
www.agroprofi.com.uaукраїнський тижневик ділової інформації№ 17 [261] 2 травня, 2014

Весняний 
комплекс�2014
ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ Мін�

агрополітики, станом на 25

квітня 2014 року ярі зернові та

зернобобові культури (із куку�

рудзою) при прогнозі 8,3 млн

га посіяно на площі 4,0 млн га

(48% до прогнозу), у тому

числі завершено сівбу ранніх

ярих зернових на площі близь�

ко 2,6 млн га. 

Кукурудзу на зерно посія�

но на площі 1426 тис. га (28%

від прогнозу 5136 тис. га),

гречку – на 3 тис. га (2% від

прогнозу 168 тис. га), просо –

на 8 тис. га (7% від прогнозу

121 тис. га).

Також розпочато сівбу

рису, яку проведено на площі

0,7 тис. га, або 3% до прогнозу

у 23 тис. га.

Майже завершено сівбу

цукрових буряків, яку прове�

дено на площі 319 тис. га, що

становить 98% від прогнозу у

325 тис. га.

Соняшник посіяно на

площі 2227 тис. га, або 51% від

прогнозу 4326 тис. га. Сою вже

розміщено на 203 тис. га, або

12% від прогнозу 1648 тис. га.

Станом на 25 квітня 2014

року з посіяних 7,8 млн га ози�

мих зернових культур у добро�

му та задовільному стані пере�

буває 7,3 млн га (94%), у слаб�

кому та зрідженому стані – 0,4

млн га (5%), загинуло – 101,4

тис. га (1%).

Озимий ріпак: в доброму

стані – 571,4 тис. га (60%), в

задовільному – 286,6 тис. га

(30%), в слабкому та зріджено�

му стані – 62,5 тис. га (7%), за�

гинуло – 32,2 тис. га (3%).

За прогнозними даними,

загальна посівна площа ярих

культур у всіх категоріях гос�

подарств під урожай 2014 року

очікується на рівні 18,3 млн га

(без урахування можливого

пересіву).

Ярі зернові та зернобобові

прогнозується розмістити на

площі 8,3 млн га, у тому числі

ранні ярі зернові заплановано

на площі 2,6 млн га.

Щодо групи технічних

ярих культур, планується по�

сіяти 6,5 млн га, у тому числі

цукрових буряків — 327 тис.

га, що на 12% більше проти

минулого року, при одноча�

сному скороченні площ під со�

няшником на 10% — до 4,3

млн га.

ЗА ДОБРОЮ ТРАДИЦІЄЮ, що

склалась у нашій газеті, до Трав�

невих свят — Дня міжнародної

солідарності трудящих 1 Травня та

Дня Перемоги 9 Травня — ми за�

прошуємо на шпальти газети ша�

новних ветеранів війни та праці,

які самовіддано і чесно воювали і

захищали державу, потім її відно�

влювали і працювали, вчиняючи

справжній життєвий подвиг. Адже

велич героїчного вчинку — не у

його масштабі, а в тому, щоб не

шкодуючи себе, пригнітивши

страх і біль, долучатися до тяжкої

і навіть небезпечної справи зара�

ди Батьківщини. 

Раніше про трудові й бойові

подвиги наших співгромадян зга�

дували часто. Зараз, з плином

часу, моральні цінності сильно

змінилися, стали більш прагма�

тичними і дедалі більше витісня�

ють благородні поривання, думки

про ближніх, прагнення прислу�

житися суспільству. Нині керів�

ництво Росії йде на українців вій�

ною, при цьому і гадки не маючи

про людські чесноти і справжні

християнські цінності. За їхнім ба�

жанням «боронити російськомов�

них» насправді присутнє: «нічого

особистого — лише бізнес»… 

Проте давайте залишатися

людьми, патріотами нашої країни,

нашої священної і давньої землі

на горде ім'я — Україна. Давайте

берегти і передавати нащадкам ці

величні свята — відлуння батьків�

ських радощів, їхніх цінностей та

мрій, бо саме в них сутність

життя, яке важливіше й дорого�

цінніше за нескінченне зароблян�

ня грошей. 

Свята 1 Травня і 9 Травня —

добра нагода згадати про людей

героїчної долі. Завдяки їхнім тру�

довим і бойовим подвигам ми

маємо мирне сьогодення, яке

тепер уже можемо оцінити належ�

ним чином.

Тож наш обов'язок і як журна�

лістів — зберегти пам'ять про зви�

тяжне і таке багатостраждальне

життя батьків і дідів, донести

дітям і внукам ту вдячність, яка до

скону віку має переповнювати

людські серця: за мирне небо, за

рідну землю, за продовження

роду!

У пошуках людей, які прой�

шли шляхами Великої Вітчизня�

ної війни або кували Перемогу

важкою працею, відроджували

зруйновану війною країну та при�

святили своє трудове життя робо�

ті в сільському господарстві, нам

доводиться добряче поїздити Ук�

раїною. Але, на щастя, ми досі від�

находимо таких героїв — у добрій

пам'яті, в гарному гуморі та зі

щирим бажанням розповісти

власну історію.

Сьогодні ми продовжуємо тра�

диційну добірку матеріалів, прис�

вячених трудовим і бойовим по�

двигам наших співвітчизників.

Адже і медаль за бій, і медаль за

труд — із одного металу ллють, а

без Хліба не буває Перемоги! 

І знов весна на білім світі...

ГОРДІСТЬ ВІТЧИЗНИ
АГРОНОМ, ЗАГАРТОВАНИЙ 
НА ПОЛЯХ БИТВ
1943 рік вважається переламним у історії
Великої Вітчизняної війни. Саме тоді радянські
війська перехопили ініціативу і почали крок
за кроком звільняти окуповані німецько�
фашистськими загарбниками території СРСР.
Для героя нашої оповіді Василя Федоровича
Кондратюка цей рік став першим бойовим.

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

Закупівельні ціни на зернові та
олійні культури, встановлені на
зерноприймальних потужностях
провідних вітчизняних
агропідприємств.
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ГОРДІСТЬ ВІТЧИЗНИ
БОЄЦЬ КУКУРУДЗЯНОГО ПОЛЯ

На покоління радянських людей, до якого належить
академік Валентин Сергійович Циков, припало стільки
тривог і подій, що вистачило б на цілу бібліотеку
великих книг. І хоча це були б жахливі книги,
одночасно у них подвиг пересікався б із буденністю.

ГОРДІСТЬ ВІТЧИЗНИ
ТРУДОВИЙ СТАЖ ó 
БІЛЬШЕ ТРЬОХ ПОКОЛІНЬ
Євген Іванович Підлісний — людина на Хмельниччині
шанована. Про здобутки очолюваного ним колгоспу, а
потім і СТОВ, ім. Чкалова свідчать численні статті в
обласних і районних виданнях. Та будучи головою, він
проклав кілометри доріг селом і до села, а до своєї
хати так і не спромігся — совість не дозволила.

ПЕРЕДПЛАТА	2014
Шановні читачі! Розпочалась передплата�2014!

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» 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

25.04.2014

Зміна 
за тиж"

день

Зміна 
з початку

року
UX"індекс (UA) 1124,97 1,7% 23,6%
РТС (RU) 1120,27 "6,7% "22,4%
WIG 20 (PL) 2431,90 "0,1% 1,1%
WIG Ukraine (PL) 327,24 "0,8% "35,9%
DAX* (DE) 9548,68 1,5% 1,2%
S&P 500* (US) 1878,61 0,7% 2,6%

Євген Іванович ПІДЛІСНИЙ із Хмельниччини має трудовий стаж 64 роки, із них 37 – керівника успішного господарства ім.Чкалова. 13



Вагони	зерновози 
в березні на третину
збільшили 
перевезення
У березні 2014 року залізниці
України навантажили 37,5
тис. зерновозів та перевезли
близько 2,36 млн тонн зерно�
вих вантажів: зерна, кукуру�
дзи, шроту, макухи тощо.
Впродовж місяця щодобово
навантажувалося 1209 зерно�
возів, що на 34,7% (312 ваго�
нів) більше відповідного пе�
ріоду 2013 року. Про це пові�
домляє сайт Міністерства ін�
фраструктури України. 
Окремо зерна у  березні 2014
року навантажено 31,6 тис. ва�
гонів (2,026  млн тонн), із них
на експорт у порти спрямова�
но 29 тис. вагонів (1,88  млн
тонн) — за прямим варіантом
із перевантаженням на судна
навантажено 668 вагонів
(42,3 тис. тонн), на внутрішній
ринок — 2,55 тис. вагонів
(144,8 тис. тонн).
Проти аналогічного періоду
минулого року, зерна наван�
тажували більше такі залізни�
ці: Придніпровська — 145,8%,
Південна — 155%, Південно�
Західна — 109,3% та Одеська
— 188,5%.
Загальний обіг зерновозів ста�
новить 10,03 доби, що поліп�
шено проти березня 2013 року
на 0,33 доби, за рахунок
зменшення обігу порожнього
зерновоза, який склав 6,34
доби проти 6,7 доби в мину�
лому році та зменшення обігу
транзитного вагона — 2,75
доби проти 2,92 доби мину�
лого року.
Нагадаємо, що середньодобо�
вий загальний робочий парк
зерновозів у березні 2014 року
становив 12744 вагони, що на
3045 більше проти березня
2013 року, з них навантажених
— 4473 вагони, порожніх —
8271. Такої кількості зерновозів
достатньо для перевезення 40
млн тонн збіжжя.
Зростання кількості робочого
парку зерновозів сталося
завдяки збільшенню обсягів
відремонтованих вагонів,
зменшення кількості вагонів
довготривалого запасу та
зменшення їх навантаження
за межі України.

Шановні читачі!

Наступне число газети «Агро�
профі» №18�19 вийде друком
16 травня 2014 року. 
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У контексті очікуваного набуття чинності автономними торго9

вельними преференціями ЄС для України Мінагрополітики

надає інформацію щодо ключових бізнес9асоціацій ЄС для

сприяння налагодженню бізнес9контактів.

COCERAL (Європейська Асоціація виробників зернових та
олійних культур, рису, кормів, оливкової олії та масла) — конфеде�

рація національних аграрних бізнес�асоціацій 19 країн�членів ЄС.

Структурно COCERAL поділена на 5 тематичних секцій — «ринок

та загальна аграрна політика», «безпечність продукції та екологія»,

«рис», «оливкова олія», «агропостачання». Секретаріат COCERAL

знаходиться у Брюсселі.

Контактна інформація: Rue du Trone 98, 4th Floor 1050, Brussels.

Tel: +3225020808, fax: +3225026030, e�mail: secretariat@coceral.com.

Веб�сайт: http://www.coceral.com. 

FEDIOL(Європейська федерація виробників рослинної олії та
білків) — бізнес�асоціація ЄС, до складу якої входить 35 компаній із

17 країн ЄС, що сукупно представляють 85% ринку. Секретаріат

FEDIOL розташовано у Брюсселі.

Контактна інформація: Avenue de Tervuren 168 (box 12) — 1st floor

B�1150, Brussels. Tel: +3227715330, fax:+3227713817, е�mail: 

fediol@fediol.eu. Веб�сайт: http://www.fediol.eu.  

EUCOLAIT(Європейська бізнес�асоціація виробників молока
та молокопродуктів) — нараховує 14 членів із числа країн ЄС, охо�

плює більшу частину ринку молочних продуктів ЄС. EUCOLAIT

також включає асоційованих членів — крупних виробників молоч�

ної продукції Японії, США та Швейцарії.

Контактна інформація: rue Belliard 199, B�1040 Brussels. Tel:

+3222304448, fax: +32 2 230 40 44, e�mail: info@eucolait.eu. Веб�сайт:

http://www.eucolait.be/home.

CLITRAVI (Центр взаємодії м'ясопереробної промисловості в
ЄС) — бізнес�асоціація ЄС, до складу якої входять національні асо�

ціації 28 країн ЄС у галузі переробки м'яса.

Контактна інформація: Boulevard Baudouin, 18 bte4, BE�1000,

Brussels. Tel: +3222035141, fax: +3222033244,  e�mail: clitravi@sky�

pro.be. Веб�сайт: http://www.clitravi.eu.

EEPA (Європейська асоціація виробників яєць) — нараховує

більше 50 компаній із 15 країн�членів ЄС, що спеціалізуються на

виробництві столового яйця. Секретаріат асоціації розташовано у м.

Брюгге (Бельгія).

Контактна інформація: Bilkske 93, 8000 Brugge. Tel: +3250440070,

fax: +3250440077, e�mail: info@eepa.info. Веб�сайт: http://www.eepa.info.

AVEC (Європейська асоціація виробників та трейдерів птиці) —
заснована 1966 року бізнес�асоціація ЄС, членами якої є 17 націо�

нальних асоціацій переробників м'яса птиці.

Контактна інформація: Rue du Luxembourg 47�51, B�1050, Brus�

sels. Tel: +3222381082/83, fax:+3222381084, e�mail: avec@avec�poul�

try.eu. Веб�сайт: http://www.avec�poultry.eu.

Перелік галузевих бізнес�асоціацій ЄС

На посади 
в Держсільгоспінспекції —
через комісію 
ДЛЯ ВІДКРИТОСТІ, прозорості та ефектив�

ності проведення кадрової політики у Дер�

жавній інспекції сільського господарства Ук�

раїни створено Комісію з погодження приз�

начення на посади та звільнення з посад ке�

рівників структурних підрозділів централь�

ного апарату і територіальних органів ін�

спекції. 

До складу комісії ввійшли представники

структурних підрозділів Держсільгоспінспек�

ції України, які забезпечують питання роз�

гляду звернень громадян, боротьби з коруп�

цією та відкритості роботи органу виконав�

чої влади, тож до складу включено секретаря

Громадської ради відомства.

У рамках чинного законодавства члени

комісії розглядатимуть правильність офор�

млення документів, відповідно до яких оці�

нюватимуть кваліфікаційний рівень особи.

Крім того, фахівці інспекції розробляють ме�

тодичні рекомендації, які будуть затверджені

головою Держсільгоспінспекції України та

використовуватимуться під час погодження,

звільнення або призначення посадовців.

«Питання кадрової політики є одним з

найголовніших у побудові кваліфікованої,

антикорупційної, системної роботи, тому

створення комісії стане ще одним чинни�

ком, який допоможе подолати корупцію в

сфері діяльності Держсільгоспінспекції», —

зазначив її очільник Микола Поєдинок.

Прогноз курсу долара
ДОЛАР найближчими місяцями коштувати�

ме близько 11 гривень. Про це свідчить кон�

сенсус�прогноз за результатами опитування

10 економістів, банкірів і топ�менеджерів ве�

ликих компаній журналом «Фокус». Вони

очікують, що на 1 червня курс буде 11,07

грн/$1, а на 1 вересня — 11,12 грн/$1.

Таку думку висловили економісти Влади�

слав Анісімов (ОТП Банк), Тантелі Ратуву�

хері (Укрсоцбанк), Дмитро Сологуб

(Райффайзен Банк Аваль), Олександр Валь�

чишен (Інвестиційний капітал Україна),

Олександр Жолудь (Міжнародний центр

перспективних досліджень), Олександр Па�

ращій (Concorde Capital), Віталій Кравчук

(Інститут економічних досліджень та полі�

тконсультацій), а також представники реаль�

ного сектора економіки Андрій Пивоварсь�

кий (гендиректор групи «Континіум»), Іван

Телющенко (гендиректор компанії «Кера�

мейя»), Анатолій Юркевич (глава ради ди�

ректорів «Мілкіленд�Україна») .

«НБУ дав чіткий сигнал ринку про те, що

гривня стабілізується і навіть почне зміцню�

ватися, причому вже найближчого місяця»,

— заявив представник Укрсоцбанку.

Нагадаємо, глава Національного банку

України Степан Кубів радить українцям зви�

кати до того, що курс гривні до долара не

буде більше стояти на одному місці. 

За матеріалами LB.ua

Втрати аграрного експорту
через країни СНД
ЧЕРЕЗ порушення торговельних зв'язків з

Російською Федерацією щорічний загальний

обсяг втрат українського експорту до країн

СНД у вартісному вираженні може скласти

$1,4�1,6 млрд, повідомляє ІА «АПК�Ін�

форм», посилаючись на заяву директора на�

ціонального наукового центру «Інститут аг�

рарної економіки» Юрія Лупенка.

За його словами, країни СНД традиційно

виступають одними з основних торговельних

партнерів України. Протягом 2005�2013

років експорт аграрної продукції України до

цих країн подвоївся і сягнув $ 3,71 млрд. Три

чверті цього обсягу припадає на Митний

союз, до складу якого входять Росія, Біло�

русь і Казахстан.

Однак, його на думку, саме через ТС ук�

раїнські експортери зазнають збитків. При�

чина цього — періодичні заборони, посилен�

ня митного контролю та інші обмежувальні

заходи, які останніми роками вводить РФ,

зазначив пан Лупенко.

На думку його колег, до групи ризику на�

лежать саме ті групи української сільгосп�

продукції, ввезення яких Росія вже неодно�

разово обмежувала, а то й забороняла. Серед

них, зокрема, м'ясопродукти, сири, конди�

терські вироби та інша продукція харчової та

переробної промисловості.

«Слід констатувати, що останнім часом

загроза для експорту української аграрної

продукції, що виходить з боку Росії, стає по�

стійною. На розвиток цієї ситуації в майбут�

ньому в значній мірі буде впливати функціо�

нування поглибленої та всеохоплюючої зони

вільної торгівлі між Україною та Євросою�

зом, яка повинна бути створена найближчим

часом», — підсумував Ю.Лупенко.



Особливості 
святкування 
Дня Перемоги	2014
День Перемоги у Києві святку�
ватимуть без параду через
ймовірні провокації, яких по�
боюються столичні очільники.
Тож, на Хрещатику урочисто�
стей не проводитимуть. Проте
їх влаштують біля музею Вели�
кої Вітчизняної війни. Там пла�
нується проведення військово�
історичної ходи, запалення
Вогню Слави та пригощання
ветеранів солдатською кашею.
Традиційного феєрверку також
не планується через події в
країні, викликані військовою
агресією з боку можновладців
Російської Федерації. Завер�
шиться день святковим кон�
цертом.
«9 Травня буде вшанування ге�
роїв Великої Вітчизняної війни.
Бо прості солдати, які стали
живим щитом на захисті своєї
рідної землі, потребують нашої
уваги і шани, нам треба наслі�
дувати цих героїв. Ми проси�
мо, щоб цього дня церковні
дзвони били 10 разів по всіх
храмах України, бо саме стіль�
ки — 10 мільйонів — українців
загинуло у Великій Вітчизня�
ній», — повідомив міністр куль�
тури України Євген Нищук.

Державний 
земельний банк 
ліквідують
Кабінет Міністрів України
прийняв рішення про ліквіда�
цію Державного земельного
банку. Про це після засідання
Кабміну на брифінгу заявив мі�
ністр Кабінету Міністрів Остап
Семерак, передає кореспон�
дент РБК�Україна.
Таке рішення було прийнято на
засіданні уряду в п'ятницю 15
квітня 2014 року.
«Ми підтримали пропозицію
Міністерства фінансів та схва�
лили проект закону, який на�
правляється до ВР про ліквіда�
цію Державного земельного
банку. Це була одна з коруп�
ційних схем, яка була приду�
мана і мала реалізуватися по�
переднім урядом, коли було
створено Державний земель�
ний банк. Туди планувалося
внесення земельних паїв, і за
державні кошти, які направля�
лися з держбюджету для на�
повнення статутного капіталу,
повинні були за заниженими
цінами купуватися земельні паї
за дуже корупційною і непро�
зорою схемою у реальних
власників», — розповів пан Се�
мерак.
Нагадаємо, 2 липня 2012 року
було прийнято постанову Кабі�
нету Міністрів №609 про ство�
рення Державного земельного
банку. 28 грудня 2012 року
було виділено кошти на фор�
мування статутного капіталу в
розмірі 120 млн грн.
Банк планував отримати в капі�
тал державні земельні ресурси.

ТЕПЛИМИ травневими днями

відзначаємо ми чи не найбільше

свято українського народу – День

Перемоги. Насправді це – дер�

жавне свято всього Радянського

Союзу, бувшого і його складових

теперішнього, що відзначається

щорічно 9 Травня «на згадку про

переможне завершення Великої

Вітчизняної війни радянського

народу проти німецько�фашист�

ських загарбників». Свято Пере�

моги у найстрашнішій війні двад�

цятого століття. Ми радо вітаємо

зі святом ветеранів війни (як мало

їх залишилося серед нас!) і в чер�

гове згадуємо їхній вікопомний

подвиг. Україна в силу свого гео�

графічного розташування стала

головною ареною тієї запеклої

війни – фронт двічі, а то й чотири

рази (як під Харковом) пройшов�

ся нашими ланами, селами і мі�

стами, руйнуючи все на своєму

шляху. 

Людські втрати незліченні,

адже вони обраховуються не лише

кількістю загиблих і зниклих без

вісти: це і зруйновані сім'ї, і скалі�

чені долі і люди, втрачені надії і

нереалізовані плани в науці, куль�

турі, мистецтві. Це також енергія

людства, яка була спрямована на

винаходи зі знищення, а не на по�

кращення життя і  добробуту

людей.

Якщо ж говорити про еконо�

мічні втрати, то за підрахунками

радянських вчених, тільки прямі

збитки нашій з вами, дорогі спів�

вітчизники, економіці склали 285

млрд крб у діючих на той час цінах

(коли $1 дорівнював 0,66 радянсь�

ких карбованців). Цілком чи част�

ково було зруйновано понад 714

великих і малих міст, більше 28

тисяч сіл, перетворено на руїни

200 тисяч промислово�виробни�

чих споруд, 40% житлових будин�

ків, внаслідок чого без житла за�

лишилося близько 10 млн осіб. 

Водночас Україна внесла ваго�

мий вклад у перемогу над ворогом

як на передовій, так і в тилу. Вона

дала радянським збройним силам

7 млн вояків, і кожен третій із них

загинув на фронті. Із 11603 воїнів,

які в роки війни за бойові подвиги

були удостоєні звання Героя Ра�

дянського Союзу, 2072 – українці,

причому 32 із них удостоєні цього

звання двічі, а один – Іван Коже�

дуб – тричі. Із 7 млн нагородже�

них орденами і медалями україн�

ців – 2,5 мільйони.

Про масштабність участі

нашої країни у Великій перемозі

говорить хоча б той факт, що біль�

ше половини з 15 фронтів, що

діяли в період війни, очолювали

маршали і генерали – вихідці з

України. Зокрема, маршали СРСР

і командувачі фронтів – Михайло

Петрович Кирпонос, Григорій

Іванович Кулик, Семен Костянти�

нович Тимошенко, Родіон Якович

Малиновський, Кирило Семено�

вич Москаленко, Андрій Іванович

Єрьоменко, генерал армії�коман�

дувач фронту Іван Данилович

Черняховський та інші. Історія

розпорядилася так, що акт капіту�

ляції Японії 2 вересня 1945 року в

Тихому океані на борту лінкора

«Міссурі» від імені СРСР підпи�

сав, підвівши риску під найкрива�

вішою в історії людства війною,

40�літній генерал Кузьма Мико�

лайович Дерев'янко – родом із

села Косинівка на Черкащині.

Разом із тим, війна завдала

Україні більше руйнувань, ніж

будь�якій іншій країні: на теренах

найбільшої за площею країни

Європи залишилось лише 27,4

млн осіб із 41,7 млн, що прожива�

ли в Україні 1941 року. Демогра�

фічні наслідки від цих втрат Укра�

їна відчуває й нині. 

Втрати в економіці також ся�

гали приголомшуючих масштабів.

Цілковите чи часткове знищення

понад 16 тисяч промислових під�

приємств означало втрату значної

частини того, що Україна здобула

великою ціною у роки форсованої

індустріалізації, суцільної колек�

тивізації та масових репресій. 

Якщо обсяги втрат продовжу�

вати в сухих цифрах, то було зруй�

новано 9 магістральних залізнич�

них шляхів, 5600 залізничних мо�

стів, 50 тис. км шосейних шляхів,

132 портових господарства. Пов�

ністю була відсутня енергетична

база через зруйнування Дніпроге�

су, Штерівської, Курахівської, Зу�

ївської, Сєвєродонецької та інших

електростанцій. Підраховано, що

загальні втрати економіки Украї�

ни сягнули 40%. Було порушено

та пограбовано близько 30 тис.

колгоспів та радгоспів, 1300 ма�

шино�тракторних станцій, вивезе�

но до Німеччини 56 тис. тракто�

рів, 24 тис. комбайнів, 7,6 млн

голів великої рогатої худоби, 9,3

млн свиней, 7,3 млн овець та кіз,

3,3 млн голів коней. Було зруйно�

вано десятки тисяч лікувальних та

освітніх закладів, бібліотек, бу�

динків культури і клубів тощо. 

Та будь�який завод можна по�

будувати знову і навіть кращий, а

от люди… Повторимо, головні

втрати будь�якої війни обчислю�

ються не в карбованцях, а в заги�

блих. Дев'ять мільйонів осіб –

стільки Україна втратила своїх

громадян за період Другої Світо�

вої війни. Сюди ввійшли безпово�

ротні втрати військовослужбовців

Червоної Армії (2,4 млн осіб), чер�

воних партизанів та ополченців

(0,2 млн осіб), вояків – жителів

України у складі військових фор�

мувань інших держав та в зброй�

них формуваннях УПА (0,3 млн

осіб), втрати в результаті міграції

жителів України за межі СРСР

(1,7 млн осіб). На жаль, більшу ча�

стку від загальної кількості жертв

війни склало мирне населення –

5,5 мільйонів (люди гинули від

масового терору окупантів, ката�

строфічного погіршення умов

життя, голоду і хвороб). 

За абсолютною й відносною

кількістю втрат у цій війні Україна

перебуває на другому місці: 9 млн

осіб – 19,1% до всього передвоєн�

ного населення або кожний

п'ятий житель республіки. Украї�

на поступається за абсолютною

кількістю втрат Росії, а за відно�

сною – Польщі (19,6%). Третє

місце за абсолютною кількістю

втрат посідає Німеччина (6,5 млн

осіб, 9,1%).

Не варто забувати, що війна

для України почалася не 22 червня

1941�го, а 1 вересня 1939�го – як

для всієї Європи. Але будемо го�

ворити про втрати, які Україна по�

несла в період з 1941 по 1945 роки. 

Наша країна була в центрі теа�

тру військових дій тривалий час –

майже 3,5 роки. За період війни, з

1941 по 1945 роки, як вже було

сказано, чисельність населення

України скоротилася на 14,5 міль�

йонів. Це – наслідки війни, яка

точилася 1417 днів (1224 дні Укра�

їна прожила в окупації – з 22 чер�

вня 1941 року по 28 жовтня 1944

року). Відновити довоєнну чи�

сельність населення Україна змо�

гла лише через 12,5 років (до сере�

дини 1958 року).

За період війни в Україні було

мобілізовано до лав Червоної

Армії понад 7 мільйонів чоловіків

1886�1927 років народження та

понад 100 тисяч жінок. Внаслідок

мобілізації в діючу армію після

звільнення території України

війська першого, другого, третьо�

го і четвертого Українських фрон�

тів на 60% були укомплектовані

вихідцями з України.

Відтак і безповоротні демогра�

фічні втрати військовослужбов�

ців�жителів України у війні 1941�

1945 років склали 2,4 мільйона, в

тому числі бойові втрати – 1,7 мі�

льйона. Відзначимо, що до безпо�

воротних відносяться вбиті на

полі бою, померлі від ран на ета�

пах санітарної евакуації і в госпі�

талях, зниклі без вісті та померлі в

полоні. Крім цього, в число безпо�

воротних втрат включені також

небойові втрати, що не пов'язані з

безпосереднім веденням бойових

дій (загиблі в результаті надзви�

чайних подій, розстріляні за виро�

ками воєнних трибуналів, само�

губці, померлі від хвороб у госпі�

талях).

Висока смертність військово�

службовців на фронтах була жах�

ливою. Так, кожне з поколінь, на�

роджених у 1910�1920 роках (на

початок війни їм було від 20 до 30

років), недорахувалося більше по�

ловини своєї чисельності. 
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Загалом через підвищену

смертність на фронтах втрачено

більше 25% чисельності всіх поко�

лінь чоловіків, народжених в 1892�

1927 роках. Найбільші втрати по�

несло покоління юнаків, наро�

джених у 1918 році: до травня 1945

року з них загинуло 79% (і на

фронті, і в тилу). Також великі

втрати понесли народжені у 1918�

1922 роках: їхня чисельність за 4

роки скоротилася на 63%. Чисель�

ність тих, хто народився у 1923�

1927 роках, за роки війни зменши�

лася на 41%. Найбільше брали

участь в бойових діях народжені у

1913�1917 роках: їх загинуло 59%.

Та з солдатами, принаймні, усе

зрозуміло – воювати і гинути за

Батьківщину – то їх священний

обов'язок. Проте більша частка

втрат була саме серед мирного на�

селення, адже після захоплення

німцями території України для

мирного населення почалася су�

цільна, як прийнято казати зараз,

гуманітарна катастрофа. Для біль�

шості областей, які були окупова�

ні, вона тривала 2�3 роки. Варвар�

ське знищення мирних жителів

відбувалося у відповідності з гітле�

рівським планом «Ост». За цим

планом гітлерівської колонізації

та германізації «східного просто�

ру» підлягали знищенню не тіль�

ки українці та росіяни, а й інші

народи, що проживали на терито�

рії республіки. 

Найбільш жорстоким було

ставлення до євреїв. Внаслідок на�

цистської політики геноциду в Ук�

раїні було знищено понад один

мільйон осіб єврейської націо�

нальності. Злочинна політика фа�

шистів була спрямована також на

циган, молдаван та інші націо�

нальності. Всього під час окупації

зумисне було знищено понад чо�

тири мільйони мирних громадян.

Решта втрат мирного населення

(1,4 мільйона) відбулася внаслідок

істотного підвищення рівня

смертності через катастрофічне

падіння рівня життя, відсутності

належного медичного обслугову�

вання, епідемій та масового голо�

дування.

З окупованої німцями терито�

рії України на примусові роботи в

Німеччину було вивезено 2,4 мі�

льйона молодих людей віком від

14 років і старше. Після війни

близько 80% остарбайтерів були

репатрійовані в Україну, але понад

100 тисяч відмовилися від репа�

тріації та залишилися жити на За�

ході. У східні регіони СРСР було

евакуйоване 3,5 млн осіб, значна

частина яких в Україну так само

не повернулася. 

Таким чином, загиблі у боях,

померлі в концтаборах, депорто�

вані, евакуйовані та емігранти ста�

новили 14,5 млн осіб. Крім пря�

мих людських втрат жахи війни

породили і величезну кількість

сиріт – 1945�го їх нараховувалося

125 тисяч, із яких 21 тисяча – без�

притульних. Більшість з цих дітла�

хів мешкала в підвалах будинків,

на вокзалах або мандрувала міста�

ми і селами в пошуках їжі і поря�

тунку.

Наслідком цієї демографічної

катастрофи стало те, що на визво�

леній території залишилося лише

17% робітників порівняно з до�

воєнною чисельністю. Напри�

клад, коксохімічні і металургійні

заводи Наркомату чорної металур�

гії в лютому 1944 року були забез�

печені робочою силою лише на

38,3% і 24,5% відповідно. Подібна

ситуація спостерігалася на всіх

промислових об'єктах. Тому для

відбудови народного господарства

масово завозилися люди з глибин�

них районів СРСР – переважно

росіяни. 

Більшість промислових під�

приємств та вугільних шахт місти�

лася на Сході України, тому пере�

селенці й осідали там. Тих самих

росіян масово завезли до Криму,

звідки після звільнення півострова

від фашистів депортували все ко�

рінне населення – переважно

кримських татар. Саме ці процеси

стали причиною наявності такого

значного прошарку етнічних ро�

сіян у східних районах України та

Криму.

Але крім завезення чужинців,

відбувся суттєвий перерозподіл

населення всередині самої Украї�

ни: по оргнабору і добровільно на

відбудову шахт і заводів мобілізу�

вали масу молоді і, в першу чергу,

– з села. Через те, що села були

повністю розорені війною, і за ро�

боту в колгоспі нічого не платили,

люди радо вхопилися за можли�

вість виїхати до міста та отримати

паспорт. Таким чином знищувався

природний спосіб життя і переда�

чі соціально�культурної матриці

народу. Остаточно руйнувалися

духовні цінності, віра в Бога (бо в

селах переважно збереглися храми

і монастирі) і християнська мо�

раль. Адже у місті під впливом

оточення швидко забувалися мо�

ральні настанови батьків, учораш�

ні українські селяни починали ма�

сово переходити на суржик, кот�

рий вони вважали російською

мовою.

А села тим часом занепадали,

що призвело до виникнення фе�

номену «неперспективних сіл» –

тобто тих, котрі вже не планувало�

ся відновлювати. Колгосп чи рад�

госп мав тепер центральну садибу

– у «перспективному» селі, а не�

перспективні вважалися відділка�

ми. Соцкультпобут, медицина і

решта благ цивілізації для таких

сіл були апріорі недоступні, ба,

навіть не планувалися, відтак з

«неперспективних» вони швидко

ставали вимираючими. 

Молодь користувалася наго�

дою, щоб перебратися до цен�

тральної садиби колгоспу чи рад�

госпу, а ще з більшим задоволен�

ням – виїжджала до міста. Що ми

отримали внаслідок стрімкої і без�

думної урбанізації? Занепад тра�

диційної української культури і

моралі, зниження народжувано�

сті, адже в місті й одна дитина у

сім'ї – не виключення, а правило

(у селі родини традиційно налічу�

вали по 6�8 дітей). Ми втратили

історичну пам'ять свого народу і

потихеньку дрейфували у бік

«новой общности людей – совет�

ского народа».

Загалом першу половину ХХ

століття демографи називають пе�

ріодом бездумного марнотратства

людських ресурсів. Якби Україні

вдалося уникнути всіх катастроф,

воєн, голодоморів та інших со�

ціальних потрясінь минулого сто�

ліття, то українців було би зараз

понад 85 мільйонів. 

На жаль, до сьогодні питання

підрахунків жертв Другої Світової

війни залишається дуже заполіти�

зованим. Позаторік російський

президент Володимир Путін зая�

вив, що Росія у Великій Вітчизня�

ній війні могла би обійтися і без

України. Шкода, що політичні

спекуляції змушують його криви�

ти душею, адже у Радянській

Армії служили понад 7 млн укра�

їнців, і кожен п'ятий від усіх, хто

загинув на фронтах цієї війни

були українці. За ратний подвиг

високими нагородами відзначено

2,5 млн українських воїнів, 2072 з

них – званням Героя Радянського

Союзу. Крім того, мільйони жите�

лів УРСР героїчно працювали в

тилових районах, забезпечуючи

потреби фронту у військовій тех�

ніці, зброї, продовольстві та ме�

дичних препаратах. 

Ви всі  напевне бачили ці

кадри – злегка мрячить дощ, рів�

ними «коробками» 10 на 20 йдуть

солдати. Штики примкнуті, на

грудях – ордени. Попереду мар�

шал на білому коні, а потім – пра�

пори і штандарти до підніжжя ма�

взолею… Так, це кінохроніка Па�

раду Перемоги на Червоній площі

24 червня 1945 року. Він тривав

усього півгодини, і за цей час пло�

щею пройшли 10 тис. переможців

«коричневої чуми». Так от, якби

такими ж рівними «коробками»

по 2 тис. осіб площею пройшли

всі українці, що загинули під час

Другої Світової, цей моторошний

парад тривав би 19 діб…

Олесь Євтєєв
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Історичний парад Перемоги на Червоній площі в Москві. 24 червня 1945 року



1943 РІК вважається переламним у історії

Великої Вітчизняної війни. Саме тоді ра�

дянські війська перехопили ініціативу і по�

чали крок за кроком звільняти окуповані

німецько�фашистськими загарбниками

території СРСР. Для героя нашої оповіді

Василя Федоровича Кондратюка

цей рік став першим бойовим.

Народився він, як сам каже, у добрий

час — 6 листопада 1925 року — на Віннич�

чині у мальовничому стародавньому селі

Губник Гайсинського району, де виявлено

поселення трипільської культури. 

Його мати, Парасковія Фомінічна,

була колгоспницею. Батько, Федір Степа�

нович, працював колгоспним бухгалтером,

а 1939 року, оскільки числився артилери�

стом запасу, був мобілізований до лав Ро�

бітничо�Селянської Червоної Армії

(РККА — рос.). У вересні того року ра�

дянська влада анексувала частину терито�

рій Польщі, тож Федір Степанович у ході

військової операції потрапив до міста

Сколе (нині — Львівська область). Там мав

необережність несхвально висловитися

щодо дій радянської влади, був заарешто�

ваний і засуджений до восьми років поз�

бавлення волі.

Як ми знаємо, СРСР не був готовий до

військових дій Німеччини, тож територію

України фашисти захопили дуже швидко,

вже 19 липня з боями була взята Вінниця. 

Юнак Василь Кондратюк під мобіліза�

цію не підпадав — на початку війни вий�

шов наказ про мобілізацію військовозо�

бов'язаних 1905�1918 років народження —

тож залишився на окупованих територіях

разом із матір'ю і молодшою сестрою. 

Німецька машина пропаганди прац�

ювала не гірше за радянську, тож німці під�

креслено не чіпали «жертв радянських ре�

пресій». Відтак ув'язнення батька відігра�

ло чималу роль у житті сина, бо дещо по�

легшило юнакові і його сім'ї життя в оку�

пації. 

Проте, згадує Василь Федорович, все

одно ледь не втрапив у халепу. У них на

квартирі певний час жила директор заво�

ду, коли ж від'їжджала, залишила руш�

ницю з двома набоями. В умовах окупації

зберігати зброю було значною небезпе�

кою, тож, замотавши у рядно, сховав

рушницю під деревом. Однак хтось це

вгледів і доніс. Тож невдовзі прийшов ста�

роста з поліцаями. Врятувало, думає наш

співрозмовник, що він не став заперечу�

вати наявність зброї.

Фронтовими дорогами Василь Кондра�

тюк крокував із 26 вересня 1943 року — за

кілька днів після звільнення радянськими

військами рідного села. Спочатку взяли

другим номером у розрахунку кулемету

ДШК. Як зарахували — у лаптях — так і

дійшов до Умані. А потім вже, 10 березня

1944 року, у Гайсині офіційно зареєструва�

ли рядовим солдатом стрілецького взводу

3�го стрілецького батальйону, 794�го стрі�

лецького полку, 232�ї Сумсько�Київської

ордена Суворова і Богдана Хмельницького

стрілецької дивізії у складі 40�ї армії.

Наступ 40�ї армії був зупинений 15

квітня на території Румунії в районі

м.Пашкані. За згадками Василя Федоро�

вича, укріпрайон складали бетонні ДОТи

у три ряди, які безперервним вогнем зупи�

няли будь�які спроби прорватися через

них. У ніч з 25 на 26 червня силами третьо�

го батальйону була проведена розвідка

боєм, під час якої Василь отримав пора�

нення. Солдата доправили до шпиталю у

Сучаві, проте довго залежуватися не дали

— вже 14 серпня він повернувся на фронт.

У шпиталі подружився з полтавчанами�ар�

тилеристами, тож у стрій став вже до 676�

го гаубичного артилерійського полку своєї

дивізії. Спочатку до топографічного взво�

ду, а потім зв'язківцем взводу зв'язку. 

Про війну і тамтешні події Василь Фе�

дорович зізнається, як почнеш згадувати,

все пригадаєш, і часу не вистачить все роз�

повісти.

Згадує, наприклад, і щасливий випа�

док. Великий годинник, що подарували

бойові товариші  — пам'ятаєте: такі, на

ланцюжку — не поміщався за розміром у

нагрудну кишеню, тож довелося покласти

його у задню кишеню. Після чергового

бою виявилося, що той врятував солдата

від ще одного поранення — у задній криш�

ці була вм'ятина чи�то від кулі, чи�то від

осколку.

Точні дати подій і назви Василь Федо�

рович вказує блискавично. Можливо,

через те, що від початку війни вів щоден�

ник: так набралося понад тридцять зоши�

тів згадок солдата. Спочатку писав, під�

кладаючи під аркуші саперну лопатку,

потім вже в більш зручних умовах на поса�

ді писаря. 

Тож занотовано все: як радянські війсь�

ка йшли визвольною ходою країнами

Європи: Угорщиною, Чехословаччиною —

кожне місто і кожна дата. Історично День

Перемоги відзначають 9 травня 1945 року,

коли о 5:00 по радіо на весь Радянський

Союз із повідомленням про переможне за�

кінчення війни виступив керівник уряду

СРСР, Генералісимус Йосиф Сталін. Васи�

лю Федоровичу ж запам'яталася ніч з 8 на 9

травня, коли затихли радянські гармати, а

німці, на знак підтвердження того, що

приймають умови перемир'я і здаються в

полон, освітили небо автоматними черга�

ми трасуючих куль.

Для нього, втім, війна на цьому не за�

кінчилася. Не всі гітлерівці сприйняли по�

разку у війні, тож радянська 40�а армія ще

три дні переслідувала угрупування німець�

ких військ під командуванням генерала

Шернера, що не збиралися здаватися. 12

травня в містечку Райнград, у 12 кіломе�

трах від Брно, німці відкрили по колоні ар�

тилерійський вогонь, серед убитих був і

командир 232�ї дивізії гвардії генерал�

майор, Герой Радянського Союзу і повний

Георгіївський кавалер Максим Овсійович

Козир. Дивізія на смерть командира —

солдатського генерала — відповіла двадця�

тихвилинним артнальотом. «Я ще такого

нещастя не бачив. Протягом кілометра ле�

жали понівечені люди, коні, машини. Так

ми розплатилися за свого командира», —

розповідає ветеран. І додає, що світлої

пам'яті наш співвітчизник Максим Овсі�

йович Козир став прототипом одного з ге�

роїв роману Костянтина Симонова «Живі і

мертві». 

Та й після остаточної перемоги СРСР у

Другій Світовій війні військове життя для

Василя Кондратюка не скінчилася — ще

протягом двох років він служив у складі

окупаційних військ, спочатку в Угорщині,

а потім у Німеччині. По війні потрібно

було кудись влаштовуватись, а без знань,

як сьогодні, так і тоді, було не обійтись. 

А де ж їх взяти, коли ти — на чужині й

лише зі школою�восьмирічкою за плечи�

ма? Службу тоді проходив Василь Федоро�

вич у Берліні, а допоміг йому начальник

штабу підполковник Гнєвушев. Почувши

від молодої людини про плани на навчан�

ня, написав листа додому, і дочка, яка за�

кінчувала 9�й клас, надіслала необхідні пі�

дручники. За ними Василь і вчився. 

Демобілізувався старшина Кондратюк

8 вересня 1947 року і повернувся додому, в

рідний Губник. Спочатку, за порадою бать�

ка, хотів поступити до медучилища у Він�

ниці. Там би його радо прийняли, але

юнак не погодився — надто дорогим було

життя в обласному центрі. Лісотехнічний

технікум також не сподобався, бо до нього

не лежала душа.

Тож поступив до Чернятинського

(Жмеринський район Вінницької області)

плодово�ягідного�технікуму, який кував

кадри середньої ланки для спеціалізованих

господарств по вирощуванню плодів, ягід і

овочів, а також готував молодь до вступу

до Уманського сільгоспінституту. Знову ж

таки, пригадує ветеран, трапилася кумедна

ситуація: запропонували юнакові, як

фронтовику, йти відразу на другий курс,

проте хлопець не погодився. «Ти що, ду�

рень чи хворий?» — запитав у нього дирек�

тор технікуму, сам також фронтовик. «Та

ні, здається, не хворий, тільки поранений.

Але ж в інститут потім хочу. Тож зарахо�

вуйте на перший курс», — відповів Василь. 

Чернятинський технікум, як годиться,

Кондратюк закінчив із відзнакою, тож до

Уманського сільськогосподарського інсти�

туту вступив без іспитів. Але на плодово�

ягідний факультет відразу не попав, трапи�

лася якась помилка, і його не внесли до

списків. З'ясувалося все у ректора, тож

юнака зарахували спочатку на агрономіч�

ний факультет, де були місця, з тим, щоб

після року навчання перевести на плодо�

во�ягідний. Через рік, як і домовлялися,

перевели на профільний факультет, але за

місяць студент знову з'явився в кабінеті,

ректора: мовляв, переводьте назад, на аг�

рономічний, бо те, що тут викладають, я і з

училища знаю. Так і вивчився на агронома.

На практиці в Крижопільській МТС поз�

найомився з майбутньою дружиною Гали�

ною Станіславівною. Побралися закохані

1953 року і в щасливому шлюбі виростили

двох дітей — Олександра і Тетяну. 

А далі була суцільна робота — чого

тільки у трудовій книжці не записано: аг�

роном МТС, головний агроном МТС, на�

чальник районного управління сільгоспін�

спекції, начальник райсільгоспуправління,

начальник облсільгоспуправління. Про

вісім років на посаді начальника Вінниць�

кого облсільгоспуправління Василь Федо�

рович згадує словами «пекельна робота».

На території області було розташовано 632

колгоспи і 41 радгосп, тож бувало, що на

рік припадало 180 днів відряджень.

І це тільки за аграрним напрямком, а

тоді ж ще існувала партійна робота — тож в

трудовій комуніста Василя Кондратюка за�

писано посади голови виконкому Він�

ницької райради депутатів трудящих, пер�

шого секретаря Вінницького райкому пар�

тії тощо. 

На пенсію Василь Федорович пішов з

посади директора республіканського тре�

сту радгоспів технікумів і навчальних гос�

подарств. Трест об'єднував 120 сільськогос�

подарських технікумів і 21 інститут, а за 11

років, які Василь Федорович був на посаді,

було збудовано 12 нових радгоспів�техні�

кумів. 

Та й на заслуженому відпочинку він

особливо не засиджувався: працював на

посаді старшого методиста, спеціаліста

вищої категорії науково�методичного від�

ділу Інституту післядипломної освіти На�

ціонального аграрного університету (нині

— НУБіП). За бойові і трудові заслуги Ва�

силя Федоровича Кондратюка нагородже�

но майже 40 державними орденами і меда�

лями. Та й сьогодні у свої «круглі» 88 років

— він продовжує спілкуватися з чималою

кількістю людей, передавати свої знання і

досвід фахівцям аграрної галузі. І солдат�

ської звички писати щоденники не поли�

шив — і досі занотовує свої думки щодо

подій в країні, пише вірші і спогади. 

Павло Мороз
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Агроном, загартований на полях битв

Василь КОНДРАТЮК. 
Січень 1946 року, Угорщина

Василь Федорович КОНДРАТЮК. 
Квітень 2014 року, Київ
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На Київщині збудують 
найбільший у Європі 
біогазовий завод
УРОЧИСТА церемонія закладання капсули з нагоди

початку будівництва комплексу з виробництва елек�

троенергії із біогазу 25 квітня заклали в Рокитнянсь�

кому районі на Київщині. Власником комплексу ви�

ступила Групи компаній «Сільгосппродукт». В уро�

чистостях взяв участь голова столичної облдежадміні�

страції Володимир Шандра. 

«Будівництво новітніх комплексів із використан�

ня альтернативних видів палива  надасть можливість

стати нам енергетично незалежними. Незважаючи

на ситуацію в країні в цілому, у Київській області

реалізовуються інвестиційні проекти, що свідчить

про потенціал області та інтерес з боку інвесторів.

Сподіваюся, що будівництво першої черги комплек�

су найпотужнішої біогазової установки в Україні

(однієї з найпотужніших у країнах СНД і Східної

Європи) стане початком нового етапу в економіч�

ному розвитку Рокитнянського району», — наголо�

сив губернатор.

Підприємство з виробництва електроенергії з біо�

газу проектується для переробки бурякового жому та

інших органічних відходів на біогаз та добрива з на�

ступним використанням біогазу в когенераційних

установках для виробництва електроенергії. Виробле�

на «Зелена енергія» постачатиметься до державної

енергетичної мережі України. Вона не шкодитиме

навколишньому середовищу, забезпечуватиме енер�

гетичну та екологічну безпеку країни.

Своєю чергою, директор Групи компаній «Сіль�

госппродукт» Юрій Бондарчук ознайомив присутніх

з принципом роботи майбутнього комплексу і запев�

нив, що перша черга буде збудована восени цього

року.

Загальна вартість заводу — 50 млн євро, з яких

25% власні кошти компанії, а 75% — інвестора. 

Восени 2014 році планується введення в експлуа�

тацію першої черги комплексу. Підприємство буде

збудоване у два етапи: перша черга потужністю —

2,25 МВт, друга черга і будівництво всього комплексу

— 20 МВт. Виробленої електроенергії першої черги

буде достатньо для забезпечення потреб близько 800

приватних будинків. 

Довідково. Сировиною для отримання енергії

(біомаса) як відновлювального ресурсу слугуватимуть

буряковий жом, гній ВРХ та послід птахів з підпри�

ємств Київської області.

До ГК «Сільгосппродукт» входить 26 компаній, із

них 11 аграрних підприємств, що займаються виро�

щуванням сільгоспкультур, 6 елеваторів у Київській і

Вінницькій областях, КХП «Васильків хлібопро�

дукт», Рокитнянський цукровий завод і допоміжні

структури. Материнський холдинг засновано 1999

року. Оборот компаній 2013 року склав 1 млрд грн.

За матеріалами прес�служби Київської ОДА

Молоко БМК 
готове йти до ЄС
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ молочний комбінат (БМК),

що входить до групи компаній «Терра Фуд», має

намір поставляти свою продукцію на ринок ЄС. Під�

приємство готове скористатися квотами ЄС з ціль�

номолочної продукції, які становлять 8 тис. тонн, про

це повідомив член наглядової ради «Терра Фуд»

Вадим Чагаровський.

«За даними Державної ветеринарної та фітосані�

тарної служби України, до 1 листопада молочні про�

дукти за вимогами ЄС можуть експортувати на євро�

пейський ринок лише дві компанії. Й одна з них —

БМК у складі» Терра Фуд», — сказав він.

Пан Чагаровський зазначив: «Ми абсолютно без�

болісно можемо поставити цей обсяг, оскільки 2013

року БМК виробив більше 40 тис. т цільномолочної

продукції».

Водночас, за його словами, навіть за спрощеною

процедурою присвоєння компанії єврономера на от�

римання дозволу піде не менше як півроку.

«Крім того, на державному рівні необхідно ухва�

лити окремі закони, які дозволять гармонізувати

наше законодавство відповідно до вимог ЄС. А це до�

сить складне питання, бо необхідно внести зміни до

закону про якість та безпеку харчових продуктів, а

також ухвалити низку нових законів: про корми, про

ідентифікацію худоби», — додав фахівець.

Він також зазначив, що зараз тривають перемо�

вини щодо збільшення квот для української молочної

галузі. Нині, крім цільномолочної продукції, виділе�

но квоти на безмитний для ЄС імпорт 1,5 тис. т

вершкового масла, 1,5 тис. тонн сухого молока.

«Терра Фуд» інвестувала понад $ 30 млн у будів�

ництво Білоцерківського молочного комбінату (Ки�

ївська обл.), який було введено в експлуатацію в се�

редині 2008 року. За матеріалами Delo.UA

«Креатив Груп» 
планує постачати 
жири на ринки ЄС 
КОМПАНІЯ планує поставити до кінця 2014 року

30�40 тис. тонн жирів на ринок ЄС. «У нас немає над�

лишкових виробничих потужностей, щоб збільшити

обсяги. Ми можемо просто переформатувати струк�

туру експорту», — повідомив глава правління «Креа�

тив Груп « Юрій Давидов.

«Щодо жирів, то 15�20 % наявних (30�40 тис. т)

переорієнтувати на Європу за рахунок поставок вну�

трішнього ринку та до Росії», — сказав він.

Також компанії цікаво поставляти ще два продук�

ти до ЄС. «Якщо відкриється ринок ЄС, то знімуть

2% мита на ввезення соняшникової олії. Тому доціль�

ним буде експорт бутильованої соняшникової та не�

рафінованої олії. Ми відходимо від Європи, тому що

там ціна нижче проти Китаю. Але після ліквідації 2%

мита, компанія отримує додатковий прибуток у $20

за тонну, і це робить європейський ринок більш при�

вабливим», — пояснив пан Давидов.

Він також зазначив, що компанія готова працюва�

ти за євростандартами: «Ми щойно отримали всі

необхідні сертифікати. У нас уже є напрацювання

щодо постачання до Східної Європи: цікаві бал�

канські країни і ті, що межують з Україною».

Наразі «Креатив Груп» поставляє до Європи 30%

експорту нерафінованої олії.

За матеріалами Latifundist.com
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ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 25 квітня 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 11,59 11,94 11,53 1218 1218 "3,9% "35,0% "1,5%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 28,95 28,99 28,95 2307 758 0,5% "29,7% "0,2%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 4,60 5,00 5,00 531 735 10,0% "7,4% 10,0%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 8,87 9,00 9,00 575 575 "7,5% "23,8% "2,8%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 39,80 40,00 39,80 995 327 0,4% "41,5% "0,5%

Ovostart Варшава OVO PW PLN 66,00 69,00 69,00 414 136 0,0% "31,0% 0,0%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 8,84 9,10 9,00 282 93 5,9% "23,7% 0,0%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 6,70 6,75 6,75 211 69 "9,9% "42,8% "3,6%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 4,75 4,77 4,65 70 23 "4,1% "60,6% "4,9%

Агротон Варшава AGT PW PLN 2,29 2,33 2,30 50 16 6,5% 17,9% 0,0%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 16,50 17,49 16,65 26 8 "1,5% "35,8% "6,2%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 8,50 9,50 9,25 4 6 17,5% "21,6% 0,0%

З
а

 д
а

н
и

м
и

 «
ІВ

Е
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Ринкова вартість акцій: 
Мілкіленд, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Астарта, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Кернел, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
МХП, USD

Джерело: Bloomberg
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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 25.04 по 29.04.2014 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 – 2900 2850/27502 – – 2750 – – – – 4600 – 2520
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 2700 2650 – – – 2050 – – – – – 2320
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 2750 2700 – – – 2080 – – – 4420 – 2370
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 2800 2750 – – 2650 2100 – – – 4460 – 2380
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 2850 2800 – – 2700 2120 – – – 4450 – 2450
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 2680 2630 – – – – – – – – – 2300
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – 2680 2630 – – 2530 – – – – – – 2300
Філія «Артемівська», Полтавська обл. – 2680 2630 – – 2530 1950 – – – – – 2300
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 2680 2630 – – – – – – – – – 2300
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – 2700 2650 – – – – – – – – – 2320
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 2320
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – 2700 2650 – – 2550 1950 – – – – – 2320
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 2700 2650 – – 2550 1950 – – – – – 2320
Філія «Вітове», Черкаська обл. – 2700 2650 – – 2550 – – – – – – 2320
Філія «Кам’янка"Дніпровська», Запорізька обл. – 2820 2770 – – 2670 2060 – – – 4380 – 2420
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – 2640 2590 – – – 1950 – – – – – 2220
Філія «Денихівська», Київська обл. – 2640 2590 – – – – – – – – – 2250
Філія «Переяславська», Київська обл. – 2680 2630 – – – – – – – – – 2250
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 2640 2590 – – – 1950 – – – – – 2220
Старобільський елеватор – 2620 2570 – – 2470 1850 – – – 4100 – 2200

Стан експорту зерна на 25.04.2014. 

Фактичні обсяги експорту на звітну дату становлять

29127 тис. тонн, з яких: пшениці — 8205 тис. тонн; кукуру�

дзи — 18382 тис. тонн; ячменю — 2213 тис. тонн та інших

зернових — 327 тис. тонн.

Крім того, знаходиться у припортових елеваторах 1253

тис. тонн зернових культур (у т.ч. пшениці — 519 тис. тонн,

ячменю — 48 тис. тонн, кукурудзи — 680 тис. тонн), заван�

тажено на кораблі — 171 тис. тонн.

Таким чином, обсяги експортованих та підготовлених

до експорту зернових складають 30,6 млн тонн (пшениці —

8,8 млн тонн, ячменю — 2,3 млн тонн та кукурудзи — 19,1

млн тонн).

Цінова ситуація на внутрішньому ринку зерна.

Ціни попиту на зерно врожаю 2013/2014 маркетингового

року на звітну дату коливаються в залежності від регіону: на

пшеницю 3�го класу — від 1730 до 2970 грн/т; на фуражну

пшеницю 6�го класу — від 1510 до 2870 грн за тонну. 

На даний час ціни на продовольчу та фуражну пше�

ницю складають: на пшеницю 3 класу — 2256 грн/т, на фу�

ражну — 2096 грн/т. 

Середні ціни на ячмінь становлять 1818 грн/т, на куку�

рудзу — 1987 грн/т.

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 «Гермес9Трейдинг» на період з 25.04 по 28.04.2014 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» 2050 2250 2650 2650 2600 – 4600 5700 2270
Світловодський річний термінал – 2550 – 2700 2650 – 4600 – 2320
Вінниця1 2000 2200 – 2600 2550 – 4500 5500 –
Кіровоград1 2000 2200 – 2600 2550 – 4500 5500 –
Черкаси1 2000 2200 – 2600 2550 – 4500 5500 –
Дніпропетровськ – – – – – – – – –
Миколаїв1 – – – – – – – – 2500

Оперативна інформація
Мінагрополітики: 
ситуація на ринку зерна

Джерело: www.mhp.com.ua

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» на період з 25.04 по 28.04.2014 року (до 24:00), грн/тонна

Базис поставки

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 4950 4350 – – – – – –
Новомосковська філія ПАТ з ІІ «Орель"Лідер», Дніпропетровська обл. 4700 4150 – – – – – –
Новомосковська філія ПАТ з ІІ «Орель"Лідер» елеватор №2, Полтавська обл. 4750 4200 – – – – – –
ТОВ «Катеринопільский елеватор», Черкаська обл. 4850 4250 – – 2520 – – –
ТОВ «Таврійський ККЗ», Херсонська обл. / Новокаховський КХП – – –/– – –/– – CPT 1880/1930 –
ПАТ «Добропольський КХП», Донецька обл. 4650 4100 – – – – – –
ПАТ «Миронівський ЗВКК», Київська обл. 4800 4250 2800 – 2470 – – 2000"2200



СЕЛА Остап'є, Поділля і Хоптян�

ка, що входили до складу ордена

Трудового Червоного Прапору

колгоспу «Комуніст» Скалатсько�

го району (який існував на Терно�

пільщині до 1962 року), до честі

місцевої громади, за часів колек�

тивного господарювання від 1950�

х років почувалися краще за інші

населені пункти. Серед колгосп�

ників «Комуніста» було чимало пе�

редовиків і переможців соціалі�

стичних змагань, орденоносців, а

створив господарство таким по�

тужним його голова — Герой Со�

ціалістичної Праці Петро Гераси9

мович Макаров. Високі держав�

ні нагороди господарство і його го�

лова отримали одночасно 31 груд�

ня 1965 року «за досягнення висо�

ких показників у виробництві сіль�

ськогосподарської продукції».

Людина легендарної долі, чий

вік повернув на десятий десяток,

Петро Герасимович Макаров осе�

лився з молодшою дочкою Елою в

містечку Скалат Підволочиського

району на Тернопільщині. До

Першотравневого спецвипуску

«Агропрофі», присвяченого сла�

ветним, а інколи й маловідомим

ветеранам праці сільського госпо�

дарства, ми збираємо матеріали

впродовж року. Тож після Різдва

2014 року вони з донькою радо по�

годилися зустрітися з нами і пові�

дати історію звитяжної праці зем�

ляків. Однак невдовзі надійшла

сумна звістка: 15 березня Петро

Герасимович Макаров пішов із

життя. Цей матеріал присвячуєть�

ся його світлій пам'яті. 

Петро Герасимович Макаров

належав до того покоління, яке

винесло на своїх плечах увесь

тягар найстрашнішої війни в істо�

рії людства. Він народився 12

липня 1923 року і був із того при�

реченого покоління, яке зі шкіль�

ної лави добровольцями одразу

пішло на фронт: з кожної сотні

його однолітків живими крізь

полум'я Великої Вітчизняної

пройшли лише троє. Зате ті, що

вижили, прекрасно знали ціну

життю і смерті, тому з фронтовою

наполегливістю працювали у

післявоєнний час, відбудовуючи

країну. 

Перша нагорода — медаль «За

відвагу» — рядовому піхотинцю

Петру Макарову із села Могоча

(нині райцентр Читинської обла�

сті Росії) дісталася вже 14 грудня

1941 року. Радянська Армія про�

довжувала чинити спротив фа�

шистській армаді, і другу нагороду

двадцятирічний юнак отримав у

Сталінграді: орден Бойового Чер�

воного Прапора командир дивізії

полковник Реуцький зняв зі своєї

гімнастерки і вручив хлопцеві зі

словами: «Цю нагороду я вручаю

тобі, бо ти її заслужив тепер. А

свій власний орден ти отримаєш

тоді, коли буде така можливість».

Потім був орден Червоної зірки і

ордени Вітчизняної війни 2�го і 1�

го ступенів, причому найвищий із

них Петро отримав 1945 року вже

як командир стрілецького баталь�

йону, капітан. 

Велику Вітчизняну війну

Петро Макаров завершив на Ельбі

25 квітня 1945 року через конту�

зію. В тому бою юнак, а йому ви�

повнилося лише 22 роки, втратив

око. Після виснажливого лікуван�

ня в шпиталю, за армійським роз�

поділом гвардії капітан Макаров

два роки пропрацював у рай�

військкоматі Скалата, потім в

обласному військкоматі Тернопо�

ля. Зауважте, наскільки складно

було російськомовному юнакові

призвичаїтися в тій частині Гали�

чини, яка до 1939 року була част�

кою Скалатського повіту Терно�

пільського воєводства Польщі. 

Проте вже 1946 року в Скалаті

Петро одружився з чарівною

полькою Яніною (в дівоцтві Кле�

цар), яка народила йому чотирьох

дітей.

Вийшовши у відставку за сі�

мейними обставинами наприкінці

1940�х, комуніст Макаров був на�

правлений на посаду заступника

директора спиртзаводу. А в червні

1955 року його обрано головою

правління найвідсталішого в Ска�

латському районі колгоспу імені

Хрущова, який після входження

частини Скалатського району до

Підволочиського й об'єднання

господарств через чотири роки пе�

ретворився на колгосп «Комуніст». 

І лише за десять років копіткої

праці наприкінці 1965�го колгосп

був нагороджений орденом Трудо�

вого Червоного Прапора, а його

керівник отримав Золоту зірку

Героя Соціалістичної Праці. Уні�

верситетом Петра Герасимовича

стало саме життя, бо з освіти він

має лише школу�десятирічку, яку

закінчив в червні 1941 року, і

курси удосконалення командного

складу 1�го Українського фронту

— на початку 1944�го.

Через деякий час господарство

Макарова роз'єднали, і назву пере�

дового колгоспу «Комуніст» було

віддано селу Остап'є через те, що

там залишалася переважна части�

на виробничого потенціалу (62%)

і ріллі (55%) господарства. Жителі

сіл Поділля, Зарубінці і Хоптянка

назвали свій колгосп «Дружба»,

який і очолив Макаров на знак

протесту проти роз'єднання. 

За 31 рік головування Петра

Герасимовича спочатку «Кому�

ніст», а потім «Дружба» перетво�

рилися на передові господарства

на теренах України. 1 квітня 1986

року голова вийшов на пенсію. 

За його словами, в підпоряд�

кованому йому господарстві було

близько 400 працівників, в селах

велося активне будівництво з 1947

року. Вирощували всі зернові

культури, причому пшениця

озима давала до 90 ц/га, кукурудза

— 117 ц/га, цукрові буряки — 575

ц/га, картопля — 280 ц/га; добре

родили жито, ячмінь, віка, а от со�

няшник вирощували лише у скла�

ді сумішей на силос. Молока від

корови доїли 3400 літрів на рік.

Утримували їх з розрахунку  25

голів на 100 га землі. 

Петро Герасимович Макаров

був доволі жорсткою людиною,

зізнаються його родичі і колеги по

роботі. Голова колгоспу «Кому�

ніст» був широко відомий не лише

високими показниками сіль�

госпвиробництва і зіркою Героя

Соціалістичної Праці, а й своєю

строгістю. «Макаровим» не лише

приструнювали дорослих, а й ля�

кали дітей: «Не будеш слухатися,

прийде Макаров, він тобі пока�

же…» 

Принциповість Макарова зму�

шувала багатьох керівників райо�

ну і області прислухатися до його

думки. Наприклад, Петро Гераси�

мович останнім на Тернопільщині

здався, коли вже було майже по

всій Україні створено міжколгосп�

ні відгодівельні комплекси. Він

був певен, що такі новоутворення

абсолютно шкодитимуть роботі

колгоспів, бо стануть «п'явками на

здоровому тілі господарств». Так

само протестним, зізнався нам

Петро Герасимович, був його вихід

на пенсію — він був категорично

проти «покращення виробничих

показників за рахунок приписок,

а також поліпшення умов життя

селян — на папері». 

Тетяна Шелкопляс

Два визнані комуністи Тернопілля
Колгосп і його голова одночасно отримали державні нагороди

Герой Соціалістичної Праці 
Петро Герасимович МАКАРОВ

(192392014): 
19709ті роки (фото вгорі)

і 2011 рік (фото праворуч)
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НА ПОКОЛІННЯ радянських

людей, до якого належить акаде�

мік Валентин Сергійович

Циков, припало стільки тривог і

подій, що вистачило б на цілу бі�

бліотеку великих книг. І хоча б це

були жахливі книги, одночасно б

у них подвиг пересікався з буден�

ністю.

Народився він 8 жовтня у по�

стреволюційному 1923 році, не�

щодавно відгриміла Перша світо�

ва, молода країна відбудовувалася

після обох подій, одночасно на�

магаючись будувати світле май�

бутнє. Але дитинство це та пора,

що залишає по собі переважно

добрі спогади. А на юність Вален�

тина Сергійовича припала Друга

світова війна. Вже у жовтні 1941

року його рідний Донецьк (на той

час Сталіно) був окупований ні�

мецькими військами. 

Як жилося на окупованих те�

риторіях переповідає у книзі

«Життя при німцях: на Батьків�

щині і на чужині» донецький

краєзнавець Валерій Стьопін:

«Що ж їло тоді цивільне населен�

ня? На першому місці стояв хліб.

Варений буряк, як ласощі, дава�

ли тільки дітям. Моркву терли,

сушили і пили потім морков'яний

чай. Картопля розподілялася по

штукам на кожного члена сім'ї.

Дві картоплини на день вважало�

ся надлишком. Готували лепешки

з кукурудзяного борошна — ма�

торжоники… Як я вже згадував,

картопляні лушпайки з німець�

ких їдалень цивільні розбирали

по домівках, мили, варили або

смажили».

Батько Валентина помер ще

до війни. Тож у тяжкі роки окупа�

ції розраховував тільки на себе і

матір з братом. За його згадками,

щоб вижити, збирали кукурудзу

на полях, мололи її на борошно і

робили з нього кашу. Як показав

час, ця «воєнна» кукурудза, ма�

буть, добре викарбувалася в його

пам'яті.

У роки окупації за прикладом

матері вступив до партизансько�

го загону — розповсюджував ли�

стівки. Після звільнення України

від німецьких військ у 1943 році

вступив до лав Радянської Армії і

після недовгого навчання у Сара�

товський області був відправле�

ний на фронт. Воював спочатку в

Новгороді, потім брав участь у

знятті блокади з Ленінграда.

«Безпосередньо в Ленінграді я не

був, але брав участь у прориві

блокади. І тільки недавно я отри�

мав медаль «За зняття блокади

Ленінграда». Бої були складні,

важкі, ми ходили по тилах. В од�

ному з боїв я був важко поране�

ний, довго лежав у госпіталі.

Фронт тим часом просувався

далі. Було якраз 23 лютого —

день народження Червоної Армії.

Так було прийнято, що в цей

день повинна бути якась перемо�

га, іноді нехай і ціною великих

втрат. Ми звільнили Новгород,

цілий ряд інших міст області. Там

я і був поранений в ногу. Я хоч і

атеїст, але там мені Бог допоміг.

Їхав літній чоловік, що підвозив

на фронт снаряди, побачив мене,

лежачого на снігу, підняв, поклав

на сани. Він мене підвіз до іншої

дороги і залишив. Там мені знову

пощастило — підібрав водовоз і

відвіз до шпиталю в лісі. Потім

мене переводили зі шпиталю в

шпиталь, лікували 9 місяців», —

згадує ветеран.

Після війни у 1946 році хотів

поступати до транспортного учи�

лища у Дніпропетровську. Але

доля розсудила на свій вибір.

Коли приїхав до повоєнного

міста, мав іти пішки — транс�

порт не працював. А йдучи, про�

ходив повз сільськогосподарсь�

кого інституту. Зупинився роз�

питати дівчат�студенток про до�

рогу, а вони йому порадили всту�

пати до сільськогосподарського.

Так і зробив і вивчився на від�

мінно за фахом вчений�агроном. 

За розподіленням після інсти�

туту потрапив до Шполянського

району Черкаської області, де від�

працював три роки на посаді аг�

ронома. Тут він зустрів майбутню

дружину — Валентину Олексан�

дрівну.

Потім знову повернувся на

Дніпропетровщину. Спочатку —

на посаду викладача Дніпропе�

тровської середньої сільськогос�

подарської школи з підготовки

керівних кадрів сільського госпо�

дарства. А потім доля розсудила

так, що саме з кукурудзою буде

пов'язане його подальше життя. 

Як відомо, Перший секретар

ЦК КПРС у 1953�1964 рр. Ми�

кита Хрущов мало не від свого

призначення очільником Ра�

дянського Союзу взявся популя�

ризувати кукурудзу на теренах

держави. Однак хрущовське «по�

клоніння цариці полів» потребу�

вало не лише насіннєвого мате�

ріалу, а й фахівців з її вирощу�

вання. 

Певні напрацювання вже

були — ще у 1930 році у Дніпро�

петровську на базі Катериносла�

вської дослідної станції було

створено Науково�дослідний ін�

ститут кукурудзяно�соргового

господарства. Місце було обрано

не випадково — ще з 1915 року на

дослідній станції проводилися

результативні досліди з селекції і

насінництва кукурудзи. Саме тут

у 1930�х роках було створено

перші радянські гібриди кукуру�

дзи Первенець та Успіх.

Згодом НДІ отримав назву Ін�

ститут зернового господарства.

1956 року Хрущов, бажаючи ак�

центувати увагу науковців саме

на кукурудзяних дослідженнях,

знову перейменовує заклад на

Всесоюзний науково�дослідний

інститут кукурудзи*, а заразом і

підпорядковує йому 15 дослідних

станцій на теренах СРСР.

До однієї з них — Ерастів�

ської, що у П'ятихатському райо�

ні Дніпропетровщини, і було на�

правлено Валентина Сергійовича

у 1957 році. У 1962�1970 рр. він

вже очолював цей заклад. А зго�

дом перейшов на роботу безпосе�

редньо у Всесоюзний науково�

дослідний інститут кукурудзи —

починав з посади завідувача від�

ділу науково�технічної інформа�

ції, потім був заступником ди�

ректора, а з 1979 по 1994 очолю�

вав його.

1968 року захистив кандидат�

ську дисертацію на тему: «Срав�

нительная эффективность неко�

торых гербицидов в борьбе с сор�

няками в посевах кукурузы в

условиях северной Степи УССР»,

у 1987 р. в цьому самому інститу�

ті — докторську дисертацію на

тему: «Научные основы возделы�

вания кукурузы по интенсивной

технологии в северной Степи Ук�

раинской ССР». У 1988 році був

обраний членом�кореспонден�

том, а в 1991 р — академіком

ВАСГНІЛ і УААН. Учене звання

професора йому присвоєно 1989

року. Опублікував 350 наукових

робіт.

Валентина Сергійовича наго�

роджено шістьма орденами — і

радянськими, і українськими. І за

мирний подвиг, і за недовгий

військовий шлях. Але найбільш

дорогий для нього — це орден

Леніна. Нагороду йому було вру�

чено за розробку механізованої

технології для отримання високо�

го врожаю в Дніпропетровській

області. Директива згори «захо�

плюватися кукурудзою», звичай�

но, мала виконуватися навіть у

непристосованих до її вирощу�

вання районах. Що могли роби�

ти науковці? Лише виконувати

накази партії. Для Донеччини,

наприклад, ВНДІ кукурудзи роз�

робив технологію, що дозволяла

отримати 40 ц/га зерна. Але пар�

тія — то партія, а наука�наукою.

На цьому тлі виникали і кумедні

бувальщини, якими Валентин

Сергійович неодноразово ділився

у інтерв'ю: 

«…вийшла у нас сварка з міні�

стром сільського господарства

СРСР Валентином Карповичем

Місяцем. У Москві, в готелі

«Космос» проходила конферен�

ція, де я виступав з основною до�

повіддю. Розповів про свій дос�

від. Ми тоді взяли 101 господар�

ство з низькою врожайністю.

Перший секретар міськкому Вік�

тор Григорович Бойко допоміг

створити бригаду фахівців з впро�

вадження нових технологій, і за

короткий термін господарства

стали передовими. Секретар ЦК

по сільському господарству Вік�

тор Петрович Ніконов тоді ще

кинув репліку: «Ось бачите, що

може НДІ кукурудзи!» Коли ж я

сказав, що, незважаючи на угор�

ські гербіциди, нам доводиться

додатково проводити механізова�

ну обробку проти бур'янів, під�

нявся Місяць і заявив: «товариш

Циков, ви щось не те говорите.

При індустріальної технології ні�

якої механізованої обробки бути

не повинно!». Мені потім доріка�

ли в кулуарах, що я вступив в по�

леміку з міністром. А в Молдавії

«угорські» поля рік без бур'янів

простояли, а  наступного —

страшно сказати. Ось тоді всі і

зрозуміли, наскільки я виявився

правий».

Павло Мороз
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* У 1992 р. установа увійшла до складу Української академії аграрних

наук як Інститут кукурудзи і 1996 року набула статусу Інституту

зернового господарства. 

Валентин ЦИКОВ під час війни
воював в партизанському загоні,

а потім у лавах Червоної Армії 

Валентин Сергійович ЦИКОВ (праворуч) у день 909річчя 
приймає привітання від колег9ветеранів. 8 жовтня 2013 року

Боєць 
кукурудзяного поля



Понад 111 млн грн
українській армії
Станом на 24 квітня від юри�
дичних і фізичних осіб в якості
допомоги Збройним Силам Ук�
раїни в рамках акції «Підтри�
май Українську армію» на ра�
хунки Міністерства оборони
України надійшло вже понад
111,7 млн грн. Про це повідо�
мляє прес�служба відомства.
Із цієї суми 105,6 млн грн —
грошові перекази на мате�
ріально�технічне, решта — на
медичне забезпечення ЗСУ.
За допомогою дзвінків на єди�
ний мобільний номер «565» на
підтримку Української армії
перераховано 26,668 млн грн
(усі — на матеріально�технічне
забезпечення ЗС України).
Крім того, на рахунки Мінобо�
рони надійшло $85,3 тис. та
4,6 тис. євро. Після обов'язко�
вого продажу іноземної валю�
ти (50% від загальної суми),
залишок іноземної валюти на
рахунках Міністерства оборони
України склав $42,65 тис.
(гривневий еквівалент — 481,1
тис. грн) та 17,3 тис. євро
(гривневий еквівалент — 263,5
тис грн).
Крім того, Українська право�
славна церква Київського па�
тріархату перерахувала на ра�
хунок Міністерства оборони
понад 1 млн грн.

Фабрики Roshen 
у Росії відновили 
роботу
Найбільша кондитерська кор�
порація в Україні Roshen, ра�
хунки якої в Російській Феде�
рації заарештовані, відновила
роботу виробничих майданчи�
ків в Липецькій області (Росія),
повідомила прес�служба ком�
панії. «Корпорація Roshen ін�
формує про те, що, починаючи
з квітня 2014 року, відновлено
роботу на російських підпри�
ємствах компанії. На сьогод�
нішній день два майданчики в
Липецьку здійснюють вироб�
ництво кондитерських виробів
у звичайному режимі», — ска�
зано в повідомленні.
При цьому в компанії зазначи�
ли, що фабрики в Липецьку
будуть продовжувати свою
діяльність у відповідності зі
встановленим виробничим
планом на поточний рік.
Як повідомлялося, 19 березня
співробітники російської полі�
ції заблокували і захопили
приміщення Липецької конди�
терської фабрики Roshen, у
зв'язку з чим виробництво
було припинено. Після цього 21
березня Тверський районний
суд Москви за ініціативою ро�
сійського холдингу «Об'єднані
кондитери» порушив кримі�
нальну справу проти підприєм�
ства Roshen у РФ, наклавши
арешт на 2,8 млрд рублів, що
перебувають на рахунках ком�
панії в країні, де їй належать
три виробничі майданчики.
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Василь Герасимович Бесараб

народився 6 березня 1926 року у

невеликому селі Гайшин на Ки�

ївщині. Родина, як і годиться в

українських селах, була багато�

дітною — у Василя було ще ше�

стеро братів і сестер. В 1929 році

— на зорі колективізації — в

селі організували колгосп «Соц�

перебудова», наступного року

ще два: «Нове життя» і «Пере�

будова». Пізніше вони об'єдна�

лися в один. На початку трид�

цятих у Гайшині було 380 дворів

і проживало 1375 жителів.

Локшина з лободи
ЯК і в більшості його одноліт�

ків, спогади дитинства У Васи�

ля пов'язані не зі святами, а з

горем моторошних часів голо�

домору. В сім'ї Бесарабів помер

молодший син, усього ж від го�

лоду 1933�го у Гайшині загинув

кожний четвертий. Вижити ро�

дині допомогла корова і мате�

рин брат, який жив у Києві.

Батько збирав усе краще з одежі

й возив до столиці продавати чи

міняти на продукти — кукуруд�

зяне борошно, хліб тощо. Одно�

го разу він мало не помер: по�

дорожуючи в чергове до Києва,

він декілька днів не їв і зопалу

«заковтнув» буханець хліба.

Звісно, що голодний шлунок

такого не витримав. З останніх

сил батько добрався до родича,

котрий врятував його… чверт�

кою горілки.

Старші діти працювали у

колгоспі, одна сестра гляділа

дітей дядька�вчителя у сус�

ідньому селі.  Батьки також

увесь час були у полі, тому ха�

зяйнували у господі Василь з

молодшим на рік братом. Зав�

дання було назбирати по межах

і перелогах їстівних рослин, як

каже Василь Герасимович —

усякого бур'яну, дрібно покри�

шити та (дякувати корові) зали�

ти молоком, і виходила така

собі локшина.

Семирічним Василь пішов

до місцевої школи, проте закін�

чити її перешкодила війна. 

Окупація
КОЛИ прийшли німці, колгосп

розпався, худобу частково відіг�

нали на схід, а частково розі�

брали по дворах. Бесараби мали

корову і коня, тож вели сяке�

таке господарство. З 1942 року

почалася мобілізація молоді на

роботу до Німеччини, забрали

старшу сестру.  Проте ні  за

віком, ні за статурою Василь під

мобілізацію не підпадав, а от

наступного року довелося тіка�

ти від неволі. Навесні 1943 року

оголосили новий набір. При�

родно, що ніхто не з'явився —

уся молодь переховувалася, де

могла. Та треба ж орати — час

не жде, от Василя просто на

полі і захопив зненацька полі�

цай. Розрахунок був простий —

якщо не знайдуться ті, хто під�

лягає вивозу до Німеччини за

рознарядкою — заберуть тих,

кого вдалося зловити.

Збірний пункт був у сусідніх

Харківцях. Народу нам набило�

ся тьма — і мобілізовані, і їх ро�

дичі, тож Василь тишком�ниш�

ком дав навтьоки. 

Наступного разу халепа тра�

пилася коли Василь конем

возив на санях гній на парники.

Підскакує поліцай і наказує ви�

вантажувати гній та везти до

сусіднього села свиню, котру

окупанти виміняли у Гайшині

на корову. Відкрутитися не вда�

лося і у супроводі двох німців

він повіз поклажу. Добре, що

один із окупантів був польсько�

го походження і трохи розмо�

вляв російською — вдалося по�

розумітися. Проте у Чирському

німців уже не було — ті якраз

активно відступали та вивозили

награбоване. Довелося їхати за

ними до Переяслава, далі — в

Карань, Андруші. Там вантаж

нарешті забрали і Василь хотів

їхати додому, проте поліцаї

якраз селом гнали на захід ху�

добу і есесівець, котрий супро�

воджував стадо, вирішив мобі�

лізувати його у пастухи. Дівати�

ся нікуди: будеш тікати — за�

стрелять. Дали Василю коня і

погнав він корів до Дніпра,

потім через переправу у Букри�

ні перейшли на правий берег, до

Трахтемирова. І тут він зустрів

свого «польського» німця, з

котрим віз свиню до Андрушів.

Той вступився за нього перед

есесівцем і на ранок його відпу�

стили, та ще й дали документ,

щоб ніхто не зупинив знову. От

він пішки і дістався додому —

добре, що живий.

Визволення
У ВЕРЕСНІ 1943�го село звіль�

нила Радянська армія, і чи не

наступного дня прибув польо�

вий військкомат. І хоча хлопці

1926 року ніби мобілізації не

підлягали (до війни у військо

взагалі призивали з 19�ти), та

великі втрати примусили брати

в армію і сімнадцятилітніх. Ко�

манду новобранців доправили

до Яготина, на залізничну стан�

цію, проте що робити далі —

ніхто не знав. Сиділи на станції

кілька днів і тут пройшов слух,

що призивати повинні лише до

1925 року народження. От сім�

надцятилітні і порозбігалися по

домівках, вернувся додому і Ва�

силь. Вже пізніше, його з одно�

літками воєнкомат знову мобі�

лізував, але тепер — на трудо�

вий фронт: Василь будував пе�

реправу на Букринському плац�

дармі та об' їзду дорогу для

військової техніки.

До війська Василя призвали

аж 12 листопада, і разом з одно�

літками він потрапив до нав�

чальної частини Богодухова, а

24 грудня — у сержантську

школу Алчевська. Школу він

закінчив у травні і після отри�

мання військового звання вже у

Ворошиловграді сержант Беса�

раб отримав під командування

перший підрозділ — стрілецьке

відділення 11 чоловік. Усі вони

були значно старші за Василя,

проте їх слід було спершу нав�

чити військовим премудростям,

а потім і в бою командувати.

Тож відділення опинилося

на Ленінградському фронті,

проте в активних бойових діях

підрозділ участі не брав. Щоб

потрапити на передову, Василь

приписав собі один рік, проте

не лише через патріотизм.

Справа в тому, що резервні та

навчальні частини були прак�

тично на голодному пайку —

пісний борщ, казанок каші на

шістьох та 200 грамів хліба на

день, а на передовій давали все

по повній. А у те, що там поряд

чатує смерть, повірити в сім�

надцять років важко.

Так сержант Бесараб опи�

нився у щойно звільненому

Пскові, а далі у складі штурмо�

вого батальйону Другої ударної

армії брав участь у звільненні

Прибалтики. Німецькі війська

активно відступали, тому ін�

коли цілими днями наступали

без будь�якого опору ворога.

Саме ця легкість зіграла з ра�

дянськими воїнами злий жарт:

відірвавшись від своїх у ході

нічного наступу біля естонсь�

кого Тарту, залишки батальйо�

ну 18 серпня 1944 року потра�

пили в оточення. 

Полон і свобода
УСІ намагання вирватися успі�

хом не увінчалися, і семеро ра�

дянських воїнів потрапили в

полон. Бранців морем відвезли

до Німеччини, і Василь Бесараб

опинився біля міста Кельн у та�

Василь Герасимович БЕСАРАБ

Те, що ми називаємо
подвигом, ветерани
називають життями
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борі військовополонених, де

крім нього утримували 13 тисяч

радянських солдат.

За якийсь час полонених

розподілили на команди і від�

правили у інші табори. Василь

працював у місті Кассель —

тягав колоди на лісоповалі, ре�

монтував залізничні колії після

нальотів союзників на залізнич�

ну станцію. Життя було нестер�

пне, добре, що у полоні позна�

йомився і потоваришував із жи�

томирянином Михайлом Мель�

ником, і у квітні товариші вирі�

шили втікати. 

Затія вдалася. Йшли на пів�

денний схід — переважно вночі,

а вдень ховалися по лісах. Не�

подалік міста Лансберг у клуні

на околиці села організували

собі  спостережний пункт.

Поряд проходила дорога і втіка�

чі спостерігали за пересуванням

військ. Там до них прибилося

ще кілька радянських полоне�

них. Одного вечора на дорозі

з'явилися американські танки. 

Американці прийняли при�

вітно, підгодували, проте засте�

регли, щоб вночі не ходили.

Найбільше після голоду і поло�

ну Василя вразив американсь�

кий цукор — кожен шматочок

був загорнутий у папір — ну

чисто тобі цукерка. І такі цукер�

ки валялися просто під ногами.

Квітень, тепло, свобода! Непо�

далік американський солдат чи�

стив гармату, проте щось у його

зовнішності видавало слов'ян�

ське походження. Василь — мо�

лодий і допитливий, підійшов

поцікавитися, чи не з наших,

бува. Виявилося, що це один з

радянських солдатів, котрого

звільнили з полону американці.

От він і пристав до них, та й

воює. Василь з товаришами і

сам би був не проти добивати

ворога, проте в передову части�

ну діючої армії американці їх не

взяли, а звеліли чекати на під�

хід основних сил.

Поки війна не закінчилася,

людей не передали до радянсь�

кої зони окупації, колишні по�

лонені солдати і остарбайтери

жили разом у містечку Ланд�

сберг. Потім там усіх розмісти�

ли в окремих будинках — фран�

цузів, італійців, поляків, ра�

дянських. За тиждень підігнали

вантажівки — Студебекерів з ві�

сімдесят — і завантажили в них

колишніх полонених. Вони в

свою чергу підготували транс�

паранти на кшталт «Здрастуй

батьківщина» і оббили ними ав�

томобілі. Гігантська колона ру�

шила на схід через Австрію до

Угорщини і привезли їх аж до

міста Секешфехервар, де був

радянський фільтраційний

табір.

Почалися допити. Хто не за�

плямував себе співробітниц�

твом з фашистами, до того пи�

тань не виникало — відпускали

у табір, а решту саджали під

варту. Сімнадцятилітній Василь

Бесараб підозр не викликав,

його навіть ставили у караул —

стерегти підозрюваних і кон�

воювати їх  у  Австрію до

Відня. Виправданим полоне�

ним видали військову форму

і документи, правда військо�

ве звання не відновили, так

що сержант Бесараб став ря�

довим. До осені 1945 року за�

лишався в Угорщині, а на�

прикінці грудня потрапив у

Союз. Як і решта призваних

1943�го, він дослужував аж до

1950 року і повернувся до

рідного села.

Відбудова
ЧЕРЕЗ рік Василь Герасимо�

вич і Мотря Савівна (Дзю�

бенко) одружилися. 

Василь пішов по батьків�

ських стопах і працював те�

слею у будівельній бригаді

гайшинського колгоспу

«Соцперебудова». Долучився

він і до гідроенергетики — у

50�х будував малу ГЕС на

Трубежі, котрі тоді були ши�

роко розповсюджені. Потім

30 років працював у тварин�

ництві. Після виходу на пен�

сію ще сім років пропрац�

ював на Гайшинській птахо�

фабриці — колись одному з

найбільших птахокомплексів

Радянського Союзу з виро�

щування індиків. Працював

би й довше, проте птахофаб�

рику дореформували до

ручки.

Утім, життя в селі має

свою специфіку — після тру�

дового дня там не на дивані

розслабляються, а порають

домашнє господарство. Ва�

силь Герасимович тримав ко�

рову і поросят, курей і гусей.

Власноруч, разом з дружи�

ною побудував будинок, у

якому живе і  досі.  Разом

вони вже 63 роки — народи�

ли чотирьох доньок і сина,

котрий, на жаль, помер ма�

леньким. Доньки подарували

шістьох онуків, а ті — сімох

правнуків. Одна донька до�

глядає батьків, допомагає по

господарству, адже вони й

досі тримають корову, двох

поросят і всяку домашню

живність. «А що ж ви хочете,

— каже Василь Герасимович,

— коли усієї сім'ї зараз аж 26

душ — їх  же нагодувати

треба».

У цьому й виражена се�

лянська сутність: про всіх

дбати, всім допомагати. Тому

попри поважний вік Василь

Герасимович зберіг гострий

розум, чудову пам'ять та фі�

зичну форму. 

Життя покоління, наро�

дженого у середині 1920�х

нерозривно пов'язане з го�

ловними віхами в історії

нашої держави. Вони пере�

жили голод і окупацію, вою�

вали і відбудовували зруйно�

ване війною. Вони ростили

хліб і дітей, дбали про добро�

бут сім'ї і країни. І не чекали

за це нагород, бо те, що ми

зараз називаємо подвигом,

вони називали життям.

Олесь Євтєєв

Михайло Аврамович Болілий

народився 6 вересня 1926 року

у мальовничому українському

селі Помоклі на Київщині.

Крім нього у сім'ї підростали

ще двоє менших братів та три

сестри, в селі ж налічували 481

двір і понад 5 тисяч жителів.

До колгоспу батько вступив

1929 року. Село було велике,

тож довкола організувалося аж

три колгоспи: «Перемога», «ім.

Косіора» та «Жовтнева хвиля»,

котрі незадовго до війни, коли

людей поменшало, об'єднали в

один колгосп «Жовтнева хви�

ля». Михайло допомагав, як

міг — носив воду в поле коса�

рям, збирав коксагиз, який

тоді вирощували для видоб�

ування каучуку, і колоски після

жнив.

Голод
КОЛИ настав страшний голо�

домор 1933 року, Михайло був

шестирічним хлопчиком, тож і

пам'ятає все дуже добре. Напе�

редодні жнив 1932 року пішли

сильні дощі, розповідає він, й

увесь урожай вимок. Та й пше�

ниці тоді практично не сіяли,

бо урожайність її була 5 ц/га,

сіяли жито, яке давало 8�10

центнерів. Жито пропало, про�

пала й чечевиця, котрою було

засіяно половину полів. Влас�

ного збіжжя не було через не�

году, а сусідні райони допомог�

ти не могли — виконуючи

план хлібозаготівлі, вони все

зерно вивезли. Осінь�зиму ще

якось пережили, а найстрашні�

ше було навесні і початку літа,

коли всі запаси вичерпалися, а

нового врожаю не було.

Інколи здається, що здат�

ність забувати — та рятівна ни�

точка, котра дозволяє зберегти

себе і жити далі. Та він па�

м'ятає. Пам'ятає, як батько по

наряду запрягав конячину у

воза, і вони вдвох ішли попід

дворами і збирали на воза мер�

твих дітей. Потім мерців звози�

ли в урочище Тишків Гай і

складали в канаву — рити мо�

гили не було сили. За день ро�

били дві�три ходки. Щоб не за�

лишати трупи просто неба,

Михайло подолом сорочки на�

бирав землю (штанів у малого

ще не було) і присипав їх при�

дорожнім пилом.

Мишкові вдалося вижити,

бо найнявся пасти корову до

бездітної пари односельців,

котрі його підгодовували — да�

вали на пастовень чвертку мо�

лока та шматок хліба зі спори�

шу з житнім борошном. В їжу

йшло все, що росло — і лобода,

і паслін, але особливо виручав

спориш. 

Страшною косою пройшов

голод Помоклями: за спогада�

ми очевидців, померло понад

три тисячі осіб — більше поло�

вини мешканців. 19 серпня

1994 року в урочищі Тишків

Гай — одному з найбільших

місць масових поховань заму�

чених голодом жителів села —

встановлено пам'ятний знак.

Та вже 1934�го врожай був

нормальний, і життя потроху

повернулося в звичне русло.

Михайло пішов навчатися до

місцевої школи�семирічки.

Перед самою війною, у червні

1941 року, він її закінчив. Та

вчитися далі не судилося — за

якийсь місяць у село прийшли

гітлерівські окупанти, й у бу�

дівлі школи розмістилася їхня

поліція. 

Окупація
НІМЕЦЬКОГО гарнізону у

селі не було, був лише один ко�

мендант, староста і 45 поліца�

їв, причому всього п'ятьох при�

слали з Переяслава, а решта

були місцеві — й ті, хто колись

постраждав від радянської

влади під час розкуркулюван�

ня, й ті, хто після розгрому ра�

дянських військ під Києвом,

утік із армії додому. Окупанти

колгосп не розігнали, а змуси�

ли селян працювати так само,

як і раніше — писали трудодні,

на які в кінці року видавали по

200 грамів проса. Все решта —

вивозилося до Німеччини. 

Та якби ж вивозили лише

зерно — вивозили людей. Із

Переяслава приходила розна�

рядка, скільки осіб певного

віку має бути мобілізовано, а

вже поліцаї на місці визначали

— кого забирати. Тут уже вони

згадали і старі образи, і чия со�

бака колись курку вкрала… Іще

коли старостою села був обра�

ний людьми колишній кому�

ніст, певна справедливість дот�

римувалася, а вже коли його

замінили на колишнього заву�

ча школи, справи стали зовсім

кепськими.

У Михайла Болілого з ним

був конфлікт ще зі школи,

тому, хоч хлопець і не підпадав

під мобілізацію по віку, його

обов'язково включали до спи�

сків. Загалом Михайло пере�

жив шість спроб потрапити ос�

тарбайтером до Німеччини.

Чотири рази вдавалося перехо�

вуватися по сусідніх селах у

знайомих чи взагалі у лісах —

бо в родичів не можна було:

Продовження на стор. 12
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Ганна і Михайло БОЛІЛІ з синами Михайлом та Олександром



поліцаї ж місцеві — усе про всіх

знали. Двічі довелося тікати в

дорозі: востаннє — через вікон�

це зіскочив із поїзда аж під

Польщею, порозбивав коліна;

та все ж дістався дому у вагонах

з вугіллям.

Ганнуся
ОТАК вони і жили — працюю�

чи, переховуючись, утікаючи.

Проте життя і молодість брали

своє. Війна�війною, а молодь

збиралася, розважалася, були

перші симпатії, закоханості. На

їхньому кутку села хлопці і дів�

чата зустрічалися на «кленоч�

ках». Там Михайло і познайо�

мився з Ганною Левченко.

Ганна Кирилівна, а тоді просто

Ганнуся, жила по сусідству у

такій же багатодітній родині —

їх у батьків було восьмеро, та

ще й старша сестра вже мала

сина, тож у одній хаті жило

одинадцятеро душ. 

У 1942 році двох старших

сестер та батька Ганни забрали

на роботу в Німеччину, і Ганна

залишилася у сім'ї старшою. До

того ж потрібно було працюва�

ти і в полі, і на своєму городі,

щоб якось прожити. А в травні

1943 року забрали до Німеччи�

ни й її. Везли довго і зрештою

Ганна опинилася на військово�

му авіаційному заводі під Кель�

ном. Жили у бараках, голодува�

ли, а працювати довелося у ли�

варному цеху.

Після перемоги 1945�го,

Ганя й сестри з батьком повер�

нулися додому. Вона пішла

знову до школи — якраз у По�

моклях семирічка стала вось�

мирічкою, а потім і повною се�

редньою школою. Здобувати

знання прийшло чотири десят�

ки «переростків», проте до ви�

пускного їх залишилося 11,

решта — покинули навчання,

бо побут поглинув.

Після закінчення Перея�

слав�Хмельницького педучили�

ща повернулася вчителювати до

рідного села. Відтоді й до пенсії

вона 30 років пропрацювала

вчителькою молодших класів.

Через її турботливі руки прой�

шло не одне покоління помо�

кельців, і навряд є у селі люди�

на, котра б не згадувала Ганну

Кирилівну добрим словом.

Фронт
…ПОМОКЛІ було визволено

Радянською Армією 21 жовтня

1943 року, й майже відразу до

села прибув польовий воєнко�

мат. Михайлові тільки�но ви�

повнилося сімнадцять, однак

він був показний: високий,

широкоплечий; тож його та ще

38 односельців забрали в

армію. Юнакові пощастило —

він не потрапив, як сотні тисяч

«піджачників» на форсування

Дніпра під Букрином, а був на�

правлений у тил навчатися

військовій справі. Втім, на Бу�

кринському плацдармі він поб�

ував раніше, коли його разом із

іншими юнаками влітку 1943�

го німці змусили будувати пе�

реправу, якою вони, тікаючи,

потім вивозили на захід награ�

боване добро.

Навчальна частина базува�

лася у Богодухові, де у 52 за�

пасному стрілецькому полку

Михайло здобув фах винищу�

вача танків — був другим номе�

ром протитанкового розрахун�

ку. Одягли новобранців у ленд�

лізівську американську форму

жовтувато�коричневого кольо�

ру і навіть годували амери�

канською тушонкою.

Пізньої осені 1943 року Ми�

хайло не без пригод попав на

фронт. Їх ешелон атакували ні�

мецькі штурмовики, колія була

зруйнована, й довелося 80 кі�

лометрів йти пішки по повній

бойовій викладці. Проте, коли

до діючої армії все ж прибули,

винищувач танків перекваліфі�

кувався на зв'язківця. Тягав ко�

тушки з телефонним кабелем,

ліквідовував розриви на лінії —

словом, забезпечував зв'язок

для фронту і штабу представ�

ника Ставки маршала Жукова.

Вже під час звільнення

Польщі солдатська доля Ми�

хайла Болілого зробила черго�

вий різкий поворот. До них на

фронт прибули 120 новеньких

гвардійських реактивних міно�

метів БМ�13�Н, або «Катюш»,

установлених на шасі амери�

канських «Студебеккерів». Про�

блема була в тому, що для них

потрібні були водії. Старшому

сержанту Болілому доручили зі�

брати команду молодих хлопців

для підготовки. Навчання з двох

місяців скоротили до двох днів. 

Так, водієм «Катюші»Ми�

хайло разом із командиром ре�

активного міномета старшим

лейтенантом Харламовим

пройшов усю Польщу, брав

участь у Вісло�Одерській опе�

рації, воював у Східній Поме�

ранії. А 16 квітня 1945 року

здійснилася вершина його во�

їнської кар'єри: у складі 1�го

Білоруського фронту брав

участь у знаменитій нічній

прожекторній атаці на Берлін і

штурмом брав столицю Третьо�

го рейху. Саме тому, найдорож�

чими для нього нагородами є

медалі «За взятие Берлина» та

«За победу над Германией в Ве�

ликой Отечественной войне

1941�1945 гг».

Мир
ВІЙНА закінчилася 9 травня

1945 року, а військова служба —

ні. Як і всі його одногодки, Ми�

хайло служив аж сім років, і

лише восени 1950 року повер�

нувся до рідного села. Його

Ганна повернулася вчителюва�

ти у рідну школу. Й 9 листопада

1950 року вони побралися і від�

тоді  — вже майже 64 роки

разом. 

Земля потребувала роботя�

щих рук, і демобілізований

старший сержант Болілий не

цурався ніякої роботи: пра�

цював і в полі, і на фермі, потім

— шоферував. Жили важко, бо

до середини 1960�х у колгоспі в

кінці року давали максимум 300

грамів зерна на трудодень і, як

каже Михайло Аврамович,

лише при Брежнєві почали пла�

тити грошима. Тому виживали,

в основному, за рахунок підсоб�

ного господарства. Колгосп ви�

ділив земельну ділянку, і роди�

на власними силами збудувала

хатину, у якій живе і досі. 

Першого сина Болілі назва�

ли Михайлом, другого — Олек�

сандром. Сини вже також пен�

сіонери, живуть у столиці,

проте батьків не забувають —
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Євген Іванович Підлісний —

людина на Хмельниччині шано�

вана. Бо, як люди про нього ка�

жуть, він дуже працьовитий і

чесний, завжди відстоює свою

думку і не боїться будь�кого

критикувати за діло. Тож він

обирався депутатом Городоцької

райради вісім разів поспіль. А

ще, майже сорок років на посаді

голови піклувався про добробут

селян і сільгосппідприємства ім.

Чкалова у с. Сирватинці, яке

впродовж також вісьмох п'ятирі�

чок залишалося одним із кра�

щих в області.

Весняної днини ми дістава�

лися в гості до Євгена Івановича

битими і плутаними дорогами.

Однак якби не «Нива», до його

двору ми б легковиком не діста�

лися, слід було подолати «сто

поворотів» круто вгору битим

шляхом. Бо будучи головою,

господар проклав кілометри

доріг селом і до села, а до своєї

хати так і не спромігся — совість

не дозволила.

Ніхто краще не дасть ради

рідній землі, ніж її син. І хоча, як

відомо, за радянських часів пе�

редовиків могли закинути і дале�

ко від господи — піднімати від�

стаючі села і колективи, Євгену

Івановичу пощастило дбати про

рідну домівку. З'явився на світ

він 14 серпня 1930 року у Скип�

чому — невеличкому селі на пів�

денному заході Хмельниччини.

Народився у багатодітній роди�

ні, проте буремні роки стано�

влення радянської держави по�

щадили лише двох із сімох дітей.

Він був старшим, а молодша,

Антоніна Іванівна, і досі працює

викладачем історії у ліцеї в

Хмельницькому. 

Здобувати науку в ті часи

було важко. До війни встиг за�

кінчити лише чотири класи. Під

час гітлерівської окупації школа

хоча й працювала, дітлахи нав�

чалися в ній не більше двох�

трьох місяців на рік, бо слід було

працювати. Відтак п'ятий і шо�

стий клас промайнули швидко. 

Після визволення від загарб�

ників, у тилу вкрай потрібні

були робочі руки, тож Євген за�

писався на курси трактористів і з

1944 року пішов працювати до

державної Левадської машинно�

тракторної станції. Робоча про�

фесія згодилася, бо батько по�

вернувся з Другої світової інва�

лідом, а мати тяжко хворіла. Так

Підлісний працював трактори�

стом до призову у армію 1950

року. За три роки, демобілізував�

шись, повернувся до рідного

села, де його було призначено

бригадиром рільничої бригади в

колгоспі ім. Ілліча, а невдовзі і

завфермою ВРХ. За хорошу ро�

боту направили до Вищої пар�

тійної школи, що займалася під�

готовкою керівних кадрів. Тож

Євген Підлісний екстерном за�

кінчив сьомий клас, оскільки

того вимагали правила прийому

до ВПШ.

По закінченні повернувся до

колгоспу ім. Ілліча на посаду се�

кретаря парторганізації. Через

приїздять із онуками (у Ми�

хайла Аврамовича та Ганни

Кирилівни їх четверо), і

правнуками, котрих поки

що троє.

* * *

ВОНИ чесно прожили своє

життя — саме це слово най�

частіше говорить Ганна Ки�

рилівна, оповідаючи про

минуле, бо воно найповніше

виражає сутність покоління,

юність якого забрала війна,

окупація та фашистське раб�

ство. Вони не шукали легких

шляхів, не намагалися щось

виторгувати у долі, а просто

важко працювали, здоб�

уваючи добробут своїми мо�

золями. Жили, як і більшість

батьків, не для себе, а для

дітей.  

Зараз,  коли даються

взнаки роки (адже Михай�

лові Аврамовичу — 88, а

Ганні Кирилівні — 89), з до�

машньої живності залиши�

лися лише кури та двоє ко�

тів, хоча ще кілька років

тому і корівка була, і пара

кабанчиків. Тут якраз ставав

у пригоді пай, котрий Ми�

хайло Аврамович отримав,

коли реформували колгосп.

Землю здають в оренду міс�

цевому господарству. Оренд�

ну плату платять справно.

На пенсію ветерани не скар�

жаться, бо життя прожили

не для багатства, а для честі.

У їх затишній хатинці багато

фотографій, на котрих за�

карбована історія їх родини.

Втім, це також історія цілого

покоління. Покоління, кот�

ре попри страшні випробу�

вання, що випали на його

долю, не втратило любові до

життя і своєю працею роби�

ло навколишній світ кра�

щим. 

Олесь Євтєєв

Михайло Аврамович БОЛІЛИЙ з дружиною Ганною Кирилівною

«Ми просто чесно жили…»



незначний час доручили посаду

голови колгоспу у с. Мале Ка�

рабчієво сусіднього Дунаєвець�

кого району. Але там Євген Іва�

нович довго не затримався — за

тих часів панувала тенденція до

об'єднання колгоспів, тож гос�

подарство об'єдналося з сусід�

нім, а Євгена Підлісного напра�

вили на роботу інспектором по

заготівлі і виробництву сільсько�

господарської продукції до

Кам'янець�Подільського вироб�

ничого територіального упра�

вління. 

Інспекція також невдовзі

припинила існування, а Євген

Іванович, заочно здобувши осві�

ту агронома у Кам'янець�По�

дільському сільськогосподарсь�

кому інституті, очолив колгосп у

своєму селі. Колгосп довірили

не лише за минулі здобутки, а й

за відмінне навчання — інститут

закінчив відмінником, з пох�

вальною грамотою. Потім, коли

колгосп об'єднався із сусіднім у

селі Сирватинці, Підлісний пев�

ний час працював заступником

голови і секретарем парторгані�

зації господарства. А з 1970 року

Євген Іванович очолив колгосп

ім. Чкалова і до цієї посади бу�

квально прикипів. 

Після об'єднання колгосп у

селах Сирватинці і Скипче налі�

чував понад 2500 га землі. Бага�

тогалузеве господарство на знач�

них площах займалося буряків�

ництвом, м'ясо�молочним тва�

ринництвом, свинарством. Щоб

дати усьому цьому раду, доводи�

лося вставати і о п'ятій годині

ранку, а лягати — як доведеться,

зазвичай вже за північ. 

За досвідом, розповідає Єв�

ген Іванович, він часто їздив до

двічі Героя Соціалістичної Праці

Георгія Івановича Ткачука, який

працював у Лісоводах також Го�

родоцького району. «Він вмів

працювати дуже справно, тож і я

все набирав темпи — хотів його

наздогнати», — з посмішкою

згадує наш співрозмовник. 

Одним із технологічних про�

ривів голова колгоспу назвав

встановлення в господарстві мо�

локопроводу. Відійшовши від

ручного доїння, намагалися за�

стосовувати науку скрізь, де

можливо. Відтак стали базовим

господарством Подільського

державного аграрно�технічного

університету — так нині нази�

вається Кам'янець�Подільський

сільськогосподарський інститут.

Євген Іванович давно є його по�

чесним професором.

Про здобутки спочатку кол�

госпу, а потім і СТОВ ім. Чкало�

ва свідчать численні статті в

обласних і районних виданнях,

що присвячені досягненням гос�

подарства. Надої, центнери, кі�

лограми зданої ваги — за безліч

років, що він хазяйнував тут,

всього вже й не згадаєш та й

нема сенсу перелічувати — зав�

жди його господарство числило�

ся серед передових. Євген Івано�

вич завжди у статтях згадував

своїх передовиків виробництва і

не соромився нагадати про те,

що треба підтягнути чи підпра�

вити. 

За мудрого керівництва пе�

режило господарство реформи

дев'яностих і двохтисячних, не

поступаючись ні показниками,

ні рівнем життя людей. 

Так само, як і працював,

Євген Підлісний і на пенсію

пішов — затемно. На посаді ди�

ректора СТОВ ім. Чкалова

Євген Іванович відробив після

досягнення пенсійного віку ще

понад 15 років. Та ще б, каже,

працював, але дружина захворі�

ла і вмовила його 2006 року по�

лишити надто клопітну посаду. 

Зі своєю єдиною на віки�

вічні Клавдією Юхимівною,

яка, на жаль, торік пішла з

життя, Євген Іванович познайо�

мився, коли проводив організа�

ційні збори. Працювала вона бі�

бліотекарем у селі, так на цій

посаді  і  залишилася після

шлюбу. «Вона сиротою була, я

жив бідно, батькам�інвалідам

потрібно було допомагати, то й

запропонував їй одружитися.

Вона й згодилася», — згадує він.

Побралися 1954 року, у любові

та злагоді виховали двох доньок

— Ларису і Тамілу.

До сьогодні в Скипчому збе�

реглася сільська бібліотека, де

все життя пропрацювала Клав�

дія Юхимівна, а в ній — тема�

тичний стенд, присвячений гос�

подарству ім.Чкалова і його не�

змінному впродовж 37 років ке�

рівникові Євгену Івановичу Під�

лісному: грамоти і нагороди, фо�

тографії, вирізки з газет.

Наступникам Підлісний за�

лишив потужне господарство з

двома тисячами голів ВРХ, з

яких 400 голів дійного стада,

понад тисячне поголів'я свиней.

Але це також швидкоминучі по�

казники. Насправді ж голова

підприємства ім. Чкалова може

пишатися залишеними по своє�

му господарюванню збудованим

дитсадком, дорогами у селах

Сирватинці та Скипче, їх гази�

фікацією, зведеними та відре�

монтованими тваринницькими

приміщеннями, медпунктом,

церквою — все це було зведене і

облаштоване за рахунок госпо�

дарства, праці його колективу і

самовіддачі його керівника. 

Саме тому, мабуть і є він ша�

нованою людиною не тільки в

селі, районі й області. Крім де�

путатства у райраді, він більше

15 років обирається головою

ради ветеранів села, є членом

президії Хмельницької обласної

ради ветеранів. Шанують люди

Євгена Підлісного! 

Але якось дивно, хоча держа�

ва і складається з людей, вона —

це не те саме, що люди. З про�

блемою мільйонів наших спів�

громадян Євген Іванович зіт�

кнувся, коли полишив господа�

рювання. «Образливо стало, що

я, який працював на державу з

14 років, отримую мізерну пен�

сію. Порадили звернутися до де�

путата обласної ради. Вона до�

помогла, чим змогла, дяка їй ве�

лика. Додали трохи. Проте, як

це так виходить, що все життя

був «шановний», а як пенсію ви�

плачувати — враз нешановним

став?», — обурюється він. 

Думав Підлісний, що для

пенсії вистачить чверть столі�

тнього трудового стажу, а в нього

— аж 64 роки! Та, вочевидь, про�

рахувався.

Однак якби Господь дав йому

ще одну спробу в житті, то нічо�

го змінювати б не став, єдине —

попросив би ще хоч пару років

для своєї Клавдії, бо так і не

встиг пожити задля неї. Коханої. 

Але держава�державою, а

люди до Євгена Івановича схо�

дяться завжди — за порадою, за

розмовою. Нас познайомив Во�

лодимир Іванович Слободян,

який багато років очолював Го�

родоцьке районне управління

сільського господарства і на�

стільки прикипів душею до ке�

рівників сільгосппідприємств і

людей села, що і дотепер на по�

саді начальника Городоцького

РЕМ продовжує підтримувати з

ними тісний зв'язок: постійно

телефонує, збирає їх разом на

свята, дні народження і просто

так. Більшість із них — ветерани

праці, легендарні особистості,

які творили історію нашої краї�

ни і забезпечували впродовж ба�

гатьох десятиліть достойне

життя селянам, які жили не за�

ради себе, а заради держави і

прийдешніх поколінь. І їхній

досвід, організаторський талант

і вміння працювати стають у

пригоді нинішнім керівникам,

які не нехтують мудрістю попе�

редників. 

«Євген Іванович — особи�

стість надзвичайна: у двохтисяч�

ному році, особисто бачив, у

нього в кабінеті гиря стояла,

важка така, то як сердився на

когось — злість зганяв, підні�

маючи її», — розповідає Володи�

мир Іванович.

«Більш за все цінував у

людях чесність і працьовитість,

— наголошує Євген Іванович

Підлісний, — а завжди дратува�

ли ті, що пили багато і крали. Я

таких з роботи не виганяв, але

перевиховував. Коли ж особли�

во був роздратований, то свою

25�кілограмову гирю, що у мене

стояла в кабінеті, не менше 20

разів підкидав». Господар посмі�

хається і каже, що то його хобі

таке, спорт. А на щось більш

довгограюче просто часу за ро�

ботою не вистачало.  

Артем Житков
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Трудовий стаж — 
більше трьох поколінь

Володимир Іванович СЛОБОДЯН, Євген Іванович ПІДЛІСНИЙ, Людмила Пилипівна АДАМЧУК 
і Володимир Станіславович СІНГІЛЕВИЧ, голова Сирватинської сільської ради — с.Скипче, 2014 рік

Євген ПІДЛІСНИЙ, 1952 рік Євген Іванович ПІДЛІСНИЙ, голова колгоспу ім.Чкалова
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ЗА ДАНИМИ аналітиків Oil World, в

країнах ЄС стартувала посівна кампанія

соняшнику, просуванню якої сприяють

сприятливі погодні умови. При цьому

експерти прогнозують, що площа під

олійної культурою врожаю 2014 р. в

Євросоюзі скоротиться на 100 тис. га в

порівнянні з показником минулого року

— до 4,33 млн га.

Зокрема, зниження посівних площ

під соняшником спостерігатиметься в

Іспанії — до 0,8 (0,85) млн га і Франції —

до 0,72 (0,77) млн га. 

У свою чергу без змін площі під со�

няшником збережуться в Румунії — 1,07

млн га, Болгарії — 0,75 млн га та Угор�

щині — 0,59 млн га.

Що ж до врожаю європейського со�

няшнику в ц.р., то він може скоротитися

до 8,13 млн тонн проти 8,84 млн тонн

роком раніше, зважаючи на очікуване

зниження врожайності олійної — до 18,8

(20) ц/га. Однак прогнозований показ�

ник помітно перевищує середній резуль�

тат за останні 5 років (7,65 млн тонн).

Зокрема, зниження врожаю соняш�

нику прогнозується в Румунії — до 1,75

(2,14) млн тонн, Болгарії — до 1,55 (1,8)

млн тонн, Угорщині — до 1,4 (1,47) млн

тонн, Іспанії — до 0,9 (1,03) млн тонн.

Франція може помітно збільшити вало�

вий збір соняшнику — до 1,7 (1,58) млн

тонн.

Також, згідно з оцінкою аналітиків

Oil World, у 2013/14 МР країни ЄС мо�

жуть збільшити експорт соняшникової

олії до 350 тис. тонн проти 235 тис. тонн

роком раніше, повідомляє ІА «АПК�Ін�

форм».

Що стосується імпорту соняшнико�

вої олії європейськими країнами, то

його обсяги у 2013/14 МР значно ско�

ротяться — до 0,9 млн тонн проти 0,97

млн тонн, поставлених до ЄС сезоном

раніше.

* 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 25 квітня 2014 року

Біржа 
(зернові) 

Травень ’14 Липень ’14 Вересень ’14 Грудень ’14 Березень ’15

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 253,16 6,8900 "0,0225 6,9650 "0,0250 7,0550 "0,0275 7,1975 "0,0125 7,3275 "0,0075
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 279,06 7,5950 0,0150 7,6550 0,0050 7,7175 0,0025 7,8200 0,0100 7,8575 0,0175
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 270,52 7,3625 0,0350 7,3950 "0,0025 7,4650 0,0050 7,5700 0,0025 7,6600 0,0075
CBOT Чикаго (Кукурудза) 199,63 5,0700 0,1225 5,0725 0,0675 5,0500 0,0675 5,0275 0,0600 5,1075 0,0625

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

550,41 14,9800 "0,1600 14,9425 "0,0800 14,2825 0,0775 13,0200 0,0375 12,3975 0,0050

США. Ставки океанського фрахту на 25 квітня 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) 18 16
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 37
Південь Південної Америки (Чилі) 40
Північ Південної Америки (Колумбія) 22
Схід Південної Америки (Бразилія) 30
Західна Африка (Нігерія) 35 43
Східне Середземномор'я (Італія) 39
Західне Середземномор'я (Марокко) 36
Близький Схід (Єгипет) 31
Японія 48 47

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) 30

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 70
Західне Середземномор'я (Іспанія) 65
Європа (Роттердам) 60
Західна Африка (Марокко/Алжир) 65

Північно"Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 38
Південь Південної Америки (Чилі) 41
Північ Південної Америки (Колумбія) 28
Близький Схід (Єгипет) 38
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 53
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 40 36
Тайвань 34 32
Південна Корея 32 30
Японія 32 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 – Травень'14 "0,0866 197,3139
CBOT – Липень'14 "0,0866 199,6760

CBOT – Вересень'14 "0,0866 198,8099
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Червень '14 +1,6734 259,9917
Euronext – Серпень '14 +1,4383 268,2893

Euronext – Листопад '14 +0,7191 267,9436
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Травень'14 +4,5562 253,1641
CBOT – Липень'14 +4,9971 255,8831

CBOT – Вересень'14 +4,9971 259,1901
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Травень '14 +0,8021 298,7139
Euronext – Листопад '14 +1,7010 283,5016

Euronext – Січень '15 +1,8808 283,5016
Лондон – Травень '14 +0,1008 282,3055
Лондон – Липень '14 "0,1512 285,6663

Лондон – Листопад '14 +0,7394 265,6696
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Травень '14 "2,9180 562,5086
Euronext – Серпеь '14 +0,4702 504,4254

Euronext – Листопад '14 +0,7606 504,0797
Вінніпег – Травень '14 +6,0109 412,0219
Вінніпег – Липень '14 +4,9180 419,0346

Вінніпег – Листопад '14 +3,4310 431,3297
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Травень '14 "0,4177 232,9939
CBOT – Липень '14 "0,2553 206,1903

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Травень '14 +0,1249 540,8673
CBOT – Липень '14 +0,1911 540,1324

CBOT – Серпень '14 +0,3307 517,8657
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Травень '14 +2,3148 529,3245
CBOT – Липень '14 +1,8739 518,8526

CBOT – Серпень '14 +3,0864 492,0667
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT – Травень '14 +0,1982 93,8106
CBOT – Липень '14 +0,1762 94,4053

CBOT – Серпень '14 +0,2423 94,2731
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Травень'14 +3,6376 339,6217
CBOT – Липень'14 +3,4172 340,7240

CBOT – Вересень'14 +0,5512 317,6857
Етанол Ціна ($) за літр

CBOT – Квітень '14 "0,0132 0,5857
CBOT – Травень '14 "0,0077 0,5664

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Квітень '14 +2,9185 4,4213
CME – Травень '14 +4,9559 4,1850
CME – Червень '14 +7,5991 3,9637

Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон – Травень '14 "0,7700 476,1000
Лондон – Серпень '14 "0,7200 484,8000
Лондон – Жовтень '14 "0,6200 496,0000
NYBOT – Травень '14 "6,6079 377,0925
NYBOT – Липень '14 "5,2863 390,7489

NYBOT – Жовтень '14 "4,4053 405,2863

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 25 квітня 2014 року

Площі під соняшником в ЄС і його врожай скоротяться
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Призначений на 27 квітня 2014 року в Києві
Форум «Цукровий світ 2014», організатори вирішили
перенести «до реальної стабілізації ситуації в Україні»,
орієнтовно на вересень ц.р. Організатор форуму –
Консалтингова Агенція ААА презентує першу в Україні
широку міжгалузеву зустріч, сфокусовану на всебічне
обговорення проблем ринку цукру України. Завдяки
підтримці партнерів заходу – НАЦУ «Укрцукор» та Асо�
ціації «Укркондпром», головна роль у роботі Форуму
відводиться виробникам і споживачам цукру – цукро�
вим та кондитерським компаніям. Також до участі у
Форумі «Цукровий світ 2014» запрошені банки, юри�
дичні, страхові та ресурсні компанії, виробники і поста�
чальники обладнання, техніки. Рівень Форуму розрахо�
ваний на власників і топ�менеджерів компаній.
З року в рік цукрова галузь потерпає від кризових про�
тилежних явищ – від дефіциту до перевиробництва
цукру. Суттєві щорічні коливання виробництва цукру та
цін на нього прямо відображаються на суміжних рин�
ках. За оцінками організаторів, загальний внутрішній
ринок України, який так чи інакше сфокусований на
цукрі (виробники, споживачі, постачальники товарів,
сировини 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 поспілку�
ватися 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:
– 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 ефектив�
ності ведення цукрового бізнесу;
– Інвестиційна привабливість цукрової та кондитерської
галузі України, тощо.

* * *

16918 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: Міністер�
ство аграрної політики та продовольства України,
Національна академія аграрних наук України, ННЦ
«Інститут бджільництва ім. П.І.Прокоповича».
Для участі у роботі конференції запрошуються: пред�
ставники науково�дослідних установ, навчальних
закладів України та інших країн, керівники і спеціалісти
підприємств, пасічники�професіонали та пасічники�ама�
тори.
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.

* * *

28930 травня 2014 року в Одесі відбудеться П'ята

міжнародна експозиція і конференція транспорт�

но�логістичної інфраструктури зернового ринку –

«Агро�ЛОГІСТИКА», яка проводиться в рамках Три�
надцятого міжнародного тижня «Інтер�ТРАНСПОРТ».
Тематичні розділи експозиції «Агро�ЛОГІСТИКА»:
– Будівництво елеваторних потужностей. Перевалочні
комплекси. Елеватори;
– Розвиток портової інфраструктури. Судноплавні ком�
панії;
– Комплексні логістичні послуги;

– Огляд вантажів (сюрвей), логістичне обладнання;
– Технології, обладнання та автоматизовані системи
транспортування;
– Сучасні транспортні рішення. Рухомий склад. авто�
транспортні засоби;
– Митно�ліцензійні послуги. Фінансові послуги. Консал�
тинг.
Спеціалізована секція конференції – «Транспортно�логі�
стична інфраструктура зернового ринку».

* * *

3 червня 2014 року в Києві (ВЦ «КиївЕкспоПлаза»)
відбудеться Шостий міжнародний конгрес «Прибут�

кове Свинарство». Організатор – компанія «Дикун»,
співорганізатор – Асоціація свинарів України.
Цього року традиційно будуть працювати чотири секції
для більш глибокого вивчення різних аспектів вирощу�
вання свиней: аналітика галузі, управління та фінанси,
технології виробництва, ветеринарія.
Під час кожної секції відбудуться майстер�класи та па�
нельні дискусії, щоб надати учасникам можливість не
тільки послухати, а й побачити, обмінятися досвідом та
почути думки одразу кількох спеціалістів щодо питань,
які найбільше цікавлять.  Крім того, упродовж перерв
учасники конгресу матимуть можливість поспілкуватися
з експертами у «Куточках спікерів» та отримати безкош�
товну консультацію у «Юридичній кав'ярні».

* * *

497 червня 2014 року відбудеться XXVI Міжнарод�

на агропромислова виставка «АГРО�2014», яка по
праву заслуговує всесвітнього визнання вже багато
років. Організатор Міністерство аграрної політики та
продовольства України. Розпорядник ТОВ «ТД «Пром�
ФінІнвест».
«АГРО» – найбільша агропромислова виставка СНГ і
Східної Європи, найважливіший загальнодержавний
захід в АПК України. «АГРО» – це:
• понад 35 тис. кв.м. виставкових площ;
• понад 1400 учасників з 14 країн в 2013 р.;
• найбільше серед аналогічних заходів число відвідува�
чів, серед яких перші особи держави, керівництво АПК
всіх регіонів України, топ�менеджери та фахівці підпри�
ємств АПК;
• найефективніший засіб виходу на український аграр�
ний ринок.
В рамках «АГРО�2014» проводяться галузеві виставки:
– Міжнародна спеціалізована виставка сільгосптехніки,
обладнання та запасних частин, зрошувального облад�
нання, засобів механізації агровиробництв, продоволь�
чого машинобудування, обладнання для тваринництва,
птахівництва, кормо виробництва «ЕкспоАгроТех�2014»:
– Міжнародна спеціалізована виставка автоматизації,
управління, альтернативної енергетики, GPS і GIS техно�
логій «Hi�Tech АГРО�2014»;
– Міжнародна спеціалізована виставка рослинних енер�
горесурсів «Біопаливо�2014»;
– Міжнародна спеціалізована виставка тваринництва та
ветеринарної медицини «ANІMAL’ EX�2014»;
– Міжнародна спеціалізована виставка «Рослинництво і
агрохімія�2014»;
– Міжнародна спеціалізована виставка екологічно без�
печних продуктів і технологій «ORGANIC�2014» та дегу�
стаційне шоу «СМАК ОРГАНІКУ»;
– Міжнародна спеціалізована виставка конярства та кін�
ного спорту «ЕквіСвіт�2014»;
– Міжнародна спеціалізована виставка рибного госпо�
дарства та рибальства «FISHEXPO�2014»;
– Спеціалізована виставка виноробства «СВІТ ВИНА�
2014»;
– Міжнародна спеціалізована виставка грибної індустрії
«ГРИБНИЦТВО�2014».

* * *

10 червня 2014 року у Чернігові відбудеться круг�

лий стіл «Пізні ярі культури і перспективи врожаю –

2014», який проводять Інформаційне агентство «АПК�
Інформ» спільно з Українським гідрометеорологічним
центром, за підтримки Української зернової асоціації.
В рамках круглого столу будуть розглянуті наступні
теми:
– Стан посівів пізніх ярих культур;
– Оцінка врожаю зернових та олійних культур у 2014 р;
– Перспективи розвитку зернових і олійних ринків у
першій половині 2014/15 МР;
– Ресурсне забезпечення сільгоспвиробника в поточних
ринкових умовах.

З оцінкою стану ярих виступлять Агрометеорологи Укр�
гідрометеоцентру, фахівці профільних наукових інститу�
тів степової зони, фахівці аграрних компаній.
Даний захід надасть учасникам максимально повну і
коректну інформацію, оцінку врожаю зернових та олій�
них культур в 2014 році представлять аналітики ІА
«АПК�Інформ» та експерти галузевих об'єднань і ком�
паній.
До участі в роботі круглого столу запрошуються сіль�
госппідприємства, трейдингові і виробничі компанії,
управління сільського господарства Чернігівської, Сум�
ської, Київської, Черкаської, Харківської, Полтавської
областей.

* * *

12914 червня 2014 року в Києві відбудеться П'ята

Міжнародна конференція «Розвиток органічного

сектору в Центральній і Східній Європі та країнах

Центральної Азії». Організаторами Конференції є Фе�
дерація органічного руху України та компанія Organic
Services GmbH (Німеччина) за участі Міжнародної Феде�
рації органічного сільськогосподарського руху (IFOAM).
Конференція проводиться за підтримки Міністерства аг�
рарної політики та продовольства України, Міністерства
екології та природних ресурсів України, FAO, Євроко�
місії, UNEP, UNIDO, Biofach, Проекту USAID Aгроінвест,
Дослідного інституту органічного сільського господар�
ства (FiBL), за фінансової підтримки Швейцарської Кон�
федерації.
Конференція, як і в попередні роки, стане місцем для ді�
лового спілкування, набуття знайомств з новими парт�
нерами і налагодження торговельних зв'язків у регіоні.
Це прекрасна можливість дізнатися про останні події в
органічному світі, розрекламувати діяльність своєї ком�
панії, а також підвищити її визнання у світі.
Під час заходу заплановано обговорення досвіду і про�
блем забезпечення безпеки та якості органічної продук�
ції на всіх етапах її виробництва та реалізації з точки
зору виробників, переробників і сертифікаторів. 
Основні теми для обговорення: 
1. Органік і Зелена економіка 
2. Законодавство: ЄС і країни регіону 
3. Стандарти і сертифікація 
4. Розвиток внутрішніх ринків органічних продуктів 
5. Розвиток міжнародного органічного ринку 
6. ІТ і Зелена економіка 
7. Безпечне виробництво та безпечні продукти 
8. Стратегії розвитку, плани дій. 
Участь у Конференції підтвердили, зокрема, діючий та
два попередні Президенти IFOAM, понад 30 провідних
експертів з європейських країн та країн Центральної
Азії, десятки українських учасників. Організатори про�
понують стати учасниками згаданої події тим, хто пра�
гне дізнатись найсвіжішу інформацію, ноу�хау з світу
органік із перших вуст.

* * *

16918 червня 2014 року в Одесі проводиться
Тринадцята міжнародна конференція «Зерновий

форум�2014: нові ринки, виклики та можливості».
Організатор – Інформаційне агентство «АПК�Інформ».
Форум проводиться за підтримки Української зернової
асоціації, Української аграрної асоціації, Української аг�
рарної конфедерації, Києво�Могилянської бізнес�школи.
Крім нових викликів в секторі світової торгівлі в Україні
існують і інші чинники, які є визначальними у подаль�
шому розвитку зернового ринку країни. Так, погода
поки залишається одним з головних критичних чинни�
ків, що визначає виробництво та експорт причорномор�
ського зерна. Інфраструктурна «дисципліна», державне
регулювання, законодавча база, політична складова –
це тільки частина проблемних питань, які суттєво впли�
вають на функціонування зернового ринку. Ці та багато
інших питань розвитку зернового ринку в 2014/15 МР
будуть запропоновані учасникам для обговорення з екс�
пертами світового рівня в рамках конференції.
У програмі форуму:
Сесія 1. Тенденції розвитку зернового ринку в 2014/15 МР;
Сесія 2. Український ринок зерна та продуктів перероб�
ки: нові виклики;
Круглий стіл «Логістика зернових вантажів: підсумки
2013/14 МР, перспективи 2014/15 МР»;
Круглий стіл «Ефективне управління ризиками в АПК.
Інвестиційний клімат аграрного сектора».

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков
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представляють агропромисловий ком�

плекс нашої держави. 

Ця серія статей виявилася справжнім

інформаційним скарбом, адже ілюструє не

лише життєвий шлях успішних людей і ті

настанови, завдяки яким їм вдалося досяг�

ти непересічних результатів в аграрній

сфері, а й показує цих керівників і фахівців

сільгосппідприємств з людського боку: з

їхніми мріями, сімейними цінностями,

острахами та сподіваннями. І, що важли�

во, усім цим видатним людям – байдуже,

чи то керівник, чи доярка або комбайнер,

– притаманне державницьке мислення:

кожен з них має своє бачення подальшого

розвитку аграрного сектору України та

держави загалом. 

Розповіді наших Героїв – не сухі енци�

клопедичні дані і переповідання хроноло�

гії досягнення успіху, а сповнені щирих

людських емоцій думки видатних співвіт�

чизників.

Коли кількість таких інтерв'ю пе�

ревищила 25, а ця рубрика стала чи не

найбільш популярною серед читачів, ми

зрозуміли: залишати такий скарб в архів�

них підшивках газети – справжній злочин

стосовно як нинішніх Героїв, так і прий�

дешніх поколінь. Адже молоді фахівці аг�

рарної сфери також повинні мати приклад

для наслідування й увібрати в себе не лише

матеріалістичні цінності Заходу, а й ті дещо

застарілі та немодні сьогодні, на яких ви�

росла та досягла успіху ціла когорта наших

Героїв�аграріїв. Крім того, ці розповіді як�

найкраще працюють і на імідж вітчиз�

няного АПК – зарубіжні колеги�аграрії та

інвестори можуть скласти цілісне уявлення

про традиції і значимість українського се�

ла і найкращих його представників.

Тож ми, газетярі, вирішили на основі

цієї плеяди нарисів та інтерв'ю зробити

книгу, доповнивши її додатковими матері�

алами та ілюстраціями. Аналогів такого

видання в Україні не існує. Це перша

спроба зібрати в одному збірнику авторсь�

кі публіцистичні матеріали про 56 Героїв

України від АПК із 254 нагороджених

станом на 20 жовтня 2010 року. В цьому

виданні ми презентуємо 49 із них.

Кожне інтерв'ю – це живе спілкування

із легендарною постаттю про її життєвий

шлях, становлення як особистості, трудові

здобутки, її світогляд і особисте життя. Це

спроба донести до широкого загалу без�

цінний життєвий досвід людини, який вже

став загальнодержавним національним

надбанням. 

Наша книга – для широкого кола чи�

тачів, які цікавляться питаннями історії і

економіки агропромислового комплексу

України, а також для студентів вишів

сільськогосподарського спрямування, фа�

хівців і управлінців агросектору.

«Шановні друзі! 

Ви тримаєте в руках унікальне

видання. Це розповідь про людей, які своєю

життєвою мудрістю, непересічними

організаторськими здібностями з честю

довели, що українське село є незмінною

окрасою і перлиною нашої країни...»

Із вступного слова до книги

Президента України В.Ф.ЯНУКОВИЧА

ЗІРКИ ПЕРШОЇ ВЕЛИЧИНИ
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

За детальною інформацією звертайтесь:
Тел.: (044) 227�93�55, 235�73�24.

E�mail: info@agroprofi.com.ua 
www.agroprofi.com.ua


