
Андрій ВАДАТУРСЬКИЙ з учнями ЗОШ №57 ім. Тараса Шевченка міста Миколаєва

www.agroprofi.com.uaукраїнський тижневик ділової інформації№ 37 [275] 3 жовтня, 2014

Урожай�2014
ЗА ДАНИМИ Мінагрополіти�

ки, станом на 2 жовтня ц.р. до

збирання в Україні підлягає

14,9 млн га зернових та зерно�

бобових культур. Наразі їх об�

молочено на площі – 11,4 млн

га (77% до прогнозу), при вро�

жайності 37,6 ц/га (2013 року

вона становила 33,1 ц/га) намо�

лочено майже 43,0 млн тонн

зерна, у т.ч.: кукурудзи – 6,7

млн тонн, гречки – 165 тис.

тонн, проса – 173 тис. тонн.

Найвища врожайність зер�

нових у Хмельницькій області

– 53,5 ц/га, Черкаській – 51,3

ц/га, Чернівецькій – 50,6 ц/га

та на Вінниччині – 49,7 ц/га.

Соняшнику з площі 4,2 млн

га (82% до прогнозу) намолоче�

но 7,5 млн тонн, сої – 1,9 млн

тонн з площі 1,0 млн га (56%).

Цукрові буряки викопано

на площі 116 тис. га (35% до

прогнозу), накопано 5,1 млн

тонн при врожайності 435 ц/га,

(2013�го – 381 ц/га). Наразі

працює 41 цукровий завод

(проти лише 16 минулого

року), які від початку вироб�

ництва переробили майже 3,4

млн тонн цукрових буряків та

виробили 440,1 тис. тонн цукру.

Триває сівба озимих зерно�

вих культур. На цю дату вже

посіяно на площі близько 4,3

млн га, або 57% до прогнозу

(2013 р. – 2,7 млн га), із них:

озимої пшениці та тритикале –

4,0 млн га, або 64% до прогно�

зу; жита – 105 тис. га, або 51%;

озимого ячменю – 174 тис. га,

або 16%.

Крім того, озимий ріпак

при прогнозованій площі 859

тис. га посіяно на площі 803

тис. га, або 94% (2013 р. – 813

тис. га).

Озимі зернові прогнозуєть�

ся розмістити на площі 7,5 млн

га (на 94,4 тис. га більше, ніж

2013 р.), у тому числі: пшениці

та тритикале – 6,2 млн га

(+131,0 тис. га проти минулого

року), ячменю – 1,07 млн га 

(�42,5 тис. га), жита – 206,5 тис.

га (+5,9 тис. га).

ЗАРАДИ свободи, за гідність і

проти безправ'я восени 2013�го

повстав Майдан у Києві, і сотні

таких самих Майданів прокоти�

лися Україною. Активісти сто�

яли і гинули за свої родини, за

свою країну і вільну долю май�

бутніх поколінь. І Україна пере�

могла! 

Цієї перемоги не було би без

згуртованої свідомої допомоги

ледь не кожного патріота краї�

ни. Можна пишатися, що всі ми

згуртувалися і здійснили важкі

доленосні кроки: скинули стару

продажну владу та відстоюємо

цілісність і суверенітет рідної

України. У захваті від рішучості

мільйонів українців на шляху

побудови нової незалежної

європейської держави нам до�

помагає все прогресивне люд�

ство – Україна стала світовим

брендом. Україна стала міжна�

родним символом самопожер�

тви, символом свободи!

Проте старій владі з її при�

хильниками така свобода за�

стрягла кісткою в горлі, тож та

за всяку ціну намагалася повер�

нути собі трон. Для цього вона

розпалила вогнище кривавої

війни на Сході України. Через те

намагається заполонити ново�

обраний парламент своїми пе�

ревертнями.

25 травня в умовах неоголо�

шеної війни на Донбасі, відки�

нувши розбрат, громадяни Ук�

раїни вже у першому турі обра�

ли нового Президента. Наразі

ми, українці, так само свідомо

маємо зробити наступний крок.

Він не буде останнім, однак він

буде вирішальним. Дострокові

вибори до Верховної Ради були

однією з вимог Майдану. 26
жовтня Україна повинна обра�
ти дієвий парламент, який має
насправді відображати інтереси
і настрої своїх виборців, твори�
ти демократичні, доленосні за�

кони в ім'я людини. Ми не мо�
жемо помилитися з вибором,
поставитися до нього безвідпо�
відально, продати або подару�
вати свій голос! Наша, вибор�

ців, помилка може перекресли�

ти всі попередні завоювання і

заплачені за це втрати: самопо�

жертва захисників Майдану,

безкорисний патріотичний

порив суспільства,  подвиг

наших героїчних воїнів, які

щодня кладуть свої життя і здо�

ров'я у національно�визвольній

війні на Сході України.

Влада має бути повністю очи�
щеною й оновленою. Вибір Укра�
їни – молоді патріоти і незапля�
мовані політики, галузеві фахівці,
юристи, економісти, керівники
успішних прозорих соціально від�
повідальних підприємств – ось
хто потрібен нам у Верховній Раді
8�го скликання! 

Одним із таких флагманів

вітчизняної аграрної галузі, яка

найближче від усіх інших стоїть

до людей – є сільгосппідприєм�

ство «НІБУЛОН». Компанія є

однолітком незалежної України

та її візитною карткою в усьому

світі завдяки наполегливій ро�

боті всього багатотисячного ко�

лективу і, зокрема, вашій довірі,

шановні селяни. Співвласника�

ми компанії є батько і син Вада�

турські – Олексій Опанасович і

Андрій Олексійович. 

Нині 40�річний Андрій Ва�

датурський – успішний госпо�

дарник, який є обличчям ком�

панії з Миколаєва на світовому

зерновому ринку – свідомо зго�

лосився на всі 100% представля�

ти інтереси селян рідної йому

Миколаївщини у новообраній

Верховній Раді і зареєстрований

кандидатом у народні депутати

України по ТВО №130. На мо�

мент реєстрації обіймав посаду

голови наглядової ради ТОВ СП

«НІБУЛОН».

Свідомий вибір кожного – 
наша спільна відповідальність!
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ñ 
77 РОКІВ ЗАКОНОТВОРЕННЯ
Верховна Рада України в очах громадян має
неоднозначну оцінку, і винувата в тому вона сама
через поведінку і вчинки депутатів. Проте саме
Верховній Раді ми мусимо завдячувати принаймні
двома речами: по�перше, незалежністю України, 
і, по�друге, Конституцією України.

ЕКОЛОГІЯ
ВІЙНА ЗА КОВТОК ВОДИ
Прісна вода становить лише 2,5% від загальної
кількості води на планеті. Cвітові запаси прісної води
не збільшуються, а використання її постійно зростає.
Загальне споживання прісної води у світі в тисячу
разів більше, ніж усіх разом взятих видів промислової
сировини. Уже нині через гострий брак води у світі
часто виникають конфлікти і суперечки.

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

02.10.2014

Зміна 
за тиж#

день

Зміна 
з початку

року
UX#індекс (UA) 1086,21 #0,3% 19,4%
РТС (RU) 1095,19 #6,8% #24,1%
WIG 20 (PL) 2439,12 #1,2% 1,4%
WIG Ukraine (PL) 277,61 #2,7% #45,6%
DAX* (DE) 9382,03 #2,9% #0,6%
S&P 500* (US) 1946,16 #2,6% 6,3%
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ДЕРЖАВНА ветеринарна і фіто�

санітарна служба України призу�

пинила діяльність деяких своїх

територіальних органів у Лу�

ганській і Донецькій областях, а

також доручила чинним органам

не допускати ввезення товарів з

регіонів, непідконтрольних укра�

їнській армії, повідомляє УНІАН. 

«Згідно з наказом заступника

голови Державної ветеринарної

та фітосанітарної служби України

В.В.Башинського №2829 від 25

вересня 2014 року припиняється

діяльність окремих територіаль�

них органів, підприємств і уста�

нов, що належать до сфери упра�

вління Держветфітослужби Укра�

їни, на території районів та міст

обласного підпорядкування До�

нецької та Луганської областей»,

– міститься у повідомленні ві�

домтсва. Зокрема, йдеться про

припинення роботи територіаль�

них органів в Амвросіївському,

Новоазовському, Старобешів�

ському, Тельманівському, Шах�

тарському та Ясинуватському ра�

йонах Донецької області, а в Лу�

ганській області – в Антрацитів�

ському, Лутугинському, Пере�

вальському, Попаснянському та

Слов'яносербському районах. 

«Наказом доручено керівни�

кам територіальних органів

Держветфітослужби України, які

продовжують виконувати свої

зобов'язання в областях і районах

країни, забезпечити державний

ветеринарно�санітарний кон�

троль за переміщенням вантажів,

підконтрольних службі ветери�

нарної медицини, та не допуска�

ти до обігу вантажі з територій, де

припинена діяльність держветор�

ганів», – йдеться в документі. 

Держветфітослужба повідо�

мила, що співробітники, чию ро�

боту було припинено через зак�

риття територіального органу,

можуть звернутися до столично�

го відділення відомства для допо�

моги у працевлаштуванні. 

Крім того, заступник голови

Держветфітослужби звернувся з

відкритим листом до співробіт�

ників закритих відділень, закли�

кавши їх повідомляти про мо�

жливі механізми повернення

установ до роботи в правовому

полі України. «При наявності до�

статніх аргументів до наказу бу�

дуть вноситися зміни, про що до�

датково будуть повідомлені всі

регіони», – зазначається у від�

критому листі. 

Також В.Башинський зазна�

чив, що всі країни – торговельні

партнери, до яких із зазначених

територій Україна постачала під�

контрольні товари, будуть попе�

реджені про неможливість надан�

ня прийнятих гарантій Держвет�

фітослужбою. 

«У разі захоплення терори�

стами людей, печаток, держав�

них бланків, можливо з дивер�

сійною метою, ми змушені запо�

бігти переміщенню підконтроль�

них вантажів на територію віль�

ної України», – йдеться в пові�

домленні. 
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Німеччина виділить
Україні кредит
у EUR500 млн 
Президент України Петро Поро�
шенко продовжив телефонні
консультації з Федеральним
Канцлером Німеччини Ангелою
Меркель, повідомляє офіційне
інтернет�представництво Пре�
зидента України. Порошенко і
Меркель обговорили ситуацію
щодо дотримання режиму при�
пинення вогню. Зокрема, Пре�
зидент зазначив, що українська
сторона послідовно дотриму�
ється домовленостей. 
Глава нашої держави підкре�
слив, що він очікує виконання
російською стороною її зобов'я�
зань в рамках Мінського прото�
колу: виведення військ, забез�
печення закриття кордону і вве�
дення буферної зони по її лінії. 
Співрозмовники також обгово�
рили стан виконання ОБСЄ
функції моніторингу та верифі�
кації двостороннього режиму
припинення вогню. У цьому
контексті Президент висловив
стурбованість з приводу того,
що ОБСЄ до цих пір не надала
безпілотні літальні апарати, що
визначено попередніми домо�
вленостями. 
Порошенко подякував Меркель
за гуманітарні ініціативи Німеч�
чини в продовження домовле�
ностей, досягнутих під час візи�
ту Канцлера до Києва. Зокрема,
Німеччина виділяє EUR 25 міль�
йонів на будівництво житла для
вимушених переселенців і EUR
500 мільйонів кредитних гаран�
тій на відновлення інфраструк�
тури Донбасу. 
Президент повідомив, що за
його дорученням віце�прем'єр�
міністр України Володимир
Гройсман того дня, 29 вересня
2014 року, провів нараду за уча�
стю представників органів цен�
тральної та місцевої влади, Ні�
мецького товариства міжнарод�
ного співробітництва (GIZ), По�
сольства Німеччини в Україні з
метою реалізації гуманітарних
проектів на кошти Німецького
уряду. Зокрема, обговорювало�
ся питання доставки та розпов�
сюдження німецької гуманітар�
ної допомоги в Донецькій і Лу�
ганській областях та побудови
містечок для більш ніж 4 тисяч
вимушених переселенців. 
Також Меркель і Порошенко
обговорили енергетичне питан�
ня, зокрема, результати остан�
ніх тристоронніх консультацій із
газового питання, які відбулися
в Берліні. 

Держветфітослужба заборонила ввезення продуктів 
із окупованої частини Донбасу 

Картоплі буде 
на мільйон тонн більше 
ВИРОБНИЦТВО картоплі в Україні цього

року може збільшитися порівняно з 2013

роком майже на 1 млн тонн – до 22,8 млн

(без урахування АР Крим), повідомляє прес�

служба Міністерства аграрної політики і

продовольства. Так, цьогорічна врожайність

наразі становить 17 т/га з площі 1348 тис. га. 

Згідно з повідомленням, Україна за ви�

рощуванням картоплі посідає четверте

місце у світі. На сьогодні в Україні зареєс�

тровано 40 сортів картоплі. «Сьогодні перед

нами стоїть завдання щодо залучення інве�

сторів і розширення експортного потенціа�

лу. Можна буде з упевненістю говорити про

те, що Україна – потужний експортер не

тільки зерна, а й картоплі», – цитує прес�

служба міністра аграрної політики Ігоря

Швайку. 

За даними Держстату, українські аграрії

на 1 вересня 2014 року зібрали 16,7 млн тонн

картоплі, що на 15,1% більше, ніж на анало�

гічну дату минулого року. 

Безмитний продаж ячменю
до ЄС продовжено
ЄВРОПЕЙСЬКА Комісія ухвалила рішення

продовжити дію квоти на безмитний імпорт

ячменю з України до 31 грудня 2014 року, по�

відомляє інформаційна компанія «Про�

Агро». Початково дія даної квоти мала при�

пинитися 31 жовтня 2014 року, однак на по�

точний момент вона ще далека від вичерпан�

ня. На даний час квота, відкрита на 250 тис.

тонн ячменю, використана українськими ек�

спортерами лише на 8%. 

На відміну від української пшениці та ук�

раїнської кукурудзи, український ячмінь не

користується високим попитом з боку захід�

ноєвропейських імпортерів, так як Євро�

пейський союз нинішнього року зібрав до�

волі щедрий власний урожай ячменю, при�

чому європейська зернова культура є цілком

конкурентоспроможною щодо української за

своєю ціною. Тим не менш, можна припу�

стити, що продовження мита все�таки дозво�

лить українським експортерам у відведений

час продати ще деяку кількість ячменю.

В Одеському морському
порту розбудовуються 
зернові термінали
НА СЬОГОДНІ в Одеському порту в стадії

реалізації перебувають два найбільших інве�

стиційних проекти. Про це розповів началь�

ник порту Михайло Соколов, повідомляє

прес�служба Адміністрації морських портів

в Україні. 

Один з них – будівництво причалу № 1�

«з» із зерноперевантажувальним комплек�

сом, потужністю 4 млн тонн. Загальний

обсяг інвестицій – 1,2 млрд грн, із яких 860

млн грн – кошти інвестора – компанії ТОВ

«Бруклін�Київ». 

Крім того, за словами М.Соколова, в

стадії завершення перебуває проект будів�

ництва зерноперевалочного комплексу в

тилу причалу №4. Потужність терміналу –

3,2 млн тонн на рік. Обсяг інвестицій – $92

млн, інвестор – компанія ТОВ «Олімпекс�

Купе Інт.» 

Як повідомлялося, усього планом ро�

звитку Одеського порту передбачено залу�

чення більше 20 млрд грн інвестицій, у т. ч.

протягом найближчих 5 років – близько 12

мільярдів  гривень.

Стан експорту 
вітчизняної молочки
У ЗВ'ЯЗКУ з істотним зниженням експорту

до РФ українських сирів за січень�липень

поточного року на 60%, з 29,3 тис. тонн до

11,7 тис. тонн, експортери не змогли за ко�

роткий проміжок часу повністю диверсифі�

кувати канали експорту сиру і загальний

його обсяг знизився з 34,4 тис. тонн до 17,1

тис. тонн, або на 50%. Про це повідомили в

аналітичному департаменті Української аг�

рарної конфедерації (УАК). 

Вартісні втрати також вражають – зни�

ження валютної виручки від експорту молоч�

ки за цей час, незважаючи на деякі позитив�

ні цінові зрушення, склали 45%. 

Водночас, незважаючи на «молочну

війну», Україна змогла наростити експорт до

РФ, наприклад, вершкового масла і молоч�

них жирів в 18,6 раза з 310 тонн до 5,8 тис.

тонн, що збільшило експорт зазначеного то�

вару за всіма призначень в 9,6 раза. Це дало

приріст експортної виручки на $28,7 млн, а

по РФ – на $25,3 млн. 

Крім того, зріс обсяг експорту молока та

вершків згущених в 1,84 раза, а до РФ – на

15%, що, на тлі 27%�го підвищення ціни,

дало приріст виручки на $43,2 млн. 

Також, додають експерти УАК, за сі�

чень�липень зростання експорту з України

молочної продукції до ЄС склало по молоку

згущеному – 21,8 раза, по сирах і маслу

вершковому – 2,5 раза.



ЦЕНТРАЛЬНА виборча комісія

(ЦВК) затвердила форму, колір і

текст виборчого бюлетеня для го�

лосування на позачергових вибо�

рах народних депутатів 26 жовтня

2014 року в загальнодержавному

багатомандатному виборчому

окрузі. Відповідне рішення було

прийнято на засіданні в п'ятницю,

26 вересня, повідомляє прес�

служба ЦВК.

Текст виборчого бюлетеня

друкується державною мовою на

одному аркуші розміром 200 на

600 мм кольору слонової кістки,

лише з одного боку, з викори�

станням спеціальних видимих і

невидимих захисних фарб, які

змінюють свої фізичні характери�

стики під дією ультрафіолетового

та інфрачервоного опромінюван�

ня, графічних захисних елемен�

тів, а також з проставлянням но�

мера виборчої дільниці захисною

фарбою.

ЦВК також ухвалила постано�

ву, за якою виборчі бюлетені для

голосування на позачергових ви�

борах для кожної звичайної і за�

кордонної виборчої дільниці бу�

дуть виготовлені у кількості, що

на 0,5% перевищує кількість ви�

борців, які, за даними Держреєс�

тру виборців станом на 26 вересня

2014 року, відносяться до відповід�

ної виборчої дільниці, з можли�

вим відхиленням зазначеної кіль�

кості з урахуванням кратності роз�

міщення виборчих бюлетенів у

межах поліграфічного листа при їх

виготовленні.

Крім того, ЦВК створила кон�

трольну комісію, яка має стежити

за процесом виготовленням бюле�

тенів для голосування за партій�

ними списками та на мажоритар�

них округах.

Друкуватимуться бюлетені на

державних підприємствах «Полі�

графічний комбінат «Україна» та

банкнотно�монетний двір Націо�

нального банку України. Так, на

минулих парламентських виборах

було виготовлено понад 76 млн

бюлетенів для голосування в за�

гальнодержавному та мажоритар�

ному округах.

Цьогоріч у позачергових пар�

ламентських виборах візьмуть

участь 29 партій, це на 7 більше,

ніж було на виборах 2012�го.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 ве�

ресня, Центральна виборча комі�

сія провела жеребкування з визна�

чення політичних партій для роз�

міщення їх назв у виборчому бю�

летені. 

Як повідомлялося, 28 серпня в

Україні стартувала виборча кампа�

нія з позачергових виборів до пар�

ламенту, які заплановані на 26

жовтня 2014 року.
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Президентська «Стратегія реформ�2020»: 
шлях до європейських стандартів життя

ЗА СЛОВАМИ Президента,

«наша революція перемогла із

запізненням на кілька століть, і

у нас є лише кілька років, щоб

подолати це критичне відста�

вання».

Петро Порошенко наголо�

сив, що реформи мають бути

системними, стосуватись одра�

зу всіх політичних, економічних

та соціальних інституцій. Саме

тому «Стратегія�2020» передба�

чає 60 реформ та спеціальних
програм, запускати які треба
майже одночасно.

Президент визначив вісім

пріоритетних сфер, зміни в яких

або вирішують найгостріші про�

блеми, або створюють інститу�

ційні передумови для проведен�

ня інших реформ. Цими пріори�
тетами він назвав антикорупцій�
ну та судову реформи, реформу
правоохоронних органів, децен�
тралізацію та реформу держав�
ного управління, податкову ре�
форму. Також серед названих

Президентом пріоритетів –

дерегуляція та розвиток підпри�
ємництва, реформа системи без�
пеки та оборони, реформа охо�
рони здоров'я.

«До цього я би додав дві спе�

ціальні нагальні програми –

енергонезалежності та подаль�

шої популяризації України у

світі», – відзначив гарант Кон�

ституції.

Петро Порошенко назвав го�

ловною з реформ судову. «Суть

усіх реформ зводиться, в прин�

ципі, до того, щоб замість пога�

них, нечесних і нерівних правил

гри створити хороші, чесні й

справедливі», – сказав він, від�

значивши роль судів у цьому

процесі.

«Судову реформу можна вва�

жати свого роду «передрефор�

мою», як і зміни в сфері держ�

управління. Вся державна ма�

шина підлаштована під коруп�

ційні інтереси», – зазначив Пре�

зидент. Відтак, за його словами,

реформам має передувати ради�

кальне оновлення чиновниць�

кого корпусу.

Глава держави наголосив:

«Собі особисто, мозковому цен�

тру реформ в Адміністрації Пре�

зидента, Кабінету Міністрів ста�

влю завдання: пакет законопро�

ектів для старту пріоритетних

реформ підготувати до відкрит�

тя першого засідання новообра�

ної Верховної Ради. А від старо�

го Парламенту (ВР 7 скликання

– прим. ред.), до речі, вже 14

жовтня категорично вимагатиму

ухвалення закону про Націо�

нальне антикорупційне бюро»,

– наголосив він.

При цьому Президент під�

креслив, що підготовку і прове�

дення реформ необхідно здій�

снювати в режимі постійного

зв'язку з експертами та грома�

дянським суспільством.

«Реформи мають стати пло�

дом спільних зусиль усіх гілок

влади, суспільства та бізнесу.

Моя ж функція як Президента –

створити політичні умови,

сприятливі для проведення ре�

форм», – заявив Петро Поро�

шенко.

«Стратегія�2020» складається

з трьох векторів руху для дося�

гнення нашої мети: сталий ро�

звиток країни; безпека держави,

бізнесу та громадян; відпові�

дальність і соціальна справедли�

вість. Головною передумовою

цієї роботи має стати новий сус�

пільний договір між громадянсь�

ким суспільством, владою та біз�

несом, де кожна сторона має

свою зону відповідальності, за�

значив глава держави.

Президент особливо наголо�

сив на тому, що «Стратегія�2020»

повинна об'єднати всі політичні

сили навколо спільної мети для

України. «Політична конкурен�

ція повинна перейти в площину

пошуку оптимальних шляхів

впровадження реформ та дося�

гнення спільної мети. Вже нема

й не може бути розмови, куди

йти. Предмет дискусії – лише

як», – сказав Петро Порошенко.

Президент України Петро Порошенко 25 вересня предста3

вив «Стратегію реформ32020» під час прес3конференції, по3

відомляє офіційне інтернет3представництво Президента

України. «Мета наших амбітних реформ – досягти євро3

пейських стандартів життя і підготуватися до того, щоб у

двадцятому році подати заявку на членство в ЄС», – зая3

вив глава держави.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО. Фото: www.president.gov.ua

ЦВК затвердила форму і колір 
бюлетеня на виборах до ВРУ До Верховної Ради

можуть пройти 6 партій
Про це свідчать дані опиту3

вань КМІСу та Фонду «Демі3

ніціативи імені Ілька Куче3

ріва», повідомила 29 верес3

ня «Українська правда».

БЕЗПЕРЕЧНИМ лідером є

Блок Петра Порошенка, а «Ра�

дикальна партія» Олега Ляшка

втрачає популярність.

Так (див. таблицю), якби

вибори до Верховної Ради від�

бувалися у передостанню неді�

лю вересня, то голоси виборців

поділились би так (тих, хто виз�

начився і піде на вибори –

47%) 22,5% опитаних вирішили не

брати участі у голосуванні, а 29,0%

досі не визначилися, за кого голо�

сувати.

Оскільки опитування прово�

дилось до закінчення остаточної

реєстрації учасників виборів, то у

ньому відсутній Опозиційний

блок.

Опитування проводилось з 12

по 21 вересня 2014 року методом

особистого інтерв'ю. Опитано

2035 респондентів, що мешкають

у 110 населених пунктах усіх регіо�

нів України (окрім Луганської

області та АР Крим).

Інтерв'ю, які мали проводити�

ся в Луганській області, були про�

ведені в Донецькій області, насе�

лення якої за своїми електораль�

ними та багатьма іншими полі�

тичними орієнтаціями найменше

відрізняється від населення Лу�

ганщини.

Статистична похибка вибірки

(з імовірністю 0,95 і за дизайн�

ефекту 1,5) не перевищує: 3,3%

для показників близьких до 50%,

2,8% – для показників близьких

до 25%, 2,0% – для показників

близьких до 10%, 1,4% – для по�

казників близьких до 5%.

Усі 
опитані

Ті, хто 
прийде 

на вибори
Партія (лідер)

Зміни (+/	) до 
попереднього 

опитання 
від 6 вересня

18,3% 39,5% Блок Петра Порошенка (Ю.Луценко) +5,4%
4,8% 10,4% Радикальна партія Олега Ляшка #9,7%
3,6% 7,8% «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) #2,4%
3,2% 6,9% «Громадянська позиція» (А.Гриценко) #3,6%
2,7% 5,8% «Народний фронт» (А.Яценюк) –
2,4% 5,2% «Сильна Україна» (С.Тігіпко) –
2,2% 4,7% ВО «Свобода» (О.Тягнибок) #3%
2,1% 4,5% Комуністична партія України (П.Симоненко) –
2% 4,3% «УДАР» (В. Кличко) –

1,2% 2,6% «Об'єднання Самопоміч» (А.Садовий) #1%
3,8% (8,2%) за усі інші партії загалом –



Олексій Вадатурський, власник і

генеральний директор «НІБУЛОНу»,

Герой України:

– МИ – ВИХІДЦІ ІЗ СЕЛА, наші батьки та

предки – сільські жителі. І я, і син також на�

родились у селі. Андрій народився у Возне�

сенському районі, ст. Трикрати. Там я роз�

почав свою трудову біографію. Тож ми добре

знаємо, що таке сільське життя. Нині «НІ�

БУЛОН» займається вирощуванням, обро�

бітком, зберіганням і транспортуванням

зерна, а також будівництвом своїх проми�

слових об'єктів та суднобудуванням. При

цьому ми завжди були поза політикою. Ми

не брали участі у парламентських виборах,

не обіймали адміністративних посад ні тут,

ні у столиці, хоча нам надходили пропозиції

посісти пост і заступника міністра, і міні�

стра. Роки боротьби за можливість чесно

працювати і розвивати компанію навчили

нас обережності, а тісна співпраця зі світо�

вими фінансовими структурами привчили

до необхідності ретельно берегти свою неза�

плямовану репутацію. Тому політика не вхо�

дила у сферу наших інтересів, навпаки – ми

намагалися триматись від неї подалі. 

Але тепер усе змінилось, тепер Україна

стоїть перед цивілізованим вибором. Від

найближчих декількох років залежить, у

який бік хитнуться стрілки історії – буде

наша країна самостійною державою зі стій�

ким розвитком, у центрі інтересів якої –

людина, громадянин, його життя та благо�

получчя. Чи скотиться до статусу буферної

зони з тимчасовцями у владі, ладними зра�

дити та продати і народ, і країну.

Крім того, за роки роботи та боротьби

ми предметно і скрупульозно вивчили всі

проблеми, які необхідно терміново усунути

нашій державі – у податковій та соціальній

сферах, в сільському господарстві, в оренд�

них і земельних відносинах, будівництві,

логістиці і суднобудуванні.

Ми вважаємо, що аграрний сектор по�

винен стати локомотивом розвитку Украї�

ни, і наша компанія довела правильність та�

кого твердження. Але не тільки сільське

господарство ми вивчили «від і до». Немає

такої галузі, з якою нам не доводилося би

мати справу, і накопичений нами досвід

дуже знадобиться при реформуванні дер�

жавного управління.

«НІБУЛОН» – українська національна

компанія європейського рівня зі стійкою ді�

ловою репутацією, як у Європі, так й в усьо�

му світі. Ми давно і добре орієнтуємось у

світовому законодавстві, правилах вільної

торгівлі і причинно�наслідкових зв'язках у

світових ділових колах. І ми знаємо, що і як

потрібно змінити у нашій країні, щоб Укра�

їна швидко і максимально безболісно увій�

шла у європейське та світове співтовариство

– не як прохач, а як виробник та рівноправ�

ний партнер.

Для нашої родини Революція Гідності

– це не слова, це вибір України, підтвер�

джений кров'ю народу, готового пожертву�

вати життям заради свободи та незалежно�

сті Вітчизни, заради гідного, а не рабського

майбуття. Нині обов'язок кожної сучасної

людини – захищати країну від агресії, до�

помогти Президенту і новій владі реформу�

вати країну. Без нових людей, без людей

нової формації, які не зіпсовані попе�

редньою владою, цього не досягти. Багато

політиків дискредитували себе, багато

своєю продажністю і безпринципністю зав�

дали непоправної шкоди нашій державі.

Вони повинні піти.

У принципі, враховуючи демократичні

зміни, що почалися, і боротьбу з корупці�

єю, ми могли би зітхнути і спокійно прац�

ювати далі, без потрясінь минулих років.

Однак ми побачили, що політики, котрі на�

завжди повинні були піти у минуле, а в іде�

алі – відповісти за багаторічне знищення

країни, чіпляються за владу і збираються

переповзти у новий парламент, щоб знову

захищати інтереси олігархів. 

Нинішня Верховна Рада відхилила

зміни у закони про вибори, відмовилась від

виборів за відкритими партійними списка�

ми. Політичні корупціонери впевнені, що

за гроші олігархів вони зможуть купити

будь�який округ і знову використовувати

парламент для вирішення своїх чорних

справ. Ми не можемо цього допустити. 

Ми з сином разом будували і розвивали

сімейний бізнес. В Андрія прекрасна євро�

пейська освіта і високий авторитет у світо�

вих бізнес�колах. Успіх «НІБУЛОНу», його

міжнародна репутація – наш спільний ре�

зультат. Він управлінець нової формації,

людина із сучасним мисленням. Кому, як не

йому, будувати нове суспільство. Тому ми на

сімейній раді прийняли рішення про те, що

Андрій Вадатурський балотуватиметься до

Верховної Ради. Я і надалі присвячуватиму

весь свій час і всі свої сили реальному сек�

тору економіки, сільському господарству і

суднобудуванню, втіленню нових методів

роботи в Україні. Так, нам у компанії буде

важко без Андрія, але зараз він потрібніший

у парламенті.

Андрій Вадатурський, Заслужений

працівник сільського господарства,

переможець Миколаївської загально3

міської програми «Городянин року» у

номінаціях «Підприємництво» та «Бла3

годійність»:

– Я ЙДУ ДО ПАРЛАМЕНТУ не для того,

щоб захищати нашу компанію. Ми за всі ці

роки довели, що можемо себе відстояти і без

політичного покровительства, а зараз тим

більше не потрібуємо нічийого захисту. Я

йду до парламенту не для лобіювання наших

бізнес�інтересів, ми не так будували свій біз�

нес, щоб користуватися подібними метода�

ми. Я йду до парламенту не для того, щоб

«заробити»: для нас це не бізнес�проект,

коли на вибори тратять мільйон, а потім у

парламенті на різних брудних схемах та із

бюджету «виймають» 5�10 мільйонів з того,

що повинне піти на розвиток країни. Ми

маємо щиру надію, що часи «заробляння»

на депутатстві минули. А якщо не зовсім ми�

нули, то ми допоможемо їм назавжди піти у

небуття. Наша спільна задача – зробити так,

щоб якомога менше людей із таким мислен�

ням потрапили до парламенту.

Зараз іде дуже серйозна, історична і до�

леносна боротьба. Боротьба між тими, хто

хоче зберегти Україну минулого – з корупці�

єю, безправ'ям людей, непрацюючими зако�

нами, продажними судами, злиднями і від�

сутністю перспектив для молоді. І тими, хто

чинив опір режиму, що прокрався, – а зараз

на Сході країни віддає своє життя за наше

спільне цивілізоване майбутнє. Я остаточно

прийняв рішення балотуватися до парла�

менту, коли побачив, як знову рвуться до

влади ті, хто, по суті, багато років знищував

нашу економіку, нашу армію, нашу державу.

Це вони створили наскрізь порочну систему,

при якій політика стала інструментом у

руках нечистоплотних ділків, які були не

здатні досягти потрібного результату чес�

ним, легальним, офіційним шляхом. На

наш парламент, на наш політикум гидко

було дивитись, тому що той, хто розбираєть�

ся в економіці та має доступ до певної ін�

формації, добре розумів, що там насправді

відбувається. Народ сказав: «Досить!» Тому

що такий президент, такий уряд – це ганьба

для країни.

Тепер Президентом України стала лю�

дина, яка створила успішне підприємство,

яка знає все, що з цим зв'язано. Він високо�

освічена, грамотна людина, для якої інтере�

си держави понад усе.

Порошенко переміг на виборах у пер�

шому турі, це безпрецедентний випадок в

історії нашої країни. Люди, проголосував�
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Батько і син Вадатурські: 

«Парламент повинен стати 
місцем, де служать Вітчизні»
ДОБРЕ відома не лише в Україні, але вже й у світі компанія «НІБУ�

ЛОН» завжди дивувала симпатиків, недругів і байдужих спостері�

гачів неймовірними діями і вчинками. Почавши практично з нуля,

«НІБУЛОНу», ровеснику України, вдалося за ті ж роки стати одним

із найбільших підприємств, лідером аграрного бізнесу, що робить

акцент на новітніх технологіях, відновити роботу сучасного судно�

будівного заводу, що будує вантажний флот у той час, як поруч у

Миколаєві не діють та вмирають три найбільших суднобудівних під�

приємства. Загалом компанія інвестувала в економіку EUR1,3 млрд.

До того ж, «нібулонівські» інвестиції завжди були орієнтовані не

лише на зростання прибутків, але й, насамперед, на масштабні ін�

фраструктурні перевтілення галузі та країни загалом. Взяти б, на�

приклад, проект із відновлення судноплавства великими ріками Ук�

раїни.

Різними були ці роки для компанії, не всім подобалась успіш�

ність та незалежність «НІБУЛОНу». Багато було бажаючих

підім'яти під себе бізнес Вадатурських, а потім захопити і відібрати

компанію. У країні, де останніми роками держапарат перетворив�

ся на механізм для «відтискання» бізнесу, вистояти перед схемами

відбирання та знищення змогли одиниці. Був період, коли багато

хто пророчили і «НІБУЛОНу» таку саму перспективу, надто вже ве�

ликі люди кинули оком на бізнес Вадатурських – нитки змови

проти компанії вели до найближчого оточення Януковича.

Але Вадатурські вистояли і не зламались – дякуючи упевненості

у своїй правоті та непохитному характеру. Всі 23 роки «НІБУЛОН»

був виключно законослухняною компанією, справно платив подат�

ки, відверто зневажав «чорні» та «сірі» схеми, за якими жила і прац�

ювала більша частка бізнесу країни. Адже нібулонівці завжди знали

– на їхньому боці правда, тому перемога буде за ними.

Позиція Вадатурських завжди викликала якщо не захват, то по�

вагу – навіть у недругів. І здивування – їхньому категоричному не�

бажанню брати участь у політичних проектах.

На жаль, в Україні політика давно стала інструментом для вирі�

шення бізнес�питань, захисту бізнес�інтересів, просування бізнес�

проектів. Партії у нашій країні створювались як клуби з економіч�

них інтересів. Тому політичне життя завжди полягало у вульгарному

переділі власності, перерозподілі бізнес�потоків і бюджетних ресур�

сів, але під прикриттям публічної боротьби за електорат, яка не ви�

ходила за рамки відвертого популізму та демагогії. Відтак, в укра�

їнській політиці надто багато безпринципних і жадібних нувори�

шів, людей зовсім не державницького масштабу і відверто не дер�

жавних інтересів. 

А втім, не всі там такі, деякі йшли у політику, щоб просто захи�

стити свій бізнес. Та навіть для захисту сімейного бізнесу ні батько,

ні син Вадатурські у політику не пірнали, незважаючи на багатоо�

біцяючі пропозиції як з одного, так і з іншого боку.

Андрій ВАДАТУРСЬКИЙ і Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ. 
На урочистостях з нагоди Дня працівників сільського господарства. Київ, 25.11.2009



ГОЛОВА наглядової ради сільгосппідприєм�

ства «НІБУЛОН» Андрій Олексійович Вада3

турський з дитинства виховувався працею і

відповідальністю, попри те, що його батько,

Олексій Опанасович, був людиною далеко не

рядовою – заступником начальника обласного

управління хлібопродуктів. Хвороби «золотої

молоді» його обійшли, стверджує керівник і

батько, бо в основі дорослішання була праце�

любність. Мабуть, не без «їжакових рукавиць»,

подумають допитливі… Про це треба погово�

рити, аби дійти до коріння. Це тим більше ціка�

во і переконливо тому, що до розмови долучи�

вся Олексій Опанасович Вадатурський.

Він, Герой України, визнаний авторитет у сві�

товому аграрному бізнесі, сказав просту, буден�

ну річ: «Якби я не був упевнений у тому, що

Андрій зможе в майбутньому повести компа�

нію далі, я так активно не розвивав би цей біз�

нес». Він же й почав розмову:

– Працелюбність, цілеспрямованість не

можна вкласти в людину жодними «рукави�

цями». Не скажу, що я не спрямовував Андрія

у певних випадках, не підказував, але головні

чесноти – його і від нього. У мене так було: ще

у школі хотів працювати. У нього – так само.

Одночасно вчитися у школі і стати чемпіоном

України з плавання серед юніорів – непросте

поєднання для Андрія. 

Я працював заступником гендиректора

об'єднання елеваторної промисловості, до того

ж, очолював колектив, який успішно займався

автоматизацією на підприємстві, зарплата –

400�500 карбованців, на той час великі гроші,

на рівні шахтаря. А навкруги процвітав «услав�

лений» гумористом Аркадієм Райкіним дефі�

цит. Гроші – це недостатньо, потрібен був

«блат», аби щось дістати. А я, знаєте, тут «не в

темі»… Одного разу перед Новоріччям спробу�

вав купити таким способом шампанське і па�

личку ковбаси, побачив, хто там у магазин з

чорного ходу заходить і – прожогом звідти.

Так, Новий рік – без ковбаси і шампансько�

го… Якось син каже: «Тату, ти добре заро�

бляєш, а батьки моїх однокласників – лікарі,

зовсім не керівники. Приходжу до них у гості,

а там – гарні меблі, імпортні телевізори, відео�

магнітофони. У нас – нічого такого». 

Резонно, вихід знайшовся – і досить при�

стойний, чесний, без чорного ходу. В ті часи

облспоживспілка поставляла до Японії, скажі�

мо, шипшину, натомість звідти одержувала по�

бутову техніку. Тож ми з Андрієм усі вихідні у

вересні�жовтні збирали шипшину у Жовтне�

вому, Снігурівському районах, знали місця.

Здаєш сировину до споживчої кооперації, а

тобі видають талон – право купити щось дефі�

цитне за свої ж гроші. Ось так ми заробляли

собі благо, думаю, саме тоді він повірив у влас�

ні сили, зрозумів, що все – через працю. Ми

прийняли такі правила гри, і це допомогло

йому в майбутньому. Завантажували його до

межі (я скерував його на секцію плавання), що

таке дисциплінованість, відповідальність – тут

без теорій обійшлося, все на практиці. За день

хлопчиком він пропливав по 15 кілометрів. О

5�й ранку прокидався, о 6�й – тренування, на

восьму тридцять – вже до школи… Каторжна

робота, але Андрій звик до цього, добра школа

на майбутнє…

– А вам це каторгою не здавалося, Андрію
Олексійовичу?

Андрій Вадатурський: – Сприймав як

належне, це була норма. А потім, успіхи дух

підносили. Чемпіоном Миколаївщини був з

п'ятого класу, а пізніше – чемпіоном України

серед юніорів. Готувалися до Олімпіади�92 у

Барселоні, але тоді була середина десятого

класу, і належало вирішити – плавати чи вчи�

тися. До того ж, Радянський Союз розвалив�

ся, стало скрутно, і тренер прямо сказав: не

можу нічого гарантувати… 

О л е к с і й  В а д а т у р с ь к и й : – Добре

пам'ятається життя молоді тих років: кіоски,

вояжі по товар до Польщі, Туреччини. Все зве�

лося до одного: продати. Андрій вчився у

Миколаївському кораблебудівному інституті і

одночасно працював у кооперативі з вироб�

ництва електрообладнання (МКІ закінчив за

спеціальністю інженер�електрик, потім прац�

ював на кафедрі). Тягти два вози було вже не

новинкою. Але якась мета у ньому визрівала…

Казав не раз: «Відправ мене за кордон, на ви�

робництво, нехай і простим робітником…» А

ми тоді з угорцями співпрацювали. Якось теле�

фонує один із керівників компанії: «Я свого

сина в Англію на навчання відправляю. Може,

нехай разом?»

– Андрію Олексійовичу, ви не раз казали,
що англійський період змінив ваш світогляд
докорінно. Що там сталося?

Андрій Вадатурський: – Ну, не сталося,

а йшло за логікою. Ми ж вихованці радянсь�

кої школи, нам прищепили певні цінності, які

потім, у порівнянні, змусили думати, аналізу�

вати. Втім, по порядку. Я приїхав до Лондона зі

знанням англійської на рівні програми нашої

середньої школи. Тож, зрозуміло, – це був

сильний стрес: я потрапив до школи з погли�

бленого вивчення англійської мови. Гриз цей

граніт дев'ять місяців, склав екзамени і…

Чесно кажучи, я не відразу навіть зрозумів,

який інститут вибрав. 

Продовження на стор. 6
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Андрій Вадатурський: 

«Треба боротися з дитинства»
ши за нього, проголосували за

свій вибір, за Україну як вільну,

незалежну, справедливу держа�

ву рівних можливостей, держа�

ву європейського зразку. Люди

проголосували за своє, за наше

майбутнє. І тепер наш обо�

в'язок, мій обов'язок – допо�

могти Президенту наблизити

це майбутнє. У такій ситуації,

коли проти нашої країни

чиниться зовнішня агресія, а

по суті, ведеться війна, а зсере�

дини реваншисти рвуться до

влади, щоб зберегти, поверну�

ти заново феодально�кланове

управління державою, – ми не

маємо права залишатися осто�

ронь. 

Нині і верхи хочуть, і низи

можуть – Президент намага�

ється реформувати країну звер�

ху, а народ всіляко готовий до�

помагати йому знизу. Тому так

яскраво у нас заявив про себе

рух волонтерів і громадськості.

Тепер нам усім спільно потріб�

но прибрати, вичавити із влади

цей сірий деструктивний про�

шарок, який свідомо заважає

очищенню та розвитку.

Однак зміна країни не від�

будеться без нашої участі. Нині

в Україні насправді три фрон�

ти: перший – на Сході, за не�

залежність і територіальну цілі�

сність, другий – за чесну дієз�

датну і патріотичну владу і тре�

тій – за уми і свідомість людей,

за їхню громадянську позицію. 

Нам не можна затягувати

реформи ні на місяць, інакше

крах. Для цього наступний пар�

ламент повинен стати парла�

ментом однодумців, які діють в

одному напрямку з Президен�

том, щоб у цей складний істо�

ричний момент врятувати краї�

ну, витягнути її з тієї прірви, до

якої її помістили попередні

уряди, і з допомогою назрілих

перевтілень дати їй імпульс для

подальшого системного ро�

звитку.

Час діяти. Вже не можна че�

кати і на щось сподіватись. Або

зараз, або ніколи. Я готовий

взяти на себе таку відповідаль�

ність. Мене підтримав батько,

це наше спільне рішення.

Оксана Тихончук

Долі дітей успішних батьків завжди під пильною увагою суспільства. Більш

відомими, на жаль, є марнотратники життя, так звані «мажори», які через

відчуття власної вседозволеності творять жахливі речі. Менш відома, а від3

так і більш поважна категорія – достойні послідовники, спадкоємці, які гідно

продовжують справу своїх батьків і примножують славу компанії і своєї кра3

їни. У нас це йменується династіями. Важко переоцінити внесок у розвиток

України родин, які створили вітчизняну цукрову галузь, дали поштовх

розвитку науки і освіти, зародили меценатство – Харитоненків, Терещенків,

Ханенків і Бродських. На Миколаївщині гордо шанують чотири покоління ко3

рабелів Апостолів від Василя Григоровича до Бориса Миколайовича. Годі

вже і казати про вчених зі світовим ім'ям – Євгена Оскаровича і Бориса

Євгеновича Патонів, лікарів – від діда Олександра до онуки Ольги Богомоль3

ців. За прикладами не треба далеко ходити – такі династії є ледь не в кож3

ному селі. Вони користуються повагою і особливою шаною людей, є гордістю

своїх малих батьківщин.

Свідомість береже в собі чимало штампів, можливо, навіть міфів. Один, дуже

поширений: діти успішних, заможних батьків можуть ні в чому собі не відмо3

вляти і не дуже напружуватися. Не переконують навіть класичні приклади з

життя американських мільйонерів, нащадки яких, аби досягти якогось рівня,

перевіряють свої сили на нижчих щаблях суспільної діяльності – працюють

дрібними клерками у якійсь компанії. Три покоління династії ВАДАТУРСЬКИХ:
батьки Олексій Опанасович і Раїса Михайлівна, син Андрій Олексійович і онук Микола

Андрій ВАДАТУРСЬКИЙ: долати вершини – звична справа



Початок на стор. 5
Побував в Оксфорді (потім під

враженням цілу ніч не спав), в

Кембриджі… Оксфорд – це взага�

лі звучить магічно: ось за цією

партою сидів Ньютон, уявляєте?

Тут своя система, яку можна

сформулювати двома словами: ди�

скримінація і конкуренція. Не ди�

вуйтеся, дискримінація – у здоро�

вому сенсі. Наприклад, відмінни�

ки в їдальні сидять на рівень

вище, ніж інші студенти, а від�

стаючі – взагалі, біля дверей. 

Але магія магією, а для мене

головним була конкретна еконо�

міка. Вибрав Лондонську школу

економіки та політичних наук, яка

входить до структури Лондонсько�

го університету (у мене диплом

цього університету). Чому? Леген�

дарний Оксфорд спеціалізується

на історії, математиці – старих

фундаментальних науках. А доучу�

валися його випускники у нашій

економічній школі, бо там їм да�

вали загальну базу, тут же вони за�

своювали конкретну економіку. 

Що мене вразило? У Микола�

єві я пройшов досить сильну на

той час радянську школу, одержав

тверду базу з фізики, математики.

А для економіста найголовніше –

мислити й аналізувати. Як цьому

навчитися, сучасному аналізу? У

нас тут були десятки предметів –

історія КПРС, філософія Древ�

нього Риму, Греції… Підручники –

1973 року. Я розумів: із таким нав�

чанням усе ще планової (за про�

грамою) економіки нам у сучасно�

му світі робити нічого. Тому й зу�

пинився у виборі на економіці. 

– Традиції у Школі такі ж, як в
Оксфорді чи ліберальніші? Не�
просто все ж долати дискримі�
наційний бар'єр…

Андрій Вадатурський: – Там

своя специфіка. Розумієте, без уся�

ких декларацій: студентів учили не

тільки економіці, а й життя, усві�

домлення дуже важливих речей.

Уявіть, у програмі – всього чотири

предмети, досить вузькі, на кожен

– дві лекції на тиждень. І чотири

години заняття в групах з люди�

ною, яка пише дисертацію. Але рі�

вень лекцій! Їх читали відомі в Ан�

глії і в світі люди, наприклад, еко�

номіку викладали фахівці з Цен�

трального банку Великої Британії.

Давали орієнтир: це правильно, а

це – помилково, можете дізнатися

з таких�то джерел. І після лекцій

студенти розбігалися по бібліоте�

ках, шукали, порівнювали, аналі�

зували – працювали з найсучасні�

шими розробками, вивчали найсу�

часніші досягнення. 

До чого я веду? Десять тижнів

лекцій до Нового року, стільки ж

після нього, плюс чотири тижні на

підготовку до екзаменів. Ніяких

проміжних сесій, ніяких перездач,

«хвостів» і т.д. Прийшов на екза�

мен, дали тобі завдання, питання

фундаментальні, на зразок: яким

ви бачите майбутнє євро. Близько

20 відсотків іспитів не складали…

Здавалося б, щільність між лекція�

ми невелика, якщо «по�нашому»,

то можна й розслабитись. А десь на

середині навчання відчуваєш, що

нитка губиться, розумієш цінність

самоосвіти. Там, взагалі, вчили

правил життя. І цю ідеологію, фі�

лософію навчання, викладання

варто перенести не тільки в нашу

освіту, а й в усі сфери життя. Ба�

гатьом вона принесла успіх, Нобе�

лівськими лауреатами стало чима�

ло випускників Школи. Тут вчили�

ся, наприклад, Сорос, Кеннеді…

– Очевидно, якщо говорити про
менталітет, то студентське
представництво з різних країн
теж давало якісь уроки?

Андрій Вадатурський: – Бе�

зумовно. Мої однокашники – сту�

денти з усього світу – з Європи,

Америки, Азії. Це спілкування

варте дорогого. Наприклад, прий�

шло об'єктивне усвідомлення про

роль СРСР у Другій світовій війні.

Багато розмов, прогнозів було про

майбутнє колишніх республік

Союзу. Потенціал України був ве�

ликим, вищим, ніж у Польщі чи

Туреччини. Але минули роки, де

поляки і турки (Стамбул зараз не

відрізняється від європейського

міста), а де ми… Зарубіжні еконо�

місти, коли я вчився, дохідливо

пояснювали, що саме у нас не так.

І ці уроки нам треба вивчати. 

Олексій Вадатурський: –

Давайте трохи звузимо цю гло�

бальність. Дисципліна, робота над

собою, вміння самоорганізовува�

тися – це в Андрія закладалося з

дитинства. І це каторжна робота,

тут не завжди весело. Якось, при�

міром, він у лондонському метро

втратив свідомість – вирішив об�

дурити «біологічний годинник»,

обмеживши себе у сні. І спорт в

Англії не кинув… 

Коли син учився в Лондоні, я

отримав відрядження до Нідер�

ландів. Він теж прилетів у Роттер�

дам, ми провели добу разом. Я

проводжав його в аеропорту і ледь

не плакав, настільки Андрій зму�

ченим виглядав, але тримався…

Андрій Вадатурський: – Ну,

тримався… Думав, якщо ввечері

дві години поспати, а потім під

ранок іще три, то якраз буде до�

сить, аби вчитися вночі. Вісім

годин, вважав, забагато буде. На�

пруження було велике, всякі ви�

падки зі студентами траплялися.

Тут просто треба вирішити для

себе, що чого варте. Якщо ти

вчишся, платиш за житло, їжу і

поки що нічого не заробляєш, ти

інвестуєш в себе, в своє майбутнє.

А інший іде на завод, за три роки

здобуває кваліфікацію, досвід, за�

робляє гроші… Але там, аби по�

трапити на хорошу роботу, потрі�

бен хороший інститут, солідна ос�

віта. А шлях до такого інституту –

з хорошої школи (вони в Англії

багаторівневі). І кожного разу

треба складати вступні іспити, і

відсів дуже високий. Треба боро�

тися з дитинства. 

– Не вагалися після закінчення
Школи повертатися додому? 

Андрій Вадатурський: –

Були ще по півтора місяці літньої

школи, аби визначитися, який на�

прям вибирати восени. І – трохи

домашніх канікул. Мої знайомі,

друзі всі знайшли роботу за кор�

доном, а в мене і думки такої не

було. Тут був сімейний бізнес, з

яким я ріс з дитинства (а він зро�

став зі мною). Коли, наприклад,

сідали вечеряти, їли смажену кар�

топлю, я слухав розмови мами

(вона також працювала в цій галу�

зі) і батька про поставки борошна,

якість продукції. Я виріс у цій ат�

мосфері. 

Олексій Вадатурський: –

Андрій не ходив до дитсадка.

Наша мама, Раїса Михайлівна,

брала його з собою на роботу, і він

цілими днями просиджував у ла�

бораторії. Лабораторне обладнан�

ня – головні іграшки. 

– Олексію Опанасовичу, Ви че�
кали Андрія як спеціаліста,
професіонала саме для своєї
компанії (як сина – це й так
зрозуміло)?

Олексій Вадатурський: – У

ті роки мало хто хотів учитися.

Торгівля, комерція, а все інше

кілька років людей не цікавило.

Вдень з вогнем було не знайти пе�

рекладачів, знавців іноземних мов.

Зараз у транснаціональних компа�

ніях України великим попитом ко�

ристуються лінгвісти�педагоги.

Тому повернення сина зі знанням

англійської та ще й економіки

стало подвійною радістю. В той

час ми направляли кращих співро�

бітників до Англії на навчання. А

щодо Андрія, то він, крім іншого,

пройшов стажування в трансна�

ціональній компанії «Альфред

Топфер» – це чудова практична

школа. А в нашій компанії він

пройшов усіма сходинками, від

рядового менеджера до керівника

служби, одного з керівників під�

приємства. Сімейний бізнес нічо�

го не вартий, якщо не бачиш про�

довження в другому чи третьому

поколінні. Але ми з Андрієм уже

багато років ведемо компанію, ми

перші відкрили шлях до фінансу�

вання першокласними євро�

пейськими банками. Разом їздили

по різних країнах, проводили там

ділові зустрічі. Іноді, не виходячи

за межі аеропортів, зустрічалися з

банкірами, потім летіли в інший

аеропорт – шукали гроші для бу�

дівництва тих же елеваторів. 

Скажу більше, з приходом Ан�

дрія зовсім інакшою стала страте�

гія компанії… 

Андрій Вадатурський: –

Найскладніше у бізнесі те, що ні�

хто не допомагає ззовні. Ось усі

сили, ресурси, вся опора – тут,

усередині. В Україні ніхто відразу

не знає, все – методом спроб і по�

милок. Коли тільки почали буду�

вати підприємство, до нас приїхав

власник компанії зі світовим ім'ям

Мішель Суфле. Він тоді сказав:

«Ви будуєте підприємство, і тіль�

ки через десять років можна буде

сказати, де були помилки». Мене

тоді це вразило. Але це справді

так. Все вирішує досвід, інтелект. 
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Андрій Вадатурський: 

«Треба боротися 
з дитинства»

Андрій з батьком після закінчення 
Лондонської школи економіки і політичних наук

Андрій з мамою в Улан3Баторі (Монголія). 1979 рік
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«НАШЕ ПІДПРИЄМСТВО в

Новоодеському районі рідної

Миколаївської області – не ре�

зультат стихійного рішення, не

випадковість, а цілком логічний

результат чітко продуманої по�

літики розвитку компанії, аг�

рарного сектору України, – ска�

зав Андрій Вадатурський. –

Так, відродження річок як

транспортних артерій – план

амбіційний, але цілком реаль�

ний, ви пересвідчуєтесь у цьому

на прикладі Новоодеського тер�

мінала. І це напряму пов'язано

з соціально�економічним ро�

звитком територій. 

Наша компанія уже трива�

лий час є лідером з експорту

сільськогосподарської продук�

ції в Україні, на її долю припа�

дає кожна п'ята тонна експор�

тованого зерна. Тому саме ця

компанія найгостріше відчула

проблеми логістики, транспор�

тування продукції, які тиснули,

насамперед, на сільгоспвироб�

ників. Раніше у країні було 20

тисяч вагонів зерновозів, на

сьогодні – менше 6 тисяч. Ло�

гістики як такої практично не

стало, – резюмує Андрій Олек�

сійович. – За рік будується 200�

400 вагонів, обсяги експорту

зростають, щоб привести все до

норми, потрібні десятки років.

Або Китай забезпечить, або

треба будувати завод… Автомо�

більний транспорт: пальне у

вартості зростає рекордними

темпами, а про дороги краще

не згадувати. Тому наше рішен�

ня перенести навантаження на

дешевший екологічний водний

транспорт було, впевнений,

єдино правильним». 

Якби ж так правильно, по�

державницькому, мислили дер�

жавні чиновники. Роками ком�

панія домагається дозволу на

проведення днопоглиблюваль�

них робіт, адже через недостат�

ню глибину українських рік до�

водиться недовантажувати судна

зерном. Компанія готова спів�

працювати з державою в цьому

проекті. І часу не так багато

треба: глибину Південного Бугу

можна довести до потрібного

рівня менш ніж за рік, а Дніпра

– за 2�3 місяці. Але бюрократія в

обнімку з корупцією гальмують

перспективу. 

Чому, власне, Андрій Вадатур�

ський зачепив цю тему? Бо про�

блема стосується не тільки ек�

спортера, від її вирішення за�

лежить, наскільки активно розви�

ватимуться території, яка буде ко�

ристь місцевим громадам, чи

прискориться розвиток вироб�

ництва. Новоодесити повідомили,

що найгостріша проблема у райо�

ні – брак робочих місць. Крім

того, потребує коштів районна лі�

карня, потрібно будувати житло

для лікарів, учителів. І вже гло�

бальна для Миколаївщини про�

блема – водопостачання. 

«Те, що ми донині зробили у

Новій Одесі, річковий термінал

– частина стратегії компанії, –

підкреслив Андрій Олексійович.

– До Миколаєва автотранспор�

том ніби й не так далеко – 40 кі�

лометрів, але ж затрати куди

вищі, ніж везти продукцію

водою. А якщо провести днопо�

глиблення Південного Бугу, то –

я кажу цілком серйозно – Нова

Одеса може стати портовим мі�

стом, залучати вантажі. Отже й

такі потрібні для району кошти.

Річка повинна працювати на те�

риторію. Це ще й додаткові

робочі місця, нові переробні під�

приємства, продукцію яких

можна буде відправляти на

експорт». 

Андрій Вадатурський наго�

лосив на тому, що спирається

на міжнародний досвід розвит�

ку виробництва, великого і се�

реднього бізнесу, а також на

особистий досвід протистоян�

ня бюрократичній державній

машині, яка зав'язла у болоті

корупції. Аби перший переміг

в Україні, потрібна системність

у господарстві. Тоді актуальні

нині проблеми громад можна

буде списати в архів – для іс�

торії. 

Анатолій Лісничий

Нова Одеса і район на теренах Миколаївщини для компанії «НІБУЛОН» мають особливе

значення, відіграють особливу роль: саме тут був збудований перший річковий термінал

підприємства в області. Якщо говорити про масштабну програму компанії з відродження

Дніпра та Південного Бугу, саме цей об'єкт став першою ластівкою у Прибузькому краї.

Район особливий, густонаселений, зі своєю структурою економіки, з особливими

соціальними потребами. Саме про нагальні потреби виробництва, проблеми населення

цієї території, шляхи їх розв'язання розмовляв і радився з сільгоспвиробниками і

керівниками органів місцевого самоврядування району Андрій Олексійович

Вадатурський. 

– Андрію Олексійовичу, що ви,
повернувшись після навчання в
Англії, не могли сприйняти в ук�
раїнських реаліях?

Андрій Вадатурський: – Те,

що в народі називають «решало�

во»: якось між собою посидіти,

щось «повирішувати», поділити…

Є закон, і його слід виконувати.

Ми у компанії зробили свого роду

революцію в ціноутворенні – пер�

шими почали публічно декларува�

ти ціни. До цього в Україні це була

таємниця. А ми відкрито наводи�

мо ціни, за якими купуємо товар. І

товаровиробники заявляють, що

це позитивно вплинуло на їх бла�

гополуччя, вони почали розвива�

тися. Тому неприйнятним вважаю

відхилення від закону, від прийня�

тих правил. В Англії вважається

одним із головних соціальних по�

рушень те, що називається «стри�

бати в черзі». Якщо стоїть черга на

автобус і ти проходиш повз неї

вперед, тобі ніхто слова не скаже,

але піймаєш такі погляди…

Рамки, традиції – це те, чого у нас

не було і що тільки формується. 

– Що ви скажете про сучасну
українську політику і, зрозумі�
ло, про вітчизняних політиків?

Андрій Вадатурський: – На

жаль, у нашій політиці дуже багато

популізму: хто більше обіцяє, той

має вищий рейтинг. Інший пласт

тільки формується, це люди, які

пройшли Майдан, АТО, вони не

дадуть чиновникам просто сидіти

в кріслах і «дери банити» кошти.

Чесні та порядні активісти і добро�

вольці – це золота середина, стри�

жень суспільства. Вони йдуть у

парламент не за гроші, не за блага. 

– Ваша ділянка роботи – орга�
нізація експорту зерна. На сві�
товому ринку існує «дідівщина»
стосовно новачків, тих, хто
туди пізніше прийшов?

Андрій Вадатурський: –

Я назвав би це інакше. Закони

ринку непрості. Якщо в хід

ідуть пояснення на зразок «сьо�

годні не зможу» – нормальної

репутації не буде. А репутація –

основа ринкових відносин. Ми

роками напрацьовували свою

високу репутацію. Тому мова

не про «дідівщину», а про нор�

мальний ринковий відбір.

Олексій Вадатурський:

– Причому нам не дуже допо�

магали закріпитися на світово�

му ринку (конкуренція все ж

таки), але й всередині власної

держави особливої підтримки

ми не мали. Хоча саме наша

компанія боролася за ринки

збуту для України.

– Андрію Олексійовичу, що
вам дало навчання в Англії
саме в цьому плані?

Андрій Вадатурський: –

Звичайно, не просто знання

формул, це якраз не дуже зао�

хочувалося. Думати, аналізува�

ти, вишукувати способи вирі�

шення проблем – це головна

наука, яку я привіз із собою з

Лондона. І середовище, яке

тоді у мене було, відбивається

сьогодні у бізнесовій практиці:

доводиться спілкуватися з

єгиптянами, з багатьма іншими

партнерами. 

Олексій Вадатурський:

– У цьому – частина відповіді

на запитання, чому «НІБУ�

ЛОН» став лідером в аграрній

галузі України. Ставити макси�

мальні завдання і  шукати

шляхи їх вирішення. Це склад�

на, але вірна наука. І тим, хто

плачеться на обставини (а у нас

що, немає обставин?), можна

сказати лише одне: ставайте

поруч, працюйте по�сучасному

– і успіх прийде.

Анатолій Романюк

Нова Одеса: а чому б 
і не місто�порт?

Андрій3студент з батьками в Амстердамі (Нідерланди)



Андрій ВАДАТУРСЬКИЙ разом із сільськими головами районів Миколаївської області

ІНОЗЕМНІ й вітчизняні бізнес�

мени, економісти, фермери,

вчителі, студенти, школярі…

Сотні їх, або й тисячі, побували

на головному експортному тер�

міналі ТОВ СП «НІБУЛОН», оз�

найомилися з організацією ро�

боти підприємства, з технологіч�

ними процесами найсучаснішо�

го комплексу в аграрному секто�

рі України. За 23 роки успішної

діяльності компанії Вадатурсь�

ких її відкритість для суспільства

оцінили тисячі громадян як Ук�

раїни, так і іноземних держав.

Але сьогодні, коли соціально�

політична ситуація в країні

вкрай напружена, питання вирі�

шення соціальних проблем те�

риторіальних громад стало над�

важливим. 

А тому не дивно, що сільські

голови Казанківського і Новобу�

зького районів (а згодом – Сні�

гурівського і Березнегуватського)

Миколаївської області, які відві�

дали підприємство компанії, в

першу чергу цікавилися саме

досвідом фахівців компанії в

сфері соціальної відповідально�

сті. І це не випадково: керівники

громад у першу чергу відповіда�

ють за соціальне благополуччя

своїх територій. Але абстрактної

відповідальності не буває, пот�

рібна база для її реалізації, для

розвитку соціальної сфери. Кла�

сичний механізм не спрацьовує,

місцеві бюджети – суцільна діра,

держбюджет потрапив у такі

«кліщі», що лишається тільки

сказати: «Вибачте, люди… до

кращих часів».  А компанія

Вадатурських є зразком здій�

снення ефективної соціальної

політики, партнерства із сіль�

ськими і селищними громадами. 

Логічно, на черзі найперше

запитання: а який зв'язок між

успішною компанією – одним із

лідерів аграрного ринку України

(втім, лідером не тільки у цій га�

лузі) і сільською радою, верши�

на щастя якої – одержання хоч

мізерної субвенції для латання

численних дір у соціальній

сфері? Саме цю тему обговорю�

вав на зустрічі з керівниками ор�

ганів місцевого самоврядування

голова наглядової ради ТОВ СП

«НІБУЛОН» Андрій Вадатурсь�

кий. Причому не тільки у сенсі

вже звичної нібулонівської все�

української практики по лінії

«господарник�інвестор – місце�

ва громада». Це був обмін досві�

дом та діалог із тими, хто стоїть

найближче до людей, на кому

«зав'язані» всі їхні житейські

проблеми. 

– У парламенті повинна зі�

братися більшість, критична

маса по�сучасному, цивілізовано

мислячих людей, які зобов'язані

поставити бар'єр дикунським

методам, які панували у нашій

економіці, – відзначив Андрій

Вадатурський. – Це треба роби�

ти через прийняття сучасних,

справедливих, ефективних зако�

нів як протидії тому, що всі ці

роки знищувало нашу економі�

ку. А такі спроби і надалі будуть

– «учорашні» і сьогодні, хто по�

одинці, хто дружними рядами,

намагаються зберегти свої теплі

(а для суспільства, в даному ви�

падку, не такі вже й нешкідливі)

місця в законодавчому органі

країни, відстояти неправедним

шляхом захоплене добро.

У цьому сенсі Андрій Олек�

сійович наголосив на одній дуже

істотній різниці: «Нам постійно

твердили, що ми не те і не так

робимо. Та наша компанія ство�

рена не за рахунок приватизації,

перерозподілу майна, об'єктів,

ми нічого не брали у держави –

все починали самостійно, без

держпідтримки, з нуля. Тим са�

мим стали незалежними і ефек�

тивними. Це багатьох ой як дра�

тувало. Ми почали розвивати

виробництво, розширювати гео�

графію філій, сьогодні оброб�

ляємо понад 81 тисячу гектарів

орендованих земель сільгосп�

призначення. Компанії, одній із

перших в Україні, Світовий

банк надав 1996 року кредит на

5 років – $5 мільйонів». 

Із розвитком виробництва

перед компанією ребром поста�

ло питання: що робити із зер�

ном? Більшість трейдерських

компаній, які працювали в Укра�

їні, не переймалися необхідні�

стю публічно декларувати ціни

на зерно, диктували ті, що їм ви�

гідні, ставили за умову доставку

продукції прямо в порт. Заслуга

компанії у тому, що вона зробила

внутрішній ринок зерна прозо�

рим, компанія першою в Україні

відкрила ціни на сільгосппро�

дукцію. Відтак до сільгоспвироб�

ників почали доходити тенден�

ції, які існують на світовому

ринку зерна, тому фермер, ке�

рівник підприємства може виби�

рати час продажу вирощеного,

вирішувати, чи підходить йому

ціна. 

– Нас, звичайно, критикува�

ли: то занизькі ціни, то зависокі,

– говорить Андрій Вадатурсь�

кий. – Але вони об'єктивно

були такими, якими складалися

на даний час, ми завжди встано�

влювали для партнерів справед�

ливі ціни. А тут, як ви розуміє�

те, прямий зв'язок: розвиток ви�

робництва в аграрному секторі,

робочі місця, зарплати, зрос�

таючі можливості підвищення

соціальних стандартів... Справа

не тільки у нашій компанії, в її

відносинах з партнерами – ви�

робниками. Зернотрейдери, які

прийшли після нас, уже не мог�

ли маніпулювати непрозорими

цінами. Це для фермерів стало

одним із способів захисту. 

А захищати себе компанія

навчилася, не посилаючи своїх

представників у владні крісла.

Власне, все відбувалося у проти�

стоянні з цими «кріслами». 

У розмові з новобужанами і

казанківцями не раз простежу�

вався логічний зв'язок: будь�

який крок у розвитку виробниц�

тва має супроводжуватися зру�

шеннями у соціальній політиці.

Скажімо, робота суднобудівно�

го�судноремонтного заводу «НІ�

БУЛОН» абсолютно змінює ло�

гістичну складову зернового гос�

подарства, оскільки будує суча�

сний вантажний флот. Переваги

очевидні: аграрії отримують

справедливі ціни за свою про�

дукцію, адже транспортування

водним транспортом є одним з

найекономічніших видів достав�

ки продукції, зменшується на�

вантаження на автомобільні

шляхи України, а відтак зберіга�

ється дорожнє покриття та бю�

джетні кошти, покращується

екологія, оскільки водний

транспорт вважається найеколо�

гічнішим у світі. Крім іншого, це

ще й можливість більше інвесту�

вати у соціальну сферу.

Компанія Вадатурських веде

системну діяльність у соціальній

сфері, під її опікою – 56 шкіл у

багатьох регіонах України, не

кажучи вже про інші об'єкти со�

ціальної інфраструктури. Осо�

блива увага – медичним закла�

дам. Нібулонівці надають по�

стійну допомогу дитячій лікарні

у Миколаєві, обласній лікарні.

Як повідомили в обласній лікар�

ні швидкої медичної допомоги,

цьому медичному закладу ком�

панія Вадатурських закупила су�

часне обладнання – ультразву�

кові апарати, рентген обладнан�

ня, операційні столи, ультразву�

ковий ніж для нейрохірургів…

* * *

…ЗВИЧАЙНО, на зустрічі, на�

самперед, йшла мова про гострі

проблеми Казанківського і Но�

вобузького районів. І, що скрізь

найгостріше болить – дороги і

вода. Точніше, вже не дороги, а

напрямки, і не вода, а те, що

можна вживати здебільшого

для технічних потреб. У осо�

бливо скрутному становищі ка�

занківці: система водовідведен�

ня настільки прогнила, що тут

потрібна масштабна робота, на

яку категорично немає коштів.

Очевидно, треба серйозно бра�

тися за створення мережі ло�

кальних свердловин. Андрій

Вадатурський підтвердив, що

пріоритетним у його роботі

буде розбудова системи водопо�

стачання. Тут і проблема її яко�

сті. Наприклад, у Снігурівсько�

му районі питна вода, м'яко ка�

жучи, далека від стандартів, а у

філії «Снігурівська» компанія

встановила мембранний очи�

щувач і нині мешканці села

Широке користуються водою

найвищої якості. 

Звичайно, йшла мова й про

інші соціальні проблеми, що ви�

магають нагального вирішення.

Адже не секрет, що багато фірм

надають перевагу так званому

«полегшеному» варіанту роботи

в селах. Тобто обіцяють багато, а

натомість присилають два ком�

байни, беруть на роботу кількох

місцевих селян – ось і весь «со�

ціальний пакет». Досить яскра�

вий контраст із практикою ми�

колаївської компанії, яка дала

роботу в аграрному секторі 4,5

тисячам людей у Миколаївській,

Полтавській, Черкаській, Він�

ницькій та інших областях. 

Про які б соціальні пробле�

ми не заходила мова, все зале�

жить від цивілізаційного поряд�

ку в країні, від політичної волі

керівництва держави, від якості

органів державної влади. 

– Я недарма кажу про кри�

тичну масу, – підкреслив Андрій

Вадатурський. – Сьогодні нав�

коло Президента об'єдналися

кращі сили, такої підтримки від

народу не мав жоден із його по�

передників. На суспільну арену

вийшли активісти, добровольці

з прекрасними справами та ідея�

ми. А з іншого боку за владу чі�

пляються ті, хто руйнував краї�

ну. Їхній опір новому, демокра�

тичному, ще досить сильний.

Хто переможе – залежить від

усіх нас. А поле боротьби сьо�

годні – вибори. 

Анатолій Романюк
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Із сільськими головами – 
про найголовніше



АНДРІЙ ВАДАТУРСЬКИЙ за�

значає, що компанії зі світовим

ім'ям не байдужі проблеми гро�

мад сіл, селищ, міст. Ще з пер�

ших років і донині «НІБУЛОН»

вважає нормою допомогу грома�

дам у вирішенні їх нагальних

проблем. Так, приходячи у новий

регіон, компанія стає локомоти�

вом розвитку для території, по�

ліпшується рівень життя кожно�

го і всієї громади загалом. На те�

ренах рідної країни підприєм�

ство є прикладом соціально від�

повідальної компанії. 

Розповідає Андрій Вадатур3

ський: «Для нас благодійність є

свого роду видом діяльності, ос�

кільки ця допомога є системною

і постійною. Соціально відпові�

дальний підхід до ведення бізне�

су компанія «НІБУЛОН» реалі�

зує за конкретними напрямками.

А саме: забезпечення належних

умов для здобуття базової освіти;

покращення рівня медичного

обслуговування; розбудова ін�

фраструктури українського села;

охорона та збереження навко�

лишнього середовища; впрова�

дження енергозберігаючих но�

вітніх технологій на виробниц�

тві; рівні можливості та найкра�

щі умови праці; підвищення

рівня освіченості дітей».

Системність – державниць�

кий підхід до вирішення актуаль�

них проблем загальнодержавно�

го значення. Прикладів такого

підходу в компанії багато. Зокре�

ма, спеціальна програма «нібуло�

нівський стандарт», метою якої є

підвищення рівня освіченості

українських громадян. Напри�

клад, у м.Миколаїв у цьому про�

екті задіяно як підшефні три

школи (№24, №51, №57), які

завдяки інвестиціям компанії

обладнано сучасним високоякіс�

ним мультимедійним обладнан�

ням, мають затишні відремонто�

вані кабінети, актуальні мето�

дичні матеріали та багато іншо�

го. Зокрема, у новому навчаль�

ному році «НІБУЛОН» забезпе�

чив школярів Миколаївської

ЗОШ № 51 новою інтерактив�

ною дошкою для кабінету фізи�

ки, проектором та ноутбуком;

школярів Миколаївської ЗОШ

№ 57 – інтерактивною дошкою

для початкових класів, багато�

функціональним пристроєм,

проектором, ноутбуком; дітлахів

Миколаївської ЗОШ № 24 –

плазмовим екраном для актової

зали.

Розповідає Тетяна Блакит3

на , директор Миколаївської

ЗОШ № 57 імені Тараса Шевчен�

ка: «За вісім років нашої співпра�

ці ми отримали від «НІБУЛОНу»

величезну підтримку. Це – 7 су�

часних комп'ютеризованих муль�

тимедійних класів, обладнаних

інтерактивними дошками і про�

грамним забезпеченням. 29 із 

33�х шкільних кабінетів уком�

плектовані обладнанням, нада�

ним компанією. Нового вигляду

набула після капітального ремон�

ту актова зала школи на 220 місць

із сучасними глядацькими крісла�

ми та сценічною завісою. Торік

одержали два лінгафонні кабіне�

ти з вивчення англійської мови

для старшокласників та наймо�

лодших школярів (на сьогодні

такий кабінет єдиний в Микола�

єві). А на початку 2013�2014 року

– набір ноутбуків для початкових

класів. Маємо тепер і найкращу

комп'ютеризовану бібліотеку,

якій 5 років тому після Всеукра�

їнського конкурсу надали статус

«Найкраща шкільна бібліотека

України». З приходом компанії у

нашій школі було піднято на ви�

щий щабель фізкультуру та спорт.

Зокрема, торік сільгосппідприєм�

ство капітально відремонтувало

спортивну залу площею 500 ква�

дратних метрів та подарувало

учням сучасне спортивне знаряд�

дя, тренажерну кімнату. За спон�

сорські кошти фінансується і доз�

вілля учнів. Це робота 5 шкільних

гуртків, а саме: 3 гуртки програ�

мування та дизайну, 2 спортивні

шкільні клуби з гандболу та фут�

болу. Також придбано формений

одяг для участі старшокласників

у військово�спортивних змаган�

нях, форму для спортивних ко�

манд.

Окрім того, за підтримки Ва�

датурських та їхньої компанії

видано унікальну книгу – посіб�

ник для вчителів, студентів пе�

дагогічних вузів, учнів та широ�

кого громадського загалу –

книгу «Ластівка лазурного На�

миву». Він популяризує досвід

роботи педагогічного колективу

школи (так званої «Школи жит�

тєтворчості») та 20�річної упра�

влінської діяльності директора

Тетяни Блакитної. Ми вважаємо

не тільки своєю заслугою, а й за�

слугою наших шефів те, що за

наслідками атестаційної експер�

тизи ЗОШ № 57 у вересні 2014

року було встановлено рівень

освітянської діяльності – «Висо�

кий з Відзнакою». Як одному з

кращих навчальних закладів

обласного центру, школі 2014

року було присвоєно ім'я Тараса

Григоровича Шевченка. Така

еволюція – виклик старим стан�

дартам і поглядам. Заклад був

збудований та введений в ек�

сплуатацію 1992 року, мовою

навчання дітей одразу стала ук�

раїнська мова, незважаючи на

те, що на той час навчальний

процес у місті вівся російською

мовою. Щаслива доля нової

школи – яскравий приклад про�

фесійної відданості молодого

педагогічного колективу, а також

– реалізованого нібулонівського

проекту «Системного інвесту�

вання вітчизняної освіти». 

Треба додати, що десятки

шкіл в Україні, над якими взяла

шефство компанія, постійно від�

чувають турботу Вадатурських.

Зокрема, щороку вони отриму�

ють у подарунок сучасне спор�

тивне обладнання та інші вкрай

потрібні для навчальних закладів

речі.

Андрій Вадатурський переко�

наний, що плідна співпраця зі

школами позитивно впливає на

підвищення рівня знань молодо�

го покоління українців, а також

дає змогу педагогам виховати

справжніх патріотів та достойних

громадян єдиної, незалежної Ук�

раїни. 

«Наша компанія і надалі до�

помагатиме державі вирішувати

соціальні проблеми. Я вважаю,

що весь бізнес в Україні повинен

працювати легально, щоб інве�

стувати в економіку, освіту та со�

ціальну сферу. Якщо кожен ус�

пішний керівник буде створюва�

ти довкола себе середовище з

нормальним рівнем життя, ми

швидше піднімемо свою країну

до європейського рівня, про

який мріємо», – наголосив Ан�

дрій Вадатурський.

Олеся Іванова
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Дзеркало душі – добрі вчинки 
«Віддай людині крихітку себе. За це душа поповнюється

світлом», – залягають у душу слова видатної української

поетеси Ліни Костенко. Якась магічна сила завжди при3

вертає нашу увагу до постатей неординарних, здатних

творити великодушні вчинки, які роблять яскравішим та

багатшим наше буденне життя. Ліна Костенко – совість

нашого часу. Таку поезію називають чистилищем суспіль3

ства. У цей неспокійний, бурхливий для України час по3

етеса мріє, щоб «малювати птиць срібним олівцем на

лляному полотні»; закликає нас до людяності та благо3

родства: «...І якби на те Моя воля, написала б я скрізь

курсивами: – Так багато на світі горя, люди, будьте вза3

ємно красивими!»; виголошує заклик, щоб творити

добро, бо «Не знаю я, що буде після нас, в які природа

убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, – час. А ми

живі, нам треба поспішати!».

Соціальна відповідальність стала покликом серця для

династії Вадатурських – Олексія Опанасовича та його

сина Андрія – та створеної ними компанії. Добрі, людяні

вчинки – їх життєва позиція. Вони першими звернули

увагу українського суспільства на те, що модель успішно3

го ведення бізнесу може бути ідеальною лише у випадку,

якщо бізнес візьме на себе соціальну відповідальність

перед країною.
Андрій ВАДАТУРСЬКИЙ під час передачі відремонтованої техніки учасникам АТО

Андрій ВАДАТУРСЬКИЙ з сином Миколою і донькою Ольгою закладають сад



«Укрспирт» проводить
модернизацію
У рамках загальнонаціональної
стратегії енергозбереження та
збільшення енергоефективності
виробництва ДП «Укрспирт»
проводить реконструкцію під�
приємств та запроваджує нові
технології, які сприяють енер�
гозбереженню та збільшенню
потужностей виробництва, по�
відомляє прес�служба Мінагро�
політики.
Зокрема, після тривалого ре�
монту та реконструкції вироб�
ничих потужностей з викори�
станням енергозаощаджуючих
технологій, на ДП «Гайсинський
спиртовий завод» вдалося сут�
тєво скоротити витрати палива
на виробництво біопалива до
2,5 кубометрів на декалітр, що
навіть нижче, ніж у середньому
по Європі (2,7 м3). Крім того, на
заводі збільшилися обсяги ви�
робництва КМПА (компонент
моторного палива альтернатив�
ний) на 41%.
Також, після проведеної модер�
нізації, зменшилися енергозат�
рати та суттєво виросла потуж�
ність виробництва на таких під�
приємствах, як ДП «Довжоць�
кий спиртовий завод» та ДП
«Червоненський завод продто�
варів». Наразі закінчується ре�
конструкція ДП «Баварський
спиртовий комбінат», на якому
застосовані новітні енергозао�
щаджувальні технології та вод�
ночас, збільшено до 55 тонн на
добу виробництво біологічних
видів пального. Зокрема ж,
вдалося збільшити загальні ви�
робничі потужності заводу на
55%, що дасть змогу виробляти
16800 тонн КМПА на рік.

Кабмін «перекрив
газ» виробникам
міндобрив
Кабінет міністрів України забо�
ронив виробникам міндобрив
використовувати газ українсь�
кого видобутку і газ із підзем�
них сховищ «у зв'язку з необхід�
ністю економії природного
газу». Відповідну постанову
Кабміну (№488) від 29 вересня
опубліковано на сайті уряду
1 жовтня 2014 року.
«З 1 жовтня 2014 р., йдеться в
документі, до закінчення осін�
ньо�зимового періоду 2014/15
року або до прийняття окремо�
го рішення КМУ припинити ви�
користання для технологічних
потреб природного газу підпри�
ємствами, які виробляють міне�
ральні добрива (код 20.15 згі�
дно з КВЕД), крім такого, що
буде імпортований цими під�
приємствами після набрання
чинності цією постановою».
Нагадаємо, раніше міністр
енергетики та вугільної проми�
словості України Юрій Продан
заявив, що заборона хімічним
підприємствам використовува�
ти газ, який міститься в підзем�
них газосховищах, дозволить
заощадити 1,1�1,5 млрд м3 газу.

Верховна Рада УРСР
А СТАНОВЛЕННЯ нашої Вер�

ховної Рад розпочалося ще 1938

року. Після ухвалення сталінської

конституції 1937 року, найвищим

органом державної влади в респу�

бліці було проголошено Верховну

Раду УРСР. Перша сесія вперше

обраної Верховної Ради УРСР від�

булася 25�28 липня 1938 року. А з

25 липня 1939�го її 304 депутати

засідали у спеціально побудовано�

му для цього приміщенні – знаме�

нитому тепер будинку під купо�

лом на вулиці Грушевського (до

1991 року – Кірова). Відтоді у най�

вищий орган державної влади рес�

публіки протягом 11 його скли�

кань громадяни на основі загаль�

ного, рівного і прямого права оби�

рали спочатку одного депутата на

100 тисяч населення, а з 1978 року

кількість народних обранців за�

фіксували на позначці 650 депута�

тів. Позаяк ні про які партії, крім

комуністичної, мова не йшла ап�

ріорі, творці радянської міфології

вважали, що це – депутати від

«непорушного блоку комуністів з

безпартійними». 

Верховна Рада УРСР працюва�

ла за сесійною системою – тобто

депутати збиралися два рази на

рік, швиденько ухвалювали підго�

товлені для них Президією ВР

УРСР та погоджені з ЦК КПУ за�

конопроекти і, задоволені собою,

роз'їжджалися по домівках. По�

заяк така законотворчість не заби�

рала багато часу і не потребувала

особливих знань, до парламенту

за рознарядкою обирали досить

багато простих трудівників – ста�

леварів і шахтарів, комбайнерів і

доярок, бажано – ударників, пе�

редовиків та орденоносців. Були

серед депутатів і діячі культури та

мистецтва, а письменники Олек�

сандр Корнійчук та Павло Тичина

впродовж двох скликань були на�

віть Головами Верховної Ради. Не

обратися до парламенту було нем�

ожливо, бо по кожному округу ба�

лотувався лише один кандидат і

мова йшла лише про те, який від�

соток голосів він отримає – 98 чи

99. Термін повноважень був 4

роки. Від 60% до 70% складу пар�

ламенту становили комуністи.

Часи перебудови
ДОКОРІННІ зміни в радянській

виборчій системі сталися тільки за

часів перебудови – навесні 1989

року, коли загальна кількість депу�

татів, що мали обиратися до пар�

ламенту, зменшилася до 450, і

вперше за багато років на одне

місце претендувало кілька канди�

датів. Останні вибори до Верхов�

ної Ради УРСР в умовах існування

Радянського Союзу відбулися

1990 року. Після прийняття Акту

проголошення незалежності Ук�

раїни, вона перетворилася на Вер�

ховну Раду України. Таким чином

12�те скликання ВР УРСР стало

першим скликання ВР України.

Проте давалося взнаки, що обира�

ли цей склад парламенту під пиль�

ним оком компартії, відтак ВРУ

на початковому етапі мала дві ве�

ликі частини: більшість – так

звана «група 239» (група «За суве�

ренну Радянську Україну») і опо�

зицію – Народну Раду (126 осіб). 

Утім, незважаючи на пануван�

ня комуністів, Верховна Рада Ук�

раїнської РСР 12�го скликання, 16

липня 1990 року проголосувала за

Декларацію про державний суве�

ренітет України. Згідно з Деклара�

цією було скасовано 6 статтю

Конституції УРСР про «керівну

роль» комуністичної партії і про�

голошено розподіл влади на зако�

нодавчу, виконавчу та судову як

принцип побудови державного

механізму.

На зорі незалежності
24 СЕРПНЯ 1991 року, скористав�

шись хаосом, що панував у Мос�

кві через невдалу спробу держав�

ного перевороту (так зване

«ГКЧП», українською – ДКНС)

Верховна Рада Української РСР

12�го скликання одностайно про�

голосувала за «Акт проголошення

незалежності України». З того часу

почалася власне історія нової кра�

їни та її парламенту. Пізніше, у

лютому 2000 року, Верховна Рада

ухвалила рішення про зміну обчи�

слень її скликань. Відтепер 12�е

скликання парламенту, що прац�

ювало на постійній основі у 1990�

1994 роках, стало іменуватися пер�

шим скликанням. 

Останнім Головою ВР УРСР і

відповідно першим головою ВРУ

став Леонід Кравчук. Правда, до

кінця каденції він де допрацював,

бо 1 грудня 1991 року був обраний

першим Президентом України.

Йому на зміну депутати обрали

Івана Плюща, котрий благополуч�

но і керував Радою до нових вибо�

рів, суттєво збагативши українсь�

кий політичний лексикон своїми

афоризмами. Хто з нас не пам'ятає

його крилате: «Депутате Заєць! Не

стрибайте по залі! Ви ж не в лісі!»,

чи «Впихнути невпіхуєме».

Новий парламент ІІ скликан�

ня (котрий тоді ще називали 13�м)

1994�1998 років очолив Олександр

Мороз. На його долю дістався чи

не найвідповідальніший період

державотворення і найдраматичні�

ше протистояння гілок влади.

Справа в тому, що інститут прези�

дентства в Україні тоді проходив

процес становлення і президентсь�

ка вертикаль лише набирала силу.

До цього Верховна Рада уособлю�

вала всю повноту влади в державі:

призначала Прем'єр�міністра й

уряд, обирала суддів Верховного

Суду, обласних і Київського місь�

кого судів, призначала арбітрів Ви�

щого арбітражного суду, Генераль�

ного прокурора, голову правління

Національного банку України, –

отож Президенту практично нічо�

го не залишалося. Відтак розпоча�

лася запекла боротьба за повнова�

ження, виписані у проектах Кон�

ституції. Перетягування ковдри

загнало політикум держави у кон�

ституційну кризу, подолати котру

вдалося лише ухваленням Консти�

туційного договору між Верхов�

ною Радою та Президентом. 

Останнім етапом складного,

довготривалого конституційного

процесу стала так звана «консти�

туційна ніч». Засідання Верховної

Ради, розпочате 27 червня 1996 р.

за рішенням народних депутатів,

мало тривати доти, доки праця

над прийняттям Конституції не

буде завершена. Вранці 28 червня

1996 року текст Основного Зако�

ну був проголосований у цілому і

набрав необхідну кількість голо�

сів. Прийняття Конституції підве�

ло юридичну базу під державність

українського народу, знаменувало

собою завершення перехідного

періоду становлення Української

держави, ну а ми з вами отримали

додатковий вихідний.

Знаменною подією ВРУ ІІ

скликання стала зміна закону про

вибори народних депутатів.

Враховуючи розвиток політичної

системи та завершення періоду

становлення політичних партій,

вирішено було запровадити за�

мість мажоритарної системи –

змішану, тобто половину депута�

тів, як і раніше, обирали у одно�

АГРОПРОФІ

№ 37 [275] 3 жовтня, 2014

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaІСТОРІЯ УКРАЇНИ10
НОВИНИ ï СТИСЛО

Верховна Рада України – 
РЕТРОСПЕКТИВА Верховна Рада України в очах громадян має неоднозначну оцінку, і винувата в
тому вона сама: депутати всіх скликань ухваленими законами, а ще більше – своєю поведінкою стійко
закріпили за парламентом синоніми «говорильня», «верховна зрада», «бійцівський клуб» тощо.
Проте саме Верховній Раді ми мусимо завдячувати принаймні двома речами: по&перше –
незалежністю України, і по&друге – Конституцією України.

5 грудня 1991 року. Урочисте засідання Верховної Ради України, 
на якому прийняв присягу перший Президент України Леонід КРАВЧУК. Фото Укрінформу



мандатних округах, а іншу половину – за

партійними списками. Ну а для нас ціка�

вим є також, що те скликання мало доволі

потужну – у 19 депутатів фракцію Селянсь�

кої партії.

Уперше – 
за партійними списками
ВНАСЛІДОК новацій до Верховної Ради

ІІІ скликання (1998�2002 рр.) пройшло 8

партій та блоків. Як і раніше, першість от�

римали комуністи, котрі провели в Раду 121

депутата. На другому місці був Народний

рух – 46 депутатів, третю сходинку посів

блок Соціалістичної та Селянської партій

«За правду, за народ, за Україну!» – 34 де�

путати, четверту – Народно�демократична

партія – 28 депутатів, п'яту – «Громада» –

24 депутати, шосту – Партія зелених – 19

депутатів. 17 «багнетів» отримали в парла�

менті об'єднані соціал�демократи, а прогре�

сивні соціалісти – 16. Головою Верховної

Ради ІІІ скликання за підтримки комуністів

обрали представника Селянської партії

Олександра Ткаченка, котрий прославив

свою посаду визначенням «не перший, але

й не другий у державі».

Чим запам'яталося найбільше третє

скликання? Ухваленням Земельного кодек�

су та «кулінарними» витівками депутатів.

Вперше ми дізналися, що таке «тушкування

по�парламентськи» – бо спостерігали ма�

сові переходи депутатів із фракції до фрак�

ції. Третє скликання співпало з черговими

президентськими виборами, і за традицією

більшість кандидатів були з депутатів, тому

активно використовували депутатську три�

буну для самопіару. Вперше ми дізналися,

що Голова ВРУ – це не на всю каденцію, а

голосувати можна не лише у залі під купо�

лом (бо внаслідок «парламентського пере�

вороту» на засіданні новоствореної більшо�

сті в залі «Українського дому» замість Олек�

сандра Ткаченка спікером обрали Івана

Плюща).

Проте не всі першовідкриття були таки�

ми кумедними. Бо ми вперше дізналися,

що політична боротьба може бути аж до

смерті – коли у загадковій автокатастрофі

25 березня 1999 року загинув кандидат у

Президенти В'ячеслав Чорновіл. Так само

вперше ми дізналися, що політична бороть�

ба не вибирає засобів – коли вибухнув так

званий «касетний скандал» з плівками

Мельниченка. Проте розгорнута на цьому

тлі акція «Україна без Кучми» результатів не

досягла, і протести потроху зійшли нані�

вець. У парламенті третього скликання

також існувала фракція Селянської партії,

проте особиста поразка на президентських

виборах Олександра Ткаченка призвела

через «тушкування» і до розпаду фракції

його однопартійців.

Влада – парламенту
ЧЕТВЕРТЕ скликання парламенту (2002�

2006 рр.) обиралося за вже звичною про�

порційно�мажоритарною системою, проте

результати голосування були суттєво кори�

говані внаслідок «тушкування», тому лідер

виборів за партійними списками – опози�

ційна «Наша Україна» у підсумку мала

фракцію у 119 депутатів, а пропрезидентсь�

кий блок «За єду» (За єдину Україну), кот�

рий провів за списком всього 35 депутатів,

мав фракцію у 175 «багнетів». Відповідно і

Головою Верховної Ради став їх лідер, фігу�

рант «касетного скандалу» колишній глава

адміністрації Президента Володимир Ли�

твин. Комуністи втратили свої позиції – їх

ряди порідшали вдвічі, і фракція складала�

ся з 65 депутатів. Створений на уламках

«Громади» блок Юлії Тимошенко отримав

23 місця в парламенті, соціалісти – 22, а

об'єднані соціал�демократи – 31 місце. Ще

12 депутатів залишилися позафракційними.

Чим ознаменувалося скликання? Фрак�

ція Селянської партії у парламенті 4 скли�

кання змінилася фракцією Аграрної партії,

а постійне зростання політичної напруги

завершилося Помаранчевою революцією.

Перемога в третьому турі Віктора Ющенка

стала можливою лише за рахунок компро�

місу – його президентські повноваження

суттєво скоротилися, натомість Верховна

Рада отримала вагомі важелі впливу. Внас�

лідок конституційної реформи 2004 року

Україна з президентсько�парламентської

стала парламентсько�президентською рес�

публікою. Відтепер саме Верховна Рада

призначала уряд і Прем'єр�міністра, тобто

фактично формувала виконавчу владу в

державі. Зміни торкнулися і виборчого за�

конодавства, і вже Рада п'ятого скликання

(26 березня 2006 – 2 квітня 2007 р.) уперше

обиралася за суто пропорційною системою

– без мажоритарних округів, а депутатська

каденція зросла до п'яти років, прохідний

бар'єр натомість знизили з 4% до 3%, що

дало змогу пройти до Ради комуністам.

Найкоротше 
скликання в історії
РЕЗУЛЬТАТИ виборів, тим не менше не

порадували. Партія регіонів 5 скликання

отримала реванш за поразку свого лідера і

провела до парламенту 189 депутатів, друге

місце посів блок Юлії Тимошенко, котрий

вшестеро наростив свою потужність – 129

депутатів, пропрезидентська «Наша Украї�

на» отримала всього 81 депутатський ман�

дат, пройшли до Ради також соціалісти (31

депутат) та стрімко зникаючі комуністи,

фракція котрих зменшилась утричі (21 де�

путат). Уперше Україна почула термін «коа�

ліціада» – бо на створення більшості у пар�

ламенті знадобилося аж три місяці. Коалі�

ційна угода 22 червня 2006 року передбача�

ла обрання Юлії Тимошенко Прем'єр�міні�

стром, а Петра Порошенка – Головою Вер�

ховної Ради. Проте Олександр Мороз нес�

подівано висунув власну кандидатуру на

посаду Голови ВРУ, що було розцінено коа�

ліцією як зрада. БЮТ та НСНУ відмовили�

ся брати участь у голосуванні, проте Мороз

був обраний завдяки підтримці фракцій ПР

та КПУ, а 7 липня вони разом із соціаліста�

ми утворили нову коаліцію більшості в пар�

ламенті. Спікером Ради став Олександр

Мороз, проте ця посада коштувала йому

політичної репутації – зрадників в Україні

не люблять. 

Унаслідок створення нової більшості

Прем'єром удруге в серпні 2006�го став Вік�

тор Янукович, а сама більшість почала

стрімко збільшуватися за рахунок «тушку�

вання». Виникла реальна можливість

«скупки» конституційної більшості депута�

тів, котра могла б переглянути результати

Помаранчевої революції. Відтак депутати з

БЮТ та «Нашої України» склали свої пов�

новаження, і Президент Віктор Ющенко

отримав формальну підставу розпустити

Раду. Тож парламент п'ятого скликання

проіснував всього рік – з 26 березня 2006�го

по 2 квітня 2007�го. 

Рада національної зради
ПОЗАЧЕРГОВІ вибори до Верховної Ради

України відбулися 27 травня 2007 року. На

цих виборах до ВРУ 6 скликання пройшли

ті ж самі політичні сили – от тільки запля�

мовану зрадою свого лідера Соцпартію змі�

нив Блок Литвина. Та й розклад був при�

близно такий самий – Партія регіонів

трохи втратила – 175 депутатів, Блок Юлії

Тимошенко натомість наростив популяр�

ність – 156 депутатів. Наша Україна в блоці

з Народною самообороною отримали 72

місця, комуністи – 27 і «литвинівці» – 20.

У результаті виборів «помаранчеві»

спершу склали більшість і навіть обрали

спікером Арсенія Яценюка. Проте менш

ніж за рік «помаранчева» більшість розпа�

лася, і Яценюк добровільно подав у відстав�

ку. Парламент знову потрапив під загрозу

розпуску, і це вже анонсував Президент

Ющенко. Та тут усім на виручку прийшов

Блок Литвина, котрий долучився до коалі�

ції БЮТ та НУНС, за що його голова вдру�

ге отримав посаду Голови ВРУ. Відтак, у су�

часній українській політичній історії є три

політики, котрі двічі посідали крісло спіке�

ра парламенту – Іван Плющ, Олександр

Мороз та Володимир Литвин.

Результатом розбрату у стані «помаран�

чевих» стала перемога Віктора Януковича

на президентських виборах 2010 року. Кон�

трольована ним більшість за допомогою

юридичних колізій фактично відмінила ре�

зультати політичної реформи 2004 року і

повернула йому майже необмежені повно�

важення, котрими він не посоромився ско�

ристатися. Це скликання парламенту озна�

менувалося чи не найзапеклішим проти�

стоянням більшості та опозиції, а найбільш

драматичним моментом каденції стала ра�

тифікація так званих Харківських угод, згі�

дно з якими термін перебування Чорно�

морського флоту Російської Федерації у Се�

вастополі було подовжено з 2017 до 2042

року з автоматичним продовженням на 5

років, якщо будь�яка сторона не висловить

заперечення. Як зазначено в самій угоді,

термін перебування флоту збільшено в

обмін на здешевлення для України російсь�

кого газу шляхом застосування знижки у

вигляді анулювання митних зборів. 

Ратифікація угоди у парламенті пере�

творилася на масове побоїще, учасники ко�

трого отримали переломи та струси мозку і

все це – у сильно задимленій сесійній залі.

На додачу спікера Литвина закидали куря�

чими яйцями. Крім ратифікації Харківсь�

ких угод та повернення країни до Консти�

туції�1996, також сумнівними досягнення�

ми скликання є судова реформа Ківалова,

нові Кримінальний і Податковий кодекси

та мовний закон Ківалова�Колесніченка.

На порозі рішучих змін
ЯКОСЬ так виходить, що кожне наступне

скликання Верховної Ради вимушене вирі�

шувати все більш драматичні питання дер�

жавного життя, і в цьому сенсі 7 скликання

(2012 – листопад 2014) себе цілком випра�

вдовує. Через повернення до попереднього

варіанту Конституції вибори до парламенту

7 скликання 28 жовтня 2012 року знову від�

бувалися за змішаною системою. Як наслі�

док – за партійними списками до Ради

пройшло 72 «регіонали», 62 «бютівці», 34

«ударівці», 32 комуністи та 25 «свободівців». 

Проте партійна перемога опозиції була

знівельована перекупом мажоритарників.

Першими «тушками» у Верховній Раді Ук�

раїни 7 скликання стали обрані від «Бать�

ківщини» батько та син Табалови. Батько

був №47 у списку, а син став депутатом як

кандидат від «Батьківщини» по виборчому

округу №99. Обидва вони після обрання де�

путатами відмовилися вступити в фракцію

ВО «Батьківщина» у Верховній Раді. Відтак

остаточний фракційний розклад виглядав

наступним чином: фракція Партії регіонів

– 209 депутатів, фракція ВО «Батьківщина»

– 99 депутатів, фракція партії «УДАР Віта�

лія Кличка» – 42 депутати, фракція ВО

«Свобода» – 37 депутатів, фракція компар�

тії – 33 депутати. Ще 25 депутатів вирішили

залишитися позафракційними. У кількох

одномандатних округах результати виборів

встановити так і не вдалося, відтак там

призначили повторне голосування на 15

грудня 2013 року.

Більшість у парламенті створила коалі�

ція Партії регіонів з комуністами, Головою

Верховної Ради став Володимир Рибак.

Кожен – сам за себе
ІЩЕ ОДНИМ ганебним явищем нашого

парламентаризму, з яким боролися і нареш�

ті побороли у 7 скликанні, було так зване

«кнопкодавство», коли депутат не голосує
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особисто, а віддає картку для го�

лосування керівникові фракції,

чим порушує норму Конституції.

Під час голосування це дає змогу

одному депутату проголосувати не

лише за себе, але і за всіх сусідів.

Така система дозволяла багатьом

депутатам�товстосумам взагалі ні�

коли не з'являтися у сесійній залі,

у той час коли їх голос справно

віддавався з те, «що треба». Ши�

роко користувалися з цього непо�

добства керівники фракцій, котрі

могли майже одноосібно (і не без�

коштовно) ухвалювати рішення

про голосування з того чи іншого

питання. 

Подолати цю ганебну практи�

ку допомогла принципова позиція

меншості, депутати котрої постій�

но блокували роботу Ради, вима�

гаючи персонального голосуван�

ня. Згодом це стало такою собі

технологією опозиції – немає го�

лосів щоб рішення не було ухвале�

не – не дамо його ухвалити си�

лою. Вони навіть не дали відкрити

чергову сесію парламенту. Ситуа�

ція стала загрозливою – адже у

випадку, якби засідання не відбу�

валося впродовж місяця, Прези�

дент мав би підстави розпустити

парламент. Нарешті 22 лютого де�

путати досягли компромісу і вне�

сли зміни до закону про регла�

мент, котрі передбачали виключ�

но персональне голосування. І

щойно робота налагодилася, як

знову почалося активне «тушку�

вання», та ще й вибори мера

Києва відмовилися призначати.

Опозиція знову стала на дибки і

заблокувала сесійну залу. Ясно,

що про законотворчість ніхто не

думав, і знову запахло розпуском

парламенту. Щоб уникнути най�

гіршого, депутатам більшості до�

велося (як колись 2000�го) зібра�

тися на засідання поза парламен�

том, тільки тепер це був не «Укра�

їнський дім», а в актова зала комі�

тету Верховної Ради на вул. Бан�

ковій, 6/8.

Голосування ганьби
ПРОТЕ, крім конфліктів, була й

робота – досягненням 7 скликан�

ня можна вважати ухвалення

низки законів із приведення на�

шого законодавства у відповід�

ність до європейських вимог, котрі

були потрібні для підписання

Угоди про асоціацію з ЄС. Та 30

листопада 2013 року в історії Ук�

раїни розпочалася нова ера, а го�

лосування за закони 16 січня пе�

рекреслило всі попередні дося�

гнення Ради. 

Так звані «диктаторські зако�

ни» приймалися підняттям рук,

без використання системи «Рада»

та без обговорення, а їхні тексти

стали доступні тільки після того,

як депутати за них проголосували.

Ці законодавчі акти, на думку

більшості експертів, обмежували

права громадян, надавали органам

державної влади більшу свободу

дій у сфері покарання учасників

акцій протесту і мали на меті кри�

міналізувати опозицію та грома�

дянське суспільство. Натомість у

Партії регіонів наголошували на

легітимності ухвалених рішень і

їхньому сприятливому впливі на

ситуацію в Україні.

Попри такі сподівання владної

партії, прийняття цих законів

призвело до найгострішого сило�

вого протистояння, а протести

вийшли за межі Києва та охопили

всю територію України. На тлі

глибокої кризи державного упра�

вління і довіри до влади Янукович

вступив у прямі перемовини з

опозицією, результатом яких

стало скасування антипротестних

законів, відставка уряду Азарова

та оголошена амністія для затри�

маних міліцією. Ну, а самі закони

були скасовані Верховною Радою

28 січня 2014 року.

Рада революції
ТА ПРОТИСТОЯННЯ і в парла�

менті, і на вулицях столиці про�

довжувалося, і найдраматичніші

сторінки новітньої історії України

розгорнулися 18�20 лютого 2014

року. Від куль правоохоронців за�

гинуло понад 100 осіб. Увечері 20

лютого парламент ухвалив поста�

нову «Про засудження застосуван�

ня насильства, яке призвело до за�

гибелі мирних громадян України»,

якою вимагав припинити застос�

ування сили до протестуючих та

заборонив використання зброї та

спецзасобів.

Наступного для Рада віднови�

ла дію Конституції�2004, а значить

відкривалася можливість сформу�

вати новий уряд без Януковича. 22

лютого він утік спершу до Харко�

ва, а потім через Крим – до Росії,

і парламент конституційною біль�

шістю ухвалив Постанову про усу�

нення його з посади Президента

України, аргументуючи таке рі�

шення самоусуненням Януковича

від виконання своїх обов'язків, та

призначив позачергові вибори

Президента України на 25 травня

2014 року. 

У Верховній Раді відбулися

кардинальні зміни – сформува�

лась нова більшість і обрали ново�

го Голову – Олександра Турчино�

ва, котрий за Конституцією також

тимчасово виконував обов'язки

Президента. Парламент оператив�

но ухвалив цілу низку вкрай

необхідних країні законів та сфор�

мував уряд на чолі з Арсенієм

Яценюком. Проте подальші ви�

клики – анексія Криму та терори�

стична війна на Донбасі поставила

перед депутатами такі виклики,

котрі їм були не під силу – адже

це були ті самі люди, котрі голо�

сували за «Диктаторські закони» і

наступного для після втечі Януко�

вича дружно від нього відреклися. 

Парламент давно не відповідав

запитам суспільства, котре стало

старшим на ще один Майдан,

тому його розпуск був справою

часу і добре, що в умовах війни на

Сході у Президента вистачило

мужності його розпустити. 

Що принесе нам нова Рада?

Побачимо, проте одне, мені зда�

ється, можна прогнозувати точно:

Майдан змінив Україну докорін�

но, проте енергія громадянського

суспільства ще не встигла матеріа�

лізуватися у відповідні політичні

сили. От і бачимо на виборах ті ж

самі партійні бренди. Тому навіть

добре, що закон про вибори не

встигли змінити, і ми можемо об�

рати до парламенту справжніх

нових ЛЮДЕЙ, котрі уособлюють

ідеали Революції гідності і не до�

пустять, щоб вічно вчорашні полі�

тики пустили за вітром жертви,

принесені за свободу.

Бійцівський клуб
НУ, А ТЕПЕР про те, за що наш

парламент користується такою

популярністю у новинах світу.

Звісно, що мова піде не про вер�

шини законотворчості, бо вони,

як правило, люблять тишу. А от

депутати – навпаки, тишу знева�

жають, і тому їхньою улюбленою

розвагою є лайки та бійки у Вер�

ховній Раді. Небайдужі спостері�

гачі підрахували, що у Верховній

Раді України сталось понад 50

бійок між народними депутатами

– представниками різних політич�

них сил. Основні фігуранти всіх

парламентських баталій – чолові�

ки, депутати�жінки від бійок зде�

більшого утримуються, хоча лідер

ПСПУ Наталія Вітренко якось до�

помагала своєму однопартійцеві

Володимиру Марченку бити депу�

тата Павла Мовчана. 

Слід визнати, що поки парла�

мент обирався за суто мажоритар�

ним принципом і до Ради прохо�

дили поважні серйозні люди – го�

лови колгоспів, директори заводів

тощо, то займатися такими дур�

ницями, як рукоприкладство, їм

навіть в голову не приходило.

Інша справа, коли за партійними

списками до Ради почали прихо�

дити «жук і жаба» – тобто партій�

ні активісти, а округи почали ку�

пувати товстосуми… Отут і поча�

лося. Звісно, якісь непорозуміння

і сутички (переважно на словах)

траплялися і раніше. Приміром,

журналіст Дмитро Паламарчук

стверджує, що перша бійка у ВРУ

сталася ще 1989 року, коли депу�

тати Куценко та Крючков у кулуа�

рах тягали один одного за лацка�

ни, і Куценка за це нібито навіть

відсторонили на якийсь час від за�

сідань. Та от при більш детально�

му розгляді виявляється, що депу�

тата Куценка взагалі ніколи не

було у Верховній Раді, а Крючков

обраний лише 1990�го. Так що до�

стеменно невідомо, коли відбула�

ся перша бійка, зате точно відомо,

коли відбулася остання (у цьому

скликанні) – 23 липня 2014 року

«свободівці» надавали штурханів

та вигнали з сесійної зали лідера

комуністів Петра Симоненка.

Гострі протистояння із засто�

суванням фізичної сили вперше

ввійшли у практику законотво�

рення у Верховній Раді ІІІ скли�

кання (чому я сам був свідком).

Як правило, депутати б'ються тоді,

коли ніякого легального способу

зупинити ухвалення закону немає

– у противників достатньо голо�

сів, і тоді меншість просто нама�

гається зірвати голосування. Втім,

завадити ухваленню рішення на�

магалися й у більш екзотичний

спосіб – 2001 року, протестуючи

проти відставки уряду Ющенка,

депутат із фракції Народного Руху

України Лілія Григорович вийшла

до парламентської трибуни і обли�

ла себе із пляшки, в якій, імовір�

но, була запалювальна суміш. Від

підпалення її врятував депутат

Михайло Ратушний, якому вчасно

вдалося зупинити пані Григорович

та вивести її з залу. Так що само�

спалення не вийшло – вийшла

істерика.

Масові бійки відбувалися і під

час ухвалення законів про вступ

до СОТ, і під час ратифікації «Хар�

ківських угод». Билися, аби зава�

дити голосуванню за відставку

спікера Яценюка і на захист Юлії

Тимошенко. Серйозні баталії роз�

горнулися під час ухвалення мов�

ного закону Ківалова�Колеснічен�

ка і через спроби голосувати чу�

жою карткою під час обрання спі�

кером Володимира Рибака. Я вже

не кажу про ідеологічні бої між ре�

гіоналами та свободівцями. Тут

уже про індивідуальні сутички (як

ото між першим віце�спікером

Адамом Мартинюком та Олегом

Ляшком) вже не йшлося – яке

там! Стінка на стінку, точніше –

лава на лаву.

А ще, користуючись депутат�

ською безкарністю (тобто недо�

торканістю), народні обранці зво�

дили у сесійній залі барикади, за�

палювали димові шашки, псували

комп'ютери системи «Рада» і на�

віть виводили з ладу електрощито�

ву парламенту. Про розбиті носи,

порвані костюми я взагалі мовчу

– хто ж такі дрібниці рахує, у бла�

городному пориві. 

Та нарешті настав час цим

«дітлахам» подорослішати, бо і

танки стріляють справжні, і люди

гинуть по�справжньому. У країні

тисячі загиблих, десятки тисяч по�

ранених та сотні тисяч тих, хто

тимчасово чи назавжди втратили

рідну домівку. Парламент 8 скли�

кання зіткнеться з найбільшими

викликами, що коли�небудь ви�

никали перед Україною, бо наразі

мова йде про державний суверені�

тет та територіальну цілісність. А

ще потрібно перезимувати з

газом, відновити економіку та на�

решті розпочати реальні реформи,

щоби наш рух до Європи перестав

бути виборчим гаслом і наповнив�

ся реальним змістом.

Олесь Євтєєв
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ЗДАВАЛОСЯ б, більше полови�

ни поверхні Землі займає Світо�

вий океан, і води на планеті до�

статньо. Проте лише 2,5% від її

загальної кількості становлять

прісні води. З цих 2,5% всього

0,3% прісної води міститься в річ�

ках і озерах, решта 30% у підзем�

них водах і 70% – у льодовиках. 

При тому, що світові запаси

прісної води не збільшуються, а

використання її постійно зрос�

тає. Загальне споживання пріс�

ної води у світі в тисячу разів

більше, ніж усіх разом взятих

видів промислової сировини. За

останні 100 років витрачання

води збільшилося в 7 разів.

Наскільки ця загроза серйоз�

на доводить те, що у вересні

2014�го було ухвалено нову

Стратегію національної розвідки

США. Згідно з документом, не�

стача прісної води становить

серйозну загрозу глобальній сві�

товій безпеці, яку за своєю ва�

жливістю прирівнюють до таких

проблем, як швидке зростання

зброї масового ураження і теро�

ризм. Зокрема, брак водних ре�

сурсів може спровокувати нові

війни. Такою невеселою є оцін�

ка основних викликів і загроз за

оцінкою національної розвідки

США. 

Через забруднення, висихан�

ня водойм, зростання чисельно�

сті населення планети, збіль�

шення темпів урбанізації і про�

мислового виробництва щороку

зростає загроза різкого скоро�

чення кількості прісної води у

світі. У зоні найбільшого ризику

опиняється населення Китаю,

Бангладеш, Індії, Нідерландів,

Пакистану, Філіппін, США і

малих острівних держав.

Уже нині від гострого браку

води страждають країни, що

розвиваються. Через нього часто

виникають і внутрішньодержав�

ні конфлікти, і міждержавні су�

перечки. За останні 50 років

мало місце 37 запеклих міждер�

жавних конфліктів через водні

ресурси, що призвели до застос�

ування насильства. 

За оцінками ООН, сьогодні

п'ята частина жителів планети,

або 2,6 мільярда людей, не має

доступу до чистої питної води і

40 відсотків населення – 1,6 мі�

льярда – позбавлені основних

послуг у сфері санітарії. Ці люди

належать до найбідніших із бід�

них. Значна їхня частка прожи�

ває в Китаї та Індії. Складною є

ситуація і в країнах Африки на

південь від пустелі Сахара.

Згідно з прогнозами, до 2030

року потреба в продуктах харчу�

вання зросте на 55%. А це приз�

веде до розширення потреб у

зрошенні, на яке сьогодні при�

падає до 70% усієї прісної води,

що використовується у державах

світу. Тому нестача водних ре�

сурсів може спровокувати дефі�

цит продуктів харчування. 

На сьогодні близько 40 країн

світу отримують більшу частину

необхідної їм води з�за кордону.

Серед них – Азербайджан, Лат�

вія, Словаччина, Узбекистан,

Хорватія, Ізраїль, Молдова, Ру�

мунія і Туркменістан. 

Виходом із ситуації, що скла�

лася, може стати будівництво

опріснювальних заводів. Зараз їх

активно запускають у багатьох

Близькосхідних країнах: Катарі,

Об'єднаних Арабських Еміратах,

Саудівській Аравії, Султанаті

Оман, Кувейті. Однак дозволити

собі таку розкіш можуть далеко

не всі країни. 

Світовий океан 
не для всіх... 
ГОЛОВНЕ джерело всієї прісної

води – океани, з яких щорічно

випаровується приблизно 500

тис. км2 води (72 тис. – з водної

поверхні суші). Назад в океани

випадає 80% усіх опадів. 

Ресурси прісної води на

Землі розподіляються вкрай не�

рівномірно. Посушливі або на�

півпосушливі регіони світу, які

складають 40% суші, використо�

вують тільки 2% світових запасів

води.

На думку міжнародних екс�

пертів, проблема дефіциту пріс�

ної води стане однією з найгос�

тріших до середини ХХI століт�

тя. За прогнозами вчених, до

2025 року 3,2 млрд жителів

нашої планети будуть страждати

від нестачі води, дефіцит прісної

води до цього часу збільшиться

до 1,3�2,0 трлн м3 на рік. За да�

ними ООН, вже сьогодні її дефі�

цит, включаючи сільськогоспо�

дарські і промислові потреби,

оцінюється в 230 млрд м3.

Країна, 
поцілована Богом 
і занедбана людьми 
В УКРАЇНІ 73 тис. річок, 40 тис.

озер, 1100 водосховищ, 400 тис.

ставків – 1,1 млн га прісних во�

дойм. Водночас серед країн

Європи ми вважаємося мало�

водної, бо наші водні ресурси

через забрудненість непридатні

до водозабору питної води. 

– Усі роки незалежності до

наших водойм ставляться по�

споживацькому. Багато річок

перегородили дамбами, в ре�

зультаті чого вони втратили

свою течію і не в змозі «змити»

все, що потрапляє в них. По бе�

регах річок стоять мегаполіси,

хімічні і металургійні гіганти зі

своїми зливами і стоками. Вода

в водосховищах нагадує кок�

тейль із усієї таблиці Менделєє�

ва. Вода настільки забруднена,

що їй присвоєно 4 клас... Очи�

сні споруди радянського зразка,

які були розраховані на водоза�

бір максимум 2 класу води, і

тому не можуть впоратися. Це

ми відчуваємо на собі, у себе

вдома. Вода, яка потрапляє до

нас в будинок із іржавих труб

50�річної давності, непридатна

до пиття без кип'ятіння або

фільтрації. 

Береги річок немилосердно

забудовувалися, знищуючи при�

родні нерестовища, заплавні

луки, які служили природним

фільтром, очищаючи води рі�

чок... Витоки малих річок не чи�

стяться, меліоративні роботи не

проводяться, – каже голова Асо�

ціації рибалок України Олек3

сандр Чистяков.  

За його даними, минулого

року у водойми було скинуто

понад 2 млн м3 стоків. За офі�

ційними даними, тільки 95% з

них пройшли через очисні спо�

руди. 

– Зауважте, це без урахуван�

ня того бруду, що потрапляє в

річки з ливньовок, минаючи

очисні споруди – продовжує фа�

хівець. – Практично всі мийки

машин скидають свої відходи в

ливньовки, щоб не платити за

очистку. Тисячі тонн солі після

зими благополучно з весняними

струмками потрапляють по зли�

вовим стокам прямо в ріки.

Через таку злочинну безгоспо�

дарність в Дніпровських водос�

ховищах солоність води помітно

збільшилася, і сьогодні на Ка�

ховському, Кременчуцькому во�

досховищах можна зустріти

рибу�голку, і навіть медуз. Все це

веде до зміни водної екосистеми!

А ще, всі наші пральні по�

рошки виготовлені із застос�

уванням фосфатів. Так, за кор�

доном також є такі самі марки

порошків, але їх виготовлено із

застосуванням органічних мию�

чих компонентів. На жаль, вони

дорогі. І тому у нас в гонитві за

надприбутками використовують

дешеві миючі інгредієнти на ос�

нові фосфатів. Пральна машина

випрала і вилила воду в каналі�

зацію. Наші очисні споруди за�

старілі і не читають формулу

фосфату, відтак отрута безпе�

решкодно потрапляє в річку, де

сприяє інтенсивному росту бу�

ро�зелених водоростей. Мальок

змушений йти на більш глибокі

ділянки водойми, де немає для

нього корму, і на нього чекає

хижак. «У результаті за останні

10 років тільки в Канівському

водосховищі рибопродуктив�

ність знизилась на 35% – гово�

рить кандидат біологічних наук,

член Асоціації рибалок України

Володимир Пушин. – Але на

цьому подорож фосфатів не за�

кінчується. При водозаборі

знову не читають їхню формулу,

і вони потрапляють до нас в

крани. Виходить, що ми п'ємо з

пральних машин. Потрібно до�

дати, що фосфати сприяють ро�

звитку онкологічних захворю�

вань. Яка вода, таке і здоров'я

нації». Недарма, наголошує він,

медики стверджують, що 37%

захворювань пов'язано з якістю

питної води.

В очікуванні 
катастрофи 
МИ З ВАМИ живемо на поро�

ховій бочці – в Дніпрі в будь�

який момент можуть опинитися

10 млн м3 відходів. 

– Щодоби через Дніпро по

трубах проходить 150 тис. м3 сто�

ків, які потрапляють на Борт�

ницьку станцію аерації – розпо�

віли в Асоціації. – Раніше ця

станція працювала так, що

стоки очищалися, і чисту воду

випускали в Дніпро, а муловий

осад накопичувався на мулових

полях, а потім вивозився колгос�

пам. Але коли в мулі знайшли

солі важких металів, то вивіз

припинився. Зараз там накопи�

чилося 10 млн м3 мулу: щоб зро�

зуміти масштаби цих обсягів, уя�

віть собі хмарочос шириною 100

метрів і висотою 1 км. Там періо�

дично відбуваються прориви зе�

мляного валу накриття, а ці по�

лігони знаходяться на відстані

1,5 км від Дніпра. І будь�який

катаклізм може привести до

того, що цей мул опиниться в

Дніпрі. А з Дніпра п'ють воду дві

третини населення України.

Тож наш рідний Дніпро по�

требує негайної допомоги. Слід

почистити річку, провести дно�

поглиблення і збільшити у такий

спосіб рух води. А рух – це

життя. 

Ми частина цілого 
– ДЛЯ ТОГО, щоб зрозуміти

всю гостроту проблеми, слід для

себе з'ясувати, що все в цьому

світі взаємопов'язане. І калюжа

після дощу, і сільський ставок, і

річка за вікном – це все частина

Світового океану! Всі надводні

та підземні води – це єдине ціле!

І кидаючи водойму напризволя�

ще – ми вбиваємо частинку Сві�

тового океану, – каже пан Чи�

стяков. – Для чого це все гово�

риться? Ми просто злочинно

розпоряджаємося природними

багатствами. Наша Асоціація

вважає, що Україні давно вже

потрібно було розробити нову

водну політику! Прісну воду слід

визнати стратегічним ресурсом

країни і підходити до його вико�

ристання з усією відповідальні�

стю! Без розуміння цього нас

може очікувати дуже неприємна

перспектива. Ми віримо, що

розум і щира любов до свого

краю переможуть жадібність чи�

новників, які намагаються на�

житися на нашому здоров'ї, яке

залежить від майбутнього наших

водойм. Тож давайте доживемо

до такого часу, коли і до наших

домівок, як у Швеції, Фінляндії,

Франції та інших цивілізованих

країнах, прийде здорова, чиста,

жива вода!

Війна за ковток води 

Підготував Павло Мороз
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За даними ВГО «УАК», agroconf.org

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

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Грудень'14 +1,5747 126,4510
CBOT – Березень'15 +1,5747 131,4901

CBOT – Травень'15 +2,3621 134,8758
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Листопад '14 +2,5142 177,8269
Euronext – Січень '15 +1,3266 182,5648

Euronext – Березень'15 +1,7435 185,7233
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Грудень'14 +0,4409 176,0023
CBOT – Березень'15 +0,5879 180,8525

CBOT – Травень'15 +0,8818 184,1594
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Листопад '14 +1,6551 195,5148
Euronext – Січень '15 +1,2129 199,6210

Euronext – Березень '15 +0,9981 202,1478
Лондон – Листопад '14 0,0000 0,0000

Лондон – Січень '15 0,0000 0,0000
Лондон – Березень '15 0,0000 0,0000

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Листопад '14 +0,5938 404,6115
Euronext – Лютий'15 +0,4927 410,9286

Euronext – Березень'15 +0,4801 415,3506
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Грудень'14 +1,8565 196,4435
CBOT – Березень'15 +1,5084 188,6693

CBOT – Травень'15 +1,1603 184,7242
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Листопад '14 +1,2493 336,7928
CBOT – Січень '15 +1,3228 339,8792

CBOT – Березень '15 +1,4697 343,0392
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Жовтень '14 +0,7716 336,5322
CBOT – Грудень'14 #0,3307 329,1468
CBOT – Січень '15 #0,1102 327,7138

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT – Жовтень'14 +0,8590 71,9383
CBOT – Грудень '14 +0,9471 72,2467

CBOT – Січень '15 +0,9471 72,8634
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Листопад`14 #2,3149 278,6640
CBOT – Січень`15 #2,0944 282,1914

CBOT – Березень '15 #1,9842 286,7108
Етанол Ціна ($) за літр

CBOT – Жовтень '14 #0,0153 0,4050
CBOT – Листопад '14 #0,0108 0,4034

CBOT – Грудень '14 #0,0103 0,4008
Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Жовтень '14 0,0000 3,2419
CME – Листопад '14 #0,1101 3,2159

CME – Грудень '14 #0,0441 3,1057
Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон – Грудень'14 0,0000 0,0000
Лондон – Березень'15 0,0000 0,0000
NYBOT – Жовтень '14 #9,0308 482,3000

NYBOT – Березень '15 #7,2687 360,3524

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 01 жовтня 2014 року

* Ставки фрахту на Великих Озерах наведені для суден типу «Lakers» (18 тис.тонн) За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

* 1 МТ (тонна метрична) пшениці та соєвих бобів = 36,74 бушеля За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES
* 1 МТ (тонна метрична) кукурудзи = 39,37 бушеля

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 26 вересня 2014 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 174,25 4,7425 #0,1425 4,8750 #0,1825 4,9700 #0,2025 5,0375 #0,2225 5,1500 #0,2325
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 207,14 5,6375 #0,0600 5,6700 #0,1025 5,6975 #0,1100 5,6375 #0,0950 5,7525 #0,0900
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 195,91 5,3320 #0,0180 5,4860 #0,0360 5,6040 #0,0420 5,7200 #0,0440 5,8320 #0,0500
CBOT Чикаго (Кукурудза) 127,18 3,2300 #0,1525 3,3575 #0,1500 3,4425 #0,1500 3,5150 #0,1475 3,5875 #0,1525

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Листопад ’14 Січень ’15 Березень ’15 Травень ’15 Липень ’15

334,45 9,1025 #0,6125 9,1875 #0,6075 9,2700 #0,6000 9,3525 #0,5900 9,4125 #0,5925

США. Ставки океанського фрахту на 26 вересня 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) 17 15
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 37
Південь Південної Америки (Чилі) 40
Північ Південної Америки (Колумбія) 20
Схід Південної Америки (Бразилія) 30
Західна Африка (Нігерія) 46
Східне Середземномор'я (Італія) 34
Західне Середземномор'я (Марокко) 33
Близький Схід (Єгипет) 28
Японія 46 45

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) 33

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) 39
Південь Південної Америки (Чилі) 42
Північ Південної Америки (Колумбія) 28
Близький Схід (Єгипет) 32
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 52
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 37 33
Тайвань 27 25
Південна Корея 28 27
Японія 30 29

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

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 02 жовтня 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 11,91 11,98 11,91 1258 1258 #5,8% #32,9% #0,7%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 24,76 24,81 24,76 1973 598 #1,7% #39,9% 0,0%
Avangardco Лондон AVGR LI USD 7,85 7,90 7,90 505 505 #1,1% #33,1% 0,1%
Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 36,14 37,00 37,24 931 282 #2,0% #45,2% #0,7%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 1,43 1,50 1,43 151 191 #5,0% #73,6% 0,0%
Ovostart Варшава OVO PW PLN 67,39 68,50 67,39 404 122 #3,0% #32,6% #3,7%
Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 6,50 6,64 6,50 203 62 #11,3% #44,9% 0,0%
Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 3,66 3,77 3,70 116 35 #5,9% #68,6% 0,3%
Агротон Варшава AGT PW PLN 2,03 2,07 2,03 44 13 #3,3% 4,1% #2,9%
Агроліга Варшава AGL PW PLN 14,00 14,67 14,10 22 7 #5,8% #45,6% #3,8%
KSG Agro Варшава KSG PW PLN 1,14 1,15 1,15 17 5 #11,5% #90,3% #2,5%
Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 6,01 7,00 6,33 3 4 #23,3% #46,4% 0,0% З
а
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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 03.10 по 07.10.2014 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 – 2700 2600 – – 2100 2350 – – – – – 1820
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. 2620 2570 2470 – – 1920 2220 – 1480 1480 – – 1660
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 2660 2610 2510 – – 1960 2280 – 1540 1540 – – 1720
Філія «Козацька», Херсонська обл. 2680 2630 2530 – – 1980 2300 – 1570 1570 – – 1750
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. 2700 2650 2550 – – 2000 – – 1570 1570 – 4800 1750
Філія «Ромодан», Полтавська обл. 2520 2470 2370 – – 1870 2120 4450 1440 1440 – – 1580
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. 2520 2470 2370 – – 1870 2120 – – – – – 1580
Філія «Артемівська», Полтавська обл. 2520 2470 2370 – – 1870 2120 – 1430 1430 – – 1580
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. 2520 2470 2370 – – 1870 2120 4450 1430 1430 – 4200 1580
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 2540 2490 2390 – – 1890 2150 – 1450 1450 – – 1600
Філія «Градизьк», Полтавська обл. 2540 2490 2390 – – 1890 – – – – – – 1600
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. 2540 2490 2390 – – 1890 2150 4500 – – – – 1600
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. 2540 2490 2390 – – 1890 2150 4500 1450 1450 – – 1600
Філія «Вітове», Черкаська обл. 2540 2490 2390 – – 1890 2150 4500 – – – 4250 1600
Філія «Кам’янка)Дніпровська», Запорізька обл. 2640 2590 2490 – – 1940 2250 – 1520 1520 – – 1700
Філія «Тетерів», Житомирська обл. 2470 2420 2320 – – 1820 2050 4400 – – – 4150 1550
Філія «Денихівська», Київська обл. 2490 2440 2340 – – 1840 2080 4400 – – – – 1550
Філія «Переяславська», Київська обл. 2520 2470 2370 – – 1870 2120 – 1430 1430 – – 1580
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. 2470 2420 2320 – – 1820 2050 4350 – – – 4150 1550
Старобільський елеватор 2150 2100 2000 – – 1500 1750 – 1050 1050 – – 1200
ТОВ «Круп’яний дім», Кіровоградська обл. 2540 2490 2390 – – 1890 2150 – – – – – 1600

ПШЕНИЦЯ. Головною подією на світо�

вих ринках основних сільгоспкультур по�

точного тижня став вихід чергового звіту

USDA, який було присвячено оцінці за�

лишків на кінець кварталу та фактичним

оцінкам урожаю пшениці у США.

Так аналітики американського Мінсіль�

госпу оцінюють фактичне виробництво

пшениці у США на рівні 55,39 млн тонн,

що фактично відповідає очікуванням трей�

дерів. При цьому дана оцінка дещо вища,

ніж у попередньому звіті USDA, який було

опубліковано 11 вересня – 55,24 млн тонн.

У свою чергу, запаси пшениці на кінець

кварталу оцінюються на рівні 52,1 млн

тонн, у той час як учасники ринку очікува�

ли, що дана цифра буде на рівні 51,19 млн

тонн. Таким чином, констатуємо, що даний

звіт USDA не додає оптимізму щодо очіку�

вання зростання цін на світовому ринку.

Скоріше ситуацію можна назвати стабіль�

ною, а отже, не варто виключати можливо�

сті подальшого зниження цін у коротко�

строковій перспективі. 

Водночас в Україні продовжується по�

сівна кампанія озимої пшениці, перебіг якої

традиційно дозволяє будувати певні прогно�

зи щодо стану внутрішнього ринку цієї

культури у наступному маркетинговому

році. Незважаючи на затримки на початку

посівної, пов'язані з несприятливими по�

годними умовами, на сьогодні ситуація по�

кращується. Так, станом на 29 вересня 2014

року було засіяно вже трохи більше 3 млн

га, що складає 49% від запланованих площ.

Для порівняння, минулого року на анало�

гічну дату посівну кампанію було проведено

на 34%. Таким чином, можна казати, що

опади, які спостерігались останнім часом в

Україні, позитивно позначились на прогре�

сі посівної кампанії озимої пшениці. Що, в

свою чергу, не створює підстав для зростан�

ня цін на дану культуру на внутрішньому

ринку в короткостроковій перспективі.

Ціни в портах України станом на 30 ве�

ресня наступні: пшениця 2�го класу – 2600�

2800 грн/т, 3�го класу – 2530�2700 грн/т,

фураж – 2080�2300 грн/т.

КУКУРУДЗА. На світовому ринку ку�

курудзи після виходу чергового звіту USDA

кардинальних змін не відбулось. Оцінка за�

пасів кукурудзи у США на кінець кварталу

на рівні 31,11 млн тонн значно перевищила

очікуваний трейдерами рівень 29,83 млн

тонн. Це надало додаткові підстави для

тиску на ціни, а отже слід очікувати подаль�

шого зниження вартості кукурудзи як на

основних біржових майданчиках, так і на

фізичному ринку.

Щодо України, то станом на 29 верес�

ня, за даними офіційної урядової статисти�

ки, обмолочено вже 24% від запланованих

площ та намолочено дещо більше 5 млн

тонн кукурудзи. Варто відзначити, що на

аналогічну дату минулого року збирання

кукурудзи в Україні було завершено на 14%,

а валовий збір складав 3,5 млн тонн. У такій

ситуації можна припустити, що ризик ви�

никнення дефіциту кукурудзи в портах не�

високий, а отже ажіотажу з боку покупців,

який би міг призвести до зростання цін на

внутрішньому ринку, очікувати не варто.

Станом на 30.09.14 закупівельні ціни

трейдерів на кукурудзу в портах перебува�

ли в діапазоні 1700�1850 грн/т.

СОЯ. Світовий ринок сої протягом ми�

нулого тижня також не зазнав значних

змін. З іншого боку, залишки сої на кінець

кварталу у США, за оцінками USDA, ста�

новлять 2,5 млн тонн, у той час як трейде�

ри очікували побачити даний показник на

рівні 3,43 млн тонн. Очевидно, що оцінки

Мінсільгоспу виявились значно нижчими

за очікування учасників ринку, а отже

можна було би сподіватись на певне зро�

стання цін у короткостроковій перспекти�

ві. З  іншого боку, з урахуванням близького

початку активної фази збирання сої у США

та прогнозів на врожайність і валовий збір,

не можна казати, що ситуація з балансом

цієї культури критична. На наш погляд,

підстави для значних змін цін на сою

наразі на ринку відсутні. Тепер учасники

ринку будуть чекати оновлених оцінок

стану посівів та прогнозів щодо валового

врожаю сої, який буде опубліковано USDA

у жовтні.

У свою чергу, в Україні збирання сої

проходить швидкими темпами та заверше�

но вже на 48%. При цьому валовий збір

становить понад 1,6 млн тонн. Водночас, на

аналогічну дату минулого року жнива сої в

Україні було завершено лише на 21%, а ва�

ловий збір становив близько 0,54 млн тонн.

Відзначаємо, що як і у ситуації з кукуруд�

зою, збирання сої в Україні стартувало рані�

ше і розвивається швидше, ніж минулоріч.

У такому випадку, знову можна говорити

про те, що продавці не матимуть підстав

для підвищення цін, адже пропозиція на

ринку зростає швидкими темпами.

На внутрішньому ринку сої в Україні

станом на 30 вересня ціни трейдерів у пор�

тах перебували в діапазоні 4900�5100 грн/т,

а ціни переробників на заводах: 4800�5000

грн/т.

ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

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

або зателефонувавши на автовідповідач (тел 0512 58604602)

Цінові тренди на світових ринках зерна

11 Орієнтовні ціни. Кінцева ціна залежить від віддаленості елеватора від портів, вартості послуг елеватора. Джерело: www.ukragrocom.com
* На час здачі номера до друку оновлена інформація на сайті групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес6Трейдинг» була відсутня.

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес<Трейдинг» на 02.10.2014* 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» 2080 1850 – 2450 2330 – 4200 4700 1600
Світловодський річний термінал – 1900 – 2500 2400 – – – 1600
Вінниця1 2050 1800 – 2420 2330 – 4000 4650 1550
Кіровоград1 2050 1800 – 2420 2330 – 4000 4650 1550
Черкаси1 2050 1800 – 2420 2330 – 4000 4650 1550
Дніпропетровськ 2000 – – – – – 4050 4650 1520
Миколаїв1 – – – – – – – – –



* * *

7 жовтня 2014 року в Києві (отель Radisson Blu) відбу�
деться Міжнародний агро інвестиційний форум «Agri

Invest Forum». Організатори: компанія «Дикун», Всеукра�
їнська аграрна рада, Ukrainian Agri Investment Council,
Європейський банк реконструкції та розвитку. Форму про�
водиться за підтримки Міністерства аграрної політики та
продовольства України, Проект Агроінвест USAID.
Agri Invest Forum – унікальна можливість, яка допоможе
визначити нові стратегії розвитку аграрного бізнесу та
дізнатись про нові шляхи та механізми залучення інвести�
цій. Форум відвідають 250 учасників: власники, керівники
та фінансові директори великих та середніх агропідпри�
ємств; представники інвестиційних, фінансових, юридич�
них та консалтингових компаній. Програма заходу перед�
бачає обговорення важливих для аграрія питань:
– ініціативи уряду стосовно агросектору: заохочення,
підтримка, перспективи;
– асоціація з ЄС: нові можливості, доступ до зони вільної
торгівлі, інвестиції;
– ведення діяльності в умовах нестабільності: як вистоя�
ти (думками та стратегіями поділяться представники
успішних агропідприємств);
– фінансування: як раціонально використати кошти,
джерела їх надходження.

* * *

15 жовтня 2014 року в Києві (Національний універси�
тет харчових технологій) відбудеться III Спеціалізована

конференція «Якість та безпека зерна, борошна, кру�

пів та комбікормів�2014». Організатор – журнал «Збері�
гання і переробка зерна». Підтримку надають компанія
«Оліс» і галузева асоціація ГС «Борошномели України». 
Захід складатиметься з двох частин. Перша частина –
проведення пленарного засідання, де порушуватимуться
проблемні питання якості та безпеки зерна, продуктів
його переробки, а також комбікормів і сировини для них.
Під час другої частини буде організовано поїздку на VII
Міжнародний форум «Комплексне забезпечення лабо�
раторій», у рамках якого для учасників буде проведено

два майстер класи, зокрема: «Експрес�аналіз вмісту міко�
токсинів у зерні та продуктах його переробки», Держав�
ний центр сертифікації та експертизи сільськогосподар�
ської продукції; «Експрес�аналіз комбікормів, зернових
культур та харчової продукції на приладах Spectra�
Star™», компанія «Хімлаборреактив». 
Крім того, всі учасники заходу отримають сертифікати,
що підтверджують навчання згідно з програмою «Акту�
альні питання якості та безпеки зерна, борошна та комбі�
корму в Україні».

* * *

15317 жовтня 2014 року в м. Одеса (готель ATLAN�
TIC) пройде ІІ «Східноєвропейський форум щодо хар�

чування та захисту рослин 2014». Організатор – «Ін�
фоіндустрія». 
На форумі обговорюватимуться актуальні питання вико�
ристання нових продуктів для харчування та захисту ро�
слин у стресових умовах (посуха, спека, заморозки),
ринкові перспективи, прогнози, статистика споживання
мінеральних та спеціальних добрив. 
Крім того, мова піде про баланс Східноєвропейського
ринку водорозчинних добрив, інновації, технічні і техно�
логічні аспекти застосування, а також про останні тенден�
ції ринку і шляхи розвитку бізнесу. Буде представлено
роль органіки в монокультурах, проблеми гліфосатрезі�
стентності бур'янів і стійкості патогенів та багато іншого. 
Другий день заходу буде присвячено «добі калію», а саме,
проблемам калійного виснаження ґрунтів, аспектам вико�
ристання: хлор, сульфат, азотмісткі калійні добрива. 
Робоча програма розрахована на два дні пленарних засі�
дань та тематичних секцій. У програмі форуму передба�
чено статусні виступи, завершиться форум оглядовою ек�
скурсією на Одеський Припортовий завод і групу перева�
лочних терміналів ТІС.

* * *

28330 жовтня 2014 року у Києві (Міжнародний ви�
ставковий центр) V Міжнародна виставка з тварин�

ництва та птахівництва Animal Farming Ukraine.
Організатори: компанії Прем'єр Експо та NOVA Exhibit�
ions BV. Виставка проходить за підтримки: Міністерства
аграрної політики та продовольства України, Комітету
Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних

відносин, Всесвітньої наукової асоціації з птахівництва,
Асоціації фермерів та приватних землевласників Украї�
ни, Асоціації «Союз птахівників України», Асоціації ви�
робників молока, Асоціації свинарів України.
Ділова програма Animal Farming 2014 включає:
– Майстер�клас «Антикризова стратегія в тваринництві»;
– Друга міжнародна конференція «Ветеринарні аспекти в
кролівництві»;
– Семінар «Технологічні рішення чеських компаній у тва�
ринництві»;
– Семінар «Практичні аспекти отримання енергії з біомаси»;
– Міжнародна бізнес�конференція з птахівництва IPBC;
– Майстер�клас «Ефективність свинарського бізнесу»;
– Конференція «Прибуткова перепілка»;
– Презентація «Данський досвід у тваринництві»;
– Конференція «Якість кормів та годівля» тощо.

* * *

28331 жовтня 2014 року в Києві проводиться X Між�

народна виставка рентабельного високоефективно�

го сільського господарства «ІнтерАГРО». Організатор:
ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок».
У 2014 році учасники виставки представлять останні до�
сягнення та інновації світового та вітчизняного машино�
будування для аграрного сектору, сільськогосподарське
обладнання для ремонту та сервісу, запчастини, техноло�
гії точного землеробства та агроклімату, обладнання та
технології для рослинництва та агрохімію.
Цікавою буде програма ділових заходів, тематика яких
формується у відповідності до актуальних проблем АПК,
з урахуванням останніх світових тенденцій розвитку га�
лузі. Учасники міжнародних конференцій, семінарів,
круглих столів зможуть зорієнтуватись у вирі новинок га�
лузі, зрозуміти напрями розвитку ринку.
Серед яскравих подій виставки – підведення підсумків та
нагородження переможців міжнародного конкурсу кра�
щих інноваційних рішень в сільгосптехніці і обладнанні
«InterAGRO Innovation Award», який проводиться для
того, щоб представники сільськогосподарської галузі
дізнавалися про кращі інноваційні рішення в аграрній
техніці і обладнанні, а підприємства та організації мали
стимул впроваджувати свої інновації в серійне вироб�
ництво або комерційне використання.
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Газета «АГРОПРОФІ» шостий рік поспіль подає інформацію про
реальний стан аграрного ринку без прикрас, не видає бажане за дійсне. Ми
постійно перебуваємо у відрядженнях, спілкуємося з керівниками і
фахівцями господарств, тому наша інформація – з першоджерел. 

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

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

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

НАС ЗНАЮТЬ.
НАС ЧИТАЮТЬ.

НАМ ДОВІРЯЮТЬ.

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

Український тижневик ділової інформації 
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Тел. (044) 227#93#55, 235#73#24. 
E#mail: info@agroprofi.com.ua

www.agroprofi.com.ua
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Передплатити «АГРОПРОФІ» ви можете у будь#якому відділенні «Укрпошти»
за Каталогом передплатних видань України, а також через редакцію. 
Вартість редакційної передплати, як і раніше, серед ділових аграрних видань
залишається невисокою – лише 25,00 грн/місяць, або 300,00 грн на рік.
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