
МОЖНА стверджувати, що сьо�

годні в Україні реально існують

щонайменше три Святі Миколаї.

Двоє з них – Миколаї холодні –

казкові персонажі, які є втіленням

дитячих мрій і сподівань. Однак

їхні казкові обов'язки виконують

живі люди. Один із них постійно

мешкає у маєтку в с.Пістинь на

Івано�Франківщині, приймає ли�

сти від дітлахів і тішить маленьких

українців подарунками і живим

спілкуванням (див. «Мій Святень�

кий Миколаю...», «Агропрофі»

№47�48 від 21 грудня 2013 року).

Другий облаштувався десь на Ки�

ївщині... 

А от третій «Святий Миколай»

(судячи з усього, теплий, адже зій�

шов на воду спекотної літньої

пори 26 липня цього року) – осе�

лився на Миколаївщині. Так гордо

нарікли унікальний самохідний

плавучий кран його власники –

компанія «НІБУЛОН». І за п'ять

неповних місяців своєї роботи на

рейді торгового порту «Миколаїв»,

а розпочав він її лише у перших

числах серпня, «Святий Мико�

лай» вже спромігся перевантажи�

ти з несамохідних суден (барж) на

великотоннажні судна (типу

«Panamax») понад 400 тисяч тонн

збіжжя. До кінця року ця цифра

має становити до 420 тисяч. І це,

зауважте, в складних морських

умовах – від липневої спеки до

грудневих морозів, вітру і хвиль. 

Без перебільшення, судно ста�

ло найбільшим і технологічно

найсучаснішим самохідним пла�

вучим перевантажувальним кра�

ном у Чорноморському і Серед�

земноморському басейнах. З його

введенням у дію ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН» збільшив власний флот і

покращив зернову логістику не

лише у себе, а й, без сумніву, в усій

Україні. 

Добова потужність переванта�

ження крану сягає 20 тис. тонн,

тобто 50�тисячний «Panamax»

може бути завантажений краном

упродовж двох із половиною діб.

Ці об'єми дорівнюють можливо�

стям перевантаження через пере�

вантажувальний термінал компа�

нії у Миколаєві. Тож у такий спо�

сіб «НІБУЛОН» збільшив удвічі

власні потужності перевалки зер�

на. Результат не забарився. Адже

наразі, за офіційними даними,

компанія посіла перше місце в

державі з експорту зернових і

олійних культур у першому пі�

вріччі 2013/2014 МР.

За інформацією начальника

відділу зовнішньоекономічних

зв'язків та маркетингу ТОВ СП

«НІБУЛОН» Валерія Куницького,

з початку 2013/2014 маркетинго�

вого року станом на 19 грудня

компанія вже завантажила 71 суд�

но, відправивши на експорт

2755,3 тис. тонн, з них 1313,5 тис.

тонн кукурудзи, 739,7 тис. тонн

пшениці, 398,8 тис. тонн ріпаку,

265,9 тис. тонн ячменю, 27,5 тис.

тонн сорго та 9,9 тис. тонн сої.

Наразі черговою партією пшениці

довантажується вже 72�й теплохід

«DESERT SERENITY».
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ЗАГАЛОМ, український уряд

визначив наш АПК пріоритет�

ною галуззю. Логічно було б

очікувати, що фінансування

пріоритетної галузі буде здійс�

нюватися на пріоритетній осно�

ві,  та не склалося. Проект

Держбюджету�2014 очікування

аграріїв розбиває вщент. Фінан�

сові показники головного кош�

торису держави покращилися

(не будемо говорити про доходи

і реальність їх отримання), але

загальна сума видатків бюджету

складе 447294687,9 тис. грн про�

ти 419843834,9 тис. грн поточ�

ного року, тобто видатки зрос�

туть майже на 27,5 млрд грн. 

Логічно було б очікувати,

що так само зростуть і видатки

на пріоритетну галузь – АПК,

проте в проекті бюджету «на

село» закладено 7,6 млрд грн –

скорочення видатків на сільсь�

ке господарство порівняно з ни�

нішнім роком більш ніж на

1 млрд грн! І якщо у 2013�му

частка видатків на АПК від за�

гальних складала 2%, то 2014�го

планується виділити «на село»

лише 1,7%. Водночас видатки

Міністерства внутрішніх справ

збільшено на 2,4 млрд грн, хоча

про його пріоритетність уряд не

заявляв. Міліціянти, котрі цьо�

горіч мають 16 млрд грн, на�

ступного отримають понад 18

млрд. Дивна виходить ситуація:

видатки на МВС – галузь, у якій

задіяно менше 300 тис. осіб

(0,7% населення) складають 4%

бюджету, а видатки на галузь, де

працює 4 млн осіб (9% населен�

ня або 22% всіх працюючих) –

1,7%. Отакі то пріоритети. 

Рівень державної підтримки

АПК перебуває майже на нулі.

В Україні всього лише 0,8% від

валової доданої вартості галузі

складають прямі дотації з бюд�

жету. У Росії цей показник скла�

дає 11%, в США – 12%, в ЄС –

21%. Середня заробітна плата в

жовтні 2013 року в Україні скла�

ла 3232 грн, у АПК ця цифра на

третину менша – 2307 грн. У

сільському господарстві най�

нижчий рівень середньої заро�

бітної плати порівняно з усіма

іншими галузями економіки.

Здається, що урядовці, котрі

розробляли проект бюджету, ви�

рішили, що гроші селянам не

потрібні. Навіщо? В них же є го�

роди, кури�гусі, свині�корови. 

Продовження на стор. 3

Продовження на стор. 5

Такий реальний «Святий Миколай»

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

РЕГІОНИ
´ХОЧУ ЗАЛИШИТИ ПО СОБІ 
СЛІД НА ЗЕМЛІ!ª
Директор ТОВ «Гайчур» Новомиколаївського
району Запорізької області, Герой України,
Заслужений працівник сільського господарства
Анатолій Головко ніколи не задавався
питанням, ким бути у цьому житті. З юнацьких
років він твердо знав, що працюватиме на
рідній землі.
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АГРОПОЛІТИКА
ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ
МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ´КОРІВ ТРЕБА
МЕНШЕ ГОДУВАТИ І ЧАСТІШЕ ДОЇТИª
Такий рецепт був серед іншого запропонований на
круглому столі, де українські аграрні експерти
підбивали підсумки року, що минає, та оцінювали
перспективи для АПК року прийдешнього.

НАУКУ – У ВИРОБНИЦТВО
ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НАРАЗІ В АГРАРНІЙ НАУЦІ

Загальні збори Національної академії аграрних наук
України пройшли 18 грудня у Києві. Науковці винесли
на порядок денний розгляд концептуальних засад
Програми науково/організаційного та інвестиційно/
інноваційного розвитку НААН. 
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ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

19.12.2013

Зміна 
за тиж$

день

Зміна 
з початку

року
UX$індекс (UA) 910,02 2,2% $4,3%
РТС (RU) 1431,11 2,7% $6,3%
WIG 20 (PL) 2374,28 $2,5% $8,1%
WIG Ukraine (PL) 471,06 $2,4% $27,0%
DAX* (DE) 9181,75 1,2% 20,6%
S&P 500* (US) 1810,65 1,6% 27,0%
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ІНКОЛИ приємно бути проро�

ком�невдахою. Добре, що сцена�

рії масових заворушень та безла�

дів так і не були реалізовані.

Може саме тому, що стали відо�

мими? Утім міліція підготувалась

до найгіршого: столичний Хре�

щатик був перегороджений авто�

бусами у два шари. Та це не зава�

дило прихильникам і противни�

кам євроінтеграції побачити

один одного. Привезені з регіо�

нів прихильники Президента

швиденько відмічалися на Євро�

пейській площі і манівцями

«просочувалися» на Майдан. Го�

ловне враження гостей українсь�

кою звучало приблизно так: «Тю,

а нам казали…» 

Ну, а мітинг на Європейській

був, як усі партійні мітинги, нуд�

ним, тому оратори, як могли,

намагалися його «розколихати».

Знаєте, хто такі скандинави? Ні,

не жителі скандинавських країн.

Скандинави – це професійні

учасники мітингів, котрі по ко�

манді скандують лозунги та за�

клики. Та коли замість профе�

сійного скандинава за роботу

береться аматор – виходить

пшик. Тому пропозиція одного з

народних депутатів від Партії

Регіонів (до речі члена профіль�

ного, аграрного комітету) скан�

дувати ПУ�ТІН, ПУ�ТІН апо�

феозом заходу не стала. Мабуть

навіть для проросійськи налаш�

тованих жителів Сходу це була

занадто смілива ідея. Втім, як

стало відомо пізніше, Володи�

мир Володимирович заклик про

допомогу почув.

Протест потроху починає

ставати бізнесом. За різними да�

ними, за участь у антиМайдані

платили 400�500 грн, та ще й вез�

ли до столиці безкоштовно.

Якщо врахувати, що Європейсь�

ка площа з прилеглими вулиц�

ями вміщує 50�60 тис. осіб, хтось

серйозно витратився на це дій�

ство. Переважно прибули люди

підневільні – працівники бю�

джетної сфери. Добре, що хоч у

такий спосіб вкрадені з бюджету

гроші повертаються людям. Та

хорошого – потрошку: за інфор�

мацією з осередків ПР, масові

акції на підтримку курсу Прези�

дента потроху згортають – при�

наймні команду возити людей до

Києва вже не дають. Утім, «симе�

тричний» майдан у Маріїнсько�

му парку все ж утримувати дово�

диться, бо його розпуск можуть

розцінити як слабкість.

Помилка діючої влади у тому,

що вона нехтує думкою людей,

підмінюючи її позицією політи�

куму. Як відомо, частина депута�

тів більшості, котрі представля�

ють Південно�Східну Україну, з

самого початку неприязно ста�

вилися до євроінтеграційних

планів гаранта Конституції. До�

велося навіть збирати їх для про�

філактичної бесіди. Унаслідок

проведеної Президентом з депу�

татами «роботи» останні раптово

змінили свої переконання на діа�

метрально протилежні та стали

запеклими євроінтеграторами –

принаймні публічно вони захли�

наючись переконували усіх у пе�

ревагах Асоціації з ЄС. 

Можливо, така «гнучкість»

політиків і ввела в оману главу

держави та уряд, котрі вирішили,

що і народу так само байдуже –

чи до ЄС, чи до МС. Подальші

події показали, що не байдуже.

Бо найбільш свідома, освічена та

активна частина громадян (у всіх

регіонах країни) вийшли на май�

дани, щоб заявити про свою по�

зицію. Ніяких альтернативних

(за МС) виступів людей не було.

Ну не можна ж вважати зігнаних

на площі Свободи у Харкові бю�

джетників щирими прихильни�

ками інтеграції на Схід. Владі

варто було б замислитися – чи

все вона правильно робить,

якщо проти неї люди виходять з

власної ініціативи, а на підтрим�

ку – лише за гроші чи під загро�

зою звільнення.

15 грудня відбулося чергове

віче – День Гідності. Євромай�

дан ухвалив дві резолюції. Пер�

ша стосувалась негайного звіль�

нення всіх політв'язнів, і у пер�

шу чергу – Юлії Тимошенко,

«головного опонента режиму».

Друга містила заборону Віктору

Януковичу робити будь�які кро�

ки в напрямку Митного союзу з

Росією. Маніфестанти заклика�

ли Президента «не позбавляти

Україну європейського майбут�

нього в обмін на власну політич�

ну долю». 

Прикро, проте лідери опози�

ції так і не змогли стати части�

ною Майдану. Насправді між

майданівцями і політичною опо�

зицією лежить ціла прірва. Бо

люди вимагають зміни влади, а

поводирі їм пропонують мирний

спротив. Політиків можна зрозу�

міти: Кличко хоче стати прези�

дентом легітимно, а не внаслідок

насильницького захоплення вла�

ди. Лідери опозиції сподівалися,

що як 2004�го перемога прийде

швидко (тоді вже через два тижні

Майдану було призначено третій

тур виборів). Але очевидно, що

ні через два тижні, ні через два

місяці, ні навесні ніяких виборів

не буде. А без виборів вони про�

сто не знають, що робити. Проте

продовжують закликати людей

«стояти до кінця». До кінця

чого? Здорового глузду? 

Люди і так уже стоять з 21 ли�

стопада, пройшло три велелюд�

них віче. Та які політичні дося�

гнення Майдану? Ніяких! Звіс�

но, ми у чергове побачили велич

людського духу, безліч прикладів

самопожертви і взаємодопомоги,

щирості та людяності. Та не для

цього збиралися люди, а для

того, щоб змінити владу або,

принаймні, змусити її слухати

народ. Вийшло хоч щось? Ні.

Уряд і Президент перебувають на

посадах, за розгін студентів

призначено цапів�відбувайлів,

підписано угоди з Росією про

широкомасштабну співпрацю.

Насправді вплив Майдану далі

самого Майдану Незалежності

не поширюється.

Прикладом цього є те, як

пройшли вибори у неділю. Ек�

зит�поли показали, що у трьох з

п'яти округів виграють кандида�

ти від опозиції. За підрахунками

соціологів, Аркадій Корнацький

на 132�му окрузі у Первомайсь�

ку набирав 48,8% голосів (його

конкурент – регіонал Микола

Круглов, донедавній голова обл�

жержадміністрації – 43,6%). На

197�му окрузі у Каневі Леонід

Даценко набирав 72% голосів

(самовисуванець Сергій Черво�

нописький – 15,6%). У Києві на

окрузі 223 «свободівець» Юрій

Левченко набирав 51,8% голосів,

його конкурент – Віктор Пили�

пишин – 34,8%. Проте, коли по�

рахували протоколи, виявилося,

що у Первомайську переміг не

Корнацький, а Круглов, у Києві

– не Левченко, а Пилипишин. 

Обидва опозиціонери заявля�

ли про масові порушення (на

Миколаївщині 50 автобусів вози�

ли «каруселі» виборчими діль�

ницями). Ну добре – нехай до

Первомайська далеко, але ж від

багатотисячного Майдану до

центру 223�го виборчого округу

Києва – всього півтора кіломе�

три. Що зробив Майдан, аби за�

хистити результат вибору наро�

ду? Нічого. Зате опозиція заяви�

ла, що не визнаватиме результа�

ти виборів через їх фальсифіка�

цію. Та не визнавайте, скільки

хочете. Результати виборів виз�

нає не Майдан, а ЦВК. І поки

що мова йшла лише про кілька

округів, а що буде у 2015�му?

Легше, звісно, на Майдан вийти,

ніж забезпечити усі виборчі діль�

ниці толковими членами вибор�

чкомів та спостерігачами, котрі

не допустять фальсифікацій і не

«здадуть» результат.

Опозиціонери так і не зрозу�

міли, що такий «беззубий» Май�

дан, яким його зробили саме по�

літики, владі навіть вигідний –

він дає можливість стравити

«пар» із перегрітого казана нев�

доволення станом справ у країні

у більш�менш мирний спосіб.

Так що дарма люди оточили себе

триметровими барикадами: стій�

те, не бійтеся – ніхто вас розга�

няти і не збирається. Втім, як і

виконувати ваші вимоги.

Та мабуть, «наболіло» не

лише у народу. 16 грудня Пре�

м'єр�міністр Микола Азаров та

міністри зустрілися з фракцією

Партії Регіонів у Верховній

Раді. Що й казати – розмова

була малоприємною. Якщо су�

дити зі «зливів» інформації, од�

нопартійці жорстко критикува�

ли свого голову за корупцію у

вищих ешелонах влади. Адже

серед депутатів багато мажори�

тарників, котрі ближче до наро�

ду, ніж обрані за партійними

списками, і вони точніше відчу�

вають пульс повсякденного

життя громадян. Тому народні

обранці прямо казали очільни�

ку уряду, що Євромайдан зі�

брався не через призупинення

євроінтеграції, а тому що люди і

бізнес стомилися від поборів, а

в судах без грошей жодного рі�

шення ухвалити неможливо.

Депутати скаржилися, що нега�

тивний імідж влади відбиваєть�

ся і на них. Тобто крадуть «на�

горі», а бандитами називають

усіх. Хоча є і персональні «не�

люби»: депутат Колесніченко

признався, що його коли упі�

знають, навіть відмовляються

везти і висаджують з таксі.

Та наступного дня приїхав з

Москви Президент і, як Святий

Миколай (для Діда Мороза рану�

вато), привіз усім подарунки: $15

млрд кредиту та знижку ціни на

газ, а до того ж домовленості про

розблокування українського ек�

спорту до Росії та масштабну ко�

операцію наших і їхніх підпри�

ємств (особливо у авіакосмічній

галузі). Крити опозиції нічим –

про вступ до МС наразі не йдеть�

ся, а отримані гроші дозволять

вирівняти фінансовий баланс

країни. Знижка на газ на третину

дозволить здешевити виробниц�

тво – в тому числі і мінеральних

добрив. 

Правда, Україна не дуже від

знижки виграє, бо в обмін на неї

ми зобов'язалася купувати біль�

ше газу. Рахуйте самі: цього року

ми купили 26 млрд куб.м по $400

за 1 тис. кубів і заплатили за це

$10 млрд 400 млн. Тепер ми бу�

демо купувати по $268,5 за 1

тис.кубів, але змушені купити 33

млрд кубів, тобто заплатимо $8

млрд 860 млн (за нинішнього об�

сягу споживання сплатили б $6,9

млрд). Може хто зрадіє, розрахо�

вуючи, що комунальні платежі

знизяться на ті ж 30%? Дарма –

теплокомуненерго споживає газ

вітчизняного видобутку, тому ця

знижка насамперед – для про�

мисловості, котра перебуває у

приватній власності. 

У короткостроковій перспек�

тиві досягнуті домовленості до�

зволять відновити виробництво

на зупинених підприємствах,

збільшити ВВП та надходження

до бюджету. Отриманий кредит

дозволить стабілізувати резерви

Нацбанку та національну валю�

ту. Можна прогнозувати, що пе�

редвиборний 2014 рік для влади

пройде доволі безболісно, ще й

можна буде соціальні стандарти

підвищувати – збільшити пенсії,

стипендії та зарплати бюджетни�

кам.  

Тепер про негатив. Росія дала

кредит під 5% річних, а МВФ дає

під 2�3%, це перше. Друге – Ро�

сія не просто позичає нам гроші,

а викуповує на цю суму цінні па�

пери уряду – євробонди. Вихо�

дить, що 30% усього зовнішньо�

го боргу України буде в одних

руках – руках Росії, а це безу�

мовно важіль тиску на країну. І

головне: Росія дає гроші лише на

два роки. І якщо Україна не змо�

АГРОПРОФІ

№ 47�48 [248] 20 грудня, 2013

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaАКТУАЛЬНО2

український тижневик ділової інформації

СПIВЗАСНОВНИКИ ГАЗЕТИ:
ТОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН»;
ТОВ «ДНІПРО$АЛЬФА$ПЛЮС»;
ТОВ «АГРОМЕДІА$ПРО».
Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ
КВ 12931$1815ПР від 31.07.2007 р.

Передплатний індекс 98990.

ВИДАВЕЦЬ$РЕДАКЦIЯ: 
ТОВ «АГРОМЕДІА$ПРО».

Офіс: м.Київ, вул.С.Петлюри (Комінтерну), 28, оф.612.
Для листів – 01135, Київ$135, а/с 79.

Тел. (044) 227$9355, тел./факс 235$7324.
info@agroprofi.com.ua, 
www.agroprofi.com.ua

Директор, головний редактор Тетяна Шелкопляс.
Заступник директора, випусковий редактор Павло Мороз.
Редактор інформаційно$аналітичного відділу Олесь Євтєєв.

Дизайн та верстка Олексій Шелкопляс, ФОП.

Газета виходить по п’ятницях.
Наклад — 5 000 екз. Ціна договірна. 

Друк: ТОВ «КРЕАТИВ ДРУК» 
Адреса друкарні: 04073, м.Київ, вул.Марка Вовчка, 12/14. 

Тел. (044) 581$6815. www.mega$poligraf.kiev.ua
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. Редакція
залишає за собою право скорочувати авторські матеріали та вносити
в них правки. Рукописи не рецензуються та не повертаються.
Листування з читачами ведеться лише на сторінках газети.
Відповідальність за достовірність опублікованої в газеті інформації
несуть автори та рекламодавці. При використанні матеріалів
посилання на газету обов’язкове.

© ТОВ «АГРОМЕДІА$ПРО», 2013

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2014�й рік 

у будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990

Треба, щоб влада чула, а головне –
враховувала думку людей



же повернути позичене (а з

яких доходів?), доведеться

віддавати державною власні�

стю – переважно стратегічни�

ми підприємствами. Так що

можемо просунутися не в кос�

мічній галузі, а вилетіти у

«трубу».

До того ж і МВФ, і Євро�

союз умовою надання креди�

тів називає модернізацію еко�

номіки та ЖКГ, а Росія таких

вимог не висуває. Навпаки –

чим відсталіше буде наше ви�

робництво, тим менше ринків

збуту в нього знайдеться, аж

до того часу, поки його не пе�

рестануть купувати навіть у

МС. Проблема у тому, що ос�

новний український експорт

до Росії може бути цілком за�

міщений російськими товара�

ми, а в багатьох сферах (осо�

бливо улюбленій урядом ме�

талургії) ми прямі конкуренти

російським підприємствам.

Тобто допуск нашої продукції

на російський ринок – рішен�

ня політичне, а не економіч�

не. Тому, залежно від нашої

«поведінки», може бути ска�

соване з усіма негативними

наслідками.

Ну і, нарешті, про приєм�

не. Здається, влада зрозуміла

важливість комунікацій з

громадськістю: своїми указа�

ми Віктор Янукович звільнив

з займаної посади голову

Сумської облдержадміністра�

ції Юрія Чмиря та призначив

його на спеціально створену

посаду заступника голови Ад�

міністрації президента. В ад�

міністрації Чмирь керуватиме

гуманітарним напрямком і

відповідатиме за комунікацію

адміністрації з іншими орга�

нами влади та ЗМІ. Нарешті

у Президента зрозуміли, що

дії влади мають бути зрозумі�

лими для простих громадян.

Люди повинні знати, що вла�

да робить і навіщо. І чого

чекати у майбутньому. Глава

держави також доручив Юрію

Чмирю налагодити більш тіс�

ний зв'язок із представника�

ми неурядових громадських

організацій та особливу увагу

приділити гуманітарній скла�

довій.

Можна вважати, що поло�

вина справи зроблена. Тепер

залишилося ще, щоб влада

чула, а головне – враховувала

у своїй діяльності думку лю�

дей. Коли комунікація між

владою і громадськістю буде

двосторонньою, проблем у

країні буде значно менше.

Олександр Макименко

Хто що втратить можете по�

рахувати самі – у дужках проти

кожного показника наведено суму

видатків бюджету цього року. Ви�

датки для Міністерства аграрної

політики та продовольства Украї�

ни передбачено в сумі 7668658,4

тис. грн. (8721178,7), що на 1 млрд

52,5 млн менше, ніж цьогоріч. У

т.ч.по загальному фонду – 4506572

тис. грн (5213908), по спеціально�

му – 3162086,4 тис. грн

(3507270,7).

За бюджетною програмою

«Загальне керівництво та упра�

вління у сфері агропромислового

комплексу» видатки загального

фонду державного бюджету пе�

редбачені в обсязі 49775,8 тис. грн

(4699484,1).

За бюджетною програмою

«Дослідження, прикладні наукові

та науково�технічні розробки, ви�

конання робіт за державними ці�

льовими програмами і державним

замовленням у сфері розвитку

АПК, підготовка наукових кадрів,

наукові розробки у сфері стандар�

тизації  та сертифікації  сіль�

госппродукції, дослідження та

експериментальні розробки у сфе�

рі АПК» у проекті Держбюджету

України на 2014 рік передбачено

видатки в цілому у сумі 107292,3

тис. грн,(117578,3), у т.ч. видатки

загального фонду у сумі 73817,3

тис. грн (87122,8), видатки спе�

ціального фонду – 33475 тис.грн

(30455,5). 

За бюджетною програмою

«Оздоровлення та відпочинок ді�

тей працівників агропромислово�

го комплексу» на 2014 рік перед�

бачені видатки за загальним фон�

дом в обсязі 3750 тис. грн (7500).

За бюджетною програмою

«Підготовка кадрів для АПК ви�

щими навчальними закладами І і

ІІ рівнів акредитації» на 2014 рік

заплановано видатки у 968484,7

тис. грн (1107240,2), у т.ч. видатки

загального фонду – 744122,7

тис.грн (843101,8), спеціального

фонду – 224362 тис.грн (264138,4).

За бюджетною програмою

«Підготовка кадрів для АПК ви�

щими навчальними закладами ІІІ

і ІV рівнів акредитації, методичне

забезпечення діяльності навчаль�

них закладів» на 2014 рік закладе�

но 1349101,4 тис. грн (1399943,3),

у т.ч. видатки загального фонду –

765080,9 тис.грн (774378,2), спе�

ціального фонду – 584020,5 тис.

грн (625565,1).

За програмою «Підготовка,

перепідготовка, підвищення ква�

ліфікації робітничих кадрів, пі�

двищення кваліфікації фахівців

АПК» на 2014 рік планується ви�

тратити 21875 тис. грн (39735), у

т.ч. із загального фонду 15225 тис.

грн (23277,3), спеціального фонду

6650 тис. грн (16457,7). 

У 2014 році держпідтримка ро�

звитку АПК передбачена за бю�

джетною програмою «Фінансова

підтримка заходів в агропроми�

словому комплексі» у загальному

обсязі 206777,9 тис. грн (96777,9),

зокрема, за загальним фондом –

201777,9 тис. грн (91777,9), спе�

ціальним – 5000 тис. грн (5000).

На підтримку житлово�кому�

нального господарства на селі за

рахунок загального фонду за бю�

джетною програмою «Реформу�

вання та розвиток комунального

господарства у сільській місцево�

сті» будуть виділені 5985 тис. грн

(6650) коштів.

У проекті Закону України

«Про Державний бюджет України

на 2014 рік» за бюджетною про�

грамою «Заходи по боротьбі з

шкідниками та хворобами сільсь�

когосподарських рослин, запобі�

гання розповсюдженню збудни�

ків інфекційних хвороб тварин»

передбачено видатки в обсязі

12750 тис. грн (25500) на фінансу�

вання заходів з екологічної очист�

ки території від туш загиблих тва�

рин, боєнських та інших небез�

печних відходів тваринної сиро�

вини з переробкою їх на м'ясо�

кісткове борошно. 

З метою забезпечення належ�

ної якості об'єктів державного ці�

нового регулювання в державно�

му інтервенційному фонді, підви�

щення маневреності в управлінні

ними на 2014 рік передбачені ви�

датки за спеціальним фондом в

сумі 300000 тис.грн (500000) за

бюджетною програмою «Витрати

Аграрного фонду пов'язані з ком�

плексом заходів із зберігання, пе�

ревезення, переробки та експор�

том об'єктів державного цінового

регулювання державного інтер�

венційного фонду».

На думку уряду, 2014�го надан�

ня кредитів за бюджетною програ�

мою «Формування Аграрним

фондом державного інтервенцій�

ного фонду, а також закупівлі ма�

теріально�технічних ресурсів для

потреб сільгоспвиробників» за

спеціальним фондом у сумі

2200000 тис. грн дозволить здій�

снити конкретні заходи по забез�

печенню стабільної цінової ситуа�

ції на організованому аграрному

ринку та сприятиме підтримці на�

лежного рівня продовольчої без�

пеки населення, зокрема щодо

стабільності цін на соціальні сор�

ти хліба та ряд інших продуктів

першої необхідності.

Проектом документу за бю�

джетною програмою «Організація

і регулювання діяльності установ

в системі АПК та забезпечення

діяльності Аграрного фонду» пе�

редбачено видатки у обсязі

24814,3 тис. грн (24339,1), за раху�

нок яких буде забезпечено прове�

дення контрольно�інспекторських

функцій з реалізації державної по�

літики у сфері АПК та забезпече�

но діяльність Аграрного фонду.

На проведення «державних

виставкових заходів у сфері АПК»

передбачаються кошти із  загаль�

ного фонду держбюджету у 1875

тис. грн (3750), які будуть спрямо�

вані на проведення державних ви�

ставкових заходів у сфері АПК в

Україні та забезпечення участі віт�

чизняних підприємств у міжна�

родних виставках, ярмарках.

У 2014 році, як і у 2013 році,

передбачаються видатки спеціаль�

ного фонду за бюджетною програ�

мою «Державна підтримка розвит�

ку хмелярства, закладення моло�

дих садів, виноградників та ягі�

дників і нагляд за ними» у розмірі

100000 тис. грн (9199,8) за рахунок

залишку коштів від збору на ро�

звиток виноградарства, садівниц�

тва і хмелярства, які надійшли у

минулі періоди. Сто мільйонів

сума ніби й не мала, проте півто�

равідсотковий збір на розвиток

хмелярства та садівництва прино�

сить до державної скарбниці не

менше 1,1 млрд грн. Проте жодної

копійки з цієї суми хмелярі з са�

дівники не отримають – у кращо�

му випадку, їм дістануться сто мі�

льйонів з минулорічних боргів. А

накопичені для них 1,1 мільярда

зникнуть у невідомому напрямку.

І якщо видатки на наукові дос�

лідження та підготовку фіхівців

для галузі скорочуються, то на

спорт – підвищуються. На дер�

жавну підтримку ВФСТ «Колос»,

на організацію та проведення ро�

боти з розвитку фізичної культури

і спорту серед сільського населен�

ня закладено 9185,6 тис. грн

(9000). За рахунок цих коштів на�

даватиметься фінансова підтрим�

ка ВФСТ»Колос», центральної

школи вищої спортивної майстер�

ності Товариства, проведення То�

вариством навчально�тренуваль�

них зборів, організаційно�методо�

логічних заходів, масових фізкуль�

турно�спортивних та фізкультур�

но�оздоровчих заходів і змагань

серед сільського населення, на�

дання фінансової допомоги 5�м

спортивним базам, підпорядкова�

ним Товариству, для оплати кому�

нальних послуг та проведення по�

точного ремонту. 

У 2014 році збережено меха�

нізм підтримки виробників тва�

ринницької продукції за рахунок

коштів спеціального фонду за бю�

джетною програмою «Державна

підтримка галузі тваринництва». 
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Шановні читачі!

Ви тримаєте в  руках п ід�
сумковий випуск 2013 року.
Наступне за ліком, перше у
наступному році число газети
«Агропрофі» вийде друком 17
січня 2014 року. 
Щасливого вам Нового

року та Різдва Христового! 



Відповідно до Закону України

від 22.12.2011 № 4268 «Про вне�

сення змін до Податкового кодек�

су України щодо підтримки

сільськогосподарських товарови�

робників» уточнено механізм ви�

плати компенсації сільгоспвироб�

никам за продані ними перероб�

ним підприємствам молоко і

м'ясо, відповідно до якого наступ�

ного року 50% коштів податку на

додану вартість буде спрямовано

на фінансування заходів, спрямо�

ваних на розширене виробництво

галузі тваринництва. Розміри над�

ходжень до спецфонду держбю�

джету очікуються в обсязі 900000

тис. грн (650000), які планується

спрямувати на надання спеціаль�

ної бюджетної дотації фізичним

особам за утримання та збережен�

ня молодняку великої рогатої ху�

доби; на стимулювання будівниц�

тва сучасних тваринницьких ком�

плексів шляхом часткового від�

шкодування їх вартості; на надан�

ня дотації за вирощену і продану

на забій худобу; на часткове від�

шкодування вартості закуплених

племінних телиць, нетелей та ко�

рів; на часткове відшкодування

витрат на закупівлю установки ін�

дивідуального доїння корів та

інше.

За бюджетною програмою

«Керівництво та управління у сфе�

рі ветеринарної медицини та фіто�

санітарної служби України» перед�

бачено 369846,3 тис.грн

(2231147,2), у т.ч. загального фон�

ду – 285681,6 тис. грн (1302236,5).

Видатки спеціального фонду скла�

дають 84164,7 тис. грн (928910,7).

Для забезпечення стабільної

епізоотичної ситуації у країні із

загального фонду держбюджету за

програмою «Протиепізоотичні за�

ходи та участь у Міжнародному

епізоотичному бюро» планується

виділити 100155,6 тис.  грн

(103214,1). Зазначені кошти, крім

планових протиепізоотичних за�

ходів, передбачається спрямувати

на створення резерву ветеринар�

них препаратів (деззасобів, вак�

цин, діагнозтикумів) з метою

своєчасного проведення профі�

лактичних, упереджувальних за�

ходів та ліквідації спалахів гос�

троінфекційних хвороб, в тому

числі спільних для тварин та лю�

дини.

Для здійснення державного

ветеринарного контролю, а також

нагляду за охороною території Ук�

раїни від занесення з території ін�

ших країн, або з карантинної зони

збудників заразних хвороб під час

експорту, імпорту і транзиту об'єк�

тів ветеринарно�санітарного кон�

тролю та нагляду, що проводиться

інспекторами на прикордонних і

транспортних пунктах державно�

го ветеринарно�санітарного кон�

тролю та проведення лаборатор�

них досліджень на наявність збуд�

ників хвороб тварин та рослин на

2014 рік передбачаються видатки

за бюджетною програмою «Орга�

нізація і регулювання діяльності

установ в системі Державної вете�

ринарної та фітосанітарної служ�

би України» в обсязі 1812764,7 тис.

грн (1830724,6), у т.ч. за рахунок

загального фонду – 940525,7 тис.

грн (901813,9) та за рахунок спе�

ціального фонду – 872239 тис. грн

(928910,7). В межах коштів, перед�

бачених за вказаною бюджетною

програмою, реалізовуватиметься

Загальнодержавна цільова еконо�

мічна програма проведення моні�

торингу залишків ветпрепаратів та

забруднюючих речовин у живих

тваринах, продуктах тваринного

походження і кормах, а також у

харчових продуктах, підконтроль�

них ветеринарній службі, на 2010�

2015 роки.

У проекті документу за бю�

джетною програмою «Участь у

Міжнародному союзі по охороні

нових сортів рослин (УПОВ)» за

загальним фондом передбачено

кошти у 75 тис. грн (150), які

спрямовуються на сплату внеску

до Міжнародного союзу по охоро�

ні нових сортів рослин.

За бюджетною програмою

«Керівництво та управління у сфе�

рі земельних ресурсів» плануються

видатки у сумі 549791,8 тис.грн

(607155,4), в тому числі загального

фонду передбачені в обсязі

549655,2 тис. грн (606994,8). Ви�

датки спеціального фонду склада�

ють 136,6 тис. гривень (160,6).

За програмою «Проведення зе�

мельної реформи» плануються

бюджетні асигнування в сумі

221463,5 тис. грн (476577,1). Кош�

ти передбачені для проведення зе�

мельної реформи, зокрема на ве�

дення та функціонування Держав�

ного земельного кадастру та про�

ведення інвентаризації земель

сільгосппризначення державної

власності. Зазначене сприятиме

створенню умов для забезпечення

функціонування ринку землі.

За бюджетною програмою «За�

гальнодержавні топографо�геоде�

зичні та картографічні роботи, де�

маркація та делімітація державно�

го кордону» видатки загального

фонду державного бюджету на

2014 рік передбачені у сумі 20725

тис. грн (20725). Основною метою

тут є забезпечення загальнодер�

жавних потреб економіки, науки,

освіти та оборони геодезичною,

картографічною, гравіметричною

інформацією та виконання робіт з

демаркації та делімітації держав�

ного кордону України з Республі�

кою Молдова, Російською Феде�

рацією та Республікою Білорусь.

На «Керівництво та управлін�

ня у сфері рибного господарства»

закладено 103713,3 тис. грн

(104980,6), у т.ч. із загального фон�

ду – 103663,3 тис. грн. Видатки

спеціального фонду складають 50

тис. грн. (0).

Для охорони водних живих

ресурсів, регулювання рибаль�

ства, відтворення рибних запасів

у внутрішніх водоймах України за

бюджетною програмою «Органі�

зація діяльності рибовідтворю�

вальних комплексів та інших бю�

джетних установ у сфері рибного

господарства» 2014 року передба�

чено спрямувати 41385 тис. грн

(44972,1), у т.ч. за рахунок загаль�

ного фонду держбюджету – 41365

тис. грн та за рахунок спецфонду

– 20 тис. грн (0).

За бюджетною програмою

«Прикладні наукові та науково�

технічні розробки, виконання ро�

біт за державними цільовими про�

грамами і державним замовлен�

ням у сфері рибного господар�

ства» у проекті документу перед�

бачено видатки загального фонду

у сумі 1186,2 тис. грн (2372,5). 

На «Підготовку кадрів у сфері

рибного господарства вищими

навчальними закладами І і ІІ рів�

нів акредитації» на 2014 рік перед�

бачено виділити 49337,6 тис. грн

(45056,9), у т.ч. видатки загального

фонду – 27097,9 тис. грн (24920,5),

спецфонду – 22239,7 тис. грн

(20136,4).

За бюджетною програмою

«Підготовка кадрів у сфері рибно�

го господарства вищими навчаль�

ними закладами ІІІ і ІV рівнів ак�

редитації» на 2014 рік передбаче�

но видатки у 37478,6 тис. грн

(40332), у т.ч. видатки загального

фонду – 22178,6 тис.грн (21130,4),

спецфонду – 15300 тис.грн

(19201,6).

Щодо «Селекції у рибному

господарстві та відтворення вод�

них живих ресурсів у внутрішніх

водоймах та Азово�Чорноморсь�

кому басейні», то на неї передба�

чено в загальному фонді 13000 тис.

грн (13000), що забезпечить упро�

вадження сучасних технологій ак�

вакультури, покращить мате�

ріально�технічну базу селекційних

господарств та дозволить отриму�

вати якісне племінне поголів'я

цінних видів риб, а також сприя�

тиме збільшенню обсягів вилову

рибної продукції та зменшенню її

собівартості.

За бюджетною програмою

«Міжнародна діяльність у галузі

рибного господарства» у 2014 році

передбачено 877,5 тис. грн (1755)

за рахунок загального фонду дер�

жбюджету, які буде спрямовано на

сплату внесків до бюджетів міжна�

родних рибогосподарських органі�

зацій та на участь у міжнародних

заходах.

За бюджетною програмою

«Здійснення державного контро�

лю у галузі сільського господар�

ства» передбачено видатки у сумі

273239,8 тис. грн (276645,1), у т.ч.

видатки загального фонду в обсязі

273054,8 тис. грн (276575,1). Ви�

датки спецфонду складають 185

тис. грн (70).

З метою визначення якості

зерна та продуктів його перероб�

ки, виконання державних програм

у сфері стандартизації та метроло�

гічного забезпечення галузей АПК

за бюджетною програмою «Орга�

нізація та регулювання діяльності

установ в системі Державної ін�

спекції сільського господарства

України» у 2014 році передбачено

21951,5 тис. грн (50071,4), з яких із

загального фонду держбюджету –

7707,6 тис. грн (7539,7) та спец�

фонду держбюджету – 14243,9 тис.

грн (42531,7).

* * *

Ну, з бюджетом, в принципі,

все зрозуміло. Це бюджет пере�

двиборного року, і головний ак�

цент у ньому зроблено на задоб�

рювання електорату та правоохо�

ронців. Першим підвищують со�

ціальні стандарти, другим – фі�

нансування. Якщо не спрацює

пряник, то наготові батіг?

Виходячи з обставин, голов�

ний фінансовий документ країни

могли б ухвалити, «не читаючи»,

(там небагато�немало 420 сторі�

нок) вже 19 грудня, аби в новий

рік країна була з головним фі�

нансовим документом. І байду�

же, що опозиція б не голосувала,

вистачило б голосів фракції Пар�

тії Регіонів та позафракційних з

комуністами. Та, побіжно ознай�

омившись з кошторисом, «на

дибки» стали депутати більшості

– не всі їх «побажання» враховані

в проекті. 

Як компроміс депутати ухва�

лили постанову №3000П «Про

особливості процедури розгляду і

прийняття проекту Закону Украї�

ни про Державний бюджет Украї�

ни на 2014 рік». Відповідно до неї,

бюджет ухвалюватимуть уже на�

ступного року, бо депутатам дають

термін до 8 січня, щоб ті могли по�

дати до бюджетного комітету свої

пропозиції. Комітет розгляне і

узагальнить їх до 16 січня, щоб

цього ж дня ухвалити документ з

пропозиціями комітету в першому

читанні і в цілому. 

Тому основні бої за бюджет –

попереду. Це буде дійсно жорстока

битва, але ми її не побачимо, тому

що відбуватимуться всі події «під

килимом». Судячи з апетитів на�

родних обранців, 16 січня ми по�

бачимо зовсім новий бюджет.

Олесь Євтєєв
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«НІБУЛОН» звик працювати

швидко. Заснована на зорі не�

залежності України її беззмінним

керівником і керманичем Олек�

сієм Вадатурським, нині компа�

нія надійно закріпила за собою

горде звання одного з лідерів віт�

чизняного аграрного ринку, ста�

ла візитною карткою України у

світі. Нагадаємо, що цьогоріч 5

грудня «НІБУЛОН» відзначив

своє 22�річчя початком будів�

ництва двох буксирів�первенців

на власному судноремонтно�суд�

нобудівному заводі «НІБУЛОН»

у Миколаєві. Швидше за все,

якби це підприємство перейшло

у власність компанії дещо рані�

ше, то «Святий Миколай» був би

створений тут. Та на все свій час:

можливо, в осяжному майбут�

ньому миколаївці зберуть насту�

пне чудо інженерної думки, і так

само рівних йому не буде ніде у

світі.

Самохідний плавучий кран

«Святий Миколай» став логіч�

ним продовженням амбітного

патріотичного інвестпроекту

«НІБУЛОНу» зі створення по�

тужного власного вантажного

флоту і мережі перевантажуваль�

них терміналів та лінійних елева�

торних комплексів для зернових

та олійних культур. Керівництво

компанії вже тоді усвідомило, що

водний транспорт є одним з

ключових елементів української

економіки, що забезпечує функ�

ціонування народногосподарсь�

кого механізму. Перевезення

вантажів екологічним вантаж�

ним флотом, відродження річок

є невід'ємною частиною розвит�

ку вітчизняної економіки та

складовою позитивного іміджу

України як європейської держа�

ви. Відтак компанія конкретни�

ми справами – будівництвом

власного флоту – реалізує стра�

тегію розвитку українського суд�

ноплавства.

Водночас, коли 2009�го сіль�

госппідприємство започаткову�

вало свій проект, про кран ще

навіть не йшлося. Проте минуло

дещо більше трьох років – і

чудо�кран вже працює на вико�

нання цього неймовірного ін�

вестпроекту.

Отже, судно�кран «Святий

Миколай» прибуло до Микола�

єва 30 липня поточного року з

румунського міста Констанца, де

воно було зібране суднобудівни�

ками на заводі «SNC» за майже

рекордні для такого об'єкту 9 мі�

сяців. Морський перехід тривав

протягом двох діб. 

Декількома днями раніше під

час церемонії хрещення «Свято�

го Миколая», яка проходила у

напрочуд урочистій обстановці

на заводі�виробникові, генераль�

ний директор ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН», Герой України Олексій

Вадатурський сказав, що місто

Миколаїв назване на честь Свя�

того Миколая. Закладка судна

відбулася саме в день Святого

Миколая, особливо шанованого

у слов'ян, покровителя моряків і

мандрівників. Шість з полови�

ною років тому народився і онук

Олексія Опанасовича, якого наз�

вали Миколою. Відтак і новому

судну вирішили дати ім'я «Свя�

тий Миколай». Того ж дня за

традицією корабелів самі близькі

Олексію Опанасовичу люди –

дружина Раїса Михайлівна, син

Андрій Олексійович і онук Ми�

кола – розбили пляшку шам�

панського об борт судна.

Розробником проекту висту�

пила миколаївська проектна ор�

ганізація «Торола Дизайн

Групп». Вона є давнім та надій�

ним партнером нібулонівців, яка

за їхніми технічними завдання�

ми вже розробляла проекти не�

самохідних суден та буксирів.

Керівництво та профільні спе�

ціалісти компанії «НІБУЛОН»

також брали активну участь у

розробці проекту та регулярно

відвідували румунський судно�

будівний завод.

Для виконання поставлених

перед «Святим Миколаєм» зав�

дань на ньому встановлено 4 ди�

зель�генератори «Volvo Penta»

(Швеція) потужністю по 420 кВт,

приварне насичення «Marine In�

terior» (США), ґвинто�рульові

колонки «Schotel» (Німеччина),

системи кондиціювання та вен�

тиляції «Heinen&Hopman Engi�

neering» (Голландія) та інше

електро– й електронавігаційне

обладнання, обладнання систем.

Сам кран поставила компанія

«Liebherr» (Австрія).

За оцінками спеціалістів,

дане судно є найбільш продук�

тивним перевантажувальним

плавучим краном в Україні. Він

призначений для виконання

вантажно�розвантажувальних

робіт у грейферному режимі з

вантажністю крана до 45 тонн і у

режимі гака – до 60 тонн на вну�

трішніх водних шляхах, в Азов�

ському морі та у 20�мильній уз�

бережній зоні Чорного моря –

цілорічно. Технічні характери�

стики крана забезпечують вико�

нання вантажно�розвантажу�

вальних робіт при висоті морсь�

кої хвилі до 1,5 м і силі вітру до

20 м/с.

Габаритні показники судна:

довжина – 52,3 м; ширина – 22

м; осадка (порожнім) – 2 м; во�

дотоннажність (при осадці 2 м) –

близько 2000 тонн; швидкість –

не менше 4 вузлів.

Добова потужність крана, як

вже йшлося, складає до 20 тис.

тонн, таким чином, сучасний

кран може замінити до 10 типо�

вих суден, що працюють на ук�

раїнському ринку. Кран є достат�

ньо продуктивним, щоб заванта�

жувати на рейді судна класу «Pa�

namax» тоннажністю від 54 тис.

тонн.

«Мене переповнюють почут�

тя радості і гордості за нашу

компанію. Ми упевнено і цілес�

прямовано йшли до цієї мрії, і

ми сьогодні практично її реалі�

зували. Черговий етап програми

по відродженню судноплавства

Дніпром отримав логічне завер�

шення. Ми побудували мережу

елеваторів, буксирний і судно�

плавний флот і найсучасніший

самохідний плавучий кран. Тоб�

то ми створили всю інфраструк�

туру перевезень Дніпром», – на�

голошує Олексій Вадатурський. 

Він упевнений, що нині «НІ�

БУЛОН» готовий вийти на за�

плановані об'єми перевезень зер�

на Дніпром силами власного

флоту – 3 млн тонн на рік. А це

означає, що скоротяться об'єми

перевезень автомобільним

транспортом, в Україні менше

руйнуватимуться автомобільні

дороги, значно покращиться

екологія.

Якщо говорити про обсяг пе�

ревезень компанією «НІБУЛОН»

Дніпром і Південним Бугом

упродовж навігаційного періоду,

то з квітня 2013 року (початку

нинішнього навігаційного сезо�

ну) вже здійснено 200 рейсів річ�

ками Дніпро та Південний Буг, а

обсяг транспортованої продукції

склав майже 1,8 млн тонн (в т.ч. і

на експорт). 

«Якщо судити з потужності,

то, можна вважати, що це елева�

тор на воді. Він у змозі замінити

стаціонарний морський термінал

по перевалці зернових культур. У

його створенні брали участь 65

найкращих компаній�постачаль�

ників устаткування у світі. Кран

має найсучасніші засоби навіга�

ції, засоби руху крану, а також

найсучасніший кран титульного

світового виробника. Це кращий

кран у басейнах Середземного,

Чорного і Азовського морів. Я

вважаю, що це кращий кран і в

Європі», – наголошує Олексій

Вадатурський. 

Так, кращий. Наразі надворі

зима. Навігацію на внутрішніх

водоймах нашої держави офіцій�

но припинено. Загалом початок і

завершення навігації на річках

регламентується наказом Дер�

жавної інспекції України з безпе�

ки на морському та річковому

транспорті. Щороку дати зміню�

ються залежно від погоди. Шлю�

зування припиняється у разі

утворення нашарування льоду на

металоконструкціях воріт та стін�

ках камери шлюзу, тривалості се�

редньодобової температури пові�

тря мінус 7°С і нижче впродовж

трьох діб. Згідно до цьогорічного

наказу № 615 від 14.11.2013 р. ос�

таточна дата закриття навігації у

2013 році на судноплавних гідро�

технічних спорудах ріки Дніпро

(судноплавних шлюзах та вну�

трішніх водних шляхах) визначе�

на 10 грудня. Відтак цьогоріч

флот ТОВ СП «НІБУЛОН» здій�

снював технологічні рейси Пів�

денним Бугом – до 8 грудня і

Дніпром – до останнього навіга�

ційного дня.

Однак «Святий Миколай»

продовжує працювати. Бо навіть

з оголошенням льодової кампанії

плавкран здатен здійснювати до�

вантаження морських суден,

адже технічні параметри судна

включають льодовий клас, а

саме: дозволяють виконувати ро�

боти серед дрібнобитого льоду.

Таке саме завдання – працювати

– виконуватимуть і буксири та

несамохідні баржі, які також ма�

ють льодовий клас. Нині так

само продовжуються роботи з пе�

ревантаження на рейді портово�

го пункту Миколаївського МТП

зерна, яке в навігаційний період

було перевезено з філій «НІБУ�

ЛОНу», розташованих на берегах

Дніпра. Вантаж доставляється

буксирами та баржами компанії з

перевантажувального терміналу

ТОВ СП «НІБУЛОН». Саме за�

раз кранове судно довантажує те�

плохід «DESERT SERENITY»

продовольчою пшеницею. 

Зрозуміло, що найближчим

часом погодні умови ще погір�

шаться: життя на морі супрово�

джуватиметься посиленням вітру

та збільшенням хвиль, тож змен�

шаться обсяги перевезень, а від�

так – і перевантажень. 

Однак, незважаючи на будь�

які примхи погоди, плавкран – у

надійних руках капітана Леоніда

Костянтиновича Кожана і змін�

ного капітана Анатолія Павлови�

ча Паліди. Капітан кранового

судна раніше працював на бук�

сирах ТОВ СП «НІБУЛОН»,

крім того він має величезний

досвід роботи на зовнішньому

рейді та знає всю технологію ро�

боти при виконані довантажен�

ня суден на зовнішньому рейді.

Крім капітану на борту зав�

жди перебувають 12 членів екіпа�

жу. До процесу завантаження су�

ден типу «Panamax» на зовніш�

ньому рейді злучені багато струк�

турних підрозділів «НІБУЛОНу»

– це фахівці судноплавної ком�

панії і перевантажувального тер�

міналу, заступник гендиректора

із забезпечення якості, праців�

ники відділу виконання догово�

рів, відділу зовнішньоекономіч�

них зв'язків та маркетингу, фахів�

ці та лаборанти виробничо�тех�

нічної лабораторії перевантажу�

вального терміналу.

День Святого Миколая екі�

паж зустрів у піднесеному на�

строї. Через те, що кран працює

у цілодобовому режимі, то від�

значити свято змогли обидві ко�

манди. За словами капітанів,

цього дня їх переповнювала осо�

блива гордість, адже за всю тися�

чолітню історію людства 19 груд�

ня 2013 року «Святий Миколай»

справді служив людям.

Артем Житков

Фото компанії «НІБУЛОН»
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ЗБИРАННЯ пізньої групи зерно�

вих культур у філіях компанії «НІ�

БУЛОН» було завершено у листо�

паді 2013 року. За інформацією за�

ступника генерального директора

з виробництва К о с т я н т и н а

Хмельницького , поточного

сезону виробничі підрозділи за�

безпечили один з найбільших ва�

лових зборів за всю історію ком�

панії.

Тож валовий збір сягнув 350

тис. тонн, а обсяг вирощеного со�

няшнику у майже 30 тис. тонн

взагалі став рекордним для «НІ�

БУЛОНа»!

Збирання соняшнику прове�

дено на площі 11,9 тис. га. Макси�

мальна середня врожайність цієї

культури склала 32,4 ц/га у філії

«Сухорабівська» (Полтавська

область), а максимальний намо�

лот продемонструвала філія «Чи�

гирин» (Черкаська область) – по�

над 3,8 тис. тонн.

Максимальної врожайності

кукурудзи досягла філія «Присей�

мівська» (Сумська область) – 115

ц/га. Загальний намолот культури

проводився на площі 18,5 тис. га.

Філія «Кам'янець�Подільська»

продемонструвала максимальний

валовий збір – понад 18,4 тис.

тонн.

Збирання сорго розпочалося з

Миколаївської області і заверши�

лось у виробничих підрозділах Лу�

ганського регіону. На площі май�

же 7 тис. га валовий збір склав по�

над 25,8 тис. тонн. Пальма першо�

сті за середньою врожайністю – у

філії «Сватівська» (Луганська

область) – 58,3 ц/га, за валовим

збором – у сусідів по регіону, філії

«Біловодська» (понад 9,2 тис.

тонн).

Порівняно з минулим роком

урожайність кукурудзи, сорго та

соняшнику зросла на 30%, 84% та

11% відповідно.

Щодо інших сільгоспкультур,

зокрема сої, то філія «Присеймів�

ська» (Сумська область) забезпе�

чила найкращу середню врожай�

ність – 29 ц/га, а філія «Бистриць�

ка» (Житомирська область) – най�

більший валовий збір у майже 846

тонн.

Тож попри затяжний період

збирання пізніх культур у всіх ре�

гіонах (характерну рису ниніш�

нього сезону), гарний урожай

«НІБУЛОНівські» аграрії забезпе�

чили у всіх виробничих підрозді�

лах компанії.

Як відзначають фахівці вироб�

ничого відділу сільгосппідприєм�

ства, наразі у повному обсязі за�

вершено сівбу озимих зернових.

Зокрема, озимі пшеницю, ячмінь

та ріпак посіяно в оптимальні

строки на площі 22,8 тис. га, 2,8

тис. га та 2,3 тис. га відповідно.

Триває в компанії підготовка

до наступного сільськогосподар�

ського сезону, здійснюються робо�

ти по догляду за посівами.

Наразі вже внесено засоби за�

хисту рослин та мінеральні добри�

ва по всіх площах, виорано 94%

площ зябу. Фахівцями служб укла�

даються зовнішньоекономічні

контракти на поставку насіння гі�

бридів просапних культур.
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 19 грудня 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 16,77 16,90 16,90 1786 1786 6,4% 7,6% 2,7%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 36,25 36,34 36,34 2896 949 $2,4% $45,6% $1,6%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 5,30 5,70 5,11 543 741 $3,6% 4,1% 0,0%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 11,40 11,50 11,50 735 735 $1,6% 1,5% 0,0%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 63,35 63,50 63,35 1584 519 $0,2% 15,2% 2,2%

Ovostart Варшава OVO PW PLN 88,00 88,99 87,00 522 171 3,6% 29,9% 2,4%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 12,25 12,73 12,50 391 128 3,9% $13,8% 2,0%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 11,65 12,44 12,44 389 128 $2,2% 59,3% 2,4%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 10,36 10,50 10,36 156 51 4,6% $49,5% 1,4%

Агротон Варшава AGT PW PLN 1,99 2,00 2,00 43 14 1,5% $80,0% $3,4%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 122,10 126,50 126,50 39 13 2,4% 130,4% 1,2%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 11,00 13,00 12,13 5 8 0,0% 21,3% 0,0%
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НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Астарта
На Полтавщині один з найбіль�

ших виробників цукру в Україні

агропромисловий холдинг «Ас�

тарта» завершив будівництво за�

воду з переробки сої ТОВ «Гло�

бинський переробний завод», по�

відомляє прес�служба обласної

державної адміністрації регіону.

Проектна вартість будівниц�

тва склала 280 млн грн. Потуж�

ність заводу – 220 тис. тонн на

рік. Щорічний обсяг виробниц�

тва шроту з високим вмістом

протеїну складе до 160 тис. т, соє�

вої олії – близько 40 тис. тонн і 9

тис. тонн гранульованої оболон�

ки, повідомляють в ОДА.

KSG Agro
Вертикально інтегрований агро�

холдинг KSG Agro, що здійснює

виробництво, зберігання, пере�

робку і продаж сільгосппродукції,

вийшов з хлібного бізнесу, про�

давши належні йому пакети акцій

у ПАТ «Жовтоводський хлібо�

комбінат» (31%), ПАТ «Криво�

різький хлібокомбінат №1»

(+48,45%) і ПАТ «Криворіжхліб»

(45,96%), повідомляє «Дело». Згі�

дно з повідомленням холдингу на

Варшавській фондовій біржі, від�

повідні угоди, сума яких не роз�

голошується, закриті 17 грудня.

Акції вищезазначених компаній

KSG Agro придбав у 2012 році.

Миронівський 
хлібопродукт
Компанія MHP S.A. («Миронів�

ський Хлібопродукт», МХП),

один з найбільших агропроми�

слових холдингів в Україні, що

спеціалізується на виробництві

м'яса, соняшникової олії та зер�

нових культур, з листопада відно�

вила постачання курятини в Ка�

захстан, повідомила начальник

по роботі з інвесторами та ЗМІ

компанії Анастасія Соботюк.

Заборона на експорт тривала

близько трьох місяців із серпня

2013 року. Згідно з офіційною за�

явою з боку Казахстану, причи�

ною стало регулювання цін, об�

сягів виробництва та імпорту все�

редині країни.

«Обсяги, які компанія експор�

тувала в середньому щомісяця до

тимчасової заборони експорту,

становили близько 2500 тонн.

Уже в листопаді обсяг поставок за

місяць склав близько 1200 тонн.

Зараз виходимо на показники

першого півріччя 2013 р.», – ска�

зала вона. За її словами, МХП ек�

спортує в Казахстан заморожені

тушки та частини курки. Казах�

стан є одним з цільових ринків

для МХП. Мета на майбутнє –

регулярні поставки продукції на

рівні 2000�2500 тонн на місяць.

Також стало відомо, що цього

року перша черга філії МХП

«Вінницька птахофабрика» вий�

шла на проектну потужність. Про

це в ефірі Lada.FM повідомив ди�

ректор філії Олексій Шевченко.

За його словами, всі лінії пра�

цюють за їх плановими показни�

ками. Крім того, вийшов на про�

ектну потужність цех з вигото�

влення м'ясо�кісткового борош�

на. Також він зазначив, що очи�

сні споруди переробного ком�

плексу є кращими в Україні.

Ринкова вартість акцій: 
МХП, $

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Астарта, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
KSG Agro, PLN

Джерело: Bloomberg

«Сварог» 
збільшив 
урожайність сої 
КОРПОРАЦІЯ «Сварог Вест

Груп»  2013 року зібрала близь�

ко 90 тис. тонн сої, що вдвічі

більше проти 2012 року. Серед�

ня врожайність культури стано�

вить 3 т/га, що значно переви�

щує показники по державі (2

т/га). Під посіви сої цьогоріч

було відведено третину посів�

них площ корпорації у Хмель�

ницькій та Чернівецькій обла�

стях, що складає найбільшу пи�

тому вагу в структурі посівних

площ серед українських агро�

компаній.

За словами директора де�

партаменту з планування та

контролю в галузі рослинниц�

тва корпорації Геннадія Гуд>

зя, підвищення врожайності та

якісних характеристик сої (си�

рий білок – 38�40%, вміст олії

– понад 18%) відбулося за ра�

хунок комплексного дотриман�

ня технологій. Враховуючи по�

тужності власного насіннєвого

заводу, посіви сої майже повні�

стю було здійснено власним

якісним насінням. «Цього року

на посівах, де ми застосовували

технології точного землероб�

ства – маємо підвищення се�

редньої врожайності сої до

16%», – зазначає він. 

Вирощування сої з її по�

дальшою переробкою нині є

одним із пріоритетних напрям�

ків розвитку корпорації. «Цьо�

му сприяє попит та стабільна

ціна на ринку, а також нижча

затратна складова під посіви,

яка базується на технологіях

точного землеробства, порівня�

но з іншими культурами. Пла�

нуємо також збільшувати част�

ку сої у структурі посівів кор�

порації. У 2015 році розрахо�

вуємо відкрити власний завод

по переробці сої», – додав фа�

хівець.

За даними Мінагрополіти�

ки, 2013 року в Україні під соєю

було засіяно 1356 тис. га, серед�

ня врожайність культури стано�

вила 20,4 ц/га.

«НІБУЛОН» підбиває підсумки жнив
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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 20.12 по 24.12.2013 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 – 2000 1950/18702 – – 1870 – – – – – – 1470/14703

Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 1870 1820 – – – – – 1300 1300 – – 1300
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 1820 1770 – – – – – 1350 1350 – – 1350
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – – – – – – – – 1370 1370 – 4110 1370
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 1950 1880 – – 1800 – – 1300 1300 – 4100 1300
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 1730 – – – – – – 1210 1210 – – 1210
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1210
Філія «Артемівська», Полтавська обл. – 1730 1680 – – – – – – – – – 1210
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 1730 1680 – – – – – 1210 1210 – 4000 1210
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 1750 1700 – – – – – – – – – 1230
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1230
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 1750 1700 – – 1620 – – – – – 4000 1230
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 1750 1700 – – – – – – – – – 1240
Філія «Вітове», Черкаська обл. – – 1700 – – 1620 – – – – – – 1240
Філія «Кам’янка$Дніпровська», Запорізька обл. – 1920 1850 – – 1770 – – 1270 1270 – – 1270
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 1700 – – – – – – – – – 3900 1200
Філія «Денихівська», Київська обл. – 1670 – – – – – – – – – 3950 1210
Філія «Переяславська», Київська обл. – 1700 1650 – – – – – – – – 3950 1210
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – – – – – – – – – – – 3900 1200
Старобільський елеватор – 1660 1610 – – 1530 – – 1160 1160 – – 1160

ПШЕНИЦЯ. Аналізуючи ціни на

пшеничні ф'ючерси на Чиказькій біржі із

різними періодами поставки (березень,

травень та червень) у період з початку

нинішнього року до сьогодні, відзнача�

ємо значне їх зниження. Світове вироб�

ництво пшениці 2013 року (711,42 млн

тонн за грудневими оцінками USDA) пе�

ревищує показники минулого (655,6 млн

тонн) та позаминулого (694,6 млн тонн)

років, що створило підстави для форму�

вання стабільного глобального балансу

та значних залишків на кінець маркетин�

гового року. 

Щодо останніх новин на міжнарод�

ному ринку, то американська пшениця,

як і раніше, програє конкуренцію схід�

ноєвропейській. Приміром, переможця�

ми останнього тендеру на закупівлю про�

довольчої пшениці, що проводився

Єгиптом, виявилися пропозиції з Росії та

Румунії (по 60 тис. тонн кожна). Крім

того, на ринок тиснуть оцінки посівних

площ пшениці у США (які є одним з

найбільших виробників та найбільшим

експортером продовольчої пшениці у

світі) поточного року, адже наразі вони

прогнозуються на рівні 23,4 млн га проти

22,7 млн га у минулому та 22,5 млн га у

позаминулому роках. У довгостроковій

перспективі також не передбачається

зростання цін на пшеницю, адже прог�

нози на врожай даної культури у Півден�

ній півкулі (насамперед, в Австралії та

Аргентині) є оптимістичними, а значить

пропозиція пшениці на світовому ринку

у січні та лютому лише зростатиме. Ана�

логічна ситуація із можливим тиском

пропозиції з країн Південної півкулі на

ціни в другій половині маркетингового

року характерна і для ринків кукурудзи

та сої.

На внутрішньому ринку України ста�

ном на 19 грудня цінова ситуація поки

що стабільна, в портах трейдери пропо�

нують наступні ціни: пшениці 2�го класу

– 2000�2050 грн/т, 3�го класу – 1920�1980

грн/т, фураж – 1710�1870 грн/т. Фактич�

но ціни на пшеницю в портах не зазна�

ють значних змін протягом останніх двох

тижнів, що також є підтвердженням від�

сутності підстав до їх зростання у корот�

костроковій перспективі.

КУКУРУДЗА. Динаміка котирувань

кукурудзяних ф'ючерсів на Чиказькій

біржі (які є важливим фактором впливу

на рівень цін на міжнародному ринку)

починаючи з січня 2013 р. і до сьогодні,

незалежно від періоду поставки (бере�

зень, травень чи червень), демонструє

стійку тенденцію до зниження. Перш за

все це пов'язано із значним зростанням

виробництва кукурудзи поточного року

(964,28 млн тонн проти 857,12 млн тонн

2012 року). Серед факторів, що здатні

впливати на ринок сьогодні, насамперед

слід виділити проблеми із імпортом аме�

риканської кукурудзи до Китаю. Станом

на 18 грудня китайські імпортери відмо�

вилися приймати вже більше 500 тис.

тонн американської кукурудзи через

проблеми із наявністю несанкціонова�

них видів ГМО. Така ситуація призвела

до падіння попиту на кукурудзу зі США з

боку азіатських країн, що чинить додат�

ковий тиск на ціни.  

Внутрішній ринок України, як і рин�

ки багатьох інших країн, чутливо реагує

на ситуацію на світовому ринку та наслі�

дує глобальні тенденції, що призводить

до поступового зниження цін. Наразі

трейдери в портах пропонують вже від

1420 до 1470 грн/т.

ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

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

або зателефонувавши на автовідповідач (тел 0512 58E04E02)

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 20.12 по 23.12.2013 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 3750 3310 4100 1250
Світловодський річний термінал – 1700 – 1850 1800 – 3350 – 1240
Вінниця1 1480 1680 1820 1820 1760 3750 3350 4050 1200
Кіровоград1 1480 1680 1820 1820 1760 3650 3350 4000 1200
Черкаси1 1470 1680 1800 1800 1750 3650 3300 3950 1180
Дніпропетровськ1 1450 1680 1800 1800 1740 3600 3300 3950 1170

Кукурудза. Березень'14, Cnt$/bu

Кукурудза. Травень'14, Cnt$/bu

Кукурудза. Червень'14, Cnt$/bu

Пшениця. Березень'14, Cnt$/bu

Пшениця. Травень'14, Cnt$/bu

Пшениця. Червень'14, Cnt$/bu

Цінові тренди на світових ринках зерна



РЕКОРДНИЙ урожай загострив

інфраструктурні проблеми зерно�

вого ринку – і транспортні, і,

особливо, нестачу елеваторних

потужностей. Через дощову пого�

ду у більшості областей під час

жнив зерно мало до 40% волого�

сті. Тримати його в коморі – оз�

начало просто втратити результа�

ти річної праці, а потужностей

для зберігання – заледве полови�

на від норми. Так само незрозумі�

ло, у якому напрямку буде руха�

тися держава у розвитку аграрної

політики. Принаймні ухвалена

Стратегія розвитку вітчизняного

АПК до 2020 року не дає чітких

відповідей на питання, чи буде

скорочуватися кількість аграрних

підприємств, фермерським або

агрохолдинговим шляхом йтиме

поступ. Наразі в Україні на папе�

рі зареєстровано 40 тис. фермер�

ських господарств, тоді як в Ру�

мунії їх близько 3,9 млн,  Італії –

1,6 млн, Польщі – 1,5 млн, Іспа�

нії – 1 млн, Франції – 600 тис., у

Німеччині – 500 тисяч. Правда і

розмір фермерських угідь у Руму�

нії в середньому 3 га, у Польщі –

15�20 га, у Франції та Німеччині

– близько 55 га. Чи реально в Ук�

раїні успішно господарювати на

таких клаптиках і виробляти то�

варну продукцію – питання ри�

торичне.

На круглому столі, організо�

ваному міжнародною інвестицій�

ною компанією SigmaBleyzer, ук�

раїнські аграрні експерти підби�

вали підсумки року, що минає, та

оцінювали перспективи року

прийдешнього. 

Загалом експерти оптимізму

не випромінюють. Проте визна�

ють, що вдалося зберегти темп

розвитку галузі, котрий склав 8�

9%. Робота селян має достойний

підсумок у вигляді рекордного

урожаю (63 млн тонн, тобто

+37% до минулорічного), котрий

досягнуто за рахунок доволі при�

стойної урожайності (40 ц/га,

тобто +27% до минулорічної).

Відтак можливі і нові вітчизняні

рекорди з експорту збіжжя – до

32,5 млн тонн. У грошовому екві�

валенті загальний обсяг експорту

АПК складе $18 млрд або 25%

усього експорту. Так само зростає

і частка агросектору у ВВП дер�

жави – наразі вона складає 11%. 

Також позитивним досягнен�

ням року 2013�го є відкриття он�

лайн�доступу до Земельного Ка�

дастру. Правда, він поки що не�

досконалий. Однак це краще, ніж

нічого.  Принаймні кольором уже

позначено різні типи ґрунтів,

проте зрозуміти, що кожен з

кольорів означає, неможливо –

карта не дає ніяких пояснень. 

Доволі успішним був рік і в

законодавчому забезпеченні аг�

рарного комплексу. Принаймні,

досягнуто консенсусу у питанні

довгострокової оренди сільгоспу�

гідь, захисту прав власності. Інша

справа, що до ухвалення цих ко�

рисних починань справа поки що

так і не дійшла, і наразі вони іс�

нують лише у вигляді законопро�

ектів.

Ну а ложка дьогтю у цій бочці

меду – несприятлива кон'юнкту�

ра цін. Експортні  ціни на біль�

шість зернових та олійних куль�

тур урожаю  2012/13 маркетинго�

вого року на 10%�15% нижчі, ніж

минулого. Як наслідок, успіх ре�

кордного врожаю у фізичних об�

сягах не буде супроводжуватися

таким самим рекордом у прибут�

ках. Більше того – прибуток на�

віть буде недоотриманий, а зна�

чить плани інвестування з при�

бутку будуть компаніями пере�

глянуті у бік скорочення. Бо на�

віть підготовку до наступного се�

зону у повному обсязі фінансува�

ти ні з чого, а ціни на складові

врожаю ніяк з цінами на збіжжя

не корелюють – вони зростають

постійно.

Тому вже існуючий у багатьох

господарствах дефіцит коштів

лише загостриться. І особливих

сподівань на форвардні контрак�

ти аграрії покладати не повинні,

бо Аграрний фонд їм не поміч�

ник: його умови неприйнятні для

дрібних та середніх господарств,

адже вони навіть гірші, ніж у ко�

мерційних банках. Залучити зов�

нішнє фінансування можливо,

проте ці гроші «дорогі». Втім го�

ловна причина навіть не в дорож�

нечі кредитів, а у відсутності у

сільгоспвиробників прийнятної

для банків застави. Крім майбут�

нього урожаю та «беушної» сіль�

госптехніки наразі в якості заста�

ви запропонувати нічого.

Не позаздриш і тим господа�

рям, котрі встигли «встряти» у

кредит раніше. На тлі недостат�

ності коштів навіть на поточні

потреби, сплачувати кредит буде

особливо важко. Вочевидь, нас

чекає епідемія реструктуризації

боргів. Як наслідок – уже сьогод�

ні багато інвесторів та власників

агробізнесу хочуть залишити цей

сегмент економіки, спробувавши

щастя деінде. Тому агрокомпанії

шукають джерела фінансування.

Хто знайде – той виживе, доче�

кавшись сприятливішої кон'юнк�

тури, хто не знайде – вимушений

буде бізнес продавати або скоро�

чувати непрофільні напрямки. 

Звісно, і кошти можна було б

залучити, і відсотки були б більш

прийнятними, якби правила ве�

дення агробізнесу були більш

визначеними і стабільними. Адже

проблеми земельних відносин так

і не розв'язані, постійне мусуван�

ня ідеї Державного земельного

банку та передачі йому всієї землі

держвласності стабільності зе�

млекористуванню не додає. Досі

не закріплена на рівні закону дов�

гострокова оренда. Більше того –

штучно створений хаос у питанні

реєстрації договорів оренди вза�

галі робить агробізнес напівле�

гальним – які вже тут інвестиції.

Втім уряд, здається, ніякої про�

блеми у неможливості зафіксува�

ти право оренди не вбачає, і зако�

нодавчі ініціативи, котрі покли�

кані хоч якось зняти гостроту пи�

тання, виходять від депутатів.

Крім того, держава у вигляді

фіскальних органів широко кори�

стується хаосом договірних від�

носин і «пачками» позбавляє аг�

ропідприємства пільг з оподатку�

вання. До перевірок долучився і

Антимонопольний комітет, кот�

рий поки що лише збирає інфор�

мацію, проте як він вміє застосо�

вувати штрафи – читайте у попе�

редньому числі «Агропрофі» (див.

«Конкуренція має бути чесною.

Для всіх. За невеличкими виклю�

ченнями»).

Що робити, щоб зберегти по�

зиції вітчизняного сільського гос�

подарства у світі, утриматися «на

плаву» господарствам, котрі від�

чувають суттєвий фінансовий де�

фіцит, та розвиватися тим, хто

наразі в змозі себе коштами за�

безпечити?

Починати слід з наведення

внутрішнього порядку та встано�

влення жорсткого режиму еконо�

мії. Компанії мусять вирішити,

котрі з активів їм зараз «не по ки�

шені». І позбутися їх. На жаль,

для більшості компаній таким не�

профільним активом стане тва�

ринництво. Ця галузь розрахова�

на на довгострокову перспективу

повернення інвестицій, тому ті

інвестори, котрі стоять на почат�

ку шляху, будуть виводити свої

активи «з ферм у поле». І для аг�

росектору, і для країни в цілому

ця тенденція дуже прикра, бо на�

разі тваринництво (особливо

ВРХ) лише почало спинатися на

ноги.

Так само будуть призупинені

різного роду проекти з розвитку,

як це було і 2008�го, і 2005�го. Що

постраждає насамперед? Не інве�

стуватимуть у такі стратегічні для

держави потужності зі зберігання

та переробки зерна.

Щоб якось залатати діри, пот�

рібні кошти. Де їх можна взяти?

По�перше – у постачальників
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Вітчизняний рецепт

Для досягнення прибутковості
молочного скотарства «корів треба
менше годувати і частіше доїти»
ПІДСУМКИ ТА ПРОГНОЗИ Добігає кінця рік 2013Eтий. Яким він був для нашого сільського
господарства, в яких економічних, адміністративних та законодавчих умовах працювали підприємства
АПК? З одного боку, цей рік запам'ятається приємним – Україна знову перевершила свій рекорд і
зібрала 63 млн тонн зернових. З іншого – падіння цін на збіжжя на світовому ринку звело нанівець усі
сподівання аграріїв. Не всі виявилися готовими до «нульових» прибутків у рослинництві. На тлі
суттєвого підвищення врожайності зросли і витрати, проте ціна зерна на ринку виявилася нездатною
компенсувати ці витрати. Як поведе себе аграрний сектор за таких умов? Заробити на високому
врожаї не вдалося, а сіяти – треба. Відтак знову гостро постає питання залучення коштів у галузь.



Кабінет Міністрів України своїм розпоряджен>

ням №975>р від 21 листопада 2013 року за>

твердив план заходів щодо розширення площ

зрошуваних земель у південних областях та

забезпечення їх ефективного використання

на період до 2017 року. 

Уряд доручив міністерствам, іншим центральним

органам виконавчої влади, Раді Міністрів АР Крим,

обласним державним адміністраціям та НААН пода�

вати щороку до 15 лютого до Міністерства аграрної

політики та продовольства України інформацію про

стан виконання плану заходів, затвердженого цим

розпорядженням, для її узагальнення та подання у

місячний строк Кабміну. 

У затвердженому плані заходів, крім іншого, пер�

шим пунктом визначено, що за результатами прове�

дення інвентаризації інженерної інфраструктури

внутрішньогосподарських зрошувальних систем вне�

сти пропозиції щодо передачі зазначених систем у

державну власність до 1 квітня 2014 року. Доручення

стосується Міністерства екології і природних ресур�

сів, Міністерства аграрної політики та продоволь�

ства, Державного агентства водних ресурсів, Міні�

стерства фінансів, Міністерства економічного

розвитку і торгівлі, а також Ради Міністрів АР Крим,

Запорізької, Миколаївської, Одеської і Херсонської

обласних державних адміністрацій.

Крім того, Мінприроди, Мінфін, Мінагрополіти�

ки і Держводагентство мають опрацювати питання

щодо фінансування заходів з реконструкції та ек�

сплуатації внутрішньогосподарських зрошувальних

систем, які будуть передані у державну власність, до

1 травня 2014 року.

Також профільні відомства, керівництво півден�

них областей разом з НААН повинні до кінця на�

ступного року розробити техніко�економічні розра�

хунки інвестпроектів відновлення зрошувальних си�

стем на півдні країни. Їм також доручено забезпечи�

ти аграріям держпідтримку на придбання сучасної

дощувальної техніки та систем краплинного зрошен�

ня, зокрема, на умовах лізингу. А також опрацювати

питання щодо можливості здешевлення вартості

складових урожаю, у Аграрного

фонду, у внутрішнього інвестора

та у банків. Проте дружно нести

свої кошти в агробізнес усім їм

заважає та сама невизначеність у

аграрній політиці та орендних

відносинах. Допоки система реє�

страції прав оренди не буде роз�

блокована, поки не буде законо�

давчо закріплено право довгос�

трокової оренди, гроші до АПК

не підуть. Адже наразі точно не

відомо – а чи має право сіль�

госппідприємство�позичальник

вести діяльність на орендованій

землі, чи може ця земля вже

орендована іншим? Договори ж

не зареєстровані.  

Вже стала розхожим штампом

фраза про те, що АПК є локомо�

тивом української економіки.

Проте дії, точніше бездіяльність

влади створює підстави, що цей

локомотив заганяють на запасну

колію. Те, що уряд робить з аг�

рарною галуззю, складно назвати

професійною державницькою

економічною політикою. Дійсно,

є рекордні валові збори зернових

та олійних культур, проте вони

стали результатом високої при�

бутковості вирощування саме

зернових та олійних у попередні

роки. Були прибутки, можна було

інвестувати кошти у вирощуван�

ня, і як результат – рекордний

урожай.

Наразі ситуація виглядає не

такою оптимістичною, хоча віт�

чизняний уряд продовжує тішити

себе ілюзіями. Принаймні за�

ступник директора департаменту

макроекономічного прогнозуван�

ня Мінекономрозвитку Максим

Дуда заявляє, що за 9 місяців ни�

нішнього року майже на 20%

збільшився прибуток сільсько�

господарських підприємств. У

необізнаних громадян може скла�

стися враження, що селяни у нас

розкошують і просто не знають,

куди гроші дівати. Насправді це

маніпуляція, бо бралися дані реа�

лізації сільгосппродукції за 9 мі�

сяців без урахування того, що

збирання врожаю соняшнику і

кукурудзи через погодні умови

було відтерміновано. А оскільки

у вересні ніхто нічого не збирав і

не продавав, до заліку йшла реа�

лізація зерна попереднього вро�

жаю в першій половині року,

коли ціни були на пристойному

рівні, а собівартість – суттєво

нижчою.

Якщо враховувати собівар�

тість і ціни реалізації цього року,

то можна зазначити, що наразі

реалізація кукурудзи відбувається

зі збитками від 5% до 10%. Реалі�

зація ячменю має рентабельність

+5%, пшениця – від +5% до

+10%. У цілому, з огляду на те,

що на кукурудзу припадатиме по�

ловина врожаю, рентабельність

зернових буде близькою до нуля.

Звісно, що не кожного року ціни

битимуть рекорди – як у пози�

тивному, так і в негативному сен�

сі. Проте спеціалісти ФАО нео�

дноразово переконували укра�

їнську аграрну спільноту в тому,

що ціни на продовольство будуть

лише зростати. Насправді це
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твердження правильне лише в глобальному сен�

сі – коли дивишся на графік цін за десятиліття,

вони дійсно зростають, проте це зростання не

плавно�поступове.

Відтак за часів спаду, коли ціна на збіжжя

(тож і дохід селянина) повзе донизу, саме держа�

ва повинна підставити аграрію плече. На жаль, у

багатьох випадках замість плеча держава підста�

вляє підніжку. Як інакше можна розцінити

обов'язковість техогляду для сільгосптехніки, від�

мінений для всіх інших видів наземних транс�

портних засобів, необхідність розроблення про�

ектів сівозміни, обов'язковість отримання пого�

дження на імпорт засобів захисту рослин, серти�

фікатів якості зерна і так далі, і так далі. 

Ось 12 грудня Державна інспекція сільського

господарства відзвітувалася, що впродовж 2013

року нею проведено 3408 перевірок підприємств

АПК та виявлено 15111 машин, що не пройшли

обов'язковий технічний контроль. Окрім того,

видано 1550 приписів щодо усунення виявлених

порушень, складено 131 протокол про адміні�

стративні правопорушення та винесено 108 по�

станов про адміністративні правопорушення. 

За той же період Державною інспекцією

сільського господарства України проведено по�

над 25,2 тис. перевірок дотримання вимог зе�

мельного законодавства, результатом чого стало

виявлення 16,9 тис. порушень та видача 16,1 тис.

приписів із вимогою усунути порушення і їх не�

гативні наслідки, а також складено понад 8,6 тис.

протоколів про адміністративні правопорушен�

ня. Також, майже 7,4 тис. громадян і посадових

осіб притягнуто до адміністративної відповідаль�

ності. Порушники закону оштрафовані на за�

гальну суму 1851 тис. грн. Із цих коштів до дер�

жавного бюджету надійшло 1406 тис. грн, або 76

% від загальної суми штрафних санкцій. Крім

того, до органів прокуратури та досудового слід�

ства було направлено близько 1,5 тис. матеріалів.

Відразу видно – люди працюють, хоча насправді

це виглядає як добивання лежачого.

З тієї ж «опери» і намагання позбавити сіль�

госпвиробників пільг з оподаткування. Як

пам'ятаєте, такі пропозиції були настирливо�не�

поодинокі. Добре, що всім аграрним миром вда�

лося переконати уряд не різати курку, котра несе

золоті яйця, і на тлі практично нульової бюджет�

ної підтримки не позбавляти аграріїв хоча б пільг.

За податками ми вже й так попереду всієї плане�

ти – українські бізнесмени платять у різній фор�

мі до 135 різних податків, що є абсолютним сві�

товим рекордом. Та «радетелі за бюджет» не за�

спокоюються.

Остання новела – пропозиція Міндоходів пе�

ревести тваринників, які мають валовий дохід

понад 20 млн грн на рік, на загальну систему

оподаткування. Крім цього, виробники продукції

тваринництва, птахівництва та рибництва не

зможуть сплачувати фіксований сільськогоспо�

дарський податок. Зате виробникам, які мають

валовий дохід до 20 млн грн, запропоновано пе�

рейти на сплату єдиного податку зі ставками 1%

від доходів для підприємств, що спеціалізуються

на тваринництві та рибництві, і 1,5% для птахів�

ників. За підрахунками експертів, внаслідок та�

ких дій сільгоспвиробники втратять 350 мільйо�

нів гривень, а аграрний комплекс – 50 тисяч ро�

бочих місць.

Складається враження, що держава знайшла

оптимальний спосіб підтримки сільського госпо�

дарства – поменше давати, побільше забирати.

Це все одно, що для досягнення прибутковості

молочного скотарства корів треба менше годува�

ти і частіше доїти. Тим часом аграрний сектор до�

ходить до точки зламу, після якої для відновлен�

ня виробництва знадобляться роки. Адже вже

сьогодні в Південних областях люди відмовля�

ються від обробітку землі, бо стомилися прац�

ювати за таких умов. Якщо на одного працюючо�

го в секторі буде три перевіряльники, то інакше,

ніж мародерством, це назвати не можна.

Олесь Євтєєв

електроенергії, яка витрачається

на подачу води для поливу сіль�

ськогосподарських культур до

1 червня 2014 року.

Відтак Мінагрополітики роз�

раховує, що відновлення систем

зрошення на півдні України до�

зволить збільшити збір зерна в

країні до 80 млн тонн.

Як повідомлялося, раніше

уряд розглядав можливість пере�

дачі зрошувальних систем в кон�

цесію задля залучення додаткових

інвестиційних коштів. При цьому

Мінагрополітики прогнозує поча�

ток реалізації інвестиційного про�

екту з відновлення систем зрошу�

вання земель сільгосппризначен�

ня з середини 2014 року.

До того ж міністр цьогоріч у

жовтні заявляв про готовність з

боку Китаю надати Україні кредит

у $3 млрд на відновлення системи

зрошення на півдні країни. При

цьому також передбачалося, що

документ буде підписано в ході ві�

зиту української делегації на чолі з

Президентом Віктором Янукови�

чем 3�5 грудня до Китаю. Однак

угоду не було підписано.

Планувалося, що ставка по

кредиту складе 6,5% річних, вклю�

чаючи всі витрати. Термін пога�

шення кредиту – 10 років. Випла�

та має розпочатися через п'ять ро�

ків після видачі позики. За слова�

ми посадовця, залучених коштів

мало б вистачити на відновлення

системи зрошення на 1,2�1,4 млн

га, тоді як все відновлення зро�

шення слід провести на 2,5 млн га

земель сільгосппризначення.

НА ЗАСІДАННІ Кабінету Міністрів України 11 груд�

ня 2013 року було ухвалено постанову «Про держав�

не регулювання виробництва цукру та цукрових бу�

ряків у період з 1 вересня 2014 року до 1 вересня 2015

року». Розроблено відповідний документ Міністер�

ством аграрної політики та продовольства України.

Так, наступного маркетингового року мінімальна

ціна однієї тонни цукрових буряків становитиме

343,55 грн, а мінімальна оптово�відпускна ціна цу�

кру – 4722,68 грн за тонну без урахування ПДВ.

На переконання урядовців, документ сприятиме

стабілізації виробництва цукросировини та цукру,

задоволенню внутрішньої потреби держави у цукрі,

регулюванню внутрішнього ринку та створенню ре�

альних передумов для оптимального функціонуван�

ня галузі.

Нагадаємо, що щорічно на виконання Закону

України «Про державне регулювання виробництва і

реалізації цукру» уряд встановлює граничний розмір

квот з постачання цукру на внутрішній ринок (квота

«А») та затверджує мінімальні ціни на цукрові буряки

та цукор. Виходячи з науково обґрунтованої норми

споживання цукру на душу населення, постанова пе�

редбачає встановлення квоти постачання цукру на

внутрішній ринок (квота «А») на період маркетинго�

вого року з 1 вересня 2014 р. по 1 вересня 2015 р. в

обсязі 1811 тис. тонн (з розрахунку 38 кг на душу на�

селення). Окрім того, документ ухвалено на підставі

розрахунків Інституту біоенергетичних культур та

цукрових буряків НААН і Державної наукової уста�

нови «Український науково�дослідний інститут цук�

рової промисловості».

Такий рівень цін забезпечить беззбитковість ви�

робництва цукрових буряків та цукру. Ухвалений до�

кумент, переконані у Мінагропо�

літики, дозволить зорієнтувати

сільгоспвиробників та цукрові за�

води щодо необхідних площ посі�

ву цукрових буряків, сприятиме

стабілізації економічної ситуації

на внутрішньому ринку цукру,

збереженню потенціалу буряко�

цукрової галузі.

Кабмін має план 
щодо зрошення на півдні України

Встановлено мінімальні ціни на цукор



ЯК ЗАЗНАЧИВ основний допо�

відач по першому питанню –

президент НААН, академік

Василь Петриченко, українсь�

ка аграрна наука має не тільки

визначити механізм викори�

стання вітчизняного науково�

технічного потенціалу в процесі

технологічної модернізації на�

ціональної економіки, а й пере�

форматувати своє ставлення до

співпраці з бізнесовими структу�

рами і споживачами наукового

продукту. 

Сучасний стан економіки

України потребує створення

умов для її прискореного ро�

звитку на інноваційній основі.

Це передбачає реалізацію інте�

лектуального потенціалу нації,

модернізацію виробництва,

зниження його ресурсо– та

енергозалежності, стимулюван�

ня суб'єктів господарювання до

впровадження економічно при�

вабливих розробок для збіль�

шення частки доданої вартості в

кінцевій продукції. Особливо

гостро ці проблеми стоять в

АПК. 

За прогнозами Інституту аг�

рарної економіки, загальне ви�

робництво продукції сільського

господарства 2013 року станови�

тиме близько 250 млрд грн, що

на 12% більше у порівнянні до

2012 року. Досягти таких показ�

ників вдалося також завдяки на�

лежному науковому забезпечен�

ню галузі. 

Наприклад, аграрні економі�

сти поточного року розробили

21 законопроект, 4 нормативно�

правових акти Президента і

Кабміну, а також 17 державних

галузевих програм. Серед них

особливо виділяються ЗУ «Про

обіг земель сільськогосподарсь�

кого призначення», «Стратегія

розвитку аграрного сектору еко�

номіки на період до 2020 року»,

проект «Програми розвитку аг�

рарного сектору економіки на

період до 2020 року».

У насінництві також є вагомі

здобутки. У Державному реєстрі

сортів рослин, придатних до по�

ширення в Україні на 2013 рік,

нині нараховується 2,6 тис. сор�

тів сільгоспкультур селекції нау�

кових установ НААН, що стано�

вить 71% до всіх сортів українсь�

кої селекції. 

В останні роки в структурі

посівів України площі кукурудзи

на зерно розширилися до 4,8

мільйонів гектарів, соняшнику

– до 5 млн га, озимого ріпаку –

до 1 млн га. Відтак суттєво зро�

сла потреба у вітчизняному на�

сінні цих культур: зокрема, куку�

рудзи слід виробляти до 120 тис.

тонн, соняшнику – до 30 тис.

тонн, ріпаку – в межах 7�8 тис.

тонн. 

Щоправда, зазначає акаде�

мік, вітчизняне насінництво

виявилося неготовим продуку�

вати таку кількість насіння. На�

сіння кукурудзи ми виробляємо

лише 34% від загальної потреби,

соняшнику – 40%, ріпаку –

28%. Решту потреби в насінні за�

довольняє імпорт. 

Через нерозвинутий марке�

тинг нових сортів і гібридів,

вони повільно впроваджуються

виробництво, а їх місця займа�

ють іноземні гібриди, причому

часто необґрунтовано. Така си�

туація спостерігається у насін�

ництві цукрових буряків, куку�

рудзи, соняшнику, ріпаку, овоче�

вих культур.

У галузі землеробства вчени�

ми розроблено Концепцію інве�

стиційного проекту «Відновлен�

ня зрошення у південному регіо�

ні України», який створено у

трьох варіантах, з урахуванням

різних площ зрошення – 550,

750 тис. га і 1 млн га. 

У тваринництві – це реаліза�

ція положень Національного

проекту «Відроджене скотар�

ство», 27 методичних рекомен�

дацій з удосконалення годівлі,

розведення та селекції тварин

тощо.

Розроблено інноваційний пі�

лотний проект «Агрокосмос» та

створено бізнес�план наукового

парку «Аналітичний центр яко�

сті ґрунтів».

Це неповний перелік здобут�

ків НААН. Однак незважаючи

на значні напрацювання акаде�

мії, які мають вагоме соціально�

економічне значення, застос�

ування їх на практиці стриму�

ється через недосконалу іннова�

ційну інфраструктуру, зазначає

Василь Петриченко. Для підви�

щення інноваційного потенціа�

лу аграрної науки, створення

умов для реалізації науково�тех�

нічного та інноваційно�інвести�

ційного розвитку АПК країни

Президією академії розроблено і

схвалено Концептуальні засади

та Модель інноваційно�інвести�

ційного розвитку НААН. Пер�

шим етапом реалізації цього до�

кументу стала сформована мере�

жа з восьми зональних науково�

інноваційних центрів НААН у

складі Відділення наукового за�

безпечення інноваційного ро�

звитку. Наступним етапом Про�

грами розвитку НААН буде

створення галузевих Науково�

методологічних центрів (НМЦ)

академії, а також створення нау�

кового парку для корпоратиза�

ції, капіталізації та комерціаліза�

ції інноваційно�інвестиційних

бізнес�проектів аграрного спря�

мування. 

Президія вважає, що страте�

гія подальшого розвитку акаде�

мії полягає в зміцненні її як дер�

жавної самоврядної наукової ор�

ганізації, з одного боку, а з іншо�

го – розвитку її як високотехно�

логічної бази наукоємного агро�

промислового виробництва, що

діє на умовах самофінансування

в умовах ринку.

За словами промовця, слід

використати досвід залучення

позабюджетних коштів наукови�

ми установами. Повчитись є у

кого: окремі інститути академії

– Інститут рису, Інститут рос�

линництва, Інститут сільського

господарства північного сходу –

вже залучають щорічно більше 1

грн позабюджетних коштів на

кожну гривню видатків держбю�

джету. В цілому по академії цьо�

го року цей показник становить

близько 50 копійок, що в Прези�

дії вважають недостатнім. 

«Проте це не є результат ак�

тивної інноваційної діяльності в

основному. Це лише продаж на�

сіння високих репродукцій,

окремі ліцензійні угоди, кошти

від роялті, оренди майна. Як ми

не пропонуємо науковцям ак�

тивніше займатися інновацій�

ною діяльністю, на жаль, ефек�

тивність в НДІ залишається

дуже низькою… Тож потрібні

відповідні фахівці: маркетологи,

провайдери, менеджери іннова�

ційної діяльності», – резюмував

президент НААН.

Поділяє прагнення академії

до реорганізації у бік інвестицій�

но�інноваційного напряму і

Мінагрополітики, про що допо�

вів заступник міністра Валерій

Давиденко. «Якщо ми не змі�

нимо своє ставлення до науко�

во�інвестиційної діяльності, не

спрямуємо її в напрямку при�

кладної ефективності, то і нада�

лі будемо інвестувати в закор�

донну науку та технології», –

зазначив він.

Академік НААН, директор

Національного наукового цен�

тру «Інститут механізації та

електрифікації сільського госпо�

дарства» Валерій Адамчук вва�

жає, що тривале становлення аг�

рарної науки, яке ніяк не може

добігти свого логічного кінця,

стримується, насамперед, недо�

статнім її фінансуванням. «Будь�

яка реформа, в тому числі і ре�

форма аграрної науки, якщо

вона не здійснюється револю�

ційним шляхом, потребує знач�

них коштів», – підкреслив він. 

Джерелами фінансування

наразі він вбачає державну під�

тримку, кошти бізнесових струк�

тур, кошти будь�якого фонду

кредитування.

Також він запропонував об�

говорити можливість запрошу�

вати науковців до роботи на

контрактній основі, що, на його

думку, має підвищити ефектив�

ність їхньої діяльності. 

Спроби комерціалізувати

науку, нагадав він, вже відбува�

лися у 1990�х. Тоді вони закінчи�

лися невдачею, бо за комерцій�

ний напрямок взялися люди, які

не мали відношення до самої

науки, проте добре бачили, у

чому полягає саме їхня вигода, а

не наукової установи в цілому.

Відтак він запропонував віднай�

ти резерви для здійснення такої

діяльності саме у наукових ко�

лах, відповідно заохочуючи до

цього працівників.  

Значну підтримку отримала

доповідь Юрія Карасика –

міністра сільського господар�

ства України у 1992�1995 і 1997�

2000 рр., генерального дирек�

тора ТОВ «Агрохолдинг МС»,

який накреслив, які, на його

думку, корективи слід внести

до державного бачення розвит�

ку аграрного сектору і аграрної

науки.

Нинішній стан аграрної нау�

ки, упевнений він, спричинений

тим, що її не адаптували до рин�

кових умов, і відбулося розді�

лення науки і бізнесу. Раніше рі�

вень виробництва відповідав

рівню наукового забезпечення,

тепер же наука пасе задніх, при�

чому не зі своєї провини. 

На думку виступаючого, се�

ред іншого значного удару зав�

дали науці зазіхання на її влас�

ність. Тож він пропонує донести

до влади ідею мораторію на від�

чуження землі і приміщень ака�

демії. 

Дивує Юрія Карасика і від�

сутність у складі НААН інститу�

ту, який би опікувався пробле�

мами земельних відносин.
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Що відбувається наразі в аграрній
ЗВІТИ І ПЛАНИ Загальні збори Національної академії аграрних наук України пройшли 18 грудня у
Києві. Це були перші загальні збори після обрання нового складу Президії академії у квітні цього року.
Тож, оскільки термін невеликий, аналізувати діяльність нової Президії не стали. Натомість, оскільки у
програмі економічних реформ поставлено завдання активізувати інноваційні процеси у національній
економіці, винесли на порядок денний розгляд концептуальних засад Програми науковоE
організаційного та інвестиційноEінноваційного розвитку НААН. Також були розглянуті питання проблем
і перспектив розвитку ветеринарної медицини в Україні і зміни до Статуту НААН.



Також він вважає за необхід�

не включити аграрні освітянські

комплекси до структури НААН,

адже там також ведеться значна

науково�дослідна робота. 

Інтеграцію вузівської науки з

наукою академічною підтримує і

ректор Національного універси�

тету біоресурсів і природокори�

стування Дмитро Мельничук.

Тим паче, що аграрну освіту у

своє підпорядкування хоче от�

римати Міністерство освіти і

науки України. Так, зазначив

він, у червні 2013 року таємно

від колективу НУБіП на розгляд

Кабінету Міністрів України МО�

Ном було подано проект розпо�

рядження уряду «Про передачу

до сфери управління МОН цілі�

сного майнового комплексу На�

ціонального університету біоре�

сурсів і природокористування

України».

Без погодження з колекти�

вом університету розпоряджен�

ня прийнято в цілому після вне�

сення певних змін та доповнень

до нього.

Крім того, що вказане розпо�

рядження, як зазначає ректор,

протирічить низці законодавчих

актів України, він вбачає у таких

діях бажання заволодіти мате�

ріальними ресурсами НУБіП – а

тільки землі тут 33 тис. га. «Ніхто

в іншій сфері, крім АПК, не

зможе зрозуміти специфіку ро�

боти аграрного університету. Є

різні форми співпраці, і треба

над ними подумати, не зами�

слюючись над тим, хто буде го�

ловним. Ми ж робимо одну ро�

боту – ви забезпечуєте аграрний

сектор наукою, ми – кадрами»,

– зазначив він. 

Академік НААН, директор

ННЦ «Інститут ґрунтознавства і

агрохімії» Святослав Балюк

виокремив важливий інновацій�

ний пріоритет, що пов'язаний з

раціональним використанням

земельних ресурсів України. За

його словами, наші ґрунти ма�

ють дві особливості. Перша, це

те, що з них ми маємо більше

60% чорнозему, який, по�суті,

використовуємо на 50%. І друга

особливість це те – що вони

виявилися беззахисними перед

механічними і хімічними впли�

вами. За даними інституту, де�

градація ґрунтів відбувається на

площі близько 12 млн га. 

Наразі науковці користують�

ся матеріалами великомасштаб�

ного ґрунтового дослідження

1957�1961 років. «Сьогодні ми,

по�суті, не знаємо того об'єкту, з

яким працюємо», – наголосив

Святослав Балюк, внісши про�

позицію щодо повторного вели�

комасштабного дослідження те�

риторії України. 

Також він пропонує підпо�

рядкувати НААН Інститут охо�

рони ґрунтів, щоб створити на

його базі центр ґрунтознавства,

охорони ґрунтів, який буде здій�

снювати діяльність під єдиним

науково�методичним керівниц�

твом. 

Академік упевнений, що це,

а також інвентаризація польових

досліджень і впорядкування мо�

ніторингу ґрунтів дасть змогу за

короткий проміжок часу створи�

ти ідеальну інформаційну систе�

му про стан ґрунтового покриву

України. 

Тим більше, що однією з ви�

мог ЄС є наявна у кожній дер�

жаві національна програма охо�

рони ґрунтів. Фахівці інституту

готові її підготувати, резюмував

він. 

* * *

З ДРУГОГО питання виступав

директор Інституту епізоотології

НААН, академік Микола Ман>

дигра. Однак менш науковою і

більш зрозумілою пересічному

громадянинові мовою проблеми

і перспективи розвитку ветери�

нарної науки в Україні викладе�

но у постанові Загальних зборів

НААН.

Як йдеться у документі, вче�

ними різних поколінь України

зроблений вагомий внесок у ро�

звиток ветеринарної науки, за�

безпечення стабільного ветери�

нарного благополуччя тварин�

ництва. Створені ними наукові

школи в різних напрямах ветме�

дицини отримали визнання у

нашій країні за кордоном.

Науковці інститутів Відді�

лення ветеринарної медицини

НААН взяли активну участь у

розробці Закону України «Про

ветеринарну медицину Украї�

ни». За останні п'ять років роз�

роблено: 78 вакцин та діагности�

кумів, отримано 67 патентів на

винахід, 48 державних стандар�

тів та стандартів організацій Ук�

раїни, 65 методів та методологій,

84 технологій, технічних умов та

регламентів, 62 науково�мето�

дичних рекомендації. 

Завдяки впровадженню ре�

зультатів фундаментальних і

прикладних досліджень в Украї�

ні ліквідовано такі особливо не�

безпечні хвороби, як бруцельоз,

пошесне запалення легень, сап,

чума рогатої худоби, короста

тощо. Знижена до мінімуму на�

пруженість епізоотичної ситуації

щодо сибірки тварин, туберку�

льозу і лейкозу ВРХ та інших за�

разних хвороб.

Україна завдяки науково

обґрунтованим заходам змогла

не лише захистити свою терито�

рію від занесення збудників ка�

рантинних хвороб, але й забез�

печити стабільну епізоотичну

ситуацію в державі та здоров'я

тварин і зберегти людей від за�

раження зооантропонозними

патогенами. Така ефективність

протиепізоотичних заходів до�

зволила щороку упередити збит�

ки від епізоотій на мільярди гри�

вень (наприклад, збитки від ви�

никнення епізоотії ящуру  на

Тайвані сягали $10 млрд, у Вели�

кобританії – $12 млрд).

Вітчизняною наукою розро�

блено 5 прижиттєвих методик

діагностики таких небезпечних

гельмінтозів, як токсокароз, ди�

рофіляріоз та інші, та 28 препа�

ратів для лікування хворих на

паразитарні хвороби продуктив�

них домашніх тварин, птиці,

бджіл та риб.

За результатами досліджень

розроблено науково�обґрунтова�

ні заходи щодо охорони навко�

лишнього середовища, захисту

здоров'я тварин, недопущення

забруднення сировини та про�

дуктів тваринництва токсични�

ми контамінантами антропоген�

ного, мікробного та грибкового

походження.

Започатковані нові напрями

фундаментальних досліджень

щодо розробки новітніх мето�

дичних підходів до лікування

тварин з використанням методів

клітинної терапії, зокрема, стов�

бурових клітин, а також кон�

струювання вакцин проти ре�

тровірусних інфекцій на основі

білків віріонів, сорбованих на

еритроцитарному носії, та з ви�

користанням низькомолекуляр�

них білків.

Три наукові установи акаде�

мії (ННЦ «Інститут експеримен�

тальної ветеринарної медици�

ни», Інститут ветеринарної ме�

дицини НААН, Інститут епізоо�

тології НААН) виконували нау�

ково�дослідні роботи на замо�

влення іноземних інвесторів,

проводили дослідження спільно

з Міжнародним епізоотичним

бюро, відомими науково�дослід�

ними установами США, Італії,

Франції, Англії, Німеччини,

Польщі, Росії, Словенії та інших

країн.

Разом з тим учасники загаль�

них зборів відзначили, що нау�

ково�дослідна робота Відділен�

ня ветмедицини НААН прово�

диться за складних умов: важкий

економічний стан у країні, низь�

кий рівень заробітної плати,

зниження престижності науко�

вої роботи, скорочення чисель�

ності наукових співробітників,

зменшення бажання таланови�

тої молоді навчатися в аспіран�

турі тощо. В наукових установах

призупинено капітальне будів�

ництво та розвиток матеріально�

технічної бази. У НДІ та ВНЗ

відсутні сертифіковані віварії

для утримання лабораторних

тварин, що негативно впливає

на міжнародний імідж отрима�

них результатів досліджень. Де�

які прикладні наукові розробки

не містять фундаментальної

складової, зокрема теорій і кон�

цепцій.

Залишається невирішеним

ряд теоретичних питань в обла�

сті ветеринарної генетики, мо�

лекулярної біології, цитології,

екології, імунології, біохімії, мі�

кробіології та вірусології, що

спрямовані на вивчення етіоло�

гії, патогенезу хвороб, отриман�

ня нового покоління діагности�

кумів, вакцинних і фармаколо�

гічних препаратів з використан�

ням методів генної інженерії та

біотехнології. Не здійснюється

пошук принципово нових мето�

дичних підходів щодо створен�

ня високоспецифічних діагно�

стичних, вакцинних препаратів

проти «тяжких» хронічних та

повільних інфекцій мікобакте�

ріальної, ретровірусної та пріон�

ної етіології. Потребують на�

гального та активного наукового

втручання вирішення проблем

із хвороб молодняку та органів

відтворення продуктивних тва�

рин. В організації науки не ви�

користовується інтердисциплі�

нарна система досліджень.

Деякі наукові дослідження

виконуються нечисельними гру�

пами науковців, і, як наслідок,

закінчуються без рекомендацій

для практики.

У програмах наукових дослі�

джень з ветмедицини практично

відсутні завдання з вивчення

епізоотичного процесу та пато�

генезу молекулярних (інтегра�

ційних), змішаних хронічних ін�

фекцій та персистенції хворобо�

творних мікроорганізмів в імун�

ному організмі господаря, а та�

кож еволюції, симбіозу і екології

мікроорганізмів.

Потребують фундаменталь�

них досліджень та розробки нор�

мативних показників такі по�

няття, як норма, патологія та

здоров'я тварин.

Необхідно внести зміни до

організаційного та методичного

підходу до системного навчання

та самонавчання професійності

наукових кадрів в рамках Відді�

лення ветеринарної медицини

НААН.

У наукових інститутах акаде�

мії і факультетах ветмедицини

ВНЗ відсутні лабораторії вищо�

го рівня біозахисту, що не дозво�

ляє проводити швидку і точну

ідентифікацію збудників осо�

бливо небезпечних хвороб та за�

безпечувати біозахист і біобез�

пеку.

Потребує більш тісної спів�

праці Відділення ветеринарної

медицини НААН та Державної

ветеринарної та фітосанітарної

служби України щодо плануван�

ня, координації та впровадженні

наукових досліджень.

Викликає також стурбова�

ність мала частка ветеринарних

препаратів вітчизняного вироб�

ництва на українському ринку.

Існують проблеми у попов�

ненні бібліотечних фондів, обмі�

ні інформацією з науковцями

інших країн, у тому числі через

систему наукових форумів. По�

требують розширення традиції

тісного співробітництва науко�

во�дослідних установ та вищих

навчальних закладів, особистих

зв'язків учених України та країн

ближнього і далекого зарубіжжя,

а також налагоджування дієвої

координації науково�дослідних

робіт.

* * *

НАОСТАНОК залишили питан�

ня внесення змін до Статуту

НААН. Основні зміни, що про�

понується внести до документу,

це зняття вікового обмеження –

до 50 років – для членів відді�

лень академії, і до 60 років – для

член�кореспондентів. Також

пропонується зняти обмеження

щодо перебування на посаді ди�

ректорів інститутів Академії

більше п'яти років після дося�

гнення ними пенсійного віку.

Натомість пропонується уклада�

ти п'ятирічні контракти. 

Підготував Павло Мороз
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БАГАТО в чому саме через назву

очолюваного ним підприємства

вся Україна дізналася про порівня�

но невеличку, але горду річку Гай�

чур, що несе свої води у сивий

Дніпро. Це саме тут, на Запорізь�

кій землі, переконаний Анатолій

Григорович, Гайчур – найкращий.

Тож таким іменем він і його коле�

ги�однодумці вважають за честь

іменувати господарство.

«Рибальський пил вбрався у

мої підошви, я душею приріс до

цієї землі. І ще – я завжди знав, що

буду головою колгоспу. І до цього

прагнув, – розповідає керівник

«Гайчура». – Після школи свідомо

пішов навчатися до Запорізького

радгоспу�технікуму, згодом закін�

чив Дніпропетровський сільсько�

господарський інститут, отримав�

ши спеціальність агроном. Учуся й

досі. Не можна розслаблятися, бо

щодня з'являється щось нове і в

землеробстві, і в агрономії. Май�

бутнє виключно за ефективним

сільським господарством, адже

наука не стоїть на місці».

Продуктивний симбіоз науко�

вих передових технологій і власно�

го багаторічного досвіду є основ�

ним критерієм результативних вза�

ємин Головко�земля. На підтверд�

ження цієї тези є присвоєння Ана�

толієві Григоровичу у 2012�2013

роках звання Почесного профес�

ора Таврійського державного агро�

технологічного університету та

Почесного професора Дніпропе�

тровського державного аграрного

університету. Залюбки він ділиться

накопиченими знаннями та секре�

тами успіху з колегами�аграріями,

фахівцями та студентами на прак�

тичних семінарах, які щорічно

проводяться на базі господарства,

щоб наочно на прикладі числен�

них дослідних ділянок продемон�

струвати результати застосування

різних агротехнологій. Але все це

неможливо здійснити без потуж�

ної матеріально�технічної бази.

Тільки цього року вкладено 7

млн грн у придбання новітньої аг�

ротехніки. Робочий кабінет у Ана�

толія Григоровича дуже скромний,

бо він там майже не буває. Зате

господарський двір і мехтік ши�

карний – бо тут він розумом і ду�

шею. Комбайни Claas Tucano, по�

сівний комплекс Horsch, обприс�

кувачі та високопродуктивна грун�

тообробна техніка марок Claas,

Case, та ін. «Найстарішому» ком�

байну чотири роки, тракторний

парк оновлюється що два роки.

Вміє Анатолій Григорович вчасно

зорієнтуватися і успішно застос�

увати новинки технічного прогре�

су:

«Комбайни і трактори оснаще�

ні системою супутникової навіга�

ції, – гордо пояснює він. �Під час

сівбb комп'ютер, що встановлено

на агрегаті, сам визначає опти�

мальну витрату палива, точний ви�

сів насіння на кожній дільниці,

норму внесення добрив. А під час

жнив – скосив гектар, і відразу

видно урожайність: на цій ділянці

вона 52 ц/га, на наступній – 52,7

ц/га тощо. Механізатор не напру�

жує зір, працює в комфортних

умовах: необмежене поле зору,

кондиціонер, простора кабіна. Як

би це дивно не звучало, але від та�

кої роботи комбайнерові можна

отримувати задоволення. Незва�

жаючи на погодні примхи, цього

року в господарстві отримали дуже

пристойні результати: зібрали зер�

нових культур на круг 50,2 ц/га,

технічних – 37,5 ц/га. Протягом

останніх 15 років наш «Гайчур» по

зернових культурах посідає одне з

перших місць в області. А по тех�

нічних протягом десяти років –

стабільно ми лідери».

Але успіх прийшов не відразу.

Очолити колгосп ім. Мічуріна в

селищі Тернувате Новомиколаїв�

ського району Анатолію Головку

запропонували 1986 року. Всі

пам'ятають – непростий був час.

Перехідний період, незабаром ста�

новлення незалежної України,

нові форми господарювання, ре�

формування. 

Та й «спадок» молодий агро�

ном отримав небагатий. Господар�

ство було бідним, запущеним, на

балансі тваринницький комплекс

в 6 тисяч голів і повна відсутність

пасовищ. 

«Тут би керівнику знадобилися

знання зоотехніка, але довелося

цей комплекс піднімати мені, аг�

роному, – згадує наш співрозмов�

ник. – Ми, що називається, впря�

глися. І вже через рік виростили не

просто хороший урожай, а навіть

посіли третє місце в районі за вро�

жайністю зернових». 

І односельці повірили в нового

голову, оцінили його наполегли�

вість, принциповість, вимогли�

вість до себе та інших, уміння ви�

рішувати виникаючі проблеми

швидко і часто неординарно. 

Пережили вони разом багато,

найважчі роки були з 1986�го по

1992�й, коли господарство просто

валилося на очах, бо грошей ні в

кого не було, суцільний бартер. Го�

лова в цей час не «величався» і сві�

домо пішов на тимчасове підпо�

рядкування заводу «Комунар». Бо

іншого виходу не було. Не один

раз Головко сміливо міняв спеціа�

лізацію господарства: від нетель�

ного  – до найбільшого в республі�

ці (а це 35 тисяч гусей і 7 тисяч ка�

чок) репродуктора гусей породи

«Біла Горьківська». Всі складні пи�

тання вирішувалися у співпраці з

кафедрою гусівництва Харківсько�

го зооветеринарного інституту.

Впроваджував господар нові аг�

рарні технології, вчився сам і ви�

магав підвищення освіти від своїх

фахівців і працівників. Працювали

так, що, за його висловом, поти�

лиця була мокра не лише довкола

шиї, але й до лоба. 

Так усі разом вони і вистояли.

Вдалося не тільки уберегти госпо�

дарство від руйнування, а й посту�

пово розширитися. Стали госпо�

дарники жити краще, багатіше. І

відразу посипалися на Головка

пропозиції: очолити райдержадмі�

ністрацію, в область присісти на

«тепле містечко». Але Анатолій

Григорович категорично відмовив�

ся: «Найголовніше для мене – . це

господарство і люди, які довірили

мені його. Тепер я звідси ні но�

гою!» 

У 2000 році сільгосппідприєм�

ство було реорганізовано на ТОВ

«Гайчур». І знову його керманич

учинив не так, як усі. Державні

акти на право власності на землю

(паї) оформив для свого господар�

ства останнім в області, 2006 року.

З реформуванням трималися до

останнього. Хто хотів піти – пі�

шов. Головко легко розлучався з

ледарями, мовляв, не хочеш прац�

ювати – бувай вільний на всі чоти�

ри боки. Нарізали землю поетап�

но: одне поле закінчили, потім

друге, третє тощо. У підсумку на

орендованій землі і донині перебу�

ває лише три чужих наділи. У та�

кий спосіб зберіг голова цілісність

землі. Повз цих трьох паїв, спочат�

ку, спокійно не міг проїхати. Було

боляче дивитися: 7 років поспіль

соняшник по бур'яну.

«В останні роки на підприєм�

стві постійно працює близько 30

працівників, – веде далі господар.

– Текучки кадрів немає. За роки

роботи сформована згуртована ко�

манда, серед якої три Заслужені

працівники сільського господар�

ства, механізатор �нагороджений

орденом «За заслуги» III ступеня.

Я знаю колектив, і знаю, кому до�

ручити певну ділянку роботи.

Знаю, що можу не перевіряти: усе

буде виконано бездоганно. Але

щоранку о шостій їду, як то ка�

жуть, по великому колу – по всіх

ділянках. Щоб  упевнитися, що

зроблено і визначитися з планами

на наступний день. Не знаю, що

мене до цього штовхає:  звичка чи

селянський інстинкт».

Завжди і в усіх питаннях не�

простого і часто�густо нелегкого

життя села Анатолій Григорович

розкриває свій невичерпний бага�

тогранний талант керівника і лю�

дини великої душі: про все ми�

слить масштабно – і про економі�

ку господарства, і про людей, і про

соціальний, духовний та культур�

но�естетичний розвиток рідного

краю. 

Сьогодні ТОВ «Гайчур» – це

підприємство, на якому працівни�

ки отримують стабільну високу за�

робітну плату, стовідсоткову пре�

мію та інші матеріальні заохочен�

ня. А їх беззмінний упродовж 27

років керівник направляє мільйо�

ни гривень отриманого прибутку

від інтенсивного виробництва на

соціальну сферу. Вздовж централь�

ної вулиці селища Тернувате виса�

джені сотні ялинок. Районні та

місцеві заклади охорони здоров'я

та освіти завжди відчувають на собі

турботу Анатолія Григоровича.

Особливої уваги приділяє він ро�

звитку спорту в районі. За його ак�

тивної участі було створено моло�

діжний футбольний клуб «Та�

врія»– чемпіон України серед не�

професійних сільських команд і

трикратний призер Кубку України

«Золотий колос». За цей час вихо�

вано вісім майстрів спорту, а спор�

тивний наставник отримав почес�

не звання Заслужений тренер Ук�

раїни. 

Крім того, Анатолій Головко –

постійний і єдиний спонсор що�

річних районних шахових турнірів,

присвячених пам'яті Героя Ра�

дянського Союзу Михайла Андрі�

йовича Плакси (працівника ту�

тешнього колгоспу «Комунар» і

військового льотчика, який ге�

ройськи загинув, захищаючи рідну

землю від фашистської навали під

час Великої Вітчизняної війни) і до

Дня працівників сільського госпо�

дарства. Внеском Анатолія Григо�

ровича в соціальну інфраструктуру

селища є будівництво приміщень

пошти, бібліотеки, готелю, стадіо�

ну, селищних доріг, реконструкція

Будинку культури та меморіальних

комплексів, благоустрій та озеле�

нення території Теринуватого.

Гостям в «Гайчурі» завжди раді,

зустрічають їх привітно і хлібо�

сольно. Останніми роками тут від�

булося чимало подій. Красуні�

ялинки підросли і стали візитів�

кою селища. Територію господар�

ського двору прикрасили клумби з

квітами, екзотичні рослини між

альпійськими гірками, фонтани і

навіть живий куточок – з павича�

ми. Для відпочинку механізаторів

побудовані комфортабельна сауна,

більярдна і їдальня. 

Нині техніка вся прибрана і

закрита в ангарах. Жнива закінчи�

лася і гайчуровці всі разом зібра�

лися на відпочинок. Це стало доб�
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Анатолій Головко: 

«Хочу залишити по собі слід на землі!»
ОСОБИСТІСТЬ Директор ТОВ «Гайчур» Новомиколаївського району
Запорізької області, Герой України, Заслужений працівник сільського
господарства, кавалер ордену «За заслуги» ІІІ ступеню Анатолій Головко
ніколи не задавався питанням, ким бути у цьому житті. З юнацьких років
твердо знав, що працюватиме на рідній землі. Його можна назвати
щасливою самодостатньою людиною, яка сама створила себе. 



рою традицією – оздоровлювати спі�

вробітників. Спочатку це були курор�

ти Моршина і Трускавця, потім відві�

дали Єгипет. А цього року летять до

Іспанії на Канарські острови. Всі ви�

трати – за рахунок фірми. Завжди ди�

ректор залишається вірний своїм

життєвим принципам – все для лю�

дей, поруч із якими він живе, тру�

диться і відпочиває.

Є у Анатолія Григоровича і осо�

блива турбота – в Тернуватому три�

ває будівництво православного Хра�

му Святого Анатолія, який буде од�

ним із найкрасивіших в Україні. На

теренах Теренуватого мешкає понад

півтори тисячі людей, для яких відте�

пер це святе місце стане у пригоді.

Тільки цього року на його зведення

виділено господарством мільйон гри�

вень. Анатолій Григорович особисто

керує процесом, адже у штатному

розкладі товариства посада бригадира

і техніка�будівельника не передбаче�

на. Триває будівництво вже дев'ять

років. 

І цього року 2 листопада сталася

довгоочікувана подія – місцева гро�

мада стала свідком установки цен�

трального куполу, дзвіниці та воздви�

ження над ними православних хре�

стів. Один хрест – на висоті тридцяти

двох метрів – меценат, Герой України

Анатолій Головко встановив особи�

сто. Цю церемонію освятив архієпи�

скоп Запорізький і Мелітопольський

Лука. На підкреслення урочистості

моменту вдарили церковні дзвони,

розколовши тишу. Ці справжні ви�

твори мистецтва було привезено зі

Свято�Успенської Почаївської Лаври.

На території Храму розташувався

ошатний будиночок родини свяще�

ника; довкола висаджені квіти, дере�

ва і, звичайно ж, вічнозелені ялинки.

Саме вони, а також береза і калина

червона – улюблені декоративні рос�

лини Анатолія Григоровича.

Любов до рідної землі і безмежна

творча енергія надихнули невтомного

трудівника на створення маленької

«Асканії Нової» на природних землях

Новомиколаївського району. Багато

коштів і фізичних сил докладено

Анатолієм Головком до здійснення

заповітної мрії – поєднання природ�

ного ландшафту українського степу з

розведенням рідкісних порід птахів і

тварин. На 270 га тут було створено

зоологічний парк «Таврія», де чудово

почувалися і давали потомство бізо�

ни, лані, олені, муфлони. Пізніше за�

повідник було виділено у самостійну

структуру і віддано в інше підпоряд�

кування, про що його творці досі

шкодують. 

Сьогодні у Головка, що нази�

вається, для душі є власний міні�за�

повідник, у колекції якого понад 20

видів фазанів 3 види павичів, є страу�

си. Власноруч посаджений ним сад з

160 фруктових дерев: груші, яблуні,

черешні, вишні, самих персиків по�

над 20 сортів. А ще – закладено ви�

ноградник з переважно столових і

морозостійких сортів. Але особливе

задоволення Анатолій Григорович от�

римує від роботи на пасіці. І коли в

гості приїжджають п'ятеро онуків, ді�

дусь завжди щедро пригощає їх таким

смачним і корисним медом.

Щодо злободенних питань сього�

дення, то господар відповів так:

«Краще майбутнє для України не

створять ні Євросоюз, ні Митний

союз. Я вважаю, що потрібно завер�

шити земельну реформу. Аграрії хо�

чуть визначеності в земельних відно�

синах і впевненості в завтрашньому

дні. Україна сьогодні не використо�

вує свій потенціал в АПК навіть на�

половину. Запаси чорнозему нам до�

зволяють отримувати зернових по

10�12 тонн з гектару. Ми можемо на�

годувати всю Європу, а не сьогод�

нішні лідери – Німеччина і Голлан�

дія з їхніми відверто мізерними зе�

млями. Деякі керівники сільгосппід�

приємств чекають вступу до Євросо�

юзу і сподіваються на дотації у 350�

400 євро на гектар. І, напевно, так і

буде за цивілізованими правилами.

Але задумайтеся про інше питання.

Вважаю, що сьогодні наші певні аг�

рарії живуть у тепличних умовах.

Адже ми не тільки будемо отримува�

ти, доведеться ще й віддавати – бра�

ти участь у соціальних програмах,

виконувати природоохоронні вимо�

ги, займатися неприбутковим тва�

ринництвом, дотримуватися сівозмі�

ни, а не вирощувати тільки моно�

культуру – соняшник. 

Я не можу зараз усіх, хто займа�

ється землею, назвати аграріями. Ба�

гато випадкових людей прийшло

2000�го на хвилі розпаювання, орен�

ди землі. І таких – 50�60%. У місті з

бізнесом не вийшло – прийшли на

село. Для них це просто бізнес,

сільськогосподарський бізнес. А лю�

бові до землі немає. Такий керівник

поводиться, як вампір, а земля для

нього – лише донор. Проте земля не

любить випадкових людей. 

Я би, приміром, зобов'язав хлібо�

робів сіяти зернобобові, люцерну –

мінімум на площі 20�25% ріллі. Це

необхідно для підвищення родючості

ґрунтів. У нашій природній зоні це

рівнозначно тому, що земля відпочи�

ває під паром.

Я вважаю так: вступимо ми до

Євросоюзу   – не вступимо, життя

нас змусить господарювати так, як це

роблять європейські аграрії. На орен�

дованих нашим господарством зе�

млях дотримується сівозміна, всі ви�

моги технології, вносяться добрива. І

сина Сергія я цьому навчив. Не дав

йому наробити дурниць на землі, три

роки тримав, як кажуть, під своїм

крилом. Зараз він очолює ТОВ «Сві�

танок» у сусідній Самійлівці. 

Незважаючи на те, що земля

орендована, я ставлюся до неї по�гос�

подарському, дбайливо. Завжди був

прихильником купівлі�продажу зе�

млі. Приватна власність відразу пі�

двищить ефективність сільського

господарства. А сьогодні багато з тих,

хто працює на землі, не бачить сенсу

вкладати в неї кошти. Мовляв, земля

пайовиків, а не їхня, відповідно. Я

несу відповідальність і за урожай, і за

рентабельність, і за людей, які у в гос�

подарстві працюють, і за землю, яку

мені довірили місцеві мешканці.

Вважаю, що треба завжди порів�

нювати, що віддаєш і що береш. Хочу

залишити по собі слід на землі. Через

певний проміжок часу люди вже і не

згадають, які саме були показники

урожайності у директора Головка та

ТОВ «Гайчур». А залишиться для лю�

дей ялинова алея в центрі села, ялі�

вець вздовж дороги, сосновий гай,

Православний Храм, заповідник, бі�

бліотека і стадіон. Люди пам'ятати�

муть, що все це побудував і посадив

Головко».

І, наостанок, порада всім добрим

людям від Анатолія Головка: 

«Не влаштовуй розбір польотів

звечора. Краще прокинься раніше,

ретельно проаналізуй день минулий,

а вже потім вибудовуй плани на день

прийдешній. Здійсни пробіжку на

свіжому повітрі, поснідай вдома. І –

вперед, назустріч новому дню!»
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Зрошення допоможе 
і у рослинництві, 
і у тваринництві

У Запорізькій обласній державній адміністрації

відбулася нарада з керівниками сільськогоспо>

дарських підприємств, інспекцій та служб АПК щодо

аналізу ситуації в агропромисловому комплексі

області, яку провів заступник голови ОДА Олег

Ніколенко.

– ЩОРОКУ ми покращуємо показники: поточного року

обсяг валової продукції збільшився на 24%, що є другим

результатом серед областей України, а за виробництвом

сільськогосподарської продукції на одного сільського

жителя наш регіон посідає третє місце в Україні.

Зростання виробництва валової продукції отримано як

за рахунок збільшення продукції рослинництва – 131%,

так і за рахунок збільшення продукції тваринництва –

106%. При цьому в нашому регіоні складний клімат,

недостатньо опадів, тому для нас пріоритет – це

впровадження технологій, – зазначив Олег Ніколенко.

Директор Департаменту агропромислового розвитку

облдержадміністрації Андрій Ревуцький поінформував

учасників наради про основні підсумки роботи

агропромислового комплексу в поточному році.

За оперативними даними, за всіма категоріями

господарств області зібрано 2,2 млн тонн зернових та

зернобобових культур, 904,8 тис. тонн соняшника, 233

тис. тонн картоплі та 375 тис. тонн овочів.

За словами посадовця, поточного року непогані

показники досягнуто й у галузі тваринництва. Так, до

рівня минулого року станом на 1 грудня збільшено

поголів'я великої рогатої худоби на 18 тис. голів, свиней

– на 11 тис., птиці – на 55 тис., овець – на 11 тис. голів.

За рахунок збільшення поголів'я корів на 500 голів та

підвищення їх продуктивності виробництво молока

зросло на 7,6 тис. тонн.

Поточного року за рахунок інвестицій збудовано та

введено в експлуатацію в Гуляйпільському та

Оріхівському районах пташники потужністю відповідно

на 60 та 100 тис. курей�несучок, молочно�доїльний цех у

Кам'янсько�Дніпровському районі на 1,2 тис. голів корів,

завдяки чому очікується річне виробництво молока 4,2

тис. тонн, – зазначив Андрій Ревуцький.

– Переконаний, що досягти високих показників у

рослинництві можна завдяки розвитку зрошувального

землеробства. В останні роки фактична площа поливу

складає близько 55 тис. га із наявних 240 тис. га. Площі

зрошувальних земель,  де можливе відновлення

меліоративних систем без значних капітальних витрат,

складають 150 тис. га, тож нам необхідно зосередити

особливу увагу на вирішенні цього питання. Розвиток

зрошувального землеробства також надасть можливість

покращити кормову базу, що в свою чергу дозволить

збільшити поголів'я тварин, особливо – молочного

скотарства, – підкреслив Андрій Ревуцький.

Також, за словами посадовця, наступного року

планується впровадити енергозберігаючі технології на

площі 800 тис. га.

За підрахунками департаменту, прогнозоване

виробництво м'яса в живій вазі складає 88,6 тис. тонн,

молока – 266,1 тис. тонн, яєць – 722,1 млн одиниць.

Очікуване поголів'я великої рогатої худоби складає 119,9

тис. голів, у тому числі корів – 61,4 тис. голів, свиней –

343,1 тис. голів, овець – 54,2 тис. голів.

За інф. прес>служби Запорізької ОДА. Фото: www.zoda.gov.ua
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РОСІЙСЬКА Федерація, Украї�

на і Казахстан мають намір ко�

ординувати свої дії на світовому

ринку зерна, повідомив прези�

дент Росії Володимир Путін,

відкриваючи засідання російсь�

ко�української міждержавної

комісії, пише видання «Дело».

Коментуючи стан російсь�

ко�українських зв'язків, він на�

гадав, що РФ є найбільшим

торговим партнером України,

чия частка у зовнішньоторго�

вельному обороті досягає 30%.

«Є зрушення в сільському

господарстві, в т.ч. в торгівлі

зерном. Нині формується при�

чорноморський діловий комітет

за участю Росії, України і Казах�

стану, який дозволить коорди�

нувати дії трьох провідних по�

стачальників на світовий ринок

зерна», – сказав він.

10 грудня закінчився термін

виконання доручення прем'єр�

міністра Російської Федерації

Дмитра Медведєва Міністер�

ства сільського господарства

РФ, згідно з яким відомство по�

винно було представити ідеї з

координації торговельної полі�

тики трьох країн на світовому

зерновому ринку.

Коментуючи даний факт, за�

ступник міністра сільського

господарства Росії Ілля Шеста>

ков зазначив, що Мінсільгосп

продовжує роботу в даному на�

прямку.

«Згідно з домовленістю, до�

сягнутою на останній зустрічі

глав урядів трьох країн у жовтні

2013 р., сторони представлять

спільні пропозиції щодо ство�

рення зернового пулу на затвер�

дження в уряди своїх країн у

першому кварталі 2014 року. За�

раз йде таке опрацювання на

рівні експертів – це і є виконан�

ня доручення», – сказав він.

Нагадаємо, за жовтневими

словами вітчизняного аграрно�

го міністра Миколи Присяжню�

ка, таке об'єднання, що матиме

назву Причорноморський зер�

новий комітет, займатиметься

виключно моніторингом ринку

зерна в зазначеному регіоні.

Крім того об'єднання дозволить

робити прогнози внутрішнього

споживання Причорноморсь�

кого басейну і прогнози експор�

ту зернових.

Крім того, відомо, що Міні�

стерство аграрної політики та

продовольства України веде пе�

реговори з країнами Причорно�

морського басейну про створен�

ня Причорноморської зернової

біржі.  

* 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 13 грудня 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) 227,16 6,1825 $0,1900 6,2875 $0,2225 6,3475 $0,2175 6,3700 $0,1700 6,4600 $0,1625
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 241,4 6,5700 $0,4825 6,7250 $0,2300 6,7575 $0,2050 6,7425 $0,1425 6,8400 $0,1450
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 235,98 6,4225 $0,2400 6,6050 $0,2375 6,7150 $0,2175 6,8150 $0,1850 6,9075 $0,1575
CBOT Чикаго (Кукурудза) 165,57 4,2050 $0,0350 4,2550 $0,0875 4,3375 $0,0900 4,4075 $0,0900 4,4600 $0,1000

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

487,72 13,2750 0,0200 13,1375 0,0325 12,9700 0,0050 12,8400 $0,0375 12,5400 $0,0450

США. Ставки океанського фрахту на 13 грудня 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) 21 20
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) 37
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) 35

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) 31
Близький Схід (Єгипет) 41
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 53
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 36 34
Тайвань 33 32
Південна Корея 31 30
Японія 32 31

За даними ВГО «УАК», agroconf.org

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

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Березень '14 $0,6299 167,3153
CBOT – Травень'14 $0,6299 170,6222
CBOT – Липень'14 $0,5512 173,3780

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Січень '14 $0,6842 236,7269
Euronext – Березень '14 $1,0263 239,8057
Euronext – Червень '14 $0,6842 242,8845

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Березень '14 $2,5721 225,0919
CBOT – Травень'14 $2,4251 227,5170
CBOT – Липень'14 $1,9107 228,6193

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Січень '14 $0,6842 283,9354
Euronext – Березень '14 $1,0263 276,7515

Euronext – Травень '14 $1,0263 273,6727
Лондон – Січень '14 $0,9008 267,6875

Лондон – Березень '14 $0,2457 269,0796
Лондон – Травень '14 $1,4740 271,0449

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Лютий '14 $3,4209 494,3213
Euronext – Травень '14 $2,7367 491,2425
Euronext – Серпеь '14 $5,4735 481,6639
Вінніпег – Січень '14 $0,8392 415,6098

Вінніпег – Березень '14 $0,9325 425,3077
Вінніпег – Травень '14 $0,6190 434,3529

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Березень '14 $0,1160 205,6101
CBOT – Травень '14 +0,3481 194,1229

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Січень '14 $8,2306 486,4866
CBOT – Березень '14 $7,7162 482,6652

CBOT – Травень '14 $6,7608 477,1537
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Січень '14 $7,4956 486,3348
CBOT – Березень '14 $9,8105 471,4537

CBOT – Травень '14 $8,7082 459,9898
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT – Січень '14 $0,5507 86,0352
CBOT – Березень '14 $0,5507 86,7401

CBOT – Травень '14 $0,5727 87,4449
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Січень '14 $4,8502 336,5352
CBOT – Березень '14 $5,2911 335,6534

CBOT – Травень '14 $4,6297 337,0864
Етанол Ціна ($) за літр

CBOT – Січень '14 +0,0024 0,4814
CBOT – Лютий '14 +0,0037 0,4476

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Грудень '13 $0,0044 4,3067
CME – Січень '14 $0,0066 4,4097
CME – Лютий '14 $0,0132 4,4141

Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон – Березень '14 $9,9000 433,4000
Лондон – Травень '14 $8,9000 441,0000
Лондон – Серпень '14 $7,8000 448,1000
NYBOT – Березень '14 $1,5419 350,0000

NYBOT – Травень '14 $1,5419 353,0837
NYBOT – Липень '14 $0,8811 357,7093

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 18 грудня 2013 року

Росія підтвердила наміри щодо Зернового комітету
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Рослинництво. За січень�

листопад п.р. індекс обсягу ви�

робництва продукції рослинниц�

тва порівняно з відповідним пе�

ріодом 2012 р. становив 115,1%, у

т.ч. в аграрних підприємствах –

122,2%, у господарствах населен�

ня – 107,2%.  

Під урожай 2014р. озимі на

зерно та зелений корм посіяно на

площі 8,8 млн.га (на 4,4% менше,

ніж торік), у т.ч. зернові на зерно

– 7,8 млн.га (на 3,9% менше), рі�

пак озимий на зерно – 0,95 млн.га

(на 7,6% менше).

Тваринництво. У січні�ли�

стопаді п.р індекс обсягу вироб�

ництва продукції тваринництва

порівняно з відповідним періодом

2012 р. становив 104,5%, у т.ч. в

аграрних підприємствах –

108,3%, господарствах населення

– 101,8%.

На початок грудня п.р. насе�

ленням утримувалось 70,8% за�

гальної чисельності великої рога�

тої худоби, у т.ч. корів – 78,0%,

свиней – 52,2%, овець і кіз –

86,6%, птиці всіх видів – 44,7%.

Аграрними підприємствами

(крім малих) у січні�листопаді п.р.

порівняно з відповідним періодом

2012 р. обсяг вирощування худо�

би та птиці збільшено на 12,0%, у

т.ч. свиней – на 15,6%, птиці – на

12,7%, але скорочено вирощуван�

ня великої рогатої худоби (на

1,5%); відношення загального об�

сягу вирощування худоби та птиці

до реалізації тварин на забій ста�

новило 106,4% (у січні�листопаді

2012 р. – 107,5%).  

Реалізація сільськогоспо>

дарської продукції. Загальний

обсяг реалізованої аграрними під�

приємствами власно виробленої

продукції за січень�листопад 2013

р. порівняно з відповідним періо�

дом 2012 р. збільшився на 6,3%, у

т.ч. продукції рослинництва – на

6,4%, продукції тваринництва –

на 6,1%.

Середні ціни продажу аграрної

продукції сільськогосподарськи�

ми підприємствами за всіма на�

прямами реалізації за січень�ли�

стопад 2013 р. порівняно з відпо�

відним періодом 2012 р. знизили�

ся на 2,6%, у т.ч. продукції рос�

линництва – на  6,6%, тваринниц�

тва – зросли на 1,1%. У листопаді

порівняно з жовтнем п.р. середні

ціни реалізації сільськогосподар�

ської продукції зросли на 1,2%, у

т.ч. рослинництва – на 3,4%, тва�

ринництва – знизилися на 2,8%

Надходження цукрових

буряків на переробні підпри>

ємства. Станом на 1 грудня 2013

р. на переробні підприємства від

усіх категорій господарств зага�

лом надійшло 8296,8 тис.т цукро�

вих буряків (майже вдвічі менше,

ніж на 1 грудня 2012 р.). Куплено

2831,9 тис.т (34% всіх надхо�

джень), надійшло на давальниць�

ких засадах – 2471,1 тис.т (30%),

надійшло на переробку власно

вироблених цукровими заводами

цукрових буряків – 2993,8 тис.т

(36%). 

Наявність зерна та насін>

ня соняшнику. На 1 грудня п.р.

у сільськогосподарських підпри�

ємствах (крім малих) та підприєм�

ствах, що здійснюють зберігання,

переробку зернових культур, було

в наявності 27,6 млн тонн зерна

(на 29% більше проти 1 грудня

2012 р.), у т.ч. 8,2 млн тонн пше�

ниці, 2,1 млн тонн ячменю, 15,6

млн тонн кукурудзи, 0,4 млн тонн

жита. Безпосередньо у сільсько�

господарських підприємствах збе�

рігалося 15,3 млн тонн зерна (на

43% більше), у т.ч. 4,7 млн тонн

пшениці, 1,6 млн тонн ячменю,

7,8 млн тонн кукурудзи, 0,2 млн

тонн жита. Зернозберігаючі та

зернопереробні підприємства

мали в наявності 12,3 млн тонн

зерна (на 15% більше), у т.ч. зер�

нозберігаючі – 9,4 млн тонн (на

16% більше).

Запаси насіння соняшнику

становили 7,3 млн тонн (на 51%

більше, ніж на 1 грудня 2012 р.),

із них безпосередньо в аграрних

підприємствах (крім малих) збері�

галося 3,5 млн тонн (на 61% біль�

ше), підприємствах, що здійсню�

ють його переробку та зберігання,

– 3,8 млн тонн (на 42% більше,

ніж торік).

Сільське господарство України 
у січні�листопаді 2013 року

СТАТИСТИКА У січніEлистопаді 2013 року індекс обсягу сільськогосподарського виробництва
порівняно з відповідним періодом 2012 року становив 111,7%, у т.ч. у сільськогосподарських
підприємствах – 118,4%, у господарствах населення – 105,2%.

За матеріалами Держстату України (ЕкспресEвипуск від 16 грудня 2013 р.)

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

Таблиця 3. Реалізація основних видів продукції сільгосппідприємствами (крім малих) у січніEлистопаді 2013 р.

Продукція
Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації Довідково: листопад 2013 р.

тис.тонн у % до січня$лис$
топада 2012 р.

грн. за т
(тис.шт.)

у % до січня$лис$
топада 2012 р.

грн. за т 
(тис.шт.)

у % до 
жовтня 2013 р.

Зернові культури 30441,9 106,1 1320,3 86,1 1056,7 103,8
у т.ч. пшениця 11968,3 105,4 1368,7 89,1 1376,5 104,3

жито 272,8 95,7 1111,2 84,5 953,3 101,8
ячмінь 2877,5 97,2 1454,9 92,1 1341,6 94,5
кукурудза 14535,2 109,5 1224,8 82,2 976,0 105,9

Насіння соняшнику 6605,1 100,6 2976,0 84,9 2570,9 103,8
Соя 1796,1 106,6 3462,1 101,9 3206,5 101,1
Ріпак 2070,1 170,4 3045,5 78,0 3143,0 97,1
Цукрові буряки 3852,82 47,9 368,7 85,9 364,5 98,5
Худоба та птиця (у живій вазі) 1695,0 108,9 12720,8 94,2 12362,5 93,9
у т.ч. велика рогата худоба 187,0 113,0 10747,5 84,9 10821,0 98,5

свині 415,3 112,8 15839,9 97,4 15288,8 94,7
птиця 1088,8 106,9 11864,1 93,8 11538,5 92,8

Молоко та молочні продукти 2204,2 101,1 3325,0 125,2 3620,8 104,0
Яйця, млн шт. 10154,6 101,2 646,2 103,8 810,7 99,2

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення
на

1 грудня
2013 р.

до 1 грудня 
2012 р.

на
1 грудня
2013 р.

до 1 грудня 
2012 р.

на
1 грудня
2013 р.

до 1 грудня 
2012 р.

+/– у % +/– у % +/– у %
Велика рогата худоба 4971,2 111,7 102,3 1451,9 $61,1 96,0 3519,3 172,8 105,2
у т.ч. корови 2565,8 $16,0 99,4 565,5 $12,8 97,8 2000,3 $3,2 99,8
Свині 8312,1 339,7 104,3 3969,1 349,9 109,7 4343,0 $10,2 99,8
Вівці та кози 1924,3 123,8 106,9 257,1 $10,6 96,0 1667,2 134,4 108,8
Птиця 245509 17203 107,5 135824 14924 112,3 109685 2279 102,1

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

Продукція

Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %

січень$
листопад
2013 р.

у % до 
січня$листо$
пада 2012 р.

січень$
листопад
2013 р.

у % до 
січня$листо$
пада 2012 р.

січень$
листопад
2013 р.

у % до 
січня$листо$
пада 2012 р.

січень$
листопад
2013 р.

січень$
листопад
2012 р.

М'ясо1, тис.т 2944,2 108,1 1764,6 113,0 1179,6 101,6 40,1 42,6
Молоко, тис.т 10779,0 100,9 2388,9 101,4 8390,1 100,8 77,8 77,9
Яйця, млн.шт. 18110,2 102,4 11107,5 102,2 7002,7 102,9 38,7 38,5

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва



ЦЬОГО РОКУ компанія «НІБУЛОН»,
за особистої ініціативи генерального
директора Олексія Вадатурсь>

кого, розпочала комплексну та си�
стемну програму з переоснащення
Миколаївської міської дитячої лікар�
ні №2. Тож компанія продовжила
свою благодійну ініціативу, до якої
наразі долучилися й інші миколаїв�
ські підприємства та меценати.
У День Святого Миколая, 19 грудня,
у приміщенні лікарні відбулася чер�
гова урочиста передача сучасного
медичного обладнання, призначе�
ного для лікування та обстеження
маленьких миколаївців.
Серед обладнання, подарованого
«НІБУЛОНом» цього року:
– дефібрилятор�монітор ДКІ�Н�10
(Україна): призначений для ліку�
вального впливу на серце людини
одиночним біполярним електрич�
ним імпульсом;
– камера УФ МОБІЛ (Україна): ви�
користовується для зберігання сте�
рильного інструменту після стерилі�
зації та перед використанням;
– пульсоксиметр Rad 5 (США): ме�
дичний контрольно�діагностичний
прилад для вимірювання рівня кис�
ню капілярної крови;
– портативний кардіограф Heaco
(Великобританія): медичний при�
лад с повноцінними функціями ста�
ціонарного кардіографа, який іде�
ально підходить для швидкої допо�
моги.
Нагадаємо, що у лютому 2012 року
відбулася презентація відділення
грудного віку, що було відремонто�
ване та обладнане сучасною медич�

ною апаратурою на кошти компанії.
Крім того, для створення затишних
домашніх умов для дітей та їх бать�
ків було придбано зручні роздягаль�
ні, новий холодильник, встановлені
електроплити, стільці та столи, нові
зручні ліжка для маленьких пацієнтів
та їхніх батьків тощо.
Наприкінці минулого року, у грудні,
для відділення анестезіології та реа�
німації лікарні було придбано реа�
німаційно�хірургічні монітор та опе�
раційний стіл.
Загальна сума інвестицій компанії у
здоров'я маленьких городян вже
склала 600 тисяч гривень!
За останніми підрахунками, щороку
до міської дитячої лікарні №2 по�
трапляють близько 7 тисяч дітей,
70% яких мають можливість кори�
стуватись обладнанням, подарова�
ним компанією «НІБУЛОН». Зокре�
ма, за минулий рік більше 3 тисяч
юних миколаївців скористались
ультразвуковим інгалятором «Вул�
кан», а життя 50 дітей допоміг вря�
тувати реанімаційно�хірургічний
монітор. Щоденно близько 60 діт�
лахів проходить лікування у хірур�
гічному кабінеті, де використову�
ються подаровані компанією опера�
ційні лампи та стіл. Кожен із трьох
нових електрокардіографів щодня
допомагає в лікуванні 10 дітей. На
апаратах «Полюс�3» та «Ранет» кож�
ного місяця проходять лікування
близько 180 маленьких пацієнтів.
Гематологічний аналізатор «Медо�
нік» та аналізатор сечі CL�50 забез�
печують проведення 15�20 аналізів
щодня кожний.
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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.

На варті здоров'я дітей Спілка аграрних журналістів України 
зросла до 40 багнетів

20 грудня цього року відбули�

ся звітно�виборчі збори Спілки

аграрних журналістів України

(САЖУ), котра є членом Міжна�

родної федерації аграрних журна�

лістів (IFAJ).

Президент САЖУ Юрій Ми>

хайлов відзвітував про діяль�

ність Спілки. Метою діяльності

Спілки, зокрема, є:

– Збирання та поширення ін�

формації про сільське господар�

ство та переробну промисловості. 

– Підтримка, відстоювання

та підвищення престижу журна�

лістів, які працюють в аграрних

засобах масової інформації; 

– Сприяння встановленню,

підтримці та поглибленню про�

фесійних і особистих контактів

між аграрними журналістами усіх

країн світу; 

– Допомога у підвищенні

професійного рівня аграрних

журналістів; 

– Сприяння покращенню

взаєморозуміння між сільсько�

господарськими виробниками та

іншими галузями економіки,

особливо зі споживачами.

Протягом останніх двох років

члени Спілки брали активну

участь у заходах Міжнародної фе�

дерації аграрних журналістів.

Так, 2012 року троє членів

САЖУ взяли участь в Конгресі

IFAJ у Швеції. Цього року член

Спілки Альона Новічкова стала

лауреатом конкурсу IFAJ серед

молодих журналістів і взяла

участь у Конгресі організації в

Аргентині.

Члени САЖУ останнім часом

приймали в Україні іноземних

журналістів із Японії та Канади і

сприяли їхньому ознайомленню

з вітчизняним аграрним секто�

ром економіки, системою аграр�

ної освіти, нашими профільними

громадськими організаціями.

У 2012 році Спілка разом із

Європейською бізнес�асоціацією

підготувала і провела тримісячний

майстер�клас з питань сучасних

біотехнологій, який проводив

д.б.н. Борис Сорочинський. Май�

стер�клас ліг в основу програми

підвищення кваліфікації журналі�

стів в усіх регіонах України.

Президія Спілки регулярно

інформує своїх членів про всі за�

ходи Міжнародної спілки аграр�

них журналістів, а також новини

у вітчизняному та закордонному

сільському господарстві.

Збори САЖУ визнали роботу

президії Спілки задовільною.

На наступний двохрічний

термін до президії Спілки обра�

но: Юрій Михайлов (журнал

«Пропозиція») – президент,

Тетяна Шелкопляс (газета «Агро�

профі») – віце�президент, Юрій

Дивак (журнал «Агробізнес Укра�

їна») – секретар. До складу Спіл�

ки було прийнято 5 нових членів

– аграрних журналістів. Тепер

САЖУ налічує 40 багнетів.

Серед інших питань на зборах

було обговорено можливість уча�

сті членів САЖУ у конгресі IFAJ,

який пройде 4�7 вересня 2014

року в Шотландії. 

Як зазначають організатори

наступного світового зібрання,

Британська Гільдія сільськогос�

подарських журналістів зробила

успішну заявку на проведення

престижного Всесвітнього кон�

гресу IFAJ у вересні 2014 року.

Великобританія прийматиме з'їзд

безпрецедентно – вшосте, і подія

співпаде з 70�річчям Гільдії.

Під назвою «Інновації від ма�

лих острівних» захід має на меті

продемонструвати британський

потенціал сільського господар�

ства і харчової промисловості, а

також аграрні інновації та пере�

дові науки і техніки у рамках сек�

тору АПК.

Програма конгресу складати�

меться з якомога більшого кола

питань щодо здобутків і проблем

британського продовольства і

сільського господарства, інфор�

маційних візитів, професійних

семінарів з розвитку агрови�

робництва світового рівня у по�

єднанні з чудовою шотландською

гостинністю.

Серед спікерів і учасників з

боку організаторів буде чимало

топ�політиків, провідних пред�

ставників агробізнесу та ключо�

вих громадських організацій.

Артем Житков


