
СОРТИ пшениці озимої Відрада,

Білоцерківська 177, Веселка,

Романтика, Ясочка і  Либідь

останніми роками набули попу#

лярності серед вітчизняних агра#

ріїв і відновили історичну спра#

ведливість, повернувши Білоцер#

ківській дослідно#селекційній

станції заслужене визнання, яке

було по#варварськи спаплюжене і

майже знищене разом із сортом

Білоцерківська 198 (районованим

1960 року на той час директором

станції А.А.Горлачем). За свіжими

даними, лише насіннєві посіви

Білоцерківської станції займають

в Україні 92 тис. га, з яких потім,

вже без статистики, насіннєвими

господарствами вирощується без#

ліч посадкового матеріалу з висо#

ким генетичним потенціалом. 

Мало хто знає, що за ними

стоїть тендітна і талановита жінка

зі сталевим характером, яка і досі

продовжує плідно і надто активно

працювати: дослідницька робота,

виступи перед аудиторією і лекції

в аграрних вишах, підготовка ста#

тей, листування з іноземними

селекціонерами з усього світу,

відвідини днів поля і тематичних

семінарів. 

Довелося сильно постаратися,

щоб вона приділила нам час для

зустрічі. Лариса Антонівна Бурде#

нюк#Тарасевич – доктор сільсь#

когосподарських наук, головний

науковий співробітник лаборато#

рії селекції зернових культур

Білоцерківської дослідно#селек#

ційної станції Інституту біоенер#

гетичних культур і цукрових буря#

ків НААН. Торік виповнилося 55

років її наукової діяльності і 25

червня вона відзначила свій 75#

річний ювілей.

«Мета зараз – отримати висо#

коадаптивні сорти, – починає

нашу розмову Лариса Антонівна,

– бо клімат став більш посушли#

вий і жаркий. Треба, щоб потен#

ційна урожайність рослин зберіга#

лася за несприятливих умов. Для

цього ми продовжуємо селекцій#

ний процес, і  до сортів обо#

в'язково складаємо технологічну

карту вирощування – сортову тех#

нологію, щоб сорт міг якнайпов#

ніше проявити свої можливості:

урожайність і якість. І ще, кіль#

кість добрив не забезпечує якості:

кожен сорт має свій генотип, як у

людей – одним корисні яблука,

іншим – груші, а хтось взагалі

алергік». 

Селекціонер, говорив автор

унікального сорту Безоста 1 Павло

Лук'яненко, має жити довго, при#

чому на одному місці і бути відда#

ним у любові. До тих слів Лариса

Антонівна додає: «Ніяка робота не

минає дарма. Наша робота вима#

гає просіяти незліченну кількість

піску, щоб зрештою виловити з

нього золотий самородок. А ще,

думаю, селекціонер має бути

одержимим своєю роботою, щоб

можна було втілювати безліч ідей.

І якщо хобі співпадає з реальною

роботою – це спасіння не лише

для селекціонера, а й для будь#

якого фахівця».
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Цінові тренди
на світових
ринках зерна

П Ш Е Н И Ц Я . Світовий

ринок пшениці протягом

минулого тижня залишався

стабільним. Поточні прогнози

на майбутній урожай та

оцінки стану посівів озимої

пшениці у США поки що не

надають підстав для значних

змін ціни. Аналогічна ситуація

й у Причорномор'ї, незважа#

ючи на несприятливі погодні

умови в окремих регіонах. 

Одним із сигналів до того,

що ціни найближчим часом

можуть продовжити повільне

зниження, є рішення Єгипту

відкласти на більш пізні пе#

ріоди проведення тендеру на

закупівлю продовольчої пше#

ниці з поставкою у травні. Ло#

гічно пов'язати таке рішення з

очікуванням більш вигідних

пропозицій від трейдерів. 

З іншого боку, останній

тиждень відзначився бурхли#

вою реакцією учасників рин#

ків основних культур, в тому

числі і пшениці, на політичні

конфлікти навколо ситуації,

що наразі склалася в Україні.

Цей фактор може створювати

підстави для спекуляцій та

надаватиме підтримку цінам

на певних відтинках часу, адже

основні учасники конфлікту,

Росія та Україна, мають знач#

ний вплив на формування

пропозиції на даному ринку.

Крім того, слід відзначити

інформацію щодо можливого

зростання попиту на продо#

вольчу пшеницю з боку Індо#

незії. Деякі аналітики вважа#

ють, що через зростання

потреби індонезійських пере#

робників у високоякісній

пшениці, імпорт даної країни

у найближчі п'ять років може

перевищити 10 млн т на рік

(проти близько 7,2 млн т

поточного маркетингового

року), що може вивести Індо#

незію на лідируючу позицію

серед імпортерів пшениці. 

На внутрішньому ринку

України станом на 05 березня

ціни на пшеницю стабілізува#

лись, завдяки відсутності знач#

них коливань курсу гривні від#

носно долара США. Ціни у

портах наступні: пшениця 2#го

класу – 2030#2300 грн/т, 3#го

класу – 2000#2250 грн/т, фураж

– 1870#2170 грн/т.

Продовження на стор. 7

Читайте на стор. 8�10

Ніяка робота не минає дарма

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

ДО СВЯТА 8 БЕРЕЗНЯ
НЕЖІНОЧА ПРОФЕСІЯ

Наш святковий нарис присвячено
послідовницям славетної Парасковії
Ангеліної, жінкам#механізаторам, які
нині працюють в АПК України. Сьогодні в
державі таких працює лише десять; із
шістьма з них ми поспілкувалися.

127

11

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
УКРАЇНА НА ПОЛОТНАХ ШЕВЧЕНКА
9 березня 2014 року Україна відзначатиме 200 років
від дня народження Тараса Шевченка. 
Світ знає чимало прикладів того, як одна людина
виявляє свій талант у різних видах мистецтва.
І творчою долею Тараса Григоровича опікувалися дві
музи. Шевченко був не лише поетом, а й художником,
який досягнув вершин мистецтва живопису.

ПЕРЕДПЛАТА	2014
Шановні читачі! Розпочалась передплата�2014!

Передплачуйте газету «АГРОПР ОФІ» на 2014�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

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

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

??.??.2014

Зміна 
за тиж(

день

Зміна 
з початку

року
UX(індекс (UA) 1080,60 (4,3% 18,7%
РТС (RU) 1164,63 (7,6% (19,3%
WIG 20 (PL) 2454,92 (0,9% 2,1%
WIG Ukraine (PL) 352,21 (16,9% (31,0%
DAX* (DE) 9542,02 (1,2% 1,1%
S&P 500* (US) 1873,81 1,6% 2,3%

На дослідних ділянках озимої пшениці Білоцерківської дослідно%селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН: 
директор станції Микола БУЗИННИЙ і головний науковий співробітник, доктор с.%г. наук Лариса БУРДЕНЮК%ТАРАСЕВИЧ

ВІТАЄМО ЗІ СВЯТОМ, 
ЛЮБІ ЖІНКИ!
Дозвольте від творчого колективу
«АГРОПРОФІ» щиро привітати вас зі
святом весни і любові – 88  ББееррееззнняя!
Бажаємо вам, любі берегині,
кохання, теплоти близьких сердець,
душевного комфорту, родинного
добробуту та щирості почуттів.



Дезинформація 
як тактика і стратегія
ВЛАСНЕ військовому вторгненню

передувала потужна інформаційна

кампанія, розрахована передусім

на жителів Росії та тих, хто черпає

новини з тамтешнього телеба#

чення. Головне завдання – ство#

рити переконання у нелегітимно#

сті київської влади, сформованої

внаслідок військового перевороту

та легітимності президентства Яну#

ковича. Але ж Верховна Рада була і

продовжує бути цілком легітим#

ною, більше того – вона ухвалює

свої рішення конституційною біль#

шістю (понад 300 голосів), що

робить необов'язковим підписання

законів Президентом – вони все

одно набувають чинності впродовж

10 днів.

Так само масовано вкидаються

у інформпростір і потім мусуються

вигадки про переслідування росіян

і навіть російськомовних, про без#

лад і збройні сутички на вулицях

українських міст тощо. Російське

телебачення показує чергу на при#

кордонному переході до Польщі, а

в синхроні повідомляє про масо#

вий вихід біженців до Росії. Власне

приводом для звернення «прем'єра

Криму» по допомогу до Росії була

начебто інформація про вбивства

російських громадян, котру він сам

пізніше і спростував.

Завдання у Росії доволі просте

– користуючись слабкістю Києва,

захопити побільше, щоб було чим

торгуватися. Адже цілком оче#

видно, що нова українська влада

денонсує Харківські угоди. Щоб

зберегти свій флот у Криму, пот#

рібно вжити рішучих заходів – від#

торгнути Крим, або хоча б Сева#

стополь. А що – є ж у Великобри#

танії місто#колонія Гібралтар, чим

Росія гірша?

Завдання максимум – спрово#

кувати громадянську війну в Укра#

їні, повалити існуючий уряд і знову

повернути до влади Януковича. Бо

якщо на українській території з

часом виникнуть бази НАТО, нія#

ких газу і нафти Росії не вистачить,

щоб цьому блокові протистояти.

Попри те, що цей сценарій з Яну#

ковичем реалізувати не вдалося,

продовжуються спроби за допомо#

гою низки провокацій заїжджих

«гастролерів» створити на Півден#

ному Сході передумови для феде#

ралізації, щоб контролювати хоча б

частину України. Зробити це

неважко – адже у нас хто голо#

сніше кричить, той і проривається

до влади. От і «намалювався» у залі

засідань Донецької ОДА «народ#

ний губернатор» Павло Губарєв

(«Моя популярність – це їхня

дурість», говорить він про ПР –

прим.ред.). Щоправда, 6 березня у

ЗМІ з’явилась інформація про те,

що співробітники СБУ за участю

бійців спецпідрозділу «Альфа» зат#

римали П.Губарєва за місцем про#

живання на підставі рішення суду

в рамках відкритого кримінального

провадження за ст. ст. 109, 110 та

341 КК України.

Сценарій захоплення Донець#

кої, Луганської, Харківської та

Одеської ОДА однаковий. Їхня

мета – оголосити місцеві референ#

думи для створення видимості

вимоги народу у федералізації. І

байдуже, що закону про місцеві

референдуми немає, а ідею федера#

лізації підтримують лише 15,8%

українців. Головне – «картинка»

для російських та світових ЗМІ.

Наразі Росія дуже нагадує

Німеччину 1930#х років. Унаслідок

поразки у Першій світовій Німеч#

чина за Версальським мирним

договором була позбавлена

частини території, але головне –

імперської величі. Завдання Гіт#

лера тоді й полягало у «збиранні

земель» та відновленні величі

Рейху. Він із завданням упорався,

тому й мав палку підтримку німців.

Гітлеру дозволили «прихватити»

слабших сусідів, і умиротворення

агресора лише розпалило його

апетит. Чим все це закінчилося –

знають усі. Те саме спостерігаємо

нині в Росії – їй конче бракує

імперської величі СРСР, і еконо#

мічні негаразди тамтешнє керів#

ництво намагається компенсувати

спробою «збирання земель». Якщо

світове співтовариство дозволить їй

захопити Крим, буде порушено

всю архітектуру післявоєнного гео#

політичного простору з його систе#

мою стримувань і противаг. 

Кримський 
театр маріонеток
У КРИМУ реалізується старий гіт#

лерівський сценарій, за яким захо#

плювали Судетську область Чехо#

словаччини. Судети належали до

найбільш промислово розвинутих

районів Чехословаччини і були,

безумовно, ласим шматком. До

того ж у регіоні з 5 млн населення

3,3 млн становили етнічні, так

звані судетські німці. 

У квітні 1938 року фашистська

Судетська німецька партія (СНП)

Конрада Генлейна за вказівкою

Гітлера висунула вимогу надати

Судетській області автономію. У

вересні гітлерівське керівництво

інспірувало заколот судетських

фашистів, а після його приду#

шення чехословацьким урядом,

стало відкрито загрожувати Чехо#

словаччині збройним вторгнен#

ням. Найбільш ганебною в ситуа#

ції виглядала позиція Великобри#

танії та Франції, котрі за спиною

уряду Чехословаччини домовилися

з Гітлером. Наслідки цього зговору

всім відомі – Німеччина окупувала

спершу Судети, а через півроку і

всю Чехословаччину.

Сіяти дестабілізацію – така

роль Росії на пострадянському

просторі: Придністров'я, Південна

Осетія, тепер Крим. Поки що

кримчани (а там 60% етнічних

росіян) у захваті – «Великий брат»

прийшов рятувати їх від «клятих

бандерівців». Новий кримський

прем'єр (якого крім Росії ніхто

законним прем'єром не вважає)

спішить якнайскоріше провести

референдум про автономію з перс#

пективою самостійної державності,

бо наразі його обрання судом виз#

нане незаконним, і слід поспішати,

поки російські багнети ще підтри#

мують хитке крісло. Бо той таки

суд вже видав ордери на арешт

обох «фігурантів» – і Аксьонова, і

Константинова.

Чому кандидатом у прем'єри

Криму в Росії  обрали саме

Аксьонова? Адже його «Руська

єдність» на останніх виборах до

тамтешньої Верховної Ради отри#

мала аж 3% голосів кримчан?

Мабуть тому що Анатолій Моги#

льов до прем'єрства в Криму був

міністром внутрішніх справ і знає,

чим закінчуються ігри в сепара#

тизм. Та й ніхто з більш серйозних

політиків на цю авантюру не пого#

дився, пам'ятаючи долю «прези#

дента Криму» Мєшкова. 

Валіза без ручки
ПРИПУСТІМО навіть, що Росії

вдасться анексувати Крим. Чи

виграють від цього самі кримчани?

Так, Росія дасть грошей, проте

гроші ці розпорошаться у владних

кабінетах (як це було в Осетії).

Основа кримської економіки –

курортний сезон – цього року буде

провалено (хто ж поїде в Крим, де

от#от почнуть стріляти). Навіть

офіційні кримські особи очікують

зниження кількості туристів на

30%, хоча якщо чесно, аби хоч 30%

приїхало. Восени, коли кримчани

підрахують збитки, почнеться

прозрівання: а чи не була ця спе#

цоперація спрямована на перероз#

поділ туристичних потоків з Криму

до Сочі? Путіну ж потрібно якось

«відбивати» колосальні кошти,

вкладені у розбудову тамтешньої

інфраструктури?

До того ж вода, газ та електрое#

нергія йдуть до Криму з України.

Без дніпровської води Північно#

Кримського каналу життєдіяль#

ність Криму взагалі неможлива.

Якщо анексія відбудеться, хто

постачатиме все це, та ще й возит#

име воду кримчанам – російські

танкери? Тобто без Південного

Сходу України Крим не нагорода,

а покарання – як та валіза без

ручки, кинути котру шкода, а

нести – важко. Але захопити тери#

торію Південно#Східної України

безкарно вже не вийде, хоча пере#

думови для цього і створюються.

Росії страшенно потрібно про#

демонструвати хаос у Криму, щоб

хоч якось виправдати свою інтер#

венцію. Міф про загрозу життя

росіян розвіявся як дим, бо його

спростував сам Аксьонов. Тепер

залишається один сценарій – про#

вокація українських військових у

Криму. Якщо «неозброєні грома#

дяни» спробують захопити війсь#

кові частини, солдати можуть від#

крити вогонь у відповідь, от вам і

«звірства української армії проти

мирних громадян», а значить і при#

від до захисту цих «мирних грома#

дян». Також як провокацію можна

використати тих#таки «мирних

громадян», озброєних автоматами,

вивезеними з однієї з українських

військових частин Криму. Вони

можуть «напасти» на російських

військових, і от вам підстава до

збройної відповіді. А тут якраз

місія ОБСЄ в Криму…

Що далі? Крим проведе рефе#

рендум про свою автономію і

повернеться до статусу, котрий він

мав у 1992#1995 роках. Не біда, що

референдум незаконний, і його

ніхто не визнає – визнає Росія, і

цього досить. Наразі стрімко ство#

рюють, чи намагаються створити,

усі атрибути держави – перепідпо#

рядковують силовиків, намага#

ються переманити на свій бік

армію. У результаті, ми матимемо

автономію, котра формально може

і належати Україні, проте ніякого

впливу Києва на Сімферополь не

буде – там керуватимуть російські

ляльководи. Таким чином, Росія

вб'є двох зайців – і флот в Криму

збереже практично назавжди (хто

ж з автономії відмовить їм у про#

довженні оренди), і економічні

проблеми Криму на себе брати не

буде – усі ресурси як і раніше йти#

муть з України.
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Війна, якої не було б
БАТЬКІВЩИНА В НЕБЕЗПЕЦІ! Кожна нація має виборювати право на власну державність і
самовизначення. І те, що нам у 1991 році незалежність далася без будь�яких зусиль, закон не
відміняє, просто відтерміновує боротьбу у часі. І от час настав – Росія спробувала знищити
державний суверенітет і територіальну цілісність України. Ніде правди діти – значна кількість
тамтешньої політичної еліти ніколи не вважала незалежну Україну справжньою державою. Ще поки
наші очільники танцювали під дудку Кремля, там дивилися на нас з поблажливою зверхністю –
мовляв, грайтеся у свою незалежність. Проте події останніх місяців вивели ситуацію на новий рівень.
В Україні будується держава, котра хоче бути уповні незалежною і для цього виходить зі сфери
впливу Росії. Здається таке там передрікали, але все одно були не готові. Втім, образ ворога з
українців почали ліпити ще з 2004�го, коли став зрозумілим напрямок нашого дрейфу у бік Європи.



Залишається лише розібратися,

хто оплачує все це «свято непо�

слуху», адже у березні виплати

бюджетникам Криму було зро�

блено навіть раніше, ніж у інших

регіонах держави. Чи зможе «авто�

номний» Крим надалі самостійно

оплачувати усі атрибути держави –

армію і флот, міліцію, прикордон�

ників? Чи це буде робити цен�

тральна українська влада? Як на

мене, занадто дорога ціна такої

опереткової незалежності.

І ще одне – поки що ніхто не

враховував у розкладах позицію

кримських татар. Як відомо, всі

вони – одностайно за український

Крим, бо до Росії у них свій влас�

ний несплачений історичний раху�

нок. Якщо поки що хиткий етніч�

ний мир в автономії вибухне націо�

нальним конфліктом – у гру нео�

дмінно вступить Туреччина, котра

з 1952 року є повноправним чле�

ном НАТО.

Реакція міжнародної 
спільноти
АТАКУЮЧИ Крим, Росія думала,

що цю акцію міжнародна гро�

мадськість проковтне так само, як і

грузинську війну 2008�го. Проте

тоді Грузія піддалася на провокацію

і сама розпочала бойові дії в Осетії,

тому військова акція росіян вигля�

дала хоч якось легітимною, недар�

ма ж вони назвали її «примус до

миру». Наразі ніяких приводів для

агресії не було, бо українські війсь�

кові в Криму не піддалися на про�

вокації і першими вогонь не від�

крили, а стріляти в них, коли на

тебе дивиться увесь світ, росіяни не

наважилися. Хоча, якщо вірити

Путіну, ніяких російських військо�

вих в Криму немає. Оті люди, що

озброєні останніми зразками

російської стрілецької зброї та

військової техніки, – всього лише

сили самооборони Криму.

Утім, українських військових,

дислокованих у Криму, агресори

спершу взагалі не брали до уваги,

вважаючи, що вони миттю перей�

дуть на бік «братньої армії». Тим

більший був шок, коли виявилося,

що «вони не здаються». Наші

військовики перемогли окупантів

силою духу і здійснили справжній

подвиг – перебуваючи у блокаді,

залишилися вірними присязі. І

хоча в українській армії служать і

етнічні росіяни, переходити на бік

агресора вони не стали – не споку�

сили їх ні обіцяні громадянство, ні

прибавка зарплати та квартири.

Тому реакція світу однозначна:

Росія може опинитися у міжнарод�

ній ізоляції, саміт великої вісімки у

Сочі вже зірвано, під загрозою

Параолімпійські ігри, ось�ось

можуть бути застосовані міжна�

родні санкції.  Позиція США

сувора – якщо війська не будуть

виведені, буде задіяно весь арсенал

засобів – від економічних санкцій

аж до військових дій. І це були не

просто слова – в Егейське море

увійшли кораблі 5 флоту США, в

тому числі авіаносець «Джордж

Буш», здатні знищити увесь Чор�

номорський флот Росії одним зал�

пом. От тоді Путін, може, й за�

думався: він сам прихильник сили,

тому і розуміє лише диктат сили

або загрозу силу її застосування.

Кінець одного міфу
АГРЕСІЯ росіян сприяла згурту�

ванню української політичної нації

та її орієнтації на Захід. Ну і тепер

вже остаточно поховано ідеологему

про братні слов'янські народи. Уже

остаточно ясно, що Митний союз

буде без України (якщо буде вза�

галі). Понад 79% українців вважа�

ють потрібним терміновий вступ

до НАТО, оскільки Росія публічно

відмовилася визнавати гарантії

української незалежності, надані

Будапештським меморандумом

1994 року. Як заявив Путін,

нинішня українська держава вини�

кла внаслідок революції і не є

наступницею тієї держави, з якою

було підписано угоди. За цією логі�

кою, ми й грошей Росії не винні:

Янукович же брав $3 млрд – от

нехай він і віддає…

Криза нарешті продемонстру�

вала, хто є хто: для кого Україна –

Батьківщина, а для кого – країна

проживання. Вже є і зрадники – як

от екс�командувач ВМС України

Денис Березовський. Дуже не

хочеться, щоб з'явилися і нові герої

Крут – а вони обов'язково будуть,

раптом що. Адже градус патріо�

тизму буде невпинно підвищува�

тися, і вже сьогодні військкомати

просять добровольців не прихо�

дити, а чекати виклику – наразі

такої кількості бажаючих вони

просто не в змозі «переварити».

Адже лише в неділю, і лише до

Дніпровського РВК Києва прий�

шло 486 добровольців, серед яких

навіть 68�літній дідусь.

Не залишились осторонь і

колишні президенти України:

Леонід Кравчук, Леонід Кучма та

Віктор Ющенко у спільній заяві

закликали українську владу денон�

сувати Харківські угоди про базу�

вання ЧФ Росії у Криму та термі�

ново підписати угоду про Асоці�

ацію з ЄС.

Події у Криму та на Півден�

ному Сході мають одну причину –

слабкість нинішньої київської

влади та її непрофесійність. У

самих подіях участь беруть дві сили

– «російські туристи» котрих увесь

минулий тиждень вербували через

Інтернет, а також місцеві кримі�

нально�чиновницькі угрупування,

котрі аж ніяк не зацікавлені у зміц�

ненні центральної влади і розсліду�

ванні їхньої нещодавньої діяльно�

сті. Значно комфортніше вони

будуть почуватися у власній «феде�

ральній вотчині». 

Ганьба Януковича
ПРИ ТОМУ, що навіть самі росі�

яни чудово розуміють, що прези�

дентом Янукович залишається

лише де�юре, бо він утік із країни,

залишивши за собою докази своїх

злочинів і багатств, викрадених у

народу України а власна Партія

регіонів узагалі зреклася його. Тим

не менш, Кремль продовжував

використовувати його у війні про�

ти України. Саме Янукович,

начебто, «погодив» у відповідності

з Конституцією України кандида�

туру Аксьонова на посаду Прем'єр�

міністра Криму. Втім, на цьому

його роль не закінчилася.

Першого березня він звернувся

до Путіна з проханням про війсь�

кову агресію проти України. При�

наймні такий текст оголосив Пред�

ставник РФ у Радбезі ООН Чуркін:

«Як законно обраний президент

України заявляю: події на Майдані,

незаконне захоплення влади приз�

вели до того, що Україна опини�

лася на порозі громадянської

війни. У країні панують хаос і

анархія. Життя, безпеку і права

людей, особливо на Південному

Сході і в Криму, під загрозою. Під

упливом західних країн здійсню�

ється відкритий терор і насильство,

люди переслідуються за політич�

ними і мовними ознаками».

Тому він звернувся до прези�

дента Росії Путіна з проханням

використати збройні сили РФ для

відновлення законності, миру, пра�

вопорядку, стабільності та захисту

населення України. Янукович,

вочевидь, забув, чи ті, хто від його

імені розповсюдили цей документ

не знали, що запрошення інозем�

них військових на територію Укра�

їни – виключна прерогатива Вер�

ховної Ради?

Що ж, власне кажучи, хоче від

нас Росія? У вівторок, нарешті, про�

яснилося – принциповими для

російської сторони є дві умови:

виконання угоди від 21 лютого, яка

включає в себе проведення консти�

туційної реформи та створення коа�

ліційного уряду. У цьому переговор�

ному процесі повинні бути предста�

влені всі політичні сили України.

Виявляється, росіяни не можуть

змиритися, що вперше за останні

роки склад українського уряду

попередньо не погодили у Кремлі.

Та відбулось засідання Ради

безпеки ООН, скликане, до речі,

на вимогу Росії. Вона хотіла вико�

ристати засідання для легітимізації

своїх дій у Криму, проте наштов�

хнулася на поголовне засудження

та викриття надуманості приводів

для агресії. І навіть представники

Йорданії та Руанди в ООН закли�

кали Путіна дотримуватися угод з

Україною. А тут ще й американсь�

кий флот на підході…

Та й ціна війни виявилася зави�

сокою: всього лише початок крим�

ської операції вже в понеділок

обвалив котирування акцій

московської міжбанківської валют�

ної біржі на 10%, і втрата капіталі�

зації російських компаній склала

астрономічні 2 трлн рублів ($55

млрд), що на 500 млрд рублів

більше, ніж росіяни «вбухали» у

сочинську зимову олімпіаду. У

випадку застосування міжнарод�

них санкцій російська економіка

може зазнати краху – почнеться

виведення іноземного капіталу. 

Після цього виявилося, що кон�

центрація військ на східних кордо�

нах України була всього�на�всього

навчаннями, і тепер військам нака�

зано повертатися у місця постійної

дислокації. Ну і, насамкінець, Путін

заявив журналістам, що необхідно�

сті вводити війська в Україну немає,

хоча можливість така є. Така собі

спроба хорошої міни при поганій

грі. Проте розслаблятися ще не час,

бо у Криму російських вояків пре�

достатньо і наразі виводити їх ніхто

не збирається. 

Олігархатом 
по сепаратизму
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ кадрова вак�

ханалія – інакше це не назвеш. Я з

самого початку був скептично

налаштований стосовно сумі�

щення вимог Майдану та дійсних

«спонсорів революції», але такого

навіть очікувати не міг. Скільки

переконували людей, що бізнес

має бути відділений від влади – і на

тобі. Ні, з точки зору політики,

призначення губернаторами най�

більших областей олігархів крок

надзвичайно вдалий – бо вони як

ніхто зацікавлені у збережені миру і

спокою, а тепер матимуть для

цього ще й важелі влади. Проте з

огляду Майдану, це – пряма зрада.

Поставити олігархів керувати

країною – це і добре – адже люди,

котрі зуміли побудувати успішний

бізнес, зможуть так само успішно

розбудовувати довірені їм регіони.

І погано – адже розбудовувати

вони будуть, не забуваючи про свої

власні інтереси. Проте хабарами їх

точно не купиш – не той масштаб.

Якщо діяльність олігархів�губерна�

торів виявиться успішною – їм,

вочевидь, забудуть і непрозору

приватизацію активів, і всілякі

«пустощі» з державною власністю,

рейдерство і офшорні «фокуси». Та

й про реприватизацію їх підпри�

ємств мова точно не йтиме. Ну, а

якщо не справляться – перетво�

ряться на цапів�відбувайлів.

Здається мені, що крок з приз�

наченням Тарути і Коломойського

ще раз засвідчив, наскільки

коротка «лава запасних» в укра�

їнській політиці, і наскільки сер�

йозно має бути оновлено увесь

наш політикум. Бо наступ ворога

ми зустріли абсолютно непідгото�

вленими. І лише на Східному кор�

доні проти умовно боєздатної

української армії, котра налічує

всього 125 тис. вояків (з них піхо�

тинців – 75 тис.), Путін сконцен�

трував 150�тисячне військо. Укра�

їна впродовж усіх років незалежно�

сті знищувала власну армію, ско�

рочуючи її чисельність та шко�

дуючи грошей на переозброєння.

Нова влада до всього цього додала

ще й кадрову нерозбірливість, і

випадок з щойно призначеним

командувачем�зрадником Березов�

ським – найкраща тому ілюстра�

ція. Так само поки що нічого не

можуть протиставити вакханалії

сепаратизму і СБУ вкупі з МВС.

Українська армія в Криму трима�

ється зараз лише на вірності при�

сязі, бо військові раптом опини�

лися на ворожій території без будь�

якої надії на допомогу з Києва. 

Але немає лиха без добра. Нео�

голошена війна дозволила нам

усвідомити, що країна – не лише

територія, а економіка – не лише

бюджет, з якого крадуть чинов�

ники. Тепер ми зрозуміли, як

важливо мати ефективний держав�

ний механізм управління, як пот�

рібна країні сучасна високопрофе�

сійна армія, дисциплінована і

чесна міліція, а для всього цього –

потужний патріотичний бізнес. А

значить потрібно відмовитися від

олігархічної моделі розбудови еко�

номіки, котра довела свою неефек�

тивність і переходити до цивілізо�

ваних правил гри, розбудовуючи

громадянське суспільство через

середній клас.

Олександр Максименко

Українські вояки охороняють ворота піхотної бази у с. Привольне в Криму. 2 березня 2014 року. Фото: Associated Press
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Весняний комплекс	2014
Площа пересіву озимих культур в Україні 2014 р. не перевищить
500 тис. га. Про це 6 березня в Києві заявив міністр аграрної
політики і продовольства України Ігор Швайка. 
Тож глава Мінагрополітики підтвердив прогноз відомства від 18
лютого ц.р., зазначивши, що 300 тис. га з них планувалося засіяти
кукурудзою. 
Слід нагадати, що площа пересіву озимих під урожай*2012
становила 1,5 млн га, під урожай*2013 р. – 0,5 млн га.
Наразі ярими культурами засіяно понад 30 тис. га, переважно на
Півдні України та в АР Крим. 
За словами міністра, посівна триває за  графіком, проте «є певні
загрози психологічного характеру, пов'язані з ситуацією в АР Крим,
а також економічного – через коливання курсу валют».
І.Швайка також підтвердив наміри Мінагрополітики звернутися до
Міністерства енергетики та вугільної промисловості про надання
аграріям ПММ за пільговою ціною.

Електронна видача 
складських документів на зерно
Державною інспекцією сільського господарства України, а саме
підпорядкованим їй державним підприємством «Держреєстри
України», введено в дію програму щодо видачі витягів з Основного
Реєстру складських документів на зерно в електронному вигляді,
повідомляє прес*служба Держсільгоспінспекції України. 
Основний  реєстр складських документів на зерно є електронною
базою даних, що формується на основі інформації реєстрів, які
ведуться на зернових складах через електронну мережу.
Зокрема, реєстрація складських документів на зерно здійснюється
для проведення моніторингу ринку зерна і забезпечення його
стабільного функціонування, надання  юридичним та фізичним
особам інформації про прийняте на зберігання зерно та про видані
складські документи.
Також Основний реєстр складських документів, окрім механізму
державного контролю, дає можливість сільгоспвиробнику
отримувати кредити у банку під заставу зерна на основі складських
документів.

Експорт вітчизняного зерна – рекордний
Україна виконує свої зобов'язання з експорту зернових, повідомляє
ІЦ Української аграрної конфедерації. За інформацією
Мінінфраструктури, станом на 3 березня ц.р. усі морські порти
країни функціонують у штатному режимі: вчасно виконуються
вантажно*розвантажувальні роботи, всі стивідорні компанії також
працюють без збоїв.
За даними КА «УкрАгроКонсалт», з початку 2014 року вантажообіг у
морпортах України становив 22,7 млн т, що відповідає рівню
минулого року.
У липні*лютому поточного сезону відвантаження зернових культур
перевищили 21,8 млн т порівняно з 16,5 млн т за аналогічний період
сезону 2012/13.
За оцінками операторів ринку, у лютому відвантажено 2648 тис. т
зерна порівняно з 1760 тис. т за аналогічний період торік. Зокрема,
відвантаження кукурудзи становили 2244 тис. т переважно до країн
ЄС, Єгипту і Тунісу. Експорт пшениці – 339 тис. т до Єгипту, Індонезії
і Ємену. Експорт ячменю мінімальний: лише 28 тис. т було
експортовано переважно до Ізраїлю. Також ми експортували 35 тис.
т сорго і 2,6 тис. т гороху .
Найближчим часом очікується відвантаження ще 735 тис. т зерна,
зокрема 103 тис. т пшениці і 632 тис. т кукурудзи.
Такі пришвидшені темпи відвантажень дозволяють прогнозувати
рекордний експорт (близько 30 млн т за сезон). При цьому
наступного сезону Україна може зібрати аналогічно високий
урожай кукурудзи і продовжити витісняти конкурентів зі
платоспроможних ринків.
Згідно з даними операторів ринку, у лютому Україна експортувала
264,7 тис. т соняшникової олії через морські торгові порти проти
250,6 тис. т олії за аналогічний період минулого року.
Крім того, 60,3 тис. т соняшникової олії було відправлено на
експорт через морські порти України до Індії та Ірану лише за два
березневі дні. До відвантаження найближчим часом заплановано
ще 140,1 тис. т. Експортні ціни FOB Чорноморські порти зросли на
$15 т за день внаслідок побоювання військових дій на Кримському
півострові. 
Експорт інших товарів олійного комплексу також задовільний.
Зокрема, у лютому через морські порти експортовано 154,3 тис. т
соняшникового шроту, 72,2 тис. т сої , 44 тис. т ріпаку, 15 тис. т
соняшнику, 5,1 тис. т ріпакової олії, 9,3 тис. т ріпакової макухи та 1
тис. т лляного шроту. За два дні березня було також відвантажено
16,5 тис. т соняшникового шроту і 13,9 тис. т соєвих бобів.
У цілому за сезон Україна може експортувати близько 3,9 млн тонн
рослинних олій у порівнянні з 3,25 млн тонн у минулому сезоні. 

ЗНАЧНА частина матеріально

технічних ресурсів овочівництва

закуповується за кордоном, тому

курс валюти прямо вплине на вар#

тість насіння, паливно#мастиль#

них матеріалів та засобів захисту

рослин, а відтак закладе високу

собівартість урожаю 2014 року. В

той же час споживчий попит

впродовж останніх трьох років

залишається низьким.

Рекордно високі ціни на овочі

в цьому році повинні б радувати

фермера, проте далеко не всі змо#

гли виростити і,  головне, –

зібрати без втрат урожай, адже під

час збирання майже місяць йшли

дощі. Це негативно вплинуло не

лише на обсяги зібраного, але й на

можливості його тривалого збері#

гання.

За словами віце#президента

Української асоціації виробників

картоплі Миколи Гордійчука,

перш ніж говорити про розвиток

галузі, потрібно чітко уявляти сьо#

годнішній стан справ у картопляр#

стві. На жаль, повністю довіряти

даним, котрі публікує Держстат

неможна, бо останні часи голов#

ним завданням цієї організації

було демонструвати «покращення

життя вже сьогодні», тому фак#

тичні дані можуть суттєво відріз#

нятися від заявлених. Особливо це

стосується саме картоплі, адже

основна маса (90#95%) її вирощу#

ється в господарствах населення,

де облік ведеться вельми умовно.

За даними асоціації картопля#

рів, у 2013 році площі під карто#

плю зменшилися на 11% (1,25 млн

га проти 1,4 млн). Головна при#

чина – низька ціна на неї впро#

довж останніх двох сезонів через

перевиробництво. Незважаючи на

зменшення площ, Держстат

рапортує, що картоплі зібрано

менше всього на 5% менше – 22

млн тонн, хоча фахівці асоціації

дають зовсім іншу цифру – 17,5

млн тонн, тобто на 25% менше,

ніж торік. Експерти «АПК#

Інформу» дещо оптимістичніші –

вони вважають, що зниження

виробництва картоплі склало 18%. 

Які чинники впливали на

ринок картоплі в останні роки? В

першу чергу – зниження посадко#

вих площ, викликане низькою

рентабельністю цієї культури,

неповна система захисту (оскільки

прибутки були невеликі, засоби

захисту і добрива закуповувалися

не в повному обсязі) та невисока

якість посадкового матеріалу.

Останній чинник буде мати вплив

на ринок ще впродовж кількох

років, бо останні кілька років

Україна майже не завозила базове

високоякісне насіння, основними

постачальниками якого є Німеч#

чина, Нідерланди і Польща.

Ще одним чинником зни#

ження виробництва стали погодні

умови – затяжна весна не дозво#

лила посадити картоплю в опти#

мальні терміни, а засуха та висока

температура періоду вегетації

негативно вплинули на бульбоу#

творення. Восени взагалі виник

тимчасовий дефіцит картоплі, бо

через дощі її неможливо було зби#

рати.

Як розподіляється урожай?

Внутрішнє споживання картоплі в

Україні складає близько 7 млн

тонн (100#130 кг на душу насе#

лення), ще 5 млн тонн заклада#

ється як насіннєвий матеріал. На

годівлю худобі витрачається 3 млн

тонн, а залишок у 4 млн тонн є

тим надлишком, котрий за

сприятливих умов можна було б

реалізувати за межами держави,

або піддати глибокій переробці

всередині країни.

Ну і про ціну. Її  динаміка

останні три роки радує виробни#

ків – якщо у 2012 році в березні

картопля від виробника кошту#

вала 1 грн/кг, то в 2013#му – вже

2,5 грн/кг. Цього року ціна стар#

тує від 5 грн/кг. Зокрема, на ринку

«Шувар» у 2012 році картопля

коштувала на рівні 1,1 грн/кг, а у

2014#му – 4,8#5 грн/кг. На ринку

«Столичний» картоплю продають

по 5,5#6,5 грн/кг, а на ринку

«Копані» – 5#5,3 грн/кг. Динаміка

цін у 2014 році дуже нагадує рік

2010#й.

Виникає слушне запитання:

що буде у цьому році? Які площі

будуть під картоплею та яка ціна

на неї складеться за результатами

сезону? Найбільш суттєво вплине

на ціну ринок ранньої картоплі.

Якщо у 2012 році ціна на карто#

плю у червні була 1,2 грн/кг, бо не

було можливості для експорту до

Росії та Білорусі, то після незнач#

ного підвищення до 2 грн/кг, вона

стабілізувалася на позначці 1,75

грн/кг.

Якщо і цього року можливості

для експорту не буде, то увесь над#

лишок картоплі залишиться на

внутрішньому ринку, що нега#

тивно позначиться на ціні. Якщо

експорт удасться – можна по

завершенні сезону очікувати ціну

2#2,5 грн/кг.

Які чинники найбільш суттєво

впливали на ціну картоплі у 2012

році? По#перше – значні пере#

хідні запаси з 2011 року, коли мало

місце перевиробництво. По#друге

– великі посадкові площі, сфор#

мовані на базі залишків столової

картоплі, котру висадили, аби не
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Другий хліб
Ми обираємо бізнес, котрим хочемо займатися, але не обираємо час у який живемо. Тож,

незважаючи на тривожні повідомлення новин, аграрії чудово розуміють: політики посва%

ряться і помиряться, військові пограють м'язами та й розійдуться, а людей годувати

треба. Тож 6 березня виробники та переробники овочів зібралися на шосту міжнародну

конференція «Картопля і овочі України%2014», що її традиційно проводить інформаційна

агенція «АПК%Інформ». Існує нагальна потреба обговорити тенденції розвитку свого сек%

тору АПК, адже різке падіння курсу гривні, пов'язане з політичними подіями, поставило

під загрозу посівну компанію овочів борщового набору та картоплі.

НОВИНИ ï СТИСЛО



визначити алгоритм приве#

дення фітосанітарного стану

цих регіонів у відповідність до

стандартів Євросоюзу і запро#

вадити там постійний моніто#

ринг. У разі створення таких

вільних карантинних зон,

експорт звідти до Євросоюзу

буде дозволений. Але не варто

забувати, що вимоги до якості

в Україні та Євросоюзі суттєво

відрізняються, тому найбільш

перспективним покупцем

нашої картоплі залишаються

країни СНД.

Бо ціна на картоплю у тій

же Росії в 2013 році зросла на

25%, що є рекордним подорож#

чанням за останні роки. При#

чиною цього стали суттєві про#

блеми зі збиранням урожаю в

основних картопляних регіонах

(Московська, Володимирська і

Брянська області), а дощі у

вересні та жовтні вплинули на

якість її зберігання. Під час

дефіцитного сезону 2010#2011

років Росія відкрила ринок для

імпорту картоплі, який здій#

снювали понад 50 країн, в тому

числі 20 з 27 країн Євросоюзу.

Та головними постачальни#

ками стали Єгипет (239 тис.

тонн), Нідерланди (380 тис.

тонн) та Китай (55 тис. тонн).

Перспективи у галузі карто#

плярства є. Незважаючи на

скорочення посівних площ і

певний занепад цього бізнесу,

багато з картоплевиробників

закупили високоякісне

імпортне насіння та провели

навчання персоналу. Дуже

багато господарств зробили

інвестиції в системи зрошення,

і наразі 40% площ під карто#

плею на Півдні зрошуються. До

того ж побудовані до 2012 року

картоплесховища починають

заповнюватися і  надавати

послуги з доробки картоплі,

стають розподільчими цен#

трами для мережевого рітейлу

– лише в Київській області

таких комплексів три.

Перспективи галузі – в пер#

винній переробці картоплі

(миття та упаковка) і цей ринок

буде зростати, бо продаж кар#

топлі через рітейл зростає.

Наразі по Україні через мережі

реалізується 350#370 тис. тонн

картоплі на рік, проте лише 2#

3% цього обсягу складає пер#

винно перероблена, тобто

помита і запакована по 2,5 кг.

Існує також дефіцит перероб#

них потужностей, зокрема

немає жодного заводу, котрий

би переробляв картоплю на фрі

та пластівці. Внутрішня пере#

робка може і повинна стати

тим стабілізуючим ціну чинни#

ком, якого так не вистачає

нашому ринку. Ну і нарешті –

потрібно продовжувати розши#

рювати географію експорту

української картоплі, бо ті ком#

панії, котрі мають експортну

складову в економічному сенсі

почуваються значно краще ніж

ті, що залежать виключно від

внутрішнього ринку.

Олесь Євтєєв

пропала. По#третє – сприятлива

погода і висока урожайність, як

наслідок – перевиробництво. І

по#четверте – неможливість

експорту через перевиробництво

картоплі у країнах СНД.

У 2013 році спостерігалася зов#

сім інша картина. Ранньої карто#

плі посадили менше, через погоду

на 15#20% знизилась урожайність,

відтак загальний урожай змен#

шився, до того ж в країнах СНД

також був недобір урожаю, через

що наша картопля йшла там «на

ура» і її експорт збільшився вдвічі,

порівняно з попереднім роком. До

того ж ми експортували картоплю

до європейських країн, котрі не

входять до Євросоюзу – Боснію,

Хорватію тощо. Проте, якщо

брати в розрахунок не лише 2013

рік, але й два попередні, картопля

залишається низькорентабельною

культурою.

У зв'язку з низьким рівнем

імпорту насіннєвого матеріалу в

останні роки та низьким рівнем

власного виробництва насіннєвої

картоплі, наразі відчувається дефі#

цит насіннєвої картоплі 1#2

репродукції. Наразі навіть ті гос#

подарства, котрі не є насіннє#

вими, продають картоплю 2

репродукції по 7#8 грн/кг. Відтак і

собівартість врожаю з такого

насіння складатиме 2,2#2,5 грн/кг,

а таку ціну на ринку можна і не

отримати.

На щастя, активізував свою

роботу інститут картоплярства,

котрий на Національному дні кар#

топлі презентував сім нових сор#

тів, п'ять з яких нічим не гірші за

сорти іноземної селекції. Проте в

господарствах, що промислово

вирощують картоплю, українсь#

ких сортів ви практично не знай#

дете, хоча інститут картоплярства

звітує про наявність 21 тис. тонн

елітної насіннєвої картоплі вітчиз#

няної селекції. 

Вітчизняні сорти стають більш

конкурентоспроможними, проте

наразі практично відсутня марке#

тингова стратегія їх просування на

ринок. Дуже важко отримати пар#

тію насіннєвої картоплі високої

якості обсягом у 20 тонн, тому

часто у якості насіннєвого матері#

алу використовують просто дрібну

картоплю. Через відсутність чіт#

кого контролю обігу насіннєвої

картоплі можна купити партію

супереліти, якість якої нічим не

підтверджена і навіть автентич#

ність сорту викликає сумніви. 

Тож цього року через дефіцит

ціна картоплі на ринку невпинно

зростає і вже досягла 5,5#6 грн/кг

від виробника. Проте суттєвого

імпорту ми наразі не спостеріга#

ємо, хоча ціна картоплі у Польщі,

Німеччині чи Нідерландах не

перевищує 20 євроцентів за кг. У

чому справа? Справа в тому, що

купуючи в Європі картоплю по 20

євроцентів за кг, після розмит#

нення і сплати усіх обов'язкових

платежів отримуємо ціну 6,5#7

грн/кг. Тому, поки ціна від укра#

їнського виробника не досягне

цих параметрів, легального

імпорту не буде.

Зараз ринок вже очікує ранню

картоплю з Марокко, Єгипту та

Ізраїлю, проте її орієнтовна ціна

після розмитнення складатиме 9

грн/кг, хоча повинна б бути в

районі 4 грн/кг. Справа в тому, що

сьогодні митні платежі здійсню#

ються не від фактичної ціни заку#

півлі, а від певного індикативу.

Тим не менше, імпорт та

експорт картоплі з України впро#

довж останніх трьох років нев#

пинно зростали. І якщо у 2010

році імпорт більш ніж вдвічі пере#

вищував експорт (23,8 тис. тонн

проти 11,5 тис. тонн), то у 2012#му

і особливо 2013 році ситуація кар#

динально змінилася і ми експор#

тували вчетверо більше, ніж заво#

зили (4,7 тис. тонн проти 16,2 тис.

тонн). В основному це експорт

столової картоплі, бо насіннєву

ми практично не вивозимо.

Основними покупцями нашої

бульби минулого року були Мол#

дова (2,1 тис. тонн), Росія (1,8 тис.

тонн), Грузія (1,3 тис. тонн), Біло#

русь (1 тис. тонн), Сербія(453

тонни) та Македонія (248 тонн).

На жаль, наразі Україна не має

права експортувати свою карто#

плю до Євросоюзу, бо маємо наяв#

ність двох карантинних організмів

– кільцеву та буру гниль – які в

Україні не контролюються.

Наразі здійснюються організа#

ційні заходи для проведення

аудиту певних зон України, де є

великі виробники картоплі, аби
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ЦЬОГОРІЧНІ весняно#польові

роботи стартували у компанії у

лютому, відкривши новий сільсь#

когосподарський сезон. Тради#

ційно першими розпочали роботи

у південних регіонах. Нині аграрії,

засукавши рукави, готують облад#

нання, насіння та добрива.

Цьогорічна м'яка і тепла зима,

а також весна, яка має прийти у

календарні строки, сприяють

роботам у полі.

Наразі сільгоспвиробники

«НІБУЛОНа» приступили до пер#

шого підживлення по мерзлота#

лому ґрунту озимого клину. Ро#

боти проведено на 25 тис. га (із

запланованих 27 тис. га), зокрема,

в Миколаївському регіоні – на 13

тис. га (90% від запланованого

обсягу), у Хмельницькому, Він#

ницькому та Житомирському – 7

тис. га (90%), у Луганському – 5

тис. га (100%). Окрім того, у дні із

максимально високою температу#

рою повітря (і, відтак, сухим ґрун#

том) у філіях Миколаївського

регіону було проведено пробне

ранньовесняне боронування.

Для виконання підживлення

виробничим відділом у повному

обсязі (понад 5 тис. тонн) поста#

влені азотні добрива. До філій над#

ходить раніше закуплена селітра

аміачна (в обсязі 4 тис. тонн), яку

буде використано при посіві

пізньої групи культур.

Також виробничим відділом

компанії завершується укладання

угод на поставку нітроамофоски

(складних мінеральних добрив) та

посівного матеріалу (кукурудзи,

соняшнику, сорго); закуповується

насіння багаторічних трав й овоче#

вих культур, засоби хімізації (захи#

сту рослин). Отримані партії над#

ходять до філій.

Водночас із початком весняно#

польових робіт оновлюється парк

сільськогосподарської техніки: у

виробничі підрозділи поставля#

ються нові сівалки, агрегати для

обробки ґрунту, культиватори,

обприскувачі. Також триває пла#

новий ремонт наявної техніки, яка

буде використана під час сівби

пізньої групи сільгоспкультур.

Після нетривалої перерви

виробничі підрозділи компанії

входять у звичний для себе темп

роботи. Аграрії переконані: новий

сезон принесе чергові перемоги.

«НІБУЛОН» розпочав 
весняно�польові роботи 2014

НЕЩОДАВНО в Миколаєві від#

булася аграрна конференція

«Ярий клин: виростити і вигідно

продати», яка проходила за під#

тримки компанії «НІБУЛОН». 

Заступник генерального

директора ТОВ СП «НІБУЛОН» із

сільськогосподарського вироб#

ництва Костянтин Хмельниць%

кий ознайомив учасників конфе#

ренції, серед яких були керівники

та фахівці аграрних компаній, ана#

літики ринку, із перевагами виро#

щування сорго на прикладі компа#

нії, зробивши акцент на рента#

бельності і потенціалі культури.

Він наголосив, що сьогодні існує

нагальна потреба у популяризації

сорго серед українських виробни#

ків, тим паче зважаючи на те, що у

ризикованих зонах землеробства

саме сорго є найбільш рентабель#

ною культурою для сівби. 

На другий день учасники кон#

ференції відвідали головний пере#

вантажувальний термінал компа#

нії та суднобудівно#судноремонт#

ний завод «НІБУЛОН».

Сорго – найрентабельніша
культура у ризикованих зонах
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 06 березня 2014 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 14,20 14,37 14,37 1518 1518 (4,1% (19,0% 2,6%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 5,07 5,32 5,07 538 745 (13,5% (6,2% 0,0%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 26,05 26,08 26,08 2078 689 (21,1% (36,7% 0,3%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 8,80 8,85 8,85 565 565 (14,9% (25,0% 0,0%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 45,20 45,89 45,52 1138 377 (18,7% (33,1% (2,1%

Ovostar Варшава OVO PW PLN 67,00 68,00 68,00 408 135 (4,5% (32,0% 3,4%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 8,83 9,07 8,83 276 92 (3,5% (25,2% (4,5%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 8,60 8,75 8,75 273 91 (14,4% (25,8% (2,8%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 6,80 6,84 6,80 102 34 (17,1% (42,4% 2,3%

Агротон Варшава AGT PW PLN 4,56 4,60 4,60 100 33 (16,1% 135,9% (9,1%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 22,01 22,80 22,79 35 12 (12,3% (12,1% 1,3%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 7,00 8,00 8,00 3 5 (17,9% (32,2% 6,7%
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Астарта
АГРОВИРОБНИЧІ підроз#

д і л и а г р о п р о м х о л д и н г у

«Астарта#Київ» завершують

підготовку до весняної посів#

ної кампанії,  повідомляє

прес#служба холдингу. Для

виконання запланованого

обсягу весняно#польових

робіт в оптимальні строки

наявні необхідні матеріально#

технічні ресурси.

З осені повністю підгото#

влено грунт під посів ярих

культур: цукрових буряків,

кукурудзи, сої та соняшнику,

внесено технологічно необ#

хідну кількість добрив. Зага#

лом навесні планується про#

вести сівбу на площі близько

200 тис. га.

Посіви озимої пшениці на

площі 40 тис. га після перези#

мівлі знаходяться в доброму

стані, на сьогодні вже прове#

дено їх весняне підживлення.

Наразі завершується пере#

вірка техніки, яка буде вико#

ристана під час весняної по#

сівної  кампанії .  В цьому

сезоні планується продов#

жити застосування напрацьо#

ваних технологій та впрова#

дження технологій точного

землеробства.

При підготовці до вес#

няно#польових робіт прове#

дено навчання агрономів та

механізаторів, підготовлено

план необхідних заходів для

проведення всіх  робіт  у

короткі строки за оптималь#

них погодних умов.

Мілкіленд
24 лютого 2014 компанія

«Мілкіленд» залучила кре#

дитне фінансування від ПАТ

«Креді Агріколь Банк», укра#

їнської дочірньої компанії

групи «Креді Агріколь», на

загальну суму в $15 млн. Про

це йдеться в повідомленні

прес#служби компанії.

На думку фінансового

директора Milkiland NV Олек#

сандра Андрощука, дана спів#

праця є перспективною, осо#

бливо враховуючи ситуацію

на українському фінансовому

ринку. «Ми вважаємо прива#

бливими умови фінансування

від ПАТ «Креді  Агріколь

Банк» і плануємо замістити

цими коштами більш дорогі

позики від інших українських

банків, а також фінансувати

за їх  рахунок операційні

витрати аграрного сегменту

бізнесу Групи», – додав він.

Кернел
Продаж соняшникової олії

«Кернелом» у другому квар#

талі 2013/2014 МР повністю

відповідає обсягам виробниц#

тва. Про це свідчать дані кон#

солідованої фінансової звіт#

ності за 6 місяців, які завер#

шилися 31 грудня 2013 року,

опублікованої на сайті агро#

холдингу.

Зокрема, було реалізовано

262 тис. т продукції, що на

31,6% нижче, ніж за другий

квартал попереднього марке#

тингового сезону. Але в порів#

нянні з першим кварталом

2013/ 2014 МР продажі виро#

сли в 2,7 рази.

У компанії це пояснили

затримкою збору насіння

соняшнику, яка спостеріга#

лася в 2013 році через погодні

умови.

За перше півріччя дохід

сегмента соняшникової олії

знизився на 49% до $417 млн,

а EBITDA – на 51,4% до $49,5

млн.

Овостар Юніон
Один з найбільших виробни#

ків яєць і яєчних продуктів в

Україні – компанія «Овостар

Юніон» у 2013 році отримала

$3,09 млн чистого прибутку,

що майже на 29% більше, ніж

роком раніше, говориться у

повідомленні компанії.

Виручка «Овостар Юніон»

торік зросла на 35,2% – до

$81,6 млн. Валовий прибуток

компанії за підсумком 2013

збільшилася на 22,7% – до

$35,7 млн, а операційний –

на 33%, до $31,6 млн.

Обсяг прибутку до вирах#

ування витрат по сплаті від#

сотків, податків та нарахова#

ної амортизації (EBITDA)

«Овостар Юніон» торік склав

$35,5 млн проти $27,3 млн у

2012 році.

«Овостар Юніон» у 2013

році виробив 893 млн яєць,

що на 24% більше, ніж роком

раніше. Поголів'я курей в

холдингу до 31 грудня 2013

склало 5 млн голів, що на 19%

більше, ніж роком раніше.

При цьому поголів'я курей#

несучок торік зросло на 24%

– до 3,9 млн голів.

Група компаній «Овостар

Юніон» – одна з провідних

агропромислових компаній

України, входить до трійки

лідерів виробників курячих

яєць в країні. У 2011 році

«Овостар Юніон» здійснила

IPO на Варшавській фондовій

біржі, в ході якого було про#

дано 1,5 млн акцій (25% від

капіталу компанії) за макси#

мально заявленою ціною. На

українському ринку компанія

представлена торговими мар#

ками «ЯСЕНСВІТ» і «Овос#

тар».

Також у 2014 р. компанія

має намір збільшити вироб#

ництво яєць на 23#34%: з 893

млн шт до 1,1#1,2 млрд шт.

Про це йдеться в презентації

агрохолдингу, опублікованій

на Варшавській фондовій

біржі.

Також планується наро#

стити виробництво сухих яєч#

них продуктів на 9,6#24,2% –

з 1,4 до 1,5#1,7 тис. т і рідких

– на 9,4#24%, з 6,9 до 7,5#8,5

тис. т. У компанії відзнача#

ють, що це стане можливим

завдяки розширенню вироб#

ничих потужностей, а саме –

збільшенню кількості птахо#

місць з 5,4 до 5,8#6,4 млн шт.

На даний момент компанія

вже підписала угоду на ку#

півлю кліткового обладнання

на 2,1 млн місць.

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Ринкова вартість акцій: 
Астарта, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Кернел, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Мілкіленд, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Овостар, PLN

Джерело: Bloomberg

Корпорація 
«Сварог Вест Груп» –
у числі експертів
школи КСВ
Корпорація «Сварог Вест
Груп» презентувала свої
КСВ*практики учасникам
Школи корпоративної
соціальної відповідальності
(CSR Academy). Заняття
Школи відбулося 1 березня
у місті Київ у рамках про*
грами «CSR Academy. Упра*
вління КСВ проектами».
Організаторами навчальної
програми є Центр «Розвиток
корпоративної соціальної
відповідальності» і «Ekono*
mika Communication Hub».
Окрім корпорації досвідом
ділилися «Астарта*Київ»,
Миронівський хлібопро*
дукт та холдинг емоцій
«!Фест». Компанії розпові*
дали про те, як вони впро*
ваджували проекти, пропо*
нували студентам до роз*
гляду кейси, відповідали на
запитання тощо. Зокрема,
представники корпорації
«Сварог Вест Груп» презен*
тували досвід компанії у
сфері КСВ в таких напрям*
ках як охорона навколиш*
нього середовища, ство*
рення гідних та комфорт*
них умов праці, своєчасна
сплата податків і зборів до
державного бюджету, від*
повідальна та відкрита
співпраця з орендодав*
цями, партнерами та гро*
мадами.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ
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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 04.03 по 06.03.2014 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 – 2300 225021702 – – 2170 – – 1900 1900 – – 1900
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 2150 2100 – – – – – 1750 1750 3560 – 1750
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 2200 2150 – – – – – 1800 1800 3620 – 1800
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 2200 2150 – – 2070 1850 – 1800 1800 3670 5000 1800
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 2220 2170 – – 2090 1850 – 1800 1800 3650 5000 1800
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 2050 2000 – – – – – 1700 1700 – – 1700
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – 2050 2000 – – – – – – – – – 1700
Філія «Артемівська», Полтавська обл. – 2050 2000 – – – – – – – – – 1700
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 2050 2000 – – – – – 1700 1700 – 4800 1700
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 2070 2020 – – – – – – – – – 1720
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1720
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 2070 2020 – – 1940 – – – – – 4800 1720
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 2070 2020 – – 1940 – – – – – – 1720
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 2070 2020 – – 1940 – – – – – – 1720
Філія «Кам’янка(Дніпровська», Запорізька обл. – 2190 2140 – – 2060 1820 – 1770 1770 3600 – 1770
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 2000 1950 – – – – – – – – 4750 1650
Філія «Денихівська», Київська обл. – 2000 1950 – – – – – – – – 4750 1650
Філія «Переяславська», Київська обл. – 2000 1950 – – – – – – – – 4750 1650
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 2000 1950 – – – – – – – – 4750 1650
Старобільський елеватор – 2050 2000 – – 1920 – – 1600 1600 – – 1600

КУКУРУДЗА. На світовому ринку

кукурудзи останній тиждень відзначи#

вся значним зростанням кукурудзяних

ф'ючерсів на біржових майданчиках.

На нашу думку, це відбувається через

спекуляції навколо можливих про#

блем з поставками кукурудзи з Укра#

їни та очікувань щодо прогнозів у чер#

говому звіті USDA, який буде опублі#

ковано 10 березня. 

Підтвердженням цьому є відносна

стабільність фізичного ринку, де ціни

зросли незначною мірою. На ринок

кукурудзи продовжує тиснути неба#

жання Китаю приймати американську

кукурудзу, що містить окремі види

ГМО. Хоча уряд Китаю і заявляє про

можливість урегулювання даного

питання вже цього маркетингового

року, учасники ринку до таких заяв

ставляться скептично.

Щодо США, то поточний рівень

експорту кукурудзи перевищує мину#

лорічні показники на 95%, тоді як

USDA прогнозує приріст у цьому році

на рівні 115%. До того ж, деякі аналі#

тики очікують переоцінки валового

збору кукурудзи у Бразилії до 71 млн т

проти прогнозованих USDA 70 млн т. 

Щодо внутрішнього ринку, то ана#

літики оцінюють наявні залишки на

доволі високому рівні і зазначають,

що виробники дуже неохоче прово#

дять реалізацію партій кукурудзи

через складну політичну ситуацію в

країні та невизначеність у економіч#

ній сфері. З тих самих причин трей#

дери дуже обережно укладають

експортні угоди на наступні місяці,

концентруючись на виконанні вже

наявних домовленостей. До того ж,

курс гривні щодо долара США стабілі#

зувався останніми днями, що приз#

вело до значного просідання цін після

їхнього різкого підвищення тижнем

раніше.

Станом на 5 березня ціни трейде#

рів у портах коливаються у діапазоні

1750#1900 грн/т. 

СОЯ. Ринок сої протягом минулого

тижня продемонстрував зростання. Як

і раніше, інформація про скорочення

об'ємів виробництва сої у Південній

Америці надає підтримку цінам. Так,

за оцінками деяких аналітиків, вало#

вий сбір сої у Бразилії буде на рівні 86#

88,8 млн т проти прогнозованих

USDA 90 млн т, а в Аргентині – 54 млн

т проти 57 млн т за оцінками USDA.

Таким чином, ще більшого значення

набуває інформація щодо скорегова#

них оцінок USDA з виробництва сої у

Південній Америці у звіті, який буде

опублікований 10 березня. 

Крім того, іншим важливим фак#

тором, що підтримує ринок, є ста#

більно високий попит з боку Китаю.

У період з жовтня по лютий включно

Китай вже придбав 33,6 млн т, що на 8

млн т більше, ніж за аналогічний

період минулого року (річний приріст

імпорту сої до Китаю очікується на

рівні 9 млн т). Імпорт сої до Китаю у

березні очікується на рівні 5 млн т

проти 3,84 млн т минулого року.

Таким чином, констатуємо наяв#

ність підстав до зростання цін на сою

у короткостроковій перспективі через

певне скорочення рівня її виробниц#

тва у Південній Америці, але, на нашу

думку, глобальних загроз для світо#

вого балансу сої немає. Через те, що

пропозиція, як і раніше, значно пере#

вищує попит, що дозволить сформу#

вати достатні залишки на кінець мар#

кетингового року.

На внутрішньому ринку України

ціни на сою фактично не змінились,

навіть незважаючи на те, що курс

гривні відносно долара стабілізувався,

і закупівельні ціни на інші культури

зазнали зниження. На нашу думку, це

є наслідком саме зростання цін на сою

на міжнародному ринку. 

Станом на 5 березня цього року

трейдери у портах України пропону#

ють наступні ціни: 4900#5000 грн/т, а

переробники на заводах – 4300#5000

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 58�04�02)

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

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес%Трейдинг» на період з 05.03 по 06.03.2014 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» 1600 1750 2100 2100 2050 – 3720 4800 1750
Світловодський річний термінал – 1850 – 2070 2020 – 3750 – 1720
Вінниця1 1500 1750 2000 2000 1950 – 3650 4800 1700
Кіровоград1 1550 1750 2000 2000 1950 – 3650 4700 1700
Черкаси1 1550 1750 2000 2000 1950 – 3600 4700 1700
Дніпропетровськ 1500 – – – – – 3600 4700 1700
Миколаїв1 – – – – – – – – 1900

Початок на стор. 1

Джерело: www.mhp.com.ua

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
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Соняшник Пшениця Кукурудза
Ячмінь,
з ПДВ

Овес, 
з ПДВдля

виробника
для по	

середника
з ПДВ без ПДВ з ПДВ без ПДВ

ТОВ «Вінницька птахофабрика», Комплекс з виробництва кормів, м.Ладижин 3800 3400 – – – – – –
Новомосковська філія ПАТ з ІІ «Орель(Лідер», Дніпропетровська обл. 3700 3300 – – – – – –
Новомосковська філія ПАТ з ІІ «Орель(Лідер» елеватор №2, Полтавська обл. 3750 3350 – – – – – –
ТОВ «Катеринопільский елеватор», Черкаська обл. 3800 3400 1350 – 1800 – – –
ТОВ «Таврійський ККЗ», Херсонська обл. / EXW Новокаховський КХП – – 1250/1250 – 1300/– – – –
ПАТ «Добропольський КХП», Донецька обл. 3700 3300 – – – – – –
ПАТ «Миронівський ЗВКК», Київська обл. 3700 3300 2000 – 1700 – – 1700(1850

Цінові тренди на світових ринках зерна



ЛАРИСА Антонівна Бурденюк#

Тарасевич, доктор сільськогоспо#

дарських наук, головний науко#

вий співробітник лабораторії

селекції зернових культур Біло#

церківської дослідно#селекційної

станції Інституту біоенергетич#

них культур і цукрових буряків

НААН, народилася 25 червня

1938 року у Києві і закінчила у

столиці 6 класів. Уже 1950 року її

батькові Антону Федоровичу

Б у р д е н ю к у запропонували

місце завідуючого кафедрою

хірургії Білоцерківського сільсь#

когосподарського інституту, і

родина назавжди перебралася до

міста Біла Церква. 

Навчання Ларисі завжди дава#

лося легко, тому закінчивши

десятирічку з медаллю, дівчина

вступила до агрономічного фа#

культету Білоцерківського сіль#

госпінституту. Із шкільних дисци#

плін їй найбільш подобалися

математика і біологія. 

«У батька була чимала сім'я, –

розповідає Лариса Антонівна, –

мій батько і три його сестри.

Чоловік однієї із них – Юлій За%

харович Романовський – ви#

кладав біологію в сільській школі

на Буковині. Якось він приїхав до

нас у гості (а був він неперевер#

шеним оповідачем) і так захо#

пливо розказував про рослинний

світ і рідкісні рослини, розповів

про функції та будову квітки, про

пестик, тичинки і маточки, що

мені те запало до душі.

Мушу сказати, що мені у

житті завжди щастило на людей, і

жодна зустріч не була випадко#

вою: доля вела мене саме на це

місце. До речі, багато в чому мені

допоміг зробити правильний

вибір у житті мій батько, світлої

пам'яті Антон Федорович Бурде#

нюк. І у третьому томі Енцикло#

педії сучасної України ми з ним

поруч – на одній сторінці».

Тож агрономічний факультет

був обраний Ларисою свідомо. За

всі п'ять років навчання трапи#

лася лише одна четвірка – по

організації сільського господар#

ства, та вона не завадила отри#

мати Ларисі Бурденюк червоний

диплом вишу.

У науку, каже вона, пішла

через чудового викладача – заві#

дувача кафедрою ботаніки, про#

фесора Олександра Олексан%

дровича Табенцького. Лариса

Антонівна припускає, що запро#

понувати студентці співпрацю

його спонукало її відмінне нав#

чання і  авторитет батька –

Антона Федоровича: 

«Табенцький був педагогом

від Бога, цікаво викладав і умів

заохотити студента і до навчання,

і до наукової роботи. Я, звісно,

погодилася, та ще і двох подру#

жок із собою прихопила, щоб

цікавіше було. Ми по декілька

разів на тиждень бігали до його

наукового гуртка: познайомилися

з лабораторією, з мікроскопом, із

колекцією рослин. Атмосфера

там була прекрасна.  Вже на

третьому курсі, а це був 1958 рік,

мою наукову роботу, яку навіть

було опубліковано, визнали серед

кращих на всесоюзному конкурсі

студентських робіт. Я отримала

тоді Грамоту Міністерства освіти

УРСР і чималу грошову премію,

на неї мені купили цілу добірку

книг з мистецтва – альбоми з

репродукціями картин. 

Відтоді я активно почала зай#

матися наукою. На той час вже

було гасло про економічну ефек#

тивність наукових розробок, у

тому числі при захисті диплому. Я

досліджувала стимулятори росту

рослин, і тепер то я точно знаю,

що вони мають неабияку еконо#

мічну ефективність.

Для практичної підготовки я

поїхала на виробничу практику на

7 місяців (від посіву до кінця

польових робіт) до радгоспу

«9 Січня», який спеціалізувався

на насінництві цукрових буряків.

Його директором був легендар#

ний Іван Луціянович Пірков%

ський , який отримав звання

Герой Соціалістичної Праці за

високий на той час урожай пше#

ниці Безоста 1 – у 50 ц/га. Він же

згодом дав мені рекомендацію для

вступу до аспірантури. 

На Білоцерківській дослідно#

селекційній станції, продовжує

наша співрозмовниця, завідувач#

кою відділом цукрових буряків

працювала Ольга Кирилівна

Коломієць – дуже вимогливий і

самовідданий фахівець, яка збере#

гла селекційний матеріал однона#

сінних цукрових буряків упро#

довж усієї гітлерівської окупації

попри те, що все довкола було

знищене.

У 1958 році вона попросила

насіннєвода провести відбір кра#

щих насінників свого сорту, який

вирощувався на той час на полях

радгоспу «9 Січня», і студентці

Бурденюк доручили цю роботу.

«Вона взяла мене у поле: прочи#

тала лекцію з селекції, все розка#

зала, показала, що саме слід віді#

брати у посівах. Роботу я вико#

нала старанно, відібрала для неї

близько 200 однонасінних кущів.

Та й потому. А вже на мій 70#річ#

ний ювілей колеги відшукали в

архівах той її звіт за 1958 рік з

пророчим, як згодом з'ясувалося,

висновком, що студентка Бурде#

нюк правильно зробила відбір і

тому вона може бути селекціоне#

ром», – говорить науковець. 

По закінченні інституту

Лариса Антонівна три роки прац#

ювала молодшим науковим спі#

вробітником на цій самій дослід#

ній станції Інституту цукрових

буряків Української академії наук

разом із Ольгою Кирилівною.

«Вона була 1894 року наро#

дження, – згадує наша співроз#

мовниця, – тож їй на той час було

добре за 60. Так, як вона прац#

ювала, ніхто з нас молодих не міг:

ми всі падаємо від утоми через

спеку, а вона в маленькій хусти#

ночці, обливаючись потом, гоне

полем безкраїм… Було чому в неї

повчитися. Згодом О.К.Коломі#

єць стала лауреатом Державної

премії УРСР за створення пер#

шого у світі сорту однонасінних

цукрових буряків, який допоміг

згодом механізувати ручні роботи

на вирощуванні такої трудоємної

культури, як буряк». Надзвичайно

важливим спадком тих років

Лариса Антонівна вважає своє

знайомство з методикою селек#

ційного процесу, з агротехнікою

польових культур. А ще – вона з

молоду виробила звичку постійно

знайомитися з науковими новин#

ками, багато читати, творчо під#

ходити до виконання та прискі#

пливо аналізувати результати на#

укової роботи.

По закінченні аспірантури

вже кандидатом наук Лариса Бур#
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Ніяка робота не минає дарма

Лариса БУРДЕНЮК, 1958 рік

Іван Ігнатович ПУШКАРЬОВ веде лабораторні заняття зі студентами Білоцерківського СГІ. 1960 рік

ЗАСНОВНИК української школи

ветеринарної хірургії, Антон

Федорович Бурденюк (1910#

1986) народився в с. Бабшин

Кам'янець#Подільського району

Хмельниччини у селянській сім'ї.

У сільськогосподарській школі с.

Китай#Город отримав спеціаль#

ність агротехніка. Київський

ветеринарний інститут закінчив

1932 року. 

Після закінчення  педагогіч#

ного відділення Ленінградського

ветеринарного інституту отримав

кваліфікацію «ветлікар#педагог» і

почав викладати  хірургію у Чер#

каському ветеринарному техні#

кумі. 

Тут він познайомився з чарів#

ною студенткою Олею Вітько з

села Чернігівка, Ольгою Василів#

ною; молодята побралися і нев#

довзі родина перебралася до

Києва. Тут 1938 року народилася

їхня єдина донечка Лариса,

Антон Федорович до 1941 року

працював у Київському ветери#

нарному інституті на посаді аси#

стента кафедри хірургії. Попри

наявну бронь, він добровільно

пішов на фронт і пройшов усю

Велику Вітчизняну війну ветери#

нарним хірургом,  хірургом вете#

ринарного НДІ Червоної армії

(ВАІЧА). Він одночасно займався

науково#дослідною роботою, дру#

кувався і запропонував достатньо

рацпропозицій і винаходів, які

було втілено під час і після війни.

За виконання бойових завдань

він нагороджений двома орде#

нами Вітчизняної війни, меда#

лями «За оборону Сталінграда»,

«За освобождение Варшавы», «За

взятие Берлина», «За победу над

Германией в 1941#1945 гг.». 

У 1945 році А.Ф.Бурденюк був

переведений із Берліна до Києва

на посаду військово#ветеринар#

ного хірурга КВО і одночасно

почав працювати у Київському

ветеринарному інституті  на

посаді доцента кафедри хірургії,

невдовзі захистив кандидатську

дисертацію.

Вже 1950 року він був обра#

ний завідуючим кафедрою хірур#

гії Білоцерківського сільськогос#

подарського інституту, а також

призначений завідувачем ветери#

нарних клінік. У 1956#1959 рр.

Антон Федорович – декан вете#

ринарного факультету. На цій

посаді він сповна проявив свої

організаторські здібності. Йому

були притаманні риси криштале#

вої чесності, добропорядності,

доброзичливості, врівноважено#

сті, віри у підлеглих і студентів,

вимогливості,  вміння чітко

поставити завдання, організувати

контроль за виконанням. Він

практично організував на

факультеті студентське самовря#

дування. 

Професор А.Ф.Бурденюк

постійно був членом методичної

комісії факультету й інституту, вів

велику роботу з поліпшення змі#

сту і форм організації методичної,

навчальної та наукової робіт, з

рецензування дисертацій, підруч#

ників і наукових статей. Після

захисту докторської дисертації

йому 1959 року було присвоєно

вчене звання професора. На

посаді завідувача кафедри хірур#

гії А.Ф.Бурденюк працював 25

Видатний ветеринарний хірург ХХ століття



денюк повернулася на станцію,

однак уже у відділ зернових.

Посприяв такому її перевтіленню

Іван Ігнатович Пушкарьов, під

керівництвом якого в рідному

Білоцерківському сільгоспінсти#

туті вона закінчила аспірантуру.

Щоправда, він, білорус за похо#

дженням, був картоплярем, який

першим на теренах СРСР вивів

фітофторостійкий сорт картоплі.

Досконало володіючи досягнен#

нями класичної генетики, Іван

Ігнатович категорично відкидав

метод прискореного отримання

нових сортів шляхом «вегетатив#

ної» гібридизації, який просував

вбивця радянської генетики Тро#

хим Денисович Лисенко. Дале#

кого 1938 року Пушкарьов відмо#

вився затвердити своїм підписом

справжність сорту, «створеного» у

Інституті картопляного господар#

ства таким прискореним мето#

дом, для представлення його на

відкритій виставці ВСГВ, чим

накликав на себе довічний гнів

всемогутнього президента ВАС#

ГНІЛ.

Кандидатська дисертація

Лариси Антонівни Бурденюк#

Тарасевич 1966 року на тему

«Вплив репродукції і умов виро#

щування на спадковість насіннє#

вого матеріалу» стала справжньою

подією в селекційній науці – так

було вперше доведено відсутність

виродження сортів у результаті

самозапилювання, що суперечило

поширеній на той час теорії

Лисенка. 

«Я довела, – пояснює вчена,

– що навіть до 11#ї репродукції у

пшениці немає виродження.

Природа знала, що вона створю#

вала.  Приміром, кукурудзу,

буряки та соняшник природа

створила для перехресного запи#

лення. А пшениця, ячмінь, рис і

горох – самозапильні культури,

якість їх насіння може погірши#

тися лише від недбалої діяльності

людини: механічного засмічення,

враження хворобами і шкідни#

ками. Я набрала 10 репродукцій

пшениці з різних господарств

Білоцерківського району і

висіяла. Восени отримала стра#

шенної строкатості врожай – усе

залежало від того, хто як вирощу#

вав це насіння. Наступного року

врожай я виростила з минулоріч#

ного насіння в однакових умовах:

там уже відхилення були у 1#2

ц/га, тобто в межах помилки до#

сліду». 

Завідував відділом селекції і

насінництва зернових культур

Білоцерківської дослідно#селек#

ційної станції понад півстоліття (з

1922 по 1976 рік) доктор сільсько#

господарських наук, професор

Андрій Андрійович Горлач,

який був автором багатьох висо#

копродуктивних сортів пшениці,

а 1951 року отримав Сталінську

премію за виведення нового сорту

озимої пшениці Лісостепна 75. 

Запрошуючи Ларису Анто#

нівну на роботу, Андрій Андрійо#

вич насправді шукав учня і науко#

вого спадкоємця, адже йому на

той час уже було близько 70 років.

«Я так зраділа тій пропозиції, що

навіть без відпустки, на другий

день після захисту кандидатської

вже була на роботі. На той час

генетику вже, як кажуть, «визво#

лили». Працювати було цікаво». 

Андрій Андрійович був авто#

ром пшениці сорту Білоцерків#

ська 198 (районована 1960 року),

яка висівалася на близько 4 млн

га в Україні (із загальних 6 млн га

площ пшениці в державі – прим.

ред.), а також в Югославії, Чехо#

словаччині, у Казахській РСР.

Відтак 1966 року Лариса Анто#

нівна почала наукові дослідження

із селекції озимої пшениці на

Білоцерківській селекційній дос#

лідній станції і пропрацювала 10

років пліч#о#пліч з Андрієм Гор#

лачем до 1976 року, його остан#

нього подиху. 

Наразі видатний селекціонер

Лариса Антонівна продовжує

активно працювати над такими

основними напрямками дослі#

джень: селекція на стійкість до

проростання на пні, стійкість до

хвороб, підвищена адаптивність,

зростання генетичного потен#

ціалу продуктивності та висока

якість хліба, створення напівкар#

ликових сортів для інтенсивної

технології виробництва. Протя#

гом 27 років науковець вивчає

зміни спадковості озимої пше#

ниці, яка в 1986#1987 роках заз#

нала впливу радіаційного опромі#

нення в зоні відчуження ЧАЕС.

Бурденюк#Тарасевич створила

колекцію радіомутантів, що налі#

чує понад 3 тисячі номерів, кращі

з яких використовуються в селек#

ційному процесі. Наразі вона спі#

вробітничає з японськими вче#

ними Ібаракського університету

по вивченню тривалої дії радіа#

ційного опромінення на спадко#

вість пшениці.

Докторську дисертацію, яка

була присвячена темі: «Методи

селекції сортів озимої м'якої пше#

ниці з підвищеною адаптивністю

до умов Лісостепу і Полісся Укра#

їни», захистила у 2001 році. 

Лариса Антонівна є автором

100 наукових праць, у тому числі в

іноземних виданнях: у Канаді

(1991), Австралії (2008), Австрії

(2009), Росії (2012), виступала з

доповідями на Міжнародних сим#

позіумах в Канаді, Австрії, Росії.

Під керівництвом Л.А.Бурде#

нюк#Тарасевич створено 30 інтен#

сивних цінних та сильних за хлі#

бопекарськими якостями сортів

озимої м'якої пшениці, 16 із яких

занесені до Реєстру сортів рослин

України і широко висіваються в

Лісостеповій та Поліській зонах

України, це – Білоцерківська(БЦ)

177, БЦ 47, БЦ 18, Веселка, БЦ

напівкарликова, Олеся, Перлина

лісостепу, Елегія, Ясочка, Либідь,

Царівна, Лісова пісня, Роман#

тика, Щедра нива, Чародійка

Білоцерківська. Особливе місце у

виробництві займає суперсиль#

ний за якістю сорт Відрада, в зоні

Степу вміст білку в ньому сягнув

19,2%, клейковини – 44,5% при

силі борошна 649 о.а. (одиниць

альвеографа – прим. ред.); сорт

стійкий до хвороб і високовро#

жайний, тож може бути рекомен#

дований для органічного земле#

робства.

Л.А.Бурденюк#Тарасевич є

членом Спеціалізованих вчених

рад із захисту дисертацій у Інсти#

туті землеробства та в Інституті

біоенергетичних культур і цукро#

вих буряків НААН. Під її керів#

ництвом наразі виконуються кан#

дидатські і докторська дисерта#

ційні роботи. Л.А.Бурденюк#

Тарасевич нагороджена медаллю

ім.М.Вавилова (1987), медалями

ВДНГ СРСР, почесною грамотою

Міністерства сільського госпо#

дарства України (2005), грамо#

тами Української академії аграр#

них наук (1998, 2008, 2012), Това#

риства генетиків і селекціонерів

СРСР і України.
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Продовження на стор. 10

років, а потім до останнього подиху –

професором#консультантом. Більшість

його робіт стали енциклопедичними. 

А.Ф.Бурденюк був відомим на тере#

нах СРСР та за кордоном теоретиком і

клініцистом з питань ветеринарної

хірургії. Основним напрямом його нау#

кової роботи було дослідження хвороб

кінцівок у продуктивних тварин та роз#

робка ефективних методів їх лікування.

Ним уперше були вивчені питання хво#

роб кінцівок у свиней та створений

окремий науково#практичний напрям –

хірургія у свинарстві. Крім того, про#

фесор А.Ф.Бурденюк є одним із перших

авторів праць щодо артрозу у великої

рогатої худоби та видових особливостей

кістково#суглобової патології у тварин,

одним із фундаторів теоретичного і

практичного обґрунтування викори#

стання лазерного випромінювання для

лікування тварин та оперативних втру#

чань. Опублікував понад 100 наукових

робіт, з них 9 книг, у тому числі перший

навчальний посібник «Ветеринарная

ортопедия», схвалений Головвузом МСГ

СРСР. Багато наукових робіт впрова#

джено в навчальний процес і виробниц#

тво. Вони включені до програм і підруч#

ників з ветеринарної хірургії. 

За ініціативи, під керівництвом і за

безпосередньої участі А.Ф. Бурденюка

на кафедрі хірургії і акушерства 1960

року вперше у вишах Мінсільгоспу

СРСР розпочато новаторську роботу –

виробництво навчальних і науково#дос#

лідних кінофільмів. Створено більше 10

фільмів, серед них високу оцінку отри#

мали: «Новий метод дослідження родо#

вого процесу у свиней», «Грижі у тва#

рин», «Кесарів розтин у корів і овець»,

«Операції на сичузі у телят» тощо/

Антон Федорович був прикладом іні#

ціативності, енергійності, самовіддано#

сті, невиправний трудоголік. Вимогли#

вий у першу чергу до себе, а також до

колег, не терпів поверховості, неточно#

сті, нечіткості і втрати темпу. 

А.Ф.Бурденюк – ініціатор і

засновник музею хірургічної патології. 

Під безпосереднім керівництвом та

за його участі вихована ціла плеяда відо#

мих вітчизняних учених – ветеринарних

хірургів: доктори ветеринарних наук,

професори, Іван Семенович Панько,

Володимир Максимович Власенко,

Віталій Йосипович Іздепський та 8 кан#

дидатів наук, серед яких Андрій Володи#

мирович Березовський – доктор ветери#

нарних наук,  професор,  очільник

німецько#української НВФ «Брова#

фарма», найбільшого виробника ветпре#

паратів в Україні. 

Антон Федорович Бурденюк –

справжня гордість України і рідного

Білоцерківського національного аграр#

ного університету, у якому два роки тому

відкрито музей видатного ветеринарного

хірурга ХХ століття. 

За часів розквіту буряково*цукрової
галузі на рубежі ХІХ*ХХ століть дов*
кола зон бурякосіяння створювалися
приватні станції з вирощування
насіння для подальшого забезпечення
цукроварень сировиною. В централь*
ній частині України спадкові латифун*
дисти графи Браницькі, які належали
до кола цукрових магнатів, 1893 року
заснували у Васильківському повіті
одну з таких станцій. У господарствах
Браницьких запроваджувалися пере*
дові технології землеробства:
дев'ятипільні сівозміни у поєднанні з
якісним насінням та родючими ґрун*
тами забезпечували стабільно високі
врожаї.
Після 1917 року ці станції було націо*
налізовано і на їхній базі та на базі
цукроварень створився цукротрест. 
Білоцерківська дослідно*селекційна
станція була створена 1922 року.

ДОВІДКА

Протягом 27 років Лариса Антонівна вивчає зміни спадковості озимої пшениці, 
яка в 1986%1987 роках зазнала впливу радіаційного опромінення в зоні відчуження ЧАЕС

Лариса БУРДЕНЮК%ТАРАСЕВИЧ, 
1970%і роки



Уряду пропонують
програму 100 днів 
Професійні громадські
об'єднання та органи, створені
при центральних і місцевих
органах влади (Громадські
ради), повинні були наділені
функцією контролю за діяльні*
стю уряду. Таку думку під час
телемосту між Києвом, Дні*
пропетровськом, Івано*Фран*
ківськом та Львовом висло*
вив голова Ради підприємців
при Кабінеті Міністрів Укра*
їни, голова Оргкомітету з про*
ведення загальноукраїнського
Форуму українського бізнесу
Леонід Козаченко.
За його словами, радикальні
методи боротьби з корупцією
та контроль бізнес*спільнот,
Громадських рад при Міні*
стерствах за діями влади * це
дві основні проблеми, які
обговорюватимуться під час
форуму, запланованого на 13
березня у Києві.
Пан Козаченко наголосив, що
незалежно від того, де ми
живемо, на Заході чи на Сході
країни, усіх бізнесменів
об'єднують одні і ті ж про*
блеми, які змусили їх вийти
на Майдан. За його словами,
сьогодні бізнес*спільнота
готова підготувати і запропо*
нувати уряду Програму 100
днів, яка допоможе вирішити
нагальні потреби бізнесу,
сприяти стабілізації еконо*
міки, формувати сприятливе
та прозоре середовище, яке
приваблюватиме інвесторів і
створить нові можливості для
розвитку економіки нашої
Держави.
За його словами, Програма
100 днів діяльності уряду
включатиме 3 основні розділи:
1) запровадження обов'язко*
вої атестації усіх керівників
державних установ, що
передбачає аналіз фінансо*
вого стану чиновника і
пов'язаних з ним осіб. Після
подання декларації аудитор*
ська фірма перевірятиме фак*
тичні активи. Якщо вони у 10
разів перевищуватимуть заде*
клароване, то ця особа немає
права обіймати керівну
посаду;
2) підготовка низки законів,
прийняття яких впливатиме на
середовище органів влади та
бізнесу (зокрема, закон про
Прокуратуру, про завершення
реформи судоустрою, про
державні закупівлі та ін.);
3) чітке визначення механізму
контролю з боку громадсько*
сті за діяльністю органів
влади.
Також Леонід Козаченко наго*
лосив, що через 100 днів пла*
нується проведення наступ*
ного бізнес*форуму, де уряд
буде зобов'язаний відзвіту*
вати за виконання поставле*
них перед ним завдань.

Прес%служба 
Ради підприємців при КМУ
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Лариса Антонівна Бурде#

нюк#Тарасевич вже майже три

роки тісно співпрацює з

шостим за ліком (на її пам'яті)

очільником Білоцерківської

дослідно#селекційної станції –

Миколою Володимировичем

Бузинним. Із них два останні

нинішній директор станції нав#

чається в аспірантурі при Інсти#

туті цукрових буряків, а Лариса

Антонівна – науковий керівник

його дисертації на тему: «Реалі#

зація генетичного потенціалу

пшениці м'якої в умовах лісо#

степу Правобережної частини

України».

За умов ринку кожен госпо#

дар, говорить він, обраховує

економічну доцільність виро#

щування тієї чи іншої культури.

Проте, придбаний найкращий

сорт за генетичним потенціа#

лом і кинутий у будь#яку землю,

не дасть очікуваного врожаю.

Все залежить від технологій

вирощування, погодно#кліма#

тичних умов, якості ґрунтів

тощо. Тому всі створені Лари#

сою Антонівною сорти – абсо#

лютно різні за морфологією,

генотипом і фенотипом. І нині

станція реалізує високопродук#

тивне насіння – еліту і супере#

літу – разом із технологією,

щоб у максимально сприятли#

вих умовах вирощування можна

було отримати з нього якнай#

кращий урожай.

Микола Володимирович

очолив станцію в середині 2011

року як кризовий менеджер, бо

за плечима має чималий досвід

керівництва приватними сіль#

госппідприємствами. Науковці

стверджують, що за цей корот#

кий час припинився занепад і

матеріальне становище станції

відчутно покращилося.

«Раніше мені здавалося, –

розповідає директор, – що всі

професори#селекціонери упро#

довж року нічим не займаються.

На станції я наочно побачив,

наскільки це відповідальна і

копітка робота, яка триває ціло#

річно, зранку до вечора. А в

сезон – з весни до осені – вони

іще й чорноробочі, які працю#

ють не лише головою, а  й

руками. 

Попри свій поважний вік, а

25 червня 2013 року ми відзна#

чили 75#річний ювілей Лариси

Антонівни від дня народження

і 55 років її наукової діяльності,

наша колега продовжує активно

працювати. Мало хто з молодих

здатен витримати її ритм життя

і навантаження: вона активно

займається наукою, багато спіл#

кується телефоном і перепису#

ється з людьми, постійно їздить

на семінари і дні поля, часто

виступає перед чималою цільо#

вою аудиторією – від керівни#

ків району і області, до студен#

тів рідного вишу і фахівців агро#

підприємств. Причому вона

викладає не здобуті десятиліття

тому наукові надбання, а зав#

жди актуальний сьогоденний

матеріал професора#практика.

Вона вміє тримати увагу залу

годинами, причому може легко

весь цей час оперувати даними

без папірця. У Лариси Анто#

нівни іще стільки ідей, що для

їх реалізації не вистачить навіть

наступних 75 років».

Крім того, що жінка – без#

заперечний висококласний нау#

ковець, вона ще чудова мама.

Вони з чоловіком Вадимом

Леонідовичем Тарасевичем про#

жили у шлюбі щасливі 52 роки,

на жаль, цьогоріч, 3 лютого, він

пішов із  життя.  Подружжя

виховало двох синів, які є осо#

бливою гордістю Лариси Анто#

нівни. Старший Олександр уже

понад 10 років є співробітником

відділу сільського господарства

Посольства США в Україні,

закінчив економічний факуль#

тет Української сільгоспакадемії

з відзнакою, потім закінчив

магістратуру в Саскачевані

(Канада). Молодший син Віта#

лій закінчив радіофакультет

КПІ й давно працює в бізнесі.

Справжнім сонечком у його

родині і бабусиною втіхою є

маленька Злата, якій перед

Великоднем виповниться два

рочки.

«Ларису Антонівну немож#

ливо охарактеризувати навіть

цілою пригоршнею епітетів, –

стверджує Микола Бузинний. –

Вона надзвичайно чудова

Людина з великої літери!» 

Тетяна Шелкопляс

Артем Житков

Лариса Антонівна БУРДЕНЮК%ТАРАСЕВИЧ тісно співпрацює 
з директором Білоцерківської дослідно%селекційної станції – 

Миколою Володимировичем БУЗИННИМ

Ніяка робота не минає дарма
Початок на стор. 8�9

5 березня Міністр аграрної

політики та продовольства

України Ігор Швайка провів

зустріч із представниками

європейського аграрного біз%

несу та низки українських

профільних асоціацій, повідо%

мляє прес%служба Мінагропо%

літики. Зокрема, у вступному

слові очільник відомства

повідомив про першочергові

пропозиції, які Міністерство

готується подати до Кабінету

міністрів.

«ЗА ОСТАННІ п'ять років це

буде перший уряд, який працю#

ватиме за програмою дій, яка

була затверджена Верховною

Радою. Програма є чіткою і

лаконічною. Мінекономіки із

залученням європейських парт#

нерів, консалтингових фірм та

багатьох секторів громадянсь#

кого суспільства розробило цю

програму дій уряду», – повідо#

мив Ігор Швайка.

Окрім цього, міністр запев#

нив, що відомство максимально

зацікавлене в зменшенні кілько#

сті дозвільних документів, що

дасть змогу прибрати корупційні

схеми. Так, зокрема, уже на сьо#

годні Верховна Рада ухвалила

законопроект, згідно з яким з 44

дозвільних документів скасовано

20. Водночас, за словами очіль#

ника відомства, Мінагрополі#

тики виступатиме у ролі регуля#

тора в аграрній сфері та буде все#

бічно відкритим до діалогу.

«Хотів би з вами проводити

регулярні консультації, для того,

щоб обмінюватися досвідом,

враховувати побажання бізнесу.

Сподіваюся, ми з вами знайдемо

той компромісний регуляторний

варіант і забезпечимо нормальну

роботу АПК», – повідомив Ігор

Швайка.

У процесі діалогу була виро#

блена спільна позиція щодо лібе#

ралізації сертифікації послуг із

зберігання зерна та продуктів

його переробки (сертифікація

елеваторів), а також сертифікації

якості зерна та продуктів його

переробки.

Також під час зустрічі пред#

ставники бізнесу підняли пи#

тання щодо застосування окре#

мими областями адміністратив#

них обмежень на переміщення

зернових та олійних культур за

межі області. Їм були надані

роз'яснення, що застосування

таких обмежень є незаконним, а

міністр запевнив, що міністер#

ство триматиме на контролі цю

ситуацію, і відповідним чином

оперативно реагуватиме на кож#

ний подібний випадок.

Учасники також обговорили

доцільність концепції Гарантій#

ного фонду виконання зобо#

в'язань за складськими докумен#

тами на зерно та оподаткування

податком на додану вартість опе#

рацій з експорту зерна та насіння

технічних культур. 

Крім цього було обговорено

ще низку нагальних для аграр#

ного бізнесу питань. Зокрема

щодо ліквідації затримок у реє#

страції нових сортів рослин та

регуляторних суперечностей у

сфері вимірювання ГМО у тра#

диційному насінні тощо. 

Новий аграрний міністр зустрівся з бізнесом



СВІТОВА культура знає чимало прикладів

того, як одна людина виявляє свій талант

у різних видах мистецтва. І творчою долею

Тараса Григоровича Шевченка опікува#

лися дві музи. Тарас Шевченко був профе#

сійним художником: малюванням він не

просто заробляв на хліб насущний, а й

досягнув вершин мистецтва живопису.

Цю музу поет називав «Пречистою, Свя#

тою». Вона ще з дитинства спонукала його

«хрестами і візерунками з квітами» обво#

дити «листочки» у маленькій книжечці й

списувати Г.Сковороду. А потім пере#

мальовувати лубкові картини, що прикра#

шали панські покої Енгельгардта. Ця

муза#покликання привела спочатку май#

бутнього художника в науку до «живопис#

них справ майстра» Василя Ширяєва, а

потім – до залів Петербурзької академії

мистецтв, до майстерні великого Карла

Брюллова. Саме завдячуючи цій музі поет

здобув святую волю. Це покликання

художника Тарас називав благородною

частиною свого бідного існування. До

суворих життєвих випробувань привела

його друга муза – поетична. Але саме вона

й дала йому вічну славу.

Поетична спадщина Тараса Шевченка

налічує понад 240 творів, а мистецька –

майже 1200 робіт, та до нас вони не всі

дійшли. Тарас Григорович писав картини

олією, акварелі, сепії, офорти, малюнки,

створював ілюстрації до книг.

Навчаючись в академії, майбутній

художник виконував обов'язкові акаде#

мічні малюнки і водночас звертався до

української тематики. Шевченко хотів

увічнити рідну землю в малюнках, пока#

зати світові її красу, незвичайну історію та

оригінальні звичаї. Цей намір утвердився

у нього під час першої поїздки в Україну.

Він багато тоді працював як художник –

виконував ескізи та етюди до майбутнього

альбому. Вже на той час він був майстром

пейзажу, тож про свій задум писав у травні

1844 року, що хоче намалювати Україну в

трьох книгах, «в первой будут виды, то по

красоте своей или по истории приметные,

во второй – настоящий людской быт, а в

третьей – история. В год будет выходить

10#ть картин...»

Отже, Шевченко задумав змалювати у

різних жанрах образотворчого мистецтва

– в історичних і жанрових картинах, істо#

ричних, архітектурних і ліричних пейза#

жах – минуле і сучасне свого народу, красу

рідного краю. Цей задум вражає не лише

своєю всеосяжністю, а, насамперед, ідей#

ною глибиною і зрілістю поглядів моло#

дого художника, патріотичним прагнен#

ням розкрити історичну долю народу,

показати його волелюбність і героїчну

боротьбу проти гнобителів, розповісти

про його життя і побут.

Проте Шевченкові, на жаль, не суди#

лося повністю здійснити свій великий

задум. Він спромігся видати лише два

випуски «Живописної України», які вий#

шли наприкінці 1844 року. У кожному

випуску було по три естампи. Історичне

минуле представлене тут офортом «Дари в

Чигрині 1649 року», сучасний Шевченкові

народний побут і фольклор – естампами

«Судна рада», «Старости» і «Казка», при#

рода і стародавня архітектура України –

пейзажами «У Києві» та «Видубецький

монастир у Києві». Чотири офорти супро#

воджуються текстом, награвірованим

Шевченком під зображенням безпосе#

редньо на дошці. Під офортами «Дари в

Чигрині 1649 року» і «Старости» текст дано

українською та французькою мовами, під

«Судньою радою» та «Казкою» – українсь#

кою мовою, «Видубецький монастир у

Києві» – українською та французькою.

Без перебільшення, «Живописна

Україна» посідає важливе місце не лише в

художній спадщині Тараса Григоровича

Шевченка, а й в історії нашої країни і її

народу.

Україна
на полотнах
Шевченка 

ВИДУБИЦЬКИЙ МОНАСТИР В КИЄВІ, 1844 рік. 
Написи рукою Шевченка: назви картини російською ліворуч і французькою праворуч.

СТАРОСТИ, 1844 рік. Ліворуч пояснення Шевченка російською: «Повстречавшись лето или
два, парень с девушкой, распознав и облюбовав одно другого, парень к отцу и матери
девушки посылает сватов, людей разговорчивых и на такую вещь остроумных, а когда
отец и мать благословят, то девушка, перевязав старостам полотенца через плечи, подает
помолвленному своему на тарелке или ситцевый, или самодельный платок». Праворуч той
самий текст французькою.

ДАРИ В ЧИГИРИНі 1649 РОКУ, 1844 рік. Під зображенням автограф автора. 
Посередині назва: «Дары в Чигирине 1649 года». Ліворуч пояснення Шевченка російською:
«Из Царяграда, из Варшавы и Москвы прибывали послы с большими дарами склонить
Богдана и народ украинский, уже вольный и сильный. Султан, кроме большого сокровища,
прислал Богдану красный бархатный кафтан на горностаевом меху, на манер княжеской
порфиру, булаву и саблю, однако совет (кроме славного рыцаря Богуна) присудил
соединиться с царем московським». Праворуч той самий текст французькою.

СУДНА РАДА, 1844 рік. Під зображенням автограф автора. 
Посередині назва: «Судна рада». Ліворуч пояснення Шевченка російською: «Атаман
собирает на селе общество, когда что случится необычное на совет и суд, возле кабака
или на площади, община, посоветовавшись и рассудивши как следует и давши мир врагам
или казнь, расходится, выпивши по чарке водки». Праворуч той самий текст французькою.

АГРОПРОФІ

№ 9 [255] 7 березня, 2014

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 11 КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

За матеріалами наукової бібліотеки Чернігівського національного педагогічного університету

ім. Т.Г.Шевченка. Фото: www.t+shevchenko.name



Лідія Никифорівна Афанась%

єва працює трактористом з 1978

року. Ще підлітком, побачивши

оголошення в газеті про набір в

Криму овочівників і винограда#

рів, подалася з Рівненщини до

радгоспу «Гвардійський», що в

Симферопольському районі АР

Крим. Оскільки не вистачало

механізаторів, навіть року не

проробила овочівником, рад#

госп відправив її на відповідні

курси. «Це була і моя ініціатива,

оскільки, коли приїхала до

Криму, я вже бачила жінок#

трактористок, і мені дуже хоті#

лося спробувати. Я з подругами,

а ми до Гвардійського втрьох

приїхали, вдало закінчили

курси. Вони, правда, після

заміжжя покинули трактор. Та

сама історія – і з іншими дівча#

тами, що навчалися на курсах, а

я от залишилася працювати

трактористом. Сподобалося. 

Я з багатодітної родини.

Батьки мали робітничі спеціаль#

ності – мама доярка, батько різ#

норобочий, – тож вони поста#

вилися до мого вибору з розу#

мінням», – згадує Лідія Ники#

форівна. 

Заміж вийшла також за трак#

ториста, а коли народилася

донька, перервала стаж,

оскільки трактористи мають

виходити на роботу о п'ятій

ранку, а дитячі садки працювали

з восьмої. Тож три роки прац#

ювала овочівником, а потім –

знову за трактор.

У дев'яності,  розповідає

вона, радгосп «Гвардійський»

перетворився на СФГ «Генезис»,

і працівники в один день усім

колективом написали заяви на

звільнення з радгоспу і вступили

до новоствореного господарства.

Як і в радгоспі, в «Генезисі» Лідія

Никифорівна продовжує прац#

ювати на МТЗ#82, який називає

просто – годувальник мій. 

«Люди дуже дивуються, коли

чують, ким я працюю. Але,

насамперед, це стосується моло#

дого покоління. Нещодавно зай#

шла до банку, заповнювала

анкету. То дівчата там, як вони

казали, навіть уявити не могли

себе на такій роботі – вважають

трактор чимось таким страш#

ним… Наше покоління більш

звичне, та все одно дивуються

люди. Єдине що, здоров'я підри#

ває така робота», – шкодує Лідія

Никифорівна. 

Ремонтує і доглядає «году#

вальника» сама, нікому не дові#

ряє. Якщо ж якась важка ро#

бота, – заднє колесо, напри#

клад, розбортувати, чи ще щось,

де без помічника не обійтися,

звісно, чоловіки допомагають.

«Але тут і чоловік сам не впора#

ється. Навіть якщо допоможе

хтось, я повинна перепровірити,

чи все там закручено і доведено

до ладу». 

Лідія Никифорівна має

дочку і двох онучок. Дочка хоча

й звикла, але свариться по#

стійно, кидай, мовляв, здоров'я

бережи. «А я себе без трактора

не уявляю». 

* * *

Про Надію Борисівну Лед%

ньову можна також сказати, що

вона обрала не зовсім жіночу

професію. Пані Надія працює на

наватажувачі – електрокарі.

Тобто, як сама вона говорить –

електрокарщицею.  

Хоча щодо «жіночості» про#

фесії можна і посперечатися.

На Горьківському автозаводі,

що гримів колись на весь

Радянський Союз своїми

потужними машинами, і де

вона починала свою кар'єру, на

електрокарах працювали самі

жінки. Влаштувалася Надія на

автозавод у 17 років, тож завод

дав їй направлення на навчання

на електрокар.  

Коли ж переїхала до Криму і

пришла влаштовуватися на

роботу саме на електрокар, їй

спочатку не повірили. «Та хіба,

кажу, я б говорила, що вмію,

якби не вміла, – згадує вона.

Сіла на кар – довела, що вмію.

Так  мене взяли на роботу». 

Спочатку Надія Борисівна

працювала на птахокомбінаті

«Наша Ряба», нині продовжує

трудитися в Торговому Домі

«Кримська фруктова компа#

нія». Як каже сама, «перейшла

на фрукти після курочки». Тут,

на відміну від Горьківського

автозаводу, вона – єдина жінка

на електрокарі. Свої то вже

звикли, а клієнти, бува, диву#

ються.

«Чи тяжка робота? Не знаю,

певне, як у всіх, мені подоба#

ється», – резюмує наша співроз#

мовниця. 

* * *

Надія Костянтинівна Бобоха

працює трактористкою на Пол#

тавщині вже сорок п’ятий рік. 

«Так доля складалася, – роз#

повідає вона. – Брати і сестри

роз'їхалися з домівки. Батьки

вже старенькі, треба було зали#

шатися доглядати їх, а село є

село – вибір невеликий: буряки

полоти чи корів доїти. Коли ще

вчилася у школі, хотіла бути

водієм. Батько і мати проти

були: «Та куди? Та це страшне!»

А в школі я вчилася в одному

класі разом із сином Петра

Олексійовича Денисенка –

голови нашого колгоспу. Саме

голова мені і порадив: якщо

батьки проти професії водія,

тоді треба йти навчатися у сіль#

ськогосподарське професійно#

технічне училище». 

Так, 1969 року Надія потра#

пила до Хорольського профтех#

училища №5. Оскільки тоді

Полтавщиною лунав заклик

«Дівчата – на трактор!», то й

жінок на нежіночі професії вчи#

лося багато – у групі Надії

Костянтинівни було 30 дівчат та

лише п'ять хлопців. 

До того, як іти навчатися,

вона телят доглядала на фермі.

Тож до училища, вважалося,

направив колгосп. «Стипендію

колгосп платив – можна було

жити, – згадує Надія Костянти#

нівна. – Була комсомольським

секретарем у групі. А після нав#

чання у травні пішла на прак#

тику до колгоспу «Жовтень». І 24

серпня, на майбутній День

незалежності України, отримала

посвідчення тракториста#маши#

ніста». 

У Снітині побудувала дім,

там же зустріла майбутнього

чоловіка Миколу, який там про#

ходив практику помічником

бригадира тракторної бригади.

Сам він з Березоточі, тож про#

працювавши 8 років у Снітині,

подружжя перебралося до бать#

ківщини чоловіка.

Надія Костянтинівна прац#

ювала на різних тракторах:

ЮМЗ#6,  МТЗ#80,  МТЗ#82.

Проте найдовше – на ЮМЗ#6.

«Ремонтувала його завжди сама.

Вже,  здається,  знаю його

напам'ять. Звісно, хлопці допо#

магають щось важке підняти».

Коли пішла на пенсію, Надія

Бобоха не схотіла сидіти вдома, і

повернулася до свого господар#

ства #Державного підприємства

«Укрліктрави». Але зараз вона

вже працює на фермі. 

* * *

Віра Борисівна Левінська,

можна сказати, потомственний

тракторист. Працює на тракторі

з 1987 року. «Це був свідомий

вибір, – пояснює вона. – Батько

трактористом був, брат тракто#

рист. У школі я здала на права, і

дуже мені то сподобалося. Ком#

байни проїжджають, йдуть по#

лем, сиплеться те золоте зерно, і

ти відчуваєш, що в цьому є час#

тинка твоєї праці». 

У 9#10 класі в школі прово#

дилися курси машиністів#трак#

тористів. Записалася на них і

Віра. 

Хотіла відразу після школи

йти працювати на тракторі, але

її батько завжди говорив, що це

не жіноча справа, потрібно вчи#

тися, здобувати спеціальність,

бути жінкою. 

Тим не менше, після школи

за комсомольською путівкою від

рідного колгоспу ім. Шевченка

відправилася до Криму, де прац#

ювала водієм катка на Кримсь#

кій АЕС.  

Відробила там два роки, там

же вийшла заміж, народила

доньку. 

«Але все одно тягнуло мене

назад, у поле. Тож коли ми з

чоловіком повернулися на Пол#

тавщину, я відразу пішла у тре#

тій відділок колгоспу, що у Кош#

манівці, в тракторну бригаду.

Для людей то зовсім незвично

було – жінка на тракторі. Хоча,

насправді, були й інші в кол#

госпі жінки#трактористки. Одна

на пенсію вже пішла, коли я

стала до роботи, інша – в дру#

гому відділенні працювала. Мені

завжди казали, що я не робит#

иму на тракторі. Але жіноча чи
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Нежіноча професія 
ДОЛІ ЛЮДСЬКІ З приводу сторіччя від дня народження найвідомішої жінки�трактористки, двічі
Героя Соціалістичної Праці Парасковії Ангеліної Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
НААН влаштувала святковий круглий стіл, присвячений вшануванню її пам'яті (див. «Яскравий
приклад нелегкої епохи», «Агропрофі», №03 від 24.01.2014 – прим. ред). Колись на заклик Паші
Ангеліної «Сто тисяч подруг – на трактор!» відгукнулися сотні тисяч жінок. Воєнний час вимагав від
жінок чоловічої роботи. Після Перемоги прийшли з фронтів чоловіки, а жінки повернулися до більш
звичних справ... Запросили на подію також жінок�механізаторів, які нині працюють в агро�
промисловому комплексі України. Нині у нас працює лише десять таких робітниць. З шістьма з них ми
поспілкувалися, тож до свята 8 Березня пропонуємо вашій увазі невеличкі нариси. 

Надія Борисівна ЛЕДНЬОВА і Лідія Никифорівна АФАНАСЬЄВА

Віра Борисівна ЛЕВІНСЬКА і Надія Костянтинівна БОБОХА



не жіноча то справа, як#то ка#

жуть, – втягнулася.

Згодом, у 1998 році, знову ж

таки за наполяганням батьків,

пішла вчитися на заочне відді#

лення Полтавського геолого#

розвідувального технікуму. Маю

диплом, усі документи, а на

тракторі так і залишилася: зна#

єте, як трактор поламаний, а ти

вдома спиш і думаєш – що там

ще треба зробити. Спершу, рік#

два, досвіду у ремонті не було,

та й трактор новий був. А потім

почалися проблеми, та довелося

вчитися їх вирішувати. Тож в

основному ремонтом займалася

сама», – згадує вона.

Колгосп у 1990 році пере#

творився на підсобне господар#

ство ГПУ «Полтавагазвидоб#

ування» – «Світанок», там і

залишилася працювати. Дове#

лося працювати на різних

машинах – ЛТЗ#60, МТЗ#80. «У

мене Challenger#«папуга» був, –

посміхається. – Ох, і розмалю#

вала я його! На колесах кленові

листки, усі болти й гайки роз#

фарбовані були – щоб мене

було здалека видно. Особливо

влітку, коли воду возила. Усі

бачать, зупиняються – ряту#

вальниця наша воду везе». 

А ще, говорить Віра Бори#

сівна, дочці потрібно віддати

належне, чи то орден дати за її

терплячість, коли мама, осо#

бливо у жнива, була на роботі з

ранку до ночі. 

* * *

Наталія  Олександрівна

Попіль з Вінниччини предста#

вляє молоде покоління жінок#

механізаторів. В основному

працює на комбайні. На по#

сівну, бува, кидають і на трак#

тор, але то зрідка. До професії

прийшла не з першого разу.

Працювала перукарем і бухгал#

тером, та щось все одно не

влаштовувало, не лежала душа.

А тут чоловік запропонував

прокотитися на комбайні:

«Покаталася. Просто сподоба#

лося. Зараз комбайни більш

комфортні, обладнані електро#

нікою, спробувала на ком#

п'ютері попрацювати – вихо#

дить. Тож пішла вчитися. Спо#

чатку отримала на машину

права, а потім на їх основі за#

кінчила курси трактористів#

машиністів». 

Зараз пані Наталія працює у

ПП «Віта» Тиврівського району

Вінницької області. 

Чоловік, який зараз пере#

важно робить водієм, іноді, у

відпустку, допомагає у роботі.

«Все вмію вже три роки, –

веде вона далі. – А як на роботі

оформлена – у квітні буде рік.

Працюю на New Holland. Керів#

ництво ставиться з розумінням,

а от чоловіки у господарстві спо#

чатку сміялися, підзужували,

мовляв, тобі і помічник уже не

треба – сама все можеш. А мені

хотілося щось довести. Сміх#

сміхом, а була така ситуація,

коли я залишилася одна, без

помічника, то намолотила

більше за чоловіків. Сказати, що

вони здивувалися – нічого не

сказати. Може, навіть трохи

образилися. Наші#то звикли, а

от коли посилали на заробітки,

там дивувалися, казали, що

молодець, ніде такого не поба#

чиш».

Про роботу спочатку соро#

милася розповідати. Навіть коли

у доньчиній школі потрібно

було записати відомості про

професію батьків, то вона вказу#

вала, що безробітна. 

«Та й в районі не знали. А

оце почула про Пашу Ангеліну,

приїхала з Києва і показала

старшій дочці свою грамоту від

Мінагрополітики. Питаюся в

неї: «Тобі не соромно, що мама

на комбайні працює? – «Ні», –

відповідає. І сміється. То й я

якось соромитися перестала», –

резюмує Наталія Олександрівна.

* * *

Галина Миколаївна Бари%

шовець працює на тракторі з

1987#го. Прийшла до професії

свідомо, за її словами, «просто

подобалося». Тож отримала

направлення від  колгоспу

«Росія» Донецької області й

1984 року закінчила профтех#

училище. «Батьки спочатку

були проти, щоб я йшла навча#

тися, а потім вже змирилися.

На моєму курсі за спеціальні#

стю тракторист#механізатор

навчалося ще чотири дівчини.

Вистачало дівчат і на інших

курсах», – каже Галина Мико#

лаївна. 

Після училища повернулася

до колгоспу «Росія» і з тих пір

працює у тій самій тракторній

бригаді. Змінилася лише назва

господарства – тепер це агроцех

№6 підприємства «Ілліч#Агро#

донбас». 

«Спочатку, – згадує вона, –

коли тільки#но стала до роботи,

усі були шоковані – дівчина на

тракторі.  А що? Робота як

робота. Як і у всякій роботі

бувають свої труднощі, незал#

ежно від того, жінка ти чи чоло#

вік. Пам'ятаю, коли тільки

прийшла з училища, дали мені

новий трактор Д#40.  А він

тільки#тільки із заводу – колеса

затягнуті – не відкрутиш. А від#

крутити треба. Підходжу з гай#

ковим ключем, так пробую, так.

Не виходить. А усі «старики»

сидять і спостерігають, що ж із

цього вийде. А я просити допо#

моги не хочу – така собі гор#

дість взяла. Походила цехом,

знайшла. Взяла двометрову

дриняку, приладила до ключа,

та й відкрутила. То з тих самих

пір я і прижилася».

Галина Миколаївна виро#

стила двох синів, які, як каже,

вже звикли до маминої професії.

А сама вона до неї вже прики#

піла: «Якби була змога знову

обирати професію, обрала би ту

саму». 

Павло Мороз
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Під час вшанування жінок%механізаторів 17 січня 2014 року (у першому ряду – зліва направо): 
Галина Миколаївна БАРИШОВЕЦЬ (Донецька обл.), Надія Борисівна ЛЕДНЬОВА, 

Лідія Нікіфорівна АФАНАСЬЄВА (АР Крим), Наталія Олександрівна ПОПІЛЬ (Вінницька обл.), 
Віра Борисівна ЛЕВІНСЬКА, Надія Костянтинівна БОБОХА (Полтавська обл.)

Галина Миколаївна БАРИШОВЕЦЬ

Наталія Олександрівна ПОПІЛЬ

«Результати 
експорту могли 
би бути гіршими…»
У ДП «Держзовнішінформ»
підбили підсумки експортно*
імпортної діяльності України
за 2013 рік. 
Згідно з повідомленням, у
2013 році загальний обсяг
експорту України склав $63,3
млрд (зниження на 7,8%
порівняно з 2012 роком).
Найбільшу частку в експорті
традиційно зайняв агропро*
мисловий комплекс – $17
млрд, другими за обсягами
йдуть товари металургійної
промисловості – $14,3 млрд.
Замикає трійку лідерів
хімічна промисловість – $4,9
млрд. Що стосується показ*
ників імпорту, то за 2013 рік
вони зменшилися до $77
млрд (зниження на 9,1% у
порівнянні з 2012 роком).
Пріоритетну частку українсь*
кого імпорту у грошовому
вираженні займають енерго*
носії – $21,8 млрд, товари
хімічної промисловості –
$9,9 млрд, товарів агропро*
мислового комплексу було
імпортовано на суму $8,2
млрд.
Загальний обсяг зовнішньої
торгівлі товарами сільського
господарства і харчової про*
мисловості (групи 1*24) у
2013 році склав близько
$25,2 млрд, що лише на
0,8% менше порівняно з
2012 роком ($25,4 млрд), у
тому числі експорт – $17,0
млрд (зменшився на 4,8%),
та імпорт – $8,2 млрд (зріс
на 8,8%). Позитивне сальдо
при цьому склало $8,8 млрд,
що на $1,5 млрд менше, ніж
за аналогічний період 2012
року. Коефіцієнт покриття
імпорту експортом склав
2,08 (в 2012 році – 2,38).
«Результат експорту міг бути
набагато гіршим через сут*
тєве зменшення світових цін
на зернові, олійні культури
та продукти їх переробки в II
половині 2013 року на 20*
30%. Проте збільшення від*
вантажень цих товарів в
четвертому кварталі 2013
року до рекордних обсягів
дозволило дещо наздогнати
показники 2012 року», – роз*
повідає начальник відділу
АПК ДП «Держзовнішін*
форм» Олександр Одосій.
«Імпорт агропродовольчих
товарів зріс майже на 9% у
вартісному вираженні (при
зростанні натуральних обся*
гів лише на 3%) за рахунок
збільшення частки товарів з
високою доданою вартістю
та підвищення світових цін
на рибу, горіхи, м'ясо тощо в
порівнянні з 2012 роком. Слід
відмітити зниження на 13% у
вартісному та 25% у нату*
ральному вираженні імпорту
м'яса та субпродуктів», –
додав експерт.
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УРОЖАЙ кукурудзи в Аргентині в поточ#

ному сезоні складе 23,0 млн тонн , прогно#

зує експерт Soybean&Corn Advisor. Попе#

редній прогноз дорівнював 22,5 млн тонн.

Оцінка валового збору сої не змінилася –

53,5 млн тонн. МСГ США (USDA) оцінює

врожай аргентинської кукурудзи в 24,0 млн

тонн (проти 26,5 млн т в сезоні 2012/13),

соєвих бобів – в 54,0 (49,3) млн т.

* * *

За прогнозами операторів ринку, в най#

ближчі 5 років обсяг річного імпорту пше#

ниці до Індонезії може досягти (або навіть

перевищити ) 10 млн тонн на тлі зростаю#

чого попиту на зернову з боку борошно#

мельних підприємств. Таким чином, країна

може зрівнятися за обсягами закуповуваної

пшениці зі світовим лідером за обсягами

імпорту цієї культури – Єгиптом.

Варто відзначити, що зростання поста#

вок пшениці в Індонезію дозволить зміц#

нити свої позиції таким експортерам пше#

ниці, як Австралія, США і Канада.

Нагадаємо, що згідно з останнім звітом

аналітиків USDA, в 2013/2014 МР імпорт

пшениці до Індонезії складе 7,2 млн тонн,

що на 0,8% перевищує показник сезоном

раніше.

* * *

За даними USDA, у лютому стан посівів

озимої пшениці погіршився через морози і

нестачі вологи. У Канзасі, найбільшому

виробнику озимої пшениці в США, в доб#

рому та відмінному стані знаходяться 34%

посівів, що на 1% менше, ніж у місяцем

раніше. Стан посівів в інших регіонах виро#

щування озимої пшениці також погірши#

лося. Частка посівів в гарному та відмін#

ному стані в Небрасці зменшилася до 43%

(#3%). У Техасі гарний і відмінний стан

мають лише 15% посівів.

* * *

Триваюча збройна агресія Росії проти Укра#

їни і загроза відторгнення Криму продов#

жує «підривати « зернові ринки США.

Березневі котирування жовтої кукурудзи в

Чикаго на вчорашніх торгах злетіли на най#

вищий з 12 вересня 2013 року рівень.

Так, березневі котирування м'якої пше#

ниці в Чикаго вийшли на рівень середини

грудня 2013 р., показавши давно не баче#

ний денне зростання. Трейдери побою#

ються, що невмотивоване збройне вторг#

нення Росії порушить експорт пшениці і

кукурудзи не тільки з України, але і з самої

Росії у разі введення проти останньої еко#

номічних санкцій. Загроза запровадження

санкцій через непередбачуваність російсь#

кої сторони між тим стає все реальнішою.

Крім того, за інформацією з місць,

застопорилася відвантаження вже прода#

ного українського зерна: сільгоспвироб#

ники почали притримувати запаси зва#

жаючи на загрозу обвалу гривні.

* 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 28 лютого 2014 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 221,28 5,9900 (0,1075 6,0225 (0,0325 6,0825 (0,0100 6,1650 (0,0125 6,2900 (0,0150
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 247,65 6,7700 (0,0575 6,7400 (0,0150 6,7050 0,0350 6,7750 0,0375 6,8900 0,0500
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 241,13 6,7075 0,0650 6,5625 0,0625 6,5425 0,0175 6,6200 0,0225 6,7300 0,0300
CBOT Чикаго (Кукурудза) 182,50 4,5750 0,0450 4,6350 0,0450 4,6750 0,0475 4,6800 0,0650 4,7150 0,0725

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

519,64 14,1425 0,4350 14,1400 0,5375 13,8525 0,4050 13,3100 0,3175 12,3375 0,1900

США. Ставки океанського фрахту на 28 лютого 2014 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 19
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 37
Південь Південної Америки (Чилі) 40
Північ Південної Америки (Колумбія) 25
Схід Південної Америки (Бразилія) 38
Західна Африка (Нігерія) 35 43
Східне Середземномор'я (Італія) 43
Західне Середземномор'я (Марокко) 45
Близький Схід (Єгипет) 37
Японія 58 56

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 35
Західна Африка (Нігерія) 47
Близький Схід (Єгипет) 38

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 39
Європа (Роттердам) 30
Близький Схід (Єгипет) 37

Великі Озера

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

Північно(Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 38
Південь Південної Америки (Чилі) 41
Північ Південної Америки (Колумбія) 34
Близький Схід (Єгипет) 39
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 53
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 36 34
Тайвань 34 32
Південна Корея 30 29
Японія 30 28

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 (0,5512 187,0782
CBOT – Травень'14 (0,8661 189,7552
CBOT – Липень'14 (0,7874 191,4087

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Березень '14 (1,0295 233,3562
Euronext – Червень '14 +1,7159 251,2011
Euronext – Серпень '14 +2,4022 256,3487

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Березень '14 (0,8818 234,1309
CBOT – Травень'14 (0,3674 236,0415
CBOT – Липень'14 (0,3674 237,3643

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Березень '14 +0,6863 285,1750
Euronext – Травень '14 +2,4022 282,4296

Euronext – Листопад '14 +2,4022 270,0755
Лондон – Березень '14 +1,1704 271,1921

Лондон – Травень '14 +1,1704 272,8641
Лондон – Липень '14 +1,6720 277,0440

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Травень '14 +6,5202 558,3391
Euronext – Серпеь '14 +3,0885 517,8449

Euronext – Листопад '14 +3,4317 517,1585
Вінніпег – Березень '14 +11,6943 399,5105

Вінніпег – Травень '14 +10,6065 406,9441
Вінніпег – Липень '14 +10,3809 415,7375

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Березень '14 (11,9514 302,3815
CBOT – Травень '14 (11,6033 274,6496

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Березень '14 +0,7349 521,7605
CBOT – Травень '14 (0,8818 521,9075
CBOT – Липень '14 (0,4409 512,6481

Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Березень '14 (1,2125 504,5227
CBOT – Травень '14 (0,1102 495,5941
CBOT – Липень '14 +1,6535 483,6892

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT – Березень '14 (0,6167 95,1101
CBOT – Травень '14 (0,6828 95,5947
CBOT – Липень '14 (0,5947 95,9031

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Березень '14 (4,1888 332,2362
CBOT – Травень '14 (4,1888 335,9841
CBOT – Липень '14 (2,6455 337,5273

Етанол Ціна ($) за літр

CBOT ( Березень '14 +0,0008 0,6029
CBOT ( Квітень '14 +0,0040 0,6061

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Березень '14 (0,0000 4,5705
CME – Квітень '14 (0,0000 4,5154

CME – Травень '14 +0,0154 4,4053
Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон – Травень '14 +8,6000 485,1000
Лондон – Серпень '14 +8,7000 492,8000
Лондон – Жовтень '14 +8,3000 499,0000
NYBOT – Березень '14 +10,7930 401,5419

NYBOT – Травень '14 +9,2511 404,4053
NYBOT – Липень '14 +8,1498 410,5727

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 5 березня 2014 року

Зведення із зернових ринків світу



АГРОПРОФІ

№ 9 [255] 7 березня, 2014

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 15 ЕКСПОЗИЦІЯ

* * *

23%25 квітня 2014 року в Києві (готель «Інтерконти*
ненталь») проводиться Шостий міжнародний форум

«Агробізнес Укрaїни 2014». Організатор – Adam Smith
Conferences (Великобританія). Підтримку заходу нада*
ють: УАК, УЗА, Американська торгова палата в Україні,
Аграрна біржа, Американсько*українська ділова рада,
Британсько*українська торгова палата.
Рішення про перенесення термінів проведення Форуму з
11*13 березня прийнято після консультацій з основними
групами учасників заходу: спонсорами, доповідачами та
делегатами. Структура Форуму лишиться без змін, за
вийнятком сесії про формування державної політики в
аграрному секторі, яка, за сподіваннями організаторів,
відобразить зміни в підходах та на кадровому рівні.
У центрі уваги учасників форуму «Агробізнес України
2014» – стратегічні питання розвитку АПК в Україні: як
підвищити ефективність, запровадити технології та від*
повідальний менеджмент.
В програмі форуму «Агробізнес України 2014 року» об*
говорення наступних тем:
– Україна на глобальному ринку продовольства.

Підсумки рекордного врожаю*2013, наслідки для укра*
їнських агровиробників. ЗВТ з ЄС, що це означає для аг*
рокомплексу? Як увійти на ринок ЕС, стандарти. Прак*
тичні приклади. Регіональні зернові спілки, перспективи.
– Державна політика. Законодавство та регулювання.
Податкова політика. Що буде з фіксованим податком?
Сертифікація. Роль Держзембанку. Реформа ринку зе*
млі. Відновлення зрошувальних систем України: залу*
чення фінансування.
– Українські агрохолдинги: як правильно зростати.

Стратегії з інтеграції найбільшими агрохолдингами но*
вопридбаних активів. Як вибудувати та підтримувати
операційні стандарти та стандарти якості кінцевого про*
дукту в усіх відділеннях холдингу? Переваги вертикально
інтегрованого холдинга, практичні приклади.
– Іновації та відповідальне виробництво. Ресурсо* та
енергозбереження. Точне землеробство та його викори*
стання в Україні. Технології мінімальної обробки ґрунту.
Насіння, Добрива. Продукти ГМО, перспективи в Украї*
ні. С/г технiка: як задовільними попит найкращі практи*
ки відповідального менеджменту.
– Фінансова стратегія та доступ до капіталу. Хеджу�

вання ризиків. Хеджування ризиків в умовах падіння
цін на с/г сировину. Як вилаштувать ефективну службу
звязків з інвесторами? Форвардні контракти та опціони.
Експортне фінансування та лізинг. Роль інституціональ*
них інвесторів.
11 березня 2014 року на форумі відбудеться Фо�

кус�день на тему «Стратегії експорту української

сільгоспсировини: трейдинг і логістика», на якому
розглядатимуться такі питання:
– Транспортно*логістичні стратегії компаній*експортерів
с/г сировини. Державна політика й регулювання. Укра*
їнська с/г сировина на світових ринках;
– Ефективний трейдинг. Як працювати з виробниками і
знаходити ринки збуту: побудова партнерства, створен*
ня інфраструктури, фінансові інструменти;
– Роль українських портів в експорті української с/г си*
ровини. Стан і перспективи розвитку портової експорт*
ної інфраструктури.

* * *

12 березня 2014 року у Виставковому центрі
«Козак*Палац» Запорізької торгово*промислової палати
в м.Запоріжжя відбудеться IV Міжнародний АгроІн�

вест Форум. Організатори заходу: Запорізька торгово*
промислова палата, Запорізька обласна державна адмі*
ністрація.
Головною метою галузевого заходу є сприяння подаль*
шій інтеграції АПК України в міжнародні ринкові струк*
тури, впровадження зарубіжного досвіду для вирішення
проблем регіону, огляд передових технологій.
На форумі 2014 року значну увагу планується приді*
лити питанням фінансування об'єктів для зберігання та
переробки зерна та плодоовочевої продукції, тварин*
ницьких комплексів і загальногосподарських меліора*
тивних систем, технологіям підвищення родючості
ґрунтів. Також в рамках окремого тематичного блоку
розглядатимуться питання органічного землеробства
та біопалива.

Одночасно з форумом у Виставковому центрі «Козак*
Палац» проходитиме XIIІ Спеціалізована виставка
сільськогосподарської техніки та технологій «АгроТех*
Сервіс» (з експозиціями «Біопаливо. Інноваційні техно*
логії», «Переробка сільгосппродукції», «Органічне
землеробство»).
Географія учасників АгроІнвест Форуму– 2014: Запо*
різька, Дніпропетровська, Одеська, Херсонська, Кірово*
градська, Харківська, Львівська, Луганська та Київська
області. Участь у заході безкоштовна за умови попе*
редньої реєстрації на сайті www.ziif.in.ua.
У 2013 році АгроІнвест Форум зібрав понад 200 зарубіж*
них і вітчизняних учасників. У тематичних напрямках
роботи форуму взяли участь представники Литви, Коро*
лівства Нідерландів, Чехії.

* * *

12%15 березня 2014 року в Кишиневі (Республіка
Молдова) проводиться 26�а Міжнародна спеціалізо�

вана виставка «Moldagrotech» (весна). Організатор:
Міжнародний виставковий центр «MOLDEXPO» a.о. –
провідний в республіці центр з організації виставок і яр*
марків. Співорганізатор: Міністерство сільського госпо*
дарства і харчової промисловості Республіки Молдова.
Основні тематичні розділи виставки:
– Сільськогосподарська техніка та обладнання;
– Системи водопостачання та зрошення в сільському
господарстві, машини для меліоративних робіт;
– Добрива та засоби захисту рослин;
– Ветеринарна медицина та біопрепарати;
– Кормовиробництво. Концентрати, премікси, добавки;
– Технології закритого грунту. Теплиці , парники , плівка
для теплиць;
– Технології інтенсивного вирощування сільськогоспо*
дарських культур;
– Транспортна тара і упаковка;
– Фінансування та страхування в сільському господарстві.
У програмі виставкипередбачено проведення числен*
них семінарів, круглих столів, демонстрація сільсько*
господарської техніки.

* * *

18%20 березня 2014 року в Києві (ВЦ «КиївЕкспо*
Плаза») проводиться VII Всеукраїнський молочний

конгрес. Організаторами заходу традиційно виступають
компанія «Дикун» та Асоціація виробників молока
(АВМ).
Всеукраїнський молочний конгрес – головна та най*
більша подія року в галузі молочного скотарства Укра*
їни. Очікується понад 1000 учасників – власники, керів*
ники та спеціалісти провідних сільськогосподарських
молочних підприємств, представники комерційних ком*
паній, молокопереробних підприємств, галузевих
об'єднань, фінансових установ, посольств та засобів
масової інформації.
Цього року на учасників чекає новий, розширений фор*
мат заходу – триденна навчальна програма від кращих
спеціалістів України та світу, спеціалізована виставка,
живе спілкування з лекторами й учасниками. Також про*
грамою конгресу передбачені технічні візити на провідні
молочні ферми Київщини – Агрофірма «Київська» та
Агрофірма «Колос».

* * *

20%22 березня 2014 року в Києві на території НК
«Експоцентр України» проводиться XIV Національна

спеціалізована виставка�ярмарок галузей сіль�

ського господарства «Україна Аграрна�2014». Орга*
нізатор: Національний комплекс «Експоцентр України».
У рамках виставки будуть представлені спеціалізовані
галузеві експозиції: Землеробство; Сільгоспмаш; Біо*
енергетика; Біокомплекси; Садівництво; Бджільниц*
тво; Тваринництво; Органічна продукція; Заміський
будинок.
20 березня 2014 року в рамках спеціалізованої виставки*
ярмарку «Україна аграрна*2014» буде проведено Між*
народну конференцію «Інноваційний розвиток аграрної
сфери».
У цей же день в рамках виставки*ярмарку «Україна
аграрна» відбудеться Круглий стіл «Біоенергетичний
конвеєр – надійне джерело альтернативного палива».
Відвідувачі матимуть можливість отримати найповнішу
інформацію про стан ринку, ознайомитися з новими
продуктами та технологіями, отримати торгову
інформацію, налагодити контакти із замовниками та
постачальниками, порівняти та об'єктивно оцінити
ринкові пропозиції.

* * *

У квітні 2014 року в Києві проводиться вперше
Форум «Цукровий світ 2014». Організатор форуму –
Консалтингова Агенція ААА презентує першу в Україні
широку міжгалузеву зустріч, сфокусовану на всебічне
обговорення проблем ринку цукру України. Дату
проведення форуму було перенесено організаторами з
27 лютого на квітень.
Завдяки підтримці партнерів заходу – Національної
асоціації цукровиків України «Укрцукор» та Асоціації
«Укркондпром», головна роль у роботі Форуму відво*
диться виробникам і споживачам цукру – цукровим та
кондитерським компаніям. Також до участі у Форумі
«Цукровий світ 2014» запрошені банки, юридичні, стра*
хові та ресурсні компанії, виробники і постачальники
обладнання, техніки. Рівень Форуму розрахований на
власників і топ*менеджерів компаній.
З року в рік цукрова галузь потерпає від кризових проти*
лежних явищ – від дефіциту до перевиробництва цукру.
Суттєві щорічні коливання виробництва цукру та цін на
нього прямо відображаються на суміжних ринках. За
оцінками організаторів, загальний внутрішній ринок
України, який так чи інакше сфокусований на цукрі
(виробники, споживачі, постачальники товарів, сиро*
вини та послуг), становить $4 млрд.
Мета першого Форуму «Цукровий Світ 2014» – розгля*
нути виклики та проблеми цукрової галузі на стратегіч*
ному рівні, дати можливість безпосередньо поспілкува*
тися виробникам цукру та їх клієнтам. Споживачі та
постачальники цукрового ринку мають право знати –
на що чекати від цукрової галузі України в найближчі
часи та в довгостроковій перспективі. Організатори
сподіваються, що завдяки проведенню кількох цукро*
вих форумів у найближчі роки прийде розуміння в
нагальній потребі корінного реформування цукрової
галузі України.
Серед основних тем для обговорення на Форумі,
зокрема:
– Перспективи та ризики ринку цукру України;
– Бурякоцукровий комплекс України: виклики та шляхи
їх подолання;
– Аналіз законодавства регулювання ринку цукру в
Україні;
– Економічні аспекти діяльності цукрової компанії;
– Біржова торгівля як інструмент підвищення ефективно*
сті ведення цукрового бізнесу;
– Інвестиційна привабливість цукрової та кондитерської
галузі України, тощо.

* * *

З 1 по 30 квітня 2014 року відбудеться національ*
ний «New Holland Демо Тур 2014», який пройде в 15*
ти областях України. Учасники цього заходу зможуть
познайомитися з командою New Holland. 
Разом із своїми партнерами Gaspardo і Lemken, бренд
New Holland продемонструє високопродуктивну і
надійну техніку. 
Учасників заходу чекають: презентація техніки від пере*
дових фахівців; можливість тест*драйву; зустріч з пред*
ставниками бренду New Holland.

* * *

16%18 травня 2014 року в Києві на базі Національ*
ного наукового центру «Інститут бджільництва імені П.І.
Прокоповича» відбудеться Міжнародна наукова кон�

ференція на тему «Наукові надбання П.І. Прокопо�

вича: основи раціонального бджільництва, 200�

річчя створення рамкового (втулкового) вулика»,
присвячена 25*річчю створення ННЦ «Інститут бджіль*
ництва ім. П.І.Прокоповича». Організатори: Міністерство
аграрної політики та продовольства України, Націо*
нальна академія аграрних наук України, ННЦ «Інститут
бджільництва ім. П.І.Прокоповича».
Для участі у роботі конференції запрошуються: представ*
ники науково*дослідних установ, навчальних закладів
України та інших країн, аспіранти, керівники і спеціалі*
сти підприємств, пасічники*професіонали та пасічники*
аматори.
Напрями роботи конференції: Історія розвитку бджіль*
ництва; Апітерапія; Біологія, генетика та селекція
бджоли; Економіка бджільництва; Патологія бджіл;
Медоносна кормова база, запилення ентомофільних
рослин; Технології у бджільництві; Якість продукції
бджільництва.
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