) може набути соєвий шрот. Уже

цього року 15 тис. тонн шроту експортовано

до Білорусі та країн Балтії. Додайте сюди рі�

пак, котрий почали переробляти усередині

країни (цього року – 200 тис. тонн).

Та вал – валом, а селянина турбує ціна,

бо вирощується соняшник не для рекордів, а

для заробітку. На жаль, нічого втішного в

цьому році очікувати не варто. Ті 5 тис. грн

за тонну соняшнику, що давали ОЕЗи мину�

лого року, залишаться для аграріїв приємним

спогадом. Цього року ціна 3200�3400 грн/т

буде «за щастя», адже у сусідів вона ще на

$100/т нижча. 

Причина – обвал цін на соняшникову

олію. Якщо ціна продукту переробки (тобто

олії) з $1150/т «скотилася» до $850/т, то і

ціна на сировину мала знизитися. На почат�

ку сезону збирання ціни на соняшник вза�

галі стартували з 2800 грн/т. Ціна зросла до

нинішніх параметрів через дефіцит сирови�

ни, адже потужності з переробки приблизно

дорівнюють валовому збору олійних, але не

всі вони (особливо ріпак) переробляються

всередині країни. Тому провідні гравці «розі�

гріли» ринок соняшнику, намагаючись заку�

пити необхідні обсяги для стабільної роботи

впродовж зими.

Осінь цьогоріч дещо екстремальна – ніх�

то не очікував настільки холодного і волого�

го вересня, тому існували побоювання щодо

якості вирощеного та можливості його збе�

регти. Як зазначив фахівець, вологість со�

няшнику дійсно була 15�16%, то ж доводи�

лося досушувати його до оптимальних 7%.

Проте обладнання дозволило з цим упора�

тися – причому на деяких заводах сушили

не газом, а соняшниковим лушпинням. А у

жовтні і погода покращилася. Побоювання

щодо якості виявилися безпідставними,

більше того – олійність насіння вища, ніж

минулого року – 43%.

Відтак і перспективи виробництва олії

ще кращі – до 4,5 млн тонн, з яких 4 млн

тонн – експорт. Ці досягнення видадуться

ще більш вагомими, якщо згадати, що 1993

року – всього 20 років тому – Україна виро�

бляла всього 1 млн тонн соняшникової олії,

а Радянський Союз на загал – 3 млн тонн.

Потужності з переробки олійних в Укра�

їні збільшилися з 2,5 млн тонн у 1998 році до

майже 14 млн тонн у 2013 році, тобто більш

ніж у 5 разів, а використання потужностей

за цей період зросло з 30% до 85%. Тож увесь

вирощений урожай основних видів олійних

культур може перероблятися на вітчизняних

потужностях, а це понад 40 тис. тонн олій�

них культур на добу, і виробляти більше 17

тис. тонн олії. 

Суттєвою перевагою українських оліє�

жировиків є повна енергетична незалежність

від імпортних енергоносіїв. Завдяки перео�

бладнанню котелень для спалювання со�

няшникового лушпиння лише минулого

року ОЕЗи заощадили 350 млн кубометрів

природного газу. В перспективі підприєм�

ства перейдуть на режим повного самозабез�

печення парою та електроенергією за раху�

нок спалювання лушпиння.

Наразі 30% світового виробництва при�

падає на Україну. Ми беззаперечні лідери з

виробництва соняшнику та соняшникової

олії та обіймаємо 56% її світового експорту.

Вочевидь, гарна наша олія, якщо її імпорту�

ють навіть країни, що звикли вживати олію

оливкову. Та ж Іспанія, котра виробляє по�

ловину оливкової олії світу, торік купила у

нас соняшникової 138 тис. тонн, Франція –

100 тис. тонн, Італія – 56 тис. тонн. Не ви�

ключено, що такий парадокс пов'язаний з

тим, що соняшникова олія майже вчетверо

дешевша за оливкову, і хоч олеїнової кисло�

ти у ній втричі менше, зате лінолевої кисло�

ти, котра так само корисна, – до 70%. 

Географія експорту вітчизняної олії по�

стійно розширюється. Її купують у 90 краї�

нах світу, а головними споживачами стали

країни Азії, Близького Сходу, Євросоюзу,

СНД та Африки. Останнім часом збільшив�

ся експорт до Китаю, котрий зростає в гео�

метричній прогресії рік від року: 30 тис.

тонн, 134 тис. тонн, 350 тис. тонн, а цього

року і до 450 тис. тонн дійде.

Та зростання виробництва соняшнику

спостерігається не лише в Україні – росіяни

нині виростили близько 10 млн тонн. Тож зі

світових 40 млн тонн половину вирощують

наші дві країни. Враховуючи, що ми з ними

працюємо на одних і тих же експортних на�

прямках, конкуренція між нашими країна�

ми буде посилюватися і пошук нових ринків

збуту дуже актуальний. Адже росіянам знач�

но ближче, ніж нам, везти олію до Індії чи

Китаю (до Китаю там взагалі залізниця йде).

Проте основний експорт здійснюється все ж

таки морем, і тут в України є суттєва перева�

га – розвинута мережа перевалок в портах.

Ми маємо 10 перевалок у 6 портах, а росіяни

– лише одну в Тамані, через яку 2012 року

експортували 1,4 млн тонн соняшникової

олії. Тому�то вони і планують до 2016 року

побудувати потужний (2 млн тонн на рік)

термінал для перевалки у Новоросійську,

саме для експорту олій до Індії та Китаю.

Відрадно, що на тлі збереження лідерсь�

ких позицій змінюється структура нашого

експорту. Ми продаємо не лише нерафіно�

вану олію, але й рафіновану, дезодоровану

фасовану олію, маргаринову продукцію та

жири спеціального призначення. Заповітна

мрія генерального директора «Укроліяпро�

му» – експортувати 1 млн тонн фасованої

рафінованої олії на рік. Адже прикро, коли

імпортери українську олію рафінують, бути�

люють, а потім експортують під власним

брендом уже втричі дорожче. 

Поки що ми поставляємо на зовнішні

ринки лише 200 тис. тонн рафінованої олії.

Трошки більше, 300 тис. тонн, споживається

всередині країни. Обсяг внутрішнього ринку

настільки менший від загального обсягу ви�

робництва, що дозволяє провідним гравцям

проводити зважену цінову політику, тому со�

няшникова олія у вітчизняних магазинах

найдешевша у світі. Відтак імпортної соняш�

никової олії в Україні немає.

З цього приводу не може не турбувати

доля галузі у світлі можливого створення по�

глибленої зони вільної торгівлі між Украї�

ною та Євросоюзом. Після перехідного пе�

ріоду (для соняшнику він складе 15 років)

вивізне мито на цю культуру зникне. Чи не

зникне тоді з вітчизняної переробки і сам

соняшник, як вже до нового року зникає з

країни ріпак? Але то питання віддаленої

перспективи. В Україні є й свої «герої» що

спішать поперед батька в пекло, пропоную�

чи самим відмінити вивізне мито на соняш�

ник вже сьогодні. Така законодавча ініціати�

ва депутатів Вадима Колесніченка та Олек�

сандра Мирного неабияк стривожила фахів�

ців галузі. 

Ця пропозиція тим більш дивна, бо ніяк

не кореспондується і зі світовим досвідом –

у всьому світі експорт соняшнику обклада�

ється митом, причому суттєвим: в Аргентині

– 32%, у Росії – 20%, у нас, після вступу до

СОТ – 10%. Через це світова торгівля со�

няшником мізерна: з 40 млн тонн загально�

го виробітку експортується заледве 1,5 млн

тонн. Після зниження експортного мита в

Україні в перший же рік вивезли майже 1

млн тонн соняшнику, та потім зростання по�

тужностей з переробки зробило свою справу

(за 15 років побудовано 22 ОЕЗи, і відтак по�

тужності зросли вп'ятеро), і внутрішня ціна

зросла настільки, що вивозити стало не ціка�

во. Наразі внутрішня ціна плюс мито робить

експорт соняшнику з України економічно

безглуздим. То ж кому хочуть допомогти

нардепутати своїм законопроектом невідо�

мо, проте точно не українським олійникам.

Але навряд чи він буде втілений в життя,

бо вже профільний парламентський комітет

не залишив від законопроекту № 2692 «Про

внесення змін до Закону України «Про став�

ки вивізного (експортного) мита на насіння

деяких видів олійних культур» щодо скасу�

вання вивізного (експортного) мита на на�

сіння соняшнику» каменя на камені.

Олієжирова галузь України – одна з не�

багатьох, котра не лише досягла обсягів ви�

робництва еталонного 1990 року, але й пере�

вищила їх чи не вп'ятеро. Чи можна «олій�

ний рецепт» поширити на решту галузей

економіки? Звісно, бо він доволі простий:

після створення рамкових правил гри, дер�

жава не те щоб допомагала, а просто не зава�

жала галузі розвиватися. І прийшли інвести�

ції, і розбудовувалися потужності, і відкри�

валися нові ринки збуту. Як говорить Степан

Капшук, успіх – це, перш за все, менше го�

ворити, а більше творити. 

Олесь Євтєєв
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ЗА ДАНИМИ Міністерства

сільського господарства Російсь�

кої Федерації станом на 13 листо�

пада 2013 року зернові та зерно�

бобові культури обмолочені з пло�

щі 41,3 млн га або 93,8% до зби�

ральної площі (у 2012 році на звіт�

ну дату було 38,8 млн га). Валовий

збір склав 93,1 млн тонн зерна

(74,0 млн тонн). Урожайність ста�

новить 22,6 ц/га (19,1 ц/га).

У тому числі, пшеницю обмо�

лочено з площі 23,5 млн га або

97,8% до збиральної площі (у

2012 році – 21,4 млн га). Валовий

збір склав 53,9 млн тонн (39,7

млн тонн). Урожайність стано�

вить 23,0 ц/га (18,6 ц/га).

Ячмінь обмолочено з площі

7,9 млн га або 93,7% до збираль�

ної площі (у 2012 році – 7,6 млн

га). Валовий збір склав 16,3 млн

тонн (14,7 млн тонн). Урожай�

ність становить 20,5 ц/га (19,3

ц/га).

Кукурудзу обмолочено з пло�

щі понад 1,6 млн га або 65,4% до

збиральної площі (у 2012 році –

1,7 млн га ). Намолочено 8,4 млн

тонн зерна (7,4 млн тонн). Уро�

жайність становила 53,0 ц/га

(43,5 ц/га).

Рис обмолочено з площі 178,1

тис. га або 93,9% до посівної пло�

щі (у 2012 році – 185,3 тис. га).

Намолочено 1,0 млн тонн (1,2

млн тонн). Урожайність склала

56,3 ц/га (62,8 ц/га).

Соняшник на зерно обмолоче�

но з площі 5,3 млн га або 74,3%

до збиральної площі (у 2012 році

– 5,7 млн га) . Намолочено 8,5

млн тонн олійного насіння (7,4

млн тонн), при урожайності 16,0

ц/га (12,9 ц/га) .

Ріпак озимий та ярий обмоло�

чено з площі 1,1 млн га або 81,9%

до збиральної площі (у 2012 році

– 1,0 млн га). Валовий збір склав

1,3 млн тонн (1,1 млн тонн). Уро�

жайність становить 12,3 ц/га (10,3

ц/га).

Сою обмолочено з площі 1,1

млн га або 90,2% до збиральної

площі (у 2012 році – 1,2 млн га).

Валовий збір склав 1,4 млн тонн

(1,6 млн тонн). Урожайність ста�

новить 13,1 ц/га (13,4 ц/га).

Цукрових буряків (фабричних

) накопано з площі 825,8 тис. га

або 91,2% до збиральної площі (у

2012 році – 1,0 млн га). Накопано

36,0 млн тонн коренеплодів (39,8

млн тонн). Урожайність склала

436,4 ц/га (380,4 ц/га).

Під урожай 2014 року озимі

зернові культури посіяні на пло�

щі близько 14,4 млн га або 87,9%

до прогнозу (у 2012 році – 15,8

млн га).

* 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 08 листопада 2013 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 238,74 6,4975 $0,1800 6,6150 $0,1825 6,6800 $0,1825 6,6850 $0,1625 6,7750 $0,1600
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 260,32 7,0850 $0,2500 7,1125 $0,2475 7,1150 $0,2400 7,0650 $0,1625 7,1525 $0,1300
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 260,14 7,0800 $0,1750 7,1950 $0,1750 7,2675 $0,1675 7,3275 $0,1575 7,3650 $0,0800
CBOT Чикаго (Кукурудза) 156,8 4,2675 $0,0050 4,3850 0,0100 4,4700 0,0125 4,5375 0,0150 4,5950 0,0075

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

479,86 13,0600 0,4000 12,9600 0,4450 12,7675 0,3975 12,5800 0,2950 12,5325 0,2875

США. Ставки океанського фрахту на 08 листопада 2013 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
25$30 тис.тонн

«Handymax» 
40$46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 22 21
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 35
Південь Південної Америки (Чилі) 36
Північ Південної Америки (Колумбія) 23
Схід Південної Америки (Бразилія) 36
Західна Африка (Нігерія) 35 43
Східне Середземномор'я (Італія) 43
Західне Середземномор'я (Марокко) 42
Близький Схід (Єгипет) 38
Японія 55 56

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 35
Західна Африка (Нігерія) 47
Близький Схід (Єгипет) 37

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 39
Європа (Роттердам) 30
Близький Схід (Єгипет) 30

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) 38
Південь Південної Америки (Чилі) 39
Північ Південної Америки (Колумбія) 32
Близький Схід (Єгипет) 43
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 53
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 36 34
Тайвань 33 32
Південна Корея 31 30
Японія 34 33

За даними ВГО «УАК», agroconf.org

Продукт, назва біржі 
та/або ф’ючерс відповідного місяця

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Грудень '13 $0,9448 169,1262
CBOT – Березень '14 $1,4173 173,2993

CBOT – Травень'14 $1,6535 176,6062
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext $ Січень '14 $3,0250 233,2616
Euronext $ Березень '14 $3,0250 234,2700
Euronext $ Червень '14 $3,0250 238,3033

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Грудень '13 +0,0735 237,1438
CBOT – Березень '14 $0,0735 240,8182

CBOT – Травень'14 $0,3674 242,5084
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext $ Січень '14 $1,0083 273,2589
Euronext $ Березень '14 $1,3444 271,5784

Euronext $ Травень '14 $1,0083 270,5700
Лондон – Листопад '13 +0,6403 263,1663

Лондон – Січень '14 +1,0405 263,5665
Лондон – Березень '14 +0,0800 265,8076

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext $ Лютий '14 $0,6722 510,8900
Euronext $ Травень '14 $0,3361 507,1928
Euronext $ Серпеь '14 $1,0083 501,1428

Вінніпег – Листопад '13 $3,3407 465,1141
Вінніпег – Січень '14 $3,4361 472,2726

Вінніпег – Березень '14 $2,8826 480,0038
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Грудень '13 $0,1160 195,0511
CBOT – Березень '14 $0,2321 184,8403

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Листопад '13 +0,1470 484,8699
CBOT – Січень '14 +0,1470 483,1797

CBOT – Березень '14 +0,5879 477,0067
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT $ Грудень '13 $4,8501 466,6036
CBOT $ Січень '14 $3,6376 460,8716

CBOT $ Березень '14 $0,9921 450,5100
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT $ Грудень '13 +0,4626 90,2203
CBOT $ Січень '14 +0,4405 90,8590

CBOT $ Березень '14 +0,3965 91,6960
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Листопад '13 +1,5432 347,2277
CBOT – Січень '14 +1,5432 343,9207

CBOT – Березень '14 +1,7637 347,4481
Етанол Ціна ($) за літр

CBOT – Листопад '13 +0,0071 0,4674
CBOT – Грудень '13 +0,0021 0,4399

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME$ Листопад '13 +0,0061 4,1388
CME $ Грудень '13 +0,0441 4,1850

CME $ Січень '14 +0,0441 4,0363
Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон – Грудень '13 $6,5000 457,5000
Лондон – Березень '14 $3,7000 471,2000

Лондон – Травень '14 $2,9000 477,8000
NYBOT – Березень '14 $1,5419 392,0705

NYBOT – Травень '14 $1,3216 389,6476
NYBOT – Липень '14 $1,1013 386,7841

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 13 листопада 2013 року

Валовий збір зерна у Росії перевищив 93 млн тонн
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11 Ціни на ріпак залежно від наявності глюкозинолатів: до 35 мкг/моль – понад 35 мкг/моль; 22 Пшениця 3 клас: ЧП понад 200 / ЧП до 200; 33 Кукурудза з вологістю: до 15% / понад 15% Джерело: www.nibulon.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 15.11 по 19.11.2013 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 – 1950 1900/18202 – – 1820 – – – – – – 1370/13103

Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – – 1600 – – – – – – – – – 1200
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – – – – – – – – 1250 1250 – – 1250
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – – – – – – – – 1280 1280 – 4000 1260
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 1830 1780 – – 1680 – – 1280 1280 – 4000 1280
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 1620 1570 – – – – – 1130 1130 – – 1130
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – 1620 – – – – – – – – – – 1130
Філія «Артемівська», Полтавська обл. – – 1550 – – – – – – – – – –
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 1620 1570 – – – – – 1130 1130 – 3800 1130
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 1640 1590 – – – – – – – – – 1140
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1160
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 1640 1590 – – – – – – – – 3800 1150
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 1640 1590 – – – – – – – – – 1150
Філія «Вітове», Черкаська обл. – – – – – 1490 – – – – – 3800 1150
Філія «Кам’янка$Дніпровська», Запорізька обл. – 1800 1750 – – 1650 – – 1250 1250 – – 1250
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 1600 1530 – – – – – – – – 3750 1110
Філія «Денихівська», Київська обл. – 1600 1530 – – – – – – – – 3750 1110
Філія «Переяславська», Київська обл. – – 1560 – – 1460 – – – – – 3750 1130
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 1580 – – – – – – – – – 3750 1110
Старобільський елеватор – 1630 1580 – – 1480 – – 1110 1110 – – 1110

Протягом останнього тижня увага

учасників світового ринку була прику,

та до звіту USDA, що був опублікова,

ний 08.11.2013 р. Інформація щодо

обсягів виробництва сільськогоспо,

дарських культур, їх експорту та ім,

порту, оцінки залишків на кінець мар,

кетингового року, що містилася в да,

ному звіті, значним чином вплинула

на стан ринків основних культур.

ПШЕНИЦЯ. Прогнози аналітиків

USDA на світове виробництво пшениці та

обсяг залишків на кінець маркетингового

року чинили певний тиск на ціни протягом

минулого тижня. Так оцінка світового ви�

робництва була зменшена з 708,89 млн т у

вересневому звіті до 706,37 млн т. При цьо�

му зменшено прогнози на споживання

пшениці (зокрема, світового експорту даної

культури), що призвело до зростання оцін�

ки світових запасів пшениці на кінець мар�

кетингового року до 178,47 млн т (проти

176,27 млн т у вересневому прогнозі). Де�

тально аналізуючи зміни прогнозів щодо

обсягу світового експорту пшениці, відзна�

чаємо зменшення оцінок, порівняно з ве�

ресневим звітом, експортного потенціалу

Росії (з 17,0 млн т до 16,0 млн т), Казахста�

ну (з 9,5 млн т до 8 млн т) та Аргентини (з

6,0 млн т до 4,5 млн т). Проте виникнення

дисбалансу на ринку не варто очікувати,

адже оцінка експорту з ряду інших країн

підвищена, насамперед, з Канади (з 20,5

млн т до 21,5 млн т), країн ЄС (з 23,0 млн т

до 24 млн т), Індії (з 5,5 млн т до 6,5

млн т).Таким чином констатуємо збережен�

ня рівноваги на світовому ринку пшениці,

що свідчить про відсутність підстав до різ�

ких змін рівня цін на світовому ринку. 

Щодо внутрішнього ринку України, то

як і раніше сільгоспвиробники неохоче ре�

алізують залишки пшениці, адже, по�пер�

ше, вони зараз зосередженні на збиранні та

реалізації культур пізньої групи, а, по�друге,

зважаючи на зростання цін на пшеницю

протягом останнього часу, притримують на�

явні залишки, очікуючи зростання цін і в

подальшому.

Ціни в портах України наразі такі: пше�

ниця 2�го класу – 1950�1980 грн/т, 3�го кла�

су – 1860�1940 грн/т, фураж – 1710�1820

грн/т. 

КУКУРУДЗА. Увага учасників ринку

кукурудзи була прикута, передусім, до по�

тенційного зростання оцінок обсягу вироб�

ництва у США та до зміни обсягу запасів на

кінець маркетингового року. У результаті

американські аналітики збільшили прогноз

на врожайність кукурудзи у США до 10,07

т/га (проти 9,75 т/га у вересневому звіті),

але при цьому дещо скоротилася оцінка по�

сівних площ, що призвело до зростання об�

сягу виробництва на рівні меншому, ніж

очікували трейдери (за новими оцінками,

355,33 млн т проти 351,637 млн т у вересне�

вому звіті). Враховуючи, що при цьому та�

кож зросла оцінка попиту на кукурудзу за

рахунок збільшення оцінок виробництва

етанолу та експорту із США (35,5 млн т

проти 31,1 млн т у вересневому звіті), то

прогноз на рівень запасів на кінець року

зазнав зовсім незначного зростання – 47,9

млн т проти 47,1 млн т, прогнозованих у ве�

ресні. Щодо прогнозу на загальносвітове

виробництво кукурудзи, то він також збіль�

шився і склав 962,8 млн т, проти 956,7 млн т

у вересневому звіті. Водночас, світові за�

лишки кукурудзи на кінець маркетингового

року мають скласти 164,3 млн т (проти

151,4 млн т у вересневому звіті і 125,4 млн т

на кінець минулого року). Таким чином,

констатуємо справдження очікувань щодо

покращення ситуації з виробництвом куку�

рудзи у світі, і у США зокрема, порівняно з

обережними оцінками, що надавались у ве�

ресні. З іншого боку, зростання виявилось

не таким значним, як того очікували трей�

дери, що вкупі з прогнозами на зменшення

виробництва кукурудзи наступного року

(через збільшення виробництва сої) ство�

рює деяку напругу на ринку. Після публіка�

ції звіту USDA котирування кукурудзяних

ф'ючерсів на біржових майданчиках дещо

зросли, але, на нашу думку, не варто очіку�

вати, що це може призвести до значного

зростання цін на фізичному ринку, як міні�

мум, у короткостроковій перспективі.

На внутрішньому ринку України ціни

трейдерів в портах протягом тижня зазна�

вали змін, але при цьому дані цінові пропо�

зиції фактично як і раніше залишались в ді�

апазоні 1310 – 1400 грн/т. 

СОЯ. Очікування учасників ринку

щодо підвищення оцінок урожайності та

прогнозів на обсяг валового виробництва

сої у США у листопадовому звіті USDA

виявилися виправданими. Показник уро�

жайності сої у США зараз оцінюється на

рівні 2,89 т/га, проти 2,77 т/га у вереснево�

му прогнозі. Така зміна призвела до збіль�

шення прогнозу на валовий обсяг вироб�

ництва сої у США до 88,66 млн т, проти 85,7

млн т у вересневому звіті та 82,05 млн т у

минулому році. Враховуючи, що оцінка ви�

робництва валового збору сої у Бразилії та

Аргентині залишилась незмінною, обсяг за�

гальносвітового виробництва даної культу�

ри також зріс до 283,54 млн т, проти 281,66

млн т у вересневому прогнозі та 269,1 млн т

минулого року. При цьому, оцінка обсягів

світового експорту та імпорту фактично не

зазнала змін, але за рахунок підвищення

рівня внутрішнього споживання сої в дея�

ких країнах дещо зменшились прогнози на

залишки, що будуть сформовані на кінець

маркетингового року: з 71,54 млн т у верес�

невому прогнозі до 70, 23 млн т. Така зміна

викликала певну напругу на ринку та зро�

стання котирувань соєвих ф'ючерсів після

публікації звіту USDA. Але при цьому варто

зважати, що навіть зменшений прогноз на

залишки на кінець маркетингового року все

ще значно вищий, аніж минулорічні за�

лишки, які перебували на рівні 62,45 млн т.

Таким чином, враховуючи прогноз на

сформовані на кінець року залишки, що пе�

ребуває на комфортному рівні, а також очі�

кування зростання виробництва сої, насам�

перед, в країнах Латинської Америки, на�

ступного року, ми не прогнозуємо значних

коливань цін на сою в короткостроковій

перспективі та не виключаємо можливості

формування довгострокового «ведмежого»

тренду в наступні місяці.

Ціни на сою на внутрішньому ринку

України за підсумками минулого тижня

такі: трейдери в портах пропонують ціни на

рівні 4000�4100 грн/т, а переробники на за�

водах – 3800�4200 грн/т.

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 58�04�02)

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 15.11 по 18.11.2013 року, грн/тонна

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
1 кл.

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

ТОВ «Добронадіївське ХПП», ТОВ «Королівське ХПП», ТОВ «УкрАгроКом», ПАТ «Шарівське» 1500 1700 1860 1860 1800 3620 3150 3850 1160
Світловодський річний термінал 1450 – – – – 3460 – 3800 1150
Вінниця1 1480 1680 1820 1820 1760 3620 3200 3820 1140
Кіровоград1 1480 1680 1820 1820 1760 3600 3140 3820 1150
Черкаси1 1470 1680 1800 1800 1750 3600 3130 3800 1140
Дніпропетровськ1 1450 1680 1800 1800 1740 3550 3200 3800 1170
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Газета «АГРОПРОФІ» шостий рік поспіль подає інформацію про
реальний стан аграрного ринку без прикрас, не видає бажане за дійсне. Ми
постійно перебуваємо у відрядженнях, спілкуємося з керівниками і
фахівцями господарств, тому наша інформація – з першоджерел. 

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

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

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

НАС ЗНАЮТЬ.
НАС ЧИТАЮТЬ.

НАМ ДОВІРЯЮТЬ.

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

Український тижневик ділової інформації 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ$135, а/с 79.
Тел. (044) 227$93$55, 235$73$24. 
E$mail: info@agroprofi.com.ua

www.agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Передплатити «АГРОПРОФІ» ви можете у будь$якому відділенні «Укрпошти»
за Каталогом передплатних видань України, а також через редакцію. 
Вартість редакційної передплати, як і раніше, серед ділових аграрних видань
залишається невисокою – лише 21,00 грн/місяць, або 252,00 грн на рік.


