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СЕЛЯНСЬКА робота не знає свят

і вихідних, бо працює аграрій не з

бездушним металом, а з живою

природою, котру не вимкнеш і не

відкладеш на потім. Тим більше

потрібно йому хоча б один раз на

рік зупинитися у цій нескінченній

круговерті, озернутися на зробле)

не і пильно подивитися вперед –

у майбутнє. Таким днем для пра)

цівників агропромислового ком)

плексу України традиційно є

третя неділя листопада, коли

після завершення приємної, але

виснажливої осінньої кампанії

вони відзначають своє професій)

не свято.

Цього дня суспільство щиро

дякує своїм хліборобам за те, що

плекають хліб і землю, тримають

на своїх плечах продовольчу безпе)

ку нації та вносять вагомий вклад

до загальнонародної скарбниці. 

На цьому світі є лише дві най)

почесніші місії – захищати країну

від ворогів і годувати свій народ.

Це дві професії, що забезпечують

мир і спокій, достаток і добробут.

Тому всі решта галузей економіки

та сфер суспільного життя так чи

інакше працюють на оборону та

АПК. І якщо з продовольчою без)

пекою ми завжди справлялися

добре, то буремний 2014 рік пока)

зав, що люди, котрі вміють рости)

ти хліб, так само добре вміють бо)

ронити свою землю. 

Цього року наша мова, на

жаль, отримала нові словосполу)

чення: Східний фронт, жнива під

кулями, замінований хлібний лан,

окуповані території. Разом із тим,

ми дізналися, що попри всі нега)

разди українські аграрії можуть

вирощувати рекордні врожаї, на)

рощувати експорт продовольства

та розширювати ринки збуту. 

Українці завжди були миро)

любною нацією, проте кожен хлі)

бороб у випадку загрози був гото)

вий випрягти коня з плуга і сідлати

його до бою. Так само і сьогодні –

руки, що звикли тримати штурвал

комбайна, готові взятися за важелі

танка. Бо ніхто так не знає ціни

своєї землі, як той, хто поливає її

своїм потом, а тепер і кров'ю. Та не

всім же тримати зброю в руках –

комусь треба і хліб ростити. Бо без

хліба перемоги не здобудеш. 

Ми щиро вклоняємося мужно)

сті учасників АТО – солдат Зброй)

них сил і Національної гвардії, бій)

ців добровольчих батальйонів.

Їхній вклад у стримування агресо)

ра неоціненний. Так само неоці)

ненний вклад тисяч і тисяч відо)

мих і безвісних волонтерів, котрі

підставили своє плече війську у

найтяжчі години – забезпечуючи

ліками і одягом, спецзасобами

зв'язку і озброєнням, харчами і

водою. Наш народ проявив себе як

гігантський мурашник, котрий у

відповідь на напад мобілізує резер)

ви і завжди долає нападника. 

На сторінках цього святкового

номера ми розкажемо про невтом)

них трударів тилу, без самовідда)

ної праці яких жодна армія воюва)

ти не може. Ми впевнені, що

наша країна житиме, допоки в ній

живуть такі люди.

Продовження на стор. 4
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Шановні колеги, 

аграрії України!

Від щирого серця вітаю вас

із професійним святом – Днем

працівників сільського гос)

подарства!

Сьогодні, коли у непро)

стий та вирішальний час наша

держава виборює своє майбут)

нє, ви залишаєтесь фундамен)

том розбудови нової України.

Справжні трударі, новатори,

невідступні борці, все життя ви

присвячуєте українській землі

– головному багатству нашого

народу. Переконаний, що ваша

праця, ваша наполегливість і

віра буде високо оцінена на)

щадками, трудові подвиги не

будуть забуті, що на вашому

прикладі все більше україн)

ської молоді повертатиметься в

село, щоб присвятити життя

аграрному виробництву. 

Я бажаю вам і вашим роди)

нам миру, єдності, успіхів і пе)

ремог. Бажаю, щоб підтримка

рідних не дозволяла опускати

руки і надихала йти тільки впе)

ред. Разом ми здолаємо всі пе)

решкоди! 

Зі святом!  

Герой України,

генеральний директор

ТОВ СП «НІБУЛОН»

Олексій Вадатурський

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР
ЛЮДИНА З ВЕЛИКИМ СЕРЦЕМ

Фермер із Миргорода Віктор Галич –
один із тих, на чиїй енергії та
матеріальних пожертвах трималися бійці
Майдану, а тепер – воїни АТО та
переселенці з Донбасу.

52

8 9

СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР
ЗЕМЛЯ МОЇХ ДІТЕЙ

Наш співрозмовник Володимир Слабовський –
успішний бізнесмен, який не тільки підтримав
добровольчі батальйони України фінансово, 
а і долучився до волонтерської праці.

КОМПАНІЇ
НА СЛУЖБІ У ХЛІБНОГО МОРЯ

Буквально наступного дня, як 1 травня 20134го
раптово не стало Героя України Івана Михайловича
Гулого, в Кобзівці почалася паніка: що станеться з
успішним господарством «Промінь»! Нинішній керівник,
онук Івана Михайловича – Євген Третяков стверджує,
що не дасть занапастити справу діда. 

ПЕРЕДПЛАТА	2015
Шановні читачі! Розпочалась передплата�2015!

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2015�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

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

ЧИТАЙТЕ НАС — БУДЬТЕ У КОЛІ АГРОПРОФІ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

13.11.2014

Зміна 
за тиж$

день

Зміна 
з початку

року
UX$індекс (UA) 960,78 $12,5% 5,6%
РТС (RU) 1014,65 $0,3% $29,7%
WIG 20 (PL) 2396,96 $1,6% $0,3%
WIG Ukraine (PL) 228,26 $9,1% $55,3%
DAX* (DE) 9210,96 $1,1% $2,4%
S&P 500* (US) 2038,25 0,7% 11,3%

16 Листопада – День працівників сільського господарстваПРИВІТАННЯ ДО СВЯТА

Урожай�2014
ЗА ДАНИМИ Мінагрополіти)

ки, станом на 13.11.14 р. зерно)

ві та зернобобові культури об)

молочено на 14,2 млн га (96%),

при врожайності 42,8 ц/га

(2013 – 39,7 ц/га) намолочено

60,7 млн т зерна, в т.ч. 24,2 млн

т кукурудзи.

Найвища врожайність зер)

нових на Хмельниччині – 62,9

ц/га, Вінниччині – 59,5, Київ)

щині – 58,7, Черкащині – 57,6

та Сумщині – 57,3 ц/га.

Соняшнику з 5,0 млн га

(97%) намолочено 9,8 млн т, сої

– 3,7 млн т з 1,76 млн га (98%).

Цукрові буряки викопано

на 307 тис. га (92%), накопано

14,0 млн т при врожайності 457

ц/га (2013 – 401 ц/га). Працює

42 цукрозаводи (2013 р. – 37),

якими вироблено 1472,2 тис. т

цукру (2013 р. – 758,1 тис. т).

Озимі зернові посіяно на 7,5

млн га (100%), із них: пшениці

та тритикале – 6,4 млн га

(102%), жита – 149 тис. га (79%),

ячменю – 985 тис. га (92%).

Селянське свято з думою про мир
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ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2015�й рік 

у будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990

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 13.11 по 18.11.2014 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 – 3000 2900 – – 2550 2500 5300$5200 – – – – 2300
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. 2950 2900 2800 – – 2350 2350 – 1720 1720 – – 2150
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 2970 2920 2820 – – 2370 2370 – 1760 1760 – – 2180
Філія «Козацька», Херсонська обл. 3000 2950 2850 – – 2400 2450 – 1800 1800 – 6000 2250
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. 3000 2950 2850 – – 2400 2470 – 1800 1800 – 6000 2250
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – – 2750 – – – 2320 – 1650 1650 – – 2020
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 2020
Філія «Артемівська», Полтавська обл. 2900 2850 2750 – – – 2320 – – – – – 2000
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. 2900 2850 2750 – – 2280 2320 5050$4950 1650 1650 – 5800 2020
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 2920 2870 2770 – – 2300 2350 – 1670 1670 – – 2030
Філія «Градизьк», Полтавська обл. 2920 2870 2770 – – – – – – – – – 2070
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. 2920 2870 2770 – – – 2350 5050$4950 – – – – 2070
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. 2950 2900 2800 – – 2350 2370 5150$5050 1700 1700 – – 2050
Філія «Вітове», Черкаська обл. 2950 2900 2800 – – 2350 2370 5150$5050 – – – 5850 2070
Філія «Кам’янка$Дніпровська», Запорізька обл. 2980 2930 2830 – – 2370 2400 5250$5150 1750 1750 – – 2230
Філія «Тетерів», Житомирська обл. 2850 2800 2700 – – 2250 2250 5000$4900 – – – 5800 2000
Філія «Денихівська», Київська обл. 2900 2850 2750 – – – – 5050$4950 – – – – 2030
Філія «Переяславська», Київська обл. 2900 2850 2750 – – – – – 1650 1650 – – 2030
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. 2850 2800 – – – – – 5000$4900 – – – 5800 2000
Старобільський елеватор – – – – – – – – – – – – –
ТОВ «Круп’яний дім», Кіровоградська обл. 2900 2850 2750 – – 2300 2300 – – – – – 2030

ПШЕНИЦЯ. Після виходу оновленого

звіту Міністерства сільського господарства

США ситуація на світовому ринку пшениці

дещо змінилася. Так, на думку експертів,

оцінка світового валового збору даної куль)

тури зменшилась на 1,26 млн т порівняно з

жовтневим прогнозом і склала 719,86 млн

т. Відповідно до прогнозу американських

аналітиків, виробництво пшениці в США

також зменшилось і наразі дорівнює 55,13

млн т проти 55,39 млн т у попередньому

прогнозі. Водночас прогноз валового збору

пшениці країнами Європейського союзу

був підвищений і сягнув 155,4 млн т проти

153,98 млн т у жовтневому прогнозі.

Незважаючи на зменшення прогнозу

світового валового збору даної культури,

перехідні світові запаси пшениці поточного

маркетингового року, на думку аналітиків,

складуть 192,9 млн т, що перевищує попе)

редній прогноз та минулорічний результат

на 310 тис. т та на 720 тис. т, відповідно. 

Виходячи з цього, можемо зробити вис)

новок, що ситуація на світовому ринку

пшениці на сьогодні є досить неоднознач)

ною, але попри це очікувати суттєвих змін

рівня цін на дану культуру найближчим

часом, на нашу думку, не варто. 

Станом на поточну дату українські фер)

мери засіяли 6,28 млн га озимої пшениці,

що на 1% перевищує початковий прогноз.

На нашу думку, внутрішній ринок даної

культури буде збалансованим, але попри це

існує можливість росту цін, яка пов'язана з

падінням курсу національної валюти відно)

сно долара США.

Ціни в портах України станом на 13 ли)

стопада наступні: пшениця 2)го класу:

2900)3010 грн/т, 3)го класу: 2800)2910 грн/т,

фураж: 2250)2530 грн/т.

КУКУРУДЗА. Минулого тижня на сві)

товому ринку кукурудзи відбулися певні

зміни. Так, всупереч очікуванням трейде)

рів, в оновленому звіті Міністерства сільсь)

кого господарства США, який було опублі)

ковано 10 листопада, прогноз світового ви)

робництва кукурудзи був зменшений на 372

тис. т порівняно з жовтневим прогнозом,

здебільшого за рахунок зниження валового

збору даної культури в Китаї та США, і

склав 990,32 млн т. Цьогорічний урожай ку)

курудзи у Китаї наразі оцінюється на рівні

214 млн т, що на 3 млн т менше попе)

реднього прогнозу, у США даний показник

було зменшено на 1,71 млн т – до 365,97

млн т.

Зменшення прогнозу виробництва ку)

курудзи в США спричинене зниженням

урожайності даної культури. Трейдери вва)

жають, що поточна ситуація на світовому

ринку кукурудзи подібна до ситуації, яка

склалася 2009/2010 МР. Так, у листопаді

2009 року Міністерство сільського госпо)

дарства США зменшило прогноз урожай)

ності кукурудзи в Америці, а у січневому

звіті переглянуло даний показник у бік

збільшення. Тож, учасники ринку не ви)

ключають можливості подальшого збіль)

шення валового збору кукурудзи, що дещо

стабілізує ситуацію на світовому ринку

даної культури. 

Також, за оцінками експертів, зменшен)

ня валового збору кукурудзи в США та

Китаї будуть компенсовані за рахунок

збільшення виробництва кукурудзи в краї)

нах Європейського союзу та в Україні. Як і

очікували трейдери, в оновленому звіті Мі)

ністерства сільського господарства США

прогноз виробництва кукурудзи в ЄС сяг)

нув рекордного рівня та був збільшений на

2 млн т порівняно з попереднім прогнозом

у 71 млн т. В Україні ж виробництво кукуру)

дзи оцінюється на рівні 27 млн т проти 25

млн т у жовтневому прогнозі. Виходячи з

цього, пропозиція на вітчизняному ринку

кукурудзи залишається досить високою, що

в свою чергу створює певний тиск на ринку

даної культури. З іншого боку, фермери не

активно реалізовують зібраний урожай, що

в короткостроковій перспективі надавати)

ме підтримки цінам. Крім того, не варто ви)

ключати можливість росту цін на внутріш)

ньому ринку, пов'язану з падінням курсу

національної валюти відносно долара

США.

Станом на 13 листопада закупівельні

ціни трейдерів на кукурудзу в портах пере)

бували в діапазоні: 2200)2350 грн/т. 

СОЯ. Поточний тиждень на світовому

ринку сої розпочався з підвищення прогно)

зу світового валового збору даної культури

Міністерством сільського господарства

США. Даний показник перевищив попе)

редні прогнози на  рівні 311,2 млн т і сягнув

312,6 млн т. 

Переоцінка світового виробництва сої у

бік збільшення спричинена підвищенням

прогнозу валового збору даної культури у

США. Так, за інформацією американських

аналітиків, цьогорічний урожай сої в США

складе 107,73 млн т, у жовтневому прогнозі

даний показник дорівнював 106,87 млн т.

На думку експертів, така ситуація на світо)

вому ринку сої не створюватиме підстав для

росту цін на дану культуру у короткостро)

ковій перспективі. 

З іншого боку, посівна кампанія в Бра)

зилії, як і раніше, просувається досить по)

вільними темпами, що безпосередньо надає

підтримку цінам на ринку даної культури.

Такий стан справ спричинений несприят)

ливими погодними умовами у соєвому

поясі даної країни. Станом на поточну дату

соєвими бобами засіяно 46% від прогнозо)

ваних посівних площ, на аналогічну дату

минулого маркетингового року даний по)

казник дорівнював 55%, а в середньому за 5

років – 59%. 

Збирання сої в Україні триває досить

швидкими темпами, на початок тижня об)

молочено 1,75 млн га, що становить 97% від

прогнозованих посівних площ даної куль)

тури. Минулого маркетингового року на

аналогічну дату було обмолочено 93% прог)

нозованих посівних площ, що становило

1,25 млн га. Пропозиція сої на внутрішньо)

му ринку країни і надалі залишається по)

рівняно високою. Але з іншого боку, ми мо)

жемо спостерігати стабільний попит з боку

експортерів та переробників, що разом із

здешевленням гривні відносно долара

США призвело до значного зростання цін

на сою на внутрішньому ринку останніми

днями. На нашу думку, слід мати на увазі,

що найближчим часом ціни на сою будуть

дуже чутливими до валютного курсу гривні,

а отже ми знову можемо побачити їхні

значні коливання.

На внутрішньому ринку сої в Україні

станом на 13 листопада ціни трейдерів у

портах перебували в діапазоні 5900)6220

грн/т, а ціни переробників на заводах: 5300)

5800 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



НАРЕШТІ можна перевести подих

після виборчих перегонів – «Голос

України» опублікував прізвища 421)

го народного депутата, обраного на

позачергових парламентських ви)

борах 26 жовтня 2014 року, тобто

виборчу кампанію офіційно завер)

шено. Залишилися маленькі огріхи

– у двох округах підведення резуль)

татів виборів відкладено, бо Центр)

виборчком дав 15 днів окружкомам

№38 (Новомосковськ, Дніпропе)

тровська область) та №63 (Берди)

чів, Житомирська область) для ви)

конання рішень судів про повтор)

ний підрахунок голосів на двох ви)

борчих дільницях.

Позачергові парламентські ви)

бори в Україні відбулися, хоча і

були проведені лише в 198)ох окру)

гах із 225)ти, передбачених зако)

ном. Вибори зовсім не проводилися

в 27)ми округах: у 12)ти – в окупо)

ваному Криму і в 15)ти – у зоні

проведення антитерористичної

операції (9 округів Донецької і 6 –

Луганської областей). 

У цілому, за підсумками вибо)

рів, до складу Верховної Ради VIII

скликання обрано 421 народного

депутата, з них 225 – за партійни)

ми списками і 196 – у мажоритар)

них округах. На цих виборах знову

обрали 187 депутатів, що були у

ВРУ VII скликання, тобто Рада

оновилася лише на 56%. Є надія,

що ці 56% нових людей слугувати)

муть тим «мотором» змін у Раді,

котрі так потрібні і вищому зако)

нодавчому органові, і всьому сус)

пільству.

Партія «Блок Петра Порошен)

ко», попри друге місце у «команд)

ному заліку», отримала переконли)

ву перемогу – 132 депутатських

мандати (63 за партійним списком),

переможець командних перегонів –

«Народний фронт», матиме всього

82 голоси у новій Раді (у т.ч. 64 – за

партійним списком), Об'єднання

«Самопоміч» – 33 (32), «Опозицій)

ний блок» – 29 (27), Радикальна

партія – 22 (0), «Батьківщина» – 19

(17), а «Свобода» – 6 (усі – мажори)

тарники).

Від партій «Сильна Україна»,

«ЗАСТУП», «Воля» і «Правий сек)

тор» обрано по одному народному

депутату у мажоритарних округах.

Крім того, в парламенті будуть 94

депутати, обрані у мажоритарних

округах як самовисуванці. 

За законом, новообрані депута)

ти не пізніше, ніж за 20 днів після

офіційної публікації результатів ви)

борів, повинні подати до ЦВК до)

кументи про звільнення з попе)

реднього місця роботи, не сумісно)

го з депутатським мандатом, або

про відмову від іншого представ)

ницького мандата. Такі документи

є підставою для ЦВК, щоб зареєс)

трувати народного депутата й вида)

ти йому тимчасове посвідчення, яке

дає депутатові право скласти при)

сягу в сесійній залі Верховної Ради

й вступити у свої повноваження.

Нове вино 
у старих міхах
ЩО МОЖНА сказати про новооб)

раний депутатський корпус? Рада

виявилася доволі строкатою, і хоча

проблем із формуванням більшості

вочевидь не буде, навряд цей пар)

ламент існуватиме увесь передбаче)

ний Конституцію термін. Бо час

нині революційний, і політикум за

змінами у суспільній свідомості

ніяк не встигає. Частина політику)

му, котра вже давно затишно влаш)

тувалася на Печерських пагорбах,

зовсім не прагне ніяких змін, а вся

їхня революційна риторика – ви)

ключно на словах.

Звісно, якби не війна, то посту)

пова еволюція суспільства до демо)

кратії, справжньої ринкової еконо)

міки та європейських стандартів ве)

дення бізнесу була б оптимальним

варіантом, бо будь)які рішучі зміни

череваті такими ж різкими наслід)

ками – так би мовити: ліс рубають

– палиці літають. Проте наразі

плавна еволюція можлива лише до

стану колонії Кремля, а рішучості у

діях учорашньої політичної еліти

явно не вистачає.

Більше того, вона свідомо галь)

мує і діяльність нових політиків,

покликаних до активної діяльності

Революцією гідності. Судіть самі:

якби не політичні ігрища, котрі ро)

звели вчорашніх майданівців, во)

лонтерів та командирів доброволь)

чих батальйонів по різних (хоч і де)

мократичних) партійних проектах,

результати виборів виглядали б зов)

сім інакше. 

Історія, звісно, не оперує термі)

нами «якби», проте якби Майдан

встиг сформувати власну політичну

силу, то всі лідери громадської

думки ввійшли би саме до неї, і така

партія взяла би понад 50% голосів.

Ми би мали зовсім інший парла)

мент і зовсім інші темпи поступу. Та

політики, котрі використали Май)

дан для власних амбіцій, цього сві)

домо не допустили. Тож і маємо

проміжний парламент, у якому

старі політики прийшли до влади

на плечах громадських активістів. 

Тепер головне, щоб енергія ак)

тивістів із громадянського суспіль)

ства не була спрямована на бо)

ротьбу зі вчорашніми регіоналами.

Бо вже зараз чути голоси про не)

допущення до сесійної зали пе)

реобраних депутатів, котрі голосу)

вали за «диктаторські закони 16

січня». Також викликає активний

спротив норма Конституції, відпо)

відно до якої присягу народного

депутата від усього загалу читає з

трибуни Верховної Ради найстар)

ший із обраних депутатів. І треба

ж такому статися, що у VIII скли)

канні ним став Юхим Звягільсь)

кий, котрий і «регіонал», і за дик)

таторські закони голосував. Тим

більше, що він «переконливо» пе)

реміг на ОВО №45 у Донецькій

області з показником 72%, от

лише проголосувало за нього 1454

особи (хоча іншим кандидатам для

перемоги знадобилися голоси 20)

30 тисяч людей). Радикали вважа)

ють, що така присяга буде наругою

над пам'яттю Небесної сотні. Як

виходити з цих ситуацій, як спря)

мувати енергію у конструктивне

русло – залежить саме від політи)

ків, бо активісти занадто ради)

кальні для порозуміння.

Тридцять три 
богатирі
ТА ПОВЕРНЕМОСЯ до депутатсь)

кого корпусу. Наше видання завжди

уважно відслідковує склад Верхов)

ної Ради саме з огляду на захист ін)

тересів АПК. Ну а хто може краще

їх захищати, як не самі аграрії? У

Верховній Раді України VIII скли)

кання депутати)аграрії будуть

точно, проте з їхнім точним підра)

хунком будуть проблеми. Звісно,

якщо людина від діда)прадіда хлі)

бороб чи присвятила все свідоме

життя розбудові аграрного сектору

– питань немає. А от скажімо, чи

можна вважати аграріями членів

однойменного Комітету ВРУ VII

скликання, котрі знову переобра)

лися? Адже з 28 членів комітету до

теперішньої Ради переобралося

більше третини – 10 осіб. 

От, наприклад, Віктор Бондар –

він хоч і народився у селі, і цілий

рік пропрацював головою правлін)

ня ВАТ «Донецький м'ясокомбі)

нат», головну свою кар'єру зробив

не в полі, а у владних коридорах:

працював у Кабміні, був міністром

транспорту та зв'язку України, за)

ступником голови Секретаріату

Президента Ющенка, головою Дні)

пропетровської облдержадміністра)

ції. То чи достатньо двох років ро)

боти в аграрному комітеті парла)

менту, щоб вважатися аграрієм? 

Тому наразі обмежимося при)

близною прикидкою. За списками

політичних партій до парламенту

обралося восьмеро аграріїв. За спи)

ском  партії «Блок Петра Порошен)

ка» – Олександр Бакуменко, Григо)

рій Заболотний, Леонід Козаченко,

Анатолій Матвієнко. За списком

«Народного фронту» – Ігор Бри)

ченко та Валерій Лунченко, від

об'єднання «Самопоміч» – Іван Мі)

рошніченко, а від «Батьківщини» –

Іван Кириленко.

Решта аграріїв – мажоритарни)

ки, зокрема від «Блоку Петра По)

рошенка» обралися Олександр

Домбровський, Вінницька область,

ОВО №11; Іван Спориш, Вінниць)

ка область, ОВО №15; Борислав

Розенблат, Житомирська область,

ОВО №62; Віталій Гудзенко, Київ)

ська область, ОВО №92; Анатолій

Кузьменко, Кіровоградська об)

ласть, ОВО №103; Андрій Кіт, Ль)

вівська область, ОВО №126; Андрій

Вадатурський, Миколаївська об)

ласть, ОВО №130; Аркадій Кор)

нацький, Миколаївська область,

ОВО №132; Тарас Кутовий, Пол)

тавська область, ОВО №151; Мико)

ла Люшняк, Тернопільська область,

ОВО № 166; Роман Мацола,

Хмельницька область, ОВО №190;

Олег Дмитренко, Чернігівська об)

ласть, ОВО №210 та Валерій Куліч,

Чернігівська область, ОВО №205.

Від партії Всеукраїнське аграрне

об'єднання «ЗАСТУП» у Чернігів)

ському ОВО №208 обрано Валерія

Давиденка.

Перемогли на округах як само

висуванці: Петро Юрчишин, Він)

ницька область, ОВО №13; Микола

Кучер, Вінницька область, ОВО

№17; Сергій Мартиняк, Волинська

область, ОВО №20; Вадим Несте)

ренко, Дніпропетровська область,

ОВО №38; Денис Омелянович, До)

нецька область ОВО №49; Стані)

слав Березкін, Кіровоградська

область, ОВО №100; Володимир

Мисик, Харківська область, ОВО

№172; Сергій Лабазюк, Хмель)

ницька область, ОВО №188; Віктор

Бондар, Хмельницька область,

ОВО №191; Геннадій Бобов, Чер)

каська область, ОВО №196; Вален)

тин Нечипоренко, Черкаська

область, ОВО №199. Тобто за попе)

редніми підрахунками, аграрне лобі

складатиметься з 33 депутатів – на)

разі їх навіть більше, ніж членів аг)

рарного комітету попереднього

скликання, при тому, що там були і

спортсмени типу Волкова, і просто

різні пройдисвіти типу Царьова.

Коаліціада
ВИБОРИ закінчилися. Головна

тема порядку денного – формуван)

ня коаліції, котра створить уряд. І

от саме тут виникають певні замин)

ки. Справа в тому, що цього разу

переможці прагнуть не просто зі)

брати до купи кілька фракцій, а

укласти попередньо розроблену ко)

аліційну угоду, котра одночасно

стала би і «дорожньою картою»

майбутньої діяльності більшості у

Верховній Раді та створеного нею

Кабінету Міністрів.

Учасники коаліційних перего)

ворів від 5 політичних сил, які по)

долали 5)відсотковий бар'єр, наразі

вже погодили протокол, який пе)

редбачає принципи формування

коаліції й уряду. Згідно з текстом

протоколу, оприлюдненим у вівто)

рок 11 листопада 2014 року,

суб'єкти переговорів погодили, що

коаліційна угода міститиме три роз)

діли: загальні засади (принципи),

регламент діяльності коаліції, на)

прями діяльності (зміст реформ:

короткострокові (пріоритетні) і се)

редньострокові). Згідно з докумен)

том, коаліційна угода становитиме

основу для програми діяльності

майбутнього уряду.

Щодо членства у майбутній ко)

аліції, то у протоколі зазначено, що

до участі в коаліції (яку формують

«Народний фронт», «Блок Петра

Порошенко» і «Самопоміч») запро)

шені також «Радикальна партія

Олега Ляшка» та «Батьківщина».

Крім того, у протоколі записано,

що членами майбутньої коаліції не

можуть бути представники полі)

тичного об'єднання «Опозиційний

блок» і депутати, які голосували за

«диктаторські закони 16 січня». Не

передбачена й участь у коаліції де)

путатських груп чи позафракцій)

них депутатів – щоб стати учасни)

ком більшості, їм спершу слід всту)

пити до однієї з фракцій)учасниць

коаліції.

Цілком очевидно, що заборона

позафракційним депутатам входи)

ти до коаліції є неприпустимою

узурпацією влади політичними пар)

тіями. Наразі до парламенту обра)

но 96 позапартійних депутатів)ма)

жоритарників, (а це на хвилиночку!

більше, ніж уся фракція «Нардного

фронту»), так що ігнорувати поза)

фракційних депутатів недоцільно.

Не хотілося, щоби під тиском коа)

ліційної угоди позапартійні депута)

ти)самовисуванці спочатку входи)

ли в одну з фракцій, а потім через

тиск партійного вождя, який за

звичкою диктуватиме умови діяль)

ності фракції, виходили звідти. Це і

виглядатиме некрасиво, і дискреди)

туватиме український парламента)

ризм в очах міжнародної спільноти.

Крім того, протокол передба)

чає, що керівними органами коалі)

ції є збори коаліції та Рада коаліції.

Від кожної фракції до складу Ради

коаліції входить три представники,

один із яких має бути головою

фракції. Кожна фракція в Раді коа)

ліції має один голос. А Рада коаліції

ухвалює рішення 3/4 голосів. Має

бути визначений перелік питань,

рішення за якими ухвалюється кон)

сенсусом.

Щодо принципу формування

складу Кабінету Міністрів, у прото)

колі передбачено, що Прем'єр)мі)

ністр формує склад уряду на підста)

ві консультацій із парламентською

коаліцією і несе персональну відпо)

відальність за його роботу. Відрад)

но, що коаліційна угода прямо

забороняє формувати уряд за квот)

ним принципом, котрий зіграв

такий злий жарт із урядом ниніш)

нім. Також, документ передбачає,

що міністри самі підбирають собі

заступників.

У п'ятницю, 14 листопада, ро)

боту над частиною проекту коалі)

ційної угоди, в якій буде визначено

зміст реформ, на який буде спрямо)

вано діяльність уряду в цілому за)

вершили. В документі йдеться, зо)

крема про судову реформу, антико)

рупційну реформу, децентралізацію

та реформу державного управління,

реформу системи органів правопо)

рядку, системи національної безпе)

ки та оборони, системи охорони

здоров'я, енергетики, реформу фі)

нансового сектора, інфраструктури

і транспорту, сфери сільського гос)

подарства, соціально)гуманітарної

реформи, забезпечення прискоре)

ного економічного розвитку, ре)

форму виборчого законодавства та

конституційну реформу.

В самому тексті понад 60 сторі)

нок, і до середи коаліціянти обіц)

яють його літературно доопрац)

ювати та додати ще частину щодо

регламенту діяльності коаліції,

взаємодії коаліції з урядом та опо)

зицією. А вже після цього можна

буде готувати перше засідання но)

вообраної Ради. Хоча здається

мені, що поки коаліціянти не

домовляться про персоналії май)

бутнього уряду, вони будуть під на)

думаними приводами всіляко зво)

лікати і з остаточною редакцією

коаліційної угоди.

Олександр Максименко
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На фото: напередодні Дня працівників сільського господарства відбулось перше засідання Ради Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України та ветеранівNаграріїв, 

у роботі якого брали участь чимало видатних постатей вітчизняного АПК. Головою Ради обрано Героя України Дмитра МЕЛЬНИЧУКА. Київ, 14 листопада 2014 року 

Початок на стор. 1

Якийсь рік минув від минулого

святкування. День аграрія)2013 був

помпезним: на тлі кришталю та по)

золоти Палацу «Україна» Прези)

дент особисто вітав аграріїв та вру)

чав найкращим представникам га)

лузі урядові нагороди. А потім –

традиційно великий концерт май)

стрів мистецтв. Зал сяяв зірками Ге)

роїв та радісними посмішками –

Україна пишалася рекордним уро)

жаєм. Минув лише рік, але як

разюче змінилися настрої. Україна

знову пишається подвигом своїх аг)

раріїв, але вже не лише на полях

жнив, але й на полях війни.

Цьогорічне свято на тлі бойо)

вих дій було би блюзнірством, тому

цілком природно, якби урочистості

пройшли скромніше – без помпи

та святкового концерту. Але ж не

настільки скромно! Вперше на моїй

пам'яті День працівників сільсько)

го господарства взагалі ніяк не від)

значається. Ну, не можна ж всерйоз

вважати святом те дійство, котре

організувала приватна компанія в

Українському домі 13 листопада.

Зібралися люди з усієї країни, очі)

кували якщо не на свято, то хоча би

на відзначення ролі АПК в еконо)

мічних реаліях сьогодення та сякої)

такої дяки за все, що робить галузь

для забезпечення стабільності і

оборони. Не склалося – захід ско)

ріше нагадував науково)практичну

конференцію, у ході роботи якої

профільне міністерство ділилося

своїм баченням деяких аспектів аг)

рарної політики, а представники

профільних асоціацій висвітлюва)

ли досягнення та недоліки окремих

галузей сільського господарства.

Урочистості ж звелися до того,

що колишній міністр (а напередо)

дні, 12 листопада, ВО «Свобода»,

як політична сила, що програла

парламентські вибори, відізвала

своїх представників із виконавчої

влади, відтак Ігор Швайка заявив

про складання ним повноважень)

вручив ряду аграріїв грамоти КМУ,

ВРУ та Мінагрополітики та ще

кількох від себе особисто нагоро)

див цінними подарунками. Чому

так скромно? Бо не спромоглися

підготувати Указ Президента про

відзначення аграріїв до їхнього

професійного свята, відтак і вітати

їх ніби то ні з чим.

А те, що в умовах війни та еко)

номічної кризи селяни виростили

рекордний урожай і перевершили

минулорічні показники з експорту

агропродукції на світові ринки,

продовжують наповнювати дер)

жбюджет такою необхідною зараз

валютною виручкою, власними си)

лами постачають армії продоволь)

ство, екіпіровку та озброєння – то

таке, деталі…

Олесь Євтєєв
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Селянське свято 
з думою про мир

У ПЕРЕДДЕНЬ Дня працівників сільського гос)

подарства України відбулася тепла зустріч Леген)

дарних Особистостей сьогодення, удостоєних за

свій довжелезний трудовий шлях звання Двічі

Герой Соціалістичної праці та Герой України –

Бориса Євгеновича Патона і  Дмитра

Костянтиновича Моторного. За всю історію іс)

нування незалежної України лише вони удвох

мають три Зірки Героїв. І обоє, попри свій надто

поважний вік, і досі – на своєму робочому місці.

Борис Євгенович Патон – директор Інституту

електрозварювання імені Є.О.Патона НАНУ (з

1953), Президент Академії наук України (з 1962),

академік НАН України. Незабаром, 27 листопада,

вони разом із НАНУ відзначатимуть свій 96)й рік

народження. Адже саме 27 листопада 1918 року

відбулися установчі Загальні збори Української

академії наук. Борис Патон був першим за часів

незалежності України, хто отримав почесне зван)

ня Герой України (1998).

Дмитро Костянтинович Моторний – укра)

їнський аграрій і політик, який понад 51 рік очо)

лює одне з потужних на Херсонщині і кращих в

України сільгосппідприємств, яке з 1997 року

йменується – приватно)орендний кооператив

«Зоря». Він є почесним членом Національної ака)

демії аграрних наук України. 2 листопада ц.р.

Дмитру Моторному виповнилося 87 років.

Зустрілися Герої 14 листопада в робочому кабі)

неті Б.Є.Патона в Інституті електрозварювання

імені Є.О.Патона НАНУ.

На фото: тричі Герої Б.Є.ПАТОН і Д.К.МОТОРНИЙ

Живі легенди України
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ЯК ЖИТТЯ починається з дитинства, так і

справжній волонтерський рух в Україні по)

чався з Майдану. Тож не дивно, що всі пер)

сонажі нашої розповіді віддали частину

свого серця, сил і життя Революції гідності.

Волонтери – люди апріорі активні, й актив)

ними їх зробив не Майдан. Скоріше вони

своєю активністю зробили Майдан можли)

вим. Фермер із Миргорода Віктор Галич –

один із тих, на чиїй енергії та матеріальних

пожертвах трималися бійці Майдану, а тепер

– воїни АТО та переселенці з Донбасу.

Віктор Анатолійович давно відомий на

Миргородщині своєю активною громадсь)

кою позицією – очолює районний осере)

док асоціації фермерів, був активним уча)

сником національного спротиву на рівні

району. Його син – безпосередній учасник

Євромайдану. І лише щаслива випадковість

врятувала його від міліцейських кийків під

час розгону 30 листопада 2013 року. Зрозу)

міло, що Революція гідності без сім'ї Гали)

чів також не обійшлася. Віктор Анатолійо)

вич постійно забезпечував матеріально

миргородський загін активістів, та й сам

брав участь у боротьбі у найтрагічніший пе)

ріод – у лютому 2014)го.

У Києві Майдан переміг, та почалися

події на Донбасі, тож довелося допомагати

донецьким побратимам, з котрими здружи)

вся у Києві. Однак події ставали все більш

загрозливими, аж поки розпочалися бойові

дії. Нестримний потік біженців рікою хли)

нув від вогню війни у більш мирні області, в

тому числі і на гостинну Полтавщину. Та от

біда – як і в решті випадків, держава вияви)

лася до цього не готовою. Відтак, не споді)

ваючись на її поміч, весь тягар допомоги бі)

женцям узяв на себе простий фермер. Вже в

травні)червні, коли розпалилися події дов)

кола Слов'янська, Віктор Анатолійович

зрозумів, до чого йде, і власним коштом

створив благодійний центр допомоги пере)

селенцям із східних регіонів України. «Са)

рафанне радіо» спрацювало швидко – і до

нього у Миргород потяглися люди з окупо)

ваного Слов'янська та інших міст Донбасу.

До честі приймаючої сторони, ніхто не

ділив людей на патріотів та сепаратистів –

бо ж приїздили переважно жінки з дітьми, а

їхні чоловіки і батьки інколи стояли на

блок)постах сепаратистів. І от диво – люди,

зазомбовані російською пропагандою,

котрі приїздили з недовірою і острахом,

через якийсь час ставали щирими патріота)

ми єдиної України. 

«Приміром, біженка Анжела, котра

приїхала до Миргорода з двома дітьми, ві)

дразу просила відправити її до Ростова, бо

вдома у Слов'янську їй розказували, що там

для таких як вона – просто рай. Та Віктор

Анатолійович умовив її залишитися на

якийсь час у Миргороді. Він особисто опі)

кувався її долею, возив харчі та одяг. За

якийсь місяць жінка змінилася докорінно і

стала українською патріоткою – про Росію

вже й мови не було», – розказує співробіт)

ниця Центру, сама біженка з Горлівки, Тетя)

на Семенова. Наразі, за її словами, в Центрі

зареєстровано понад 500 осіб. 
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Продовження на стор. 5

Ніхто крім нас
Злочинна влада Януковича та його прибічників

свідомо і послідовно руйнували державу – як її поN

літичну систему, так і економіку вкупі з оборонозN

датністю. Тож коли внаслідок Революції гідності

очільники регіоналів дружно драпонули за кордон,

від України вони залишили суцільне згарище – і не

лише на Майдані Незалежності, де «Беркут» намаN

гався вогнем випалити у людей прагнення до своN

боди, але й в усій країні. Держава була об'їдена

практично до кісток – бюджет порожній та ще й

боргів купа, економіка розвалена, армія існувала

лише на папері, а правоохоронні органи служили

не правді, а кривді.

Не можна з упевненістю стверджувати, що така

ситуація спеціально створювалася нашим північN

ним сусідом, але те, що Росія скористалася наслідN

ками правління Януковича по повній програмі –

точно. Не встигли ми оговтатися після смерті НеN

бесної сотні, як уже зі сходу почали надходити триN

вожні звістки. Україна постала перед найважчими

викликами за всю історію незалежності і застаріN

лий державний механізм був до них неготовий –

занадто натужно і повільно оберталися його коліN

щата, а ресурсів навіть для більш ефективної  сиN

стеми управління було замало.

І тоді на передову, як і на Майдані, вийшли проN

сті люди – вийшли і взяли на себе головний тягар

відсічі ворогу та відбудови обороноздатності. Вони

зробили своїм життєвим кредо гасло українських

десантників: «Ніхто крім нас». Спершу свідомі гроN

мадяни розгорнули кампанію зі збору коштів на

підтримку Збройних сил. Згідно з даними МінобороN

ни України, тільки на офіційному рахунку відомства

на початок червня 2014Nго накопичилося понад 11

мільйонів доларів пожертвувань. Проте невдовзі

з'ясувалося, що наявність коштів у Міноборони зовN

сім не означає, що армія буде всім забезпечена,

бо для чиновників важлива процедура закупівлі,

котра може тривати і кілька місяців, а війна чекати

не може – кожен день затримки – це чиїсь втрачеN

ні життя. 

Бо, по правді кажучи, українське військо нікоN

ли не готувалося не те що до реальної війни, а наN

віть до життя у польових умовах, відтак солдат відN

правляли до театру бойових дій лише із застарілою

зброєю, а про побут ніхто не думав взагалі. Отож

солдатам не було на чому спати, не було в чому хоN

дити, що їсти, не кажучи вже про бронежилети і

спецзасоби, прилади нічного бачення, сучасні заN

соби зв'язку тощо. 

Добре, що Майдан навчив людей самоорганізаN

ції та взаємодопомоги, відтак громадянське сусN

пільство України перенесло на війну досвід волонN

терів Майдану, за лічені тижні створивши унікальне

явище – забезпечення армії за рахунок добровільN

них пожертвувань. Виявилося, що допомагати

треба не абстрактній армії, а конкретним підроздіN

лам і навіть конкретним воякам. Тому волонтери

збирають кошти, закуповують на них усе необхідне

– від шкарпеток до спецзасобів – і власноруч доN

ставляють у війська. За лічені тижні волонтерський

рух перетворився на силу, котра змогла забезпеN

чити спершу добровольчі батальйони, а потім і арN

мійські підрозділи. До цього руху долучилися десятN

ки тисяч людей – одні збирали допомогу, інші – доN

ставляли її на Схід, повсякчас ризикуючи потрапиN

ти під обстріл чи наразитися на засідку ворога. 

Саме за екстремальних умов проявляються надN

звичайні здібності здавалося би звичайних людей.

Феномен волонтерства – це адекватна відповідь

Громадян на безсилля держави, і цей феномен

став можливим тому, що існує критична маса

людей, котрі насамперед думають про інших, а не

про себе. Деякі волонтери та їхні групи стали вже

широко відомими медійними персонажами. ВажлиN

вість волонтерського руху як дієвої альтернативи

системі забезпечення міністерства оборони стала

зрозумілою і владі, відтак Президент Петро ПороN

шенко зустрівся з активом волонтерів, а одного з

них – Юрія Бірюкова – навіть зробив своїм радниN

ком. Та не всі люди, котрі щоденно допомагають

армії, прагнуть широкої популярності. Більшість із

них скромно робить свою роботу, хоча без них украN

їнського війська, яке ми зараз маємо, не було би

взагалі, а фронт боротьби з терористами пролягав

би десь у районі Дніпра. Про таких звичайних героN

їв нашого надзвичайного часу і хочеться розповіN

сти, бо самі вони, через притаманну скромність, воN

ліють бути в тіні, вважаючи, що краще за слова про

них говорять їх справи.

Людина з великим серцем

Віктор ГАЛИЧ з черговою партією благодійної допомоги для наших вояків у зоні АТО
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«Біженці, котрих інколи доводиться нелегально виво)

зити з пекла бойових дій, спершу нагадують настов)

бурчених голками їжаків – до всього ставляться упе)

реджено та з пересторогою. Проте за якийсь час чуйне

ставлення робить свою справу, і ми бачимо зовсім

інших людей, – розказує Тетяна Геннадіївна. – Ко)

лишні мешканці елітних донецьких квартир із задо)

воленням живуть у простих селянських хатах полтав)

ської глибинки, товаришують з місцевими жителями і

радіють, що вирвалися з «ополченського» раю». 

Допомогою біженцям робота не вичерпалася –

до діючої армії почали призивати земляків і відпу)

скати їх у пекло війни без обладунків було не по)

людськи. Тож Віктор Галич купував форму та броне)

жилети з касками, потім – оптику та приціли. Далі –

більше. Особистий контакт з вояками засвідчив га)

небний стан забезпечення підрозділів навіть харча)

ми, не кажучи вже про інше. І знову всі турботи

Галич взяв на себе – почав допомагати сам та залуча)

ти інших до допомоги добровольчому батальйону

«Полтава». За власний кошт купив десять бронежи)

летів, аби земляки не йшли у зону АТО без належно)

го захисту. У нього велике українське серце, котре не

може залишатися осторонь, коли потрібна допомога.

Віктор Галич не без підстав вважає, що саме Мир)

город є патріотичним центром України. Судіть самі –

коли розпочалася агресія на Сході, широко розпов)

сюдження набули різні форми збирання коштів на

армію – всі пам'ятають і СМС, і дзвінки на корот)

кий номер. На зборах фермерів району Віктор Ана)

толійович запропонував скинутися всім миром – з

розрахунку по 50 грн з гектару угідь. В результаті

один лише Миргородський район перерахував на по)

треби армії 1,6 млн грн, а решта країни – 30 млн грн.

Біда тільки, що всі ці гроші лежали без руху на ра)

хунках Міноборони саме у той час, коли на фронті не

вистачало найнеобхіднішого.

Отож на наступних зборах фермери Миргородсь)

кого району вирішили допомагати не абстрактній

армії, а конкретним військовим частинам, благо їх у

Миргороді розквартирували аж чотири. Розкварти)

рували – та й покинули. Танкісти спали на голій

землі, тож фермери, як люди хазяйські, почали

облаштовувати їм побут – тягли електрику, роздоб)

ували каремати та спальники. Потім допомога роз)

повсюдилася і на миргородців, котрі воювали в зоні

АТО (а тамтешні міліціонери були і у Луганському, і у

Донецькому аеропорту). «Молоді сільські хлопці

йдуть воювати – ну як їм не допомогти? – каже Вік)

тор Анатолійович. – На місцевому арматурному за)

воді волонтери почали робити бронежилети, причо)

му доволі дешево – собівартість складає 1100 грн.

Можливо він і не суперовий, і йому не присвоєно

відповідного класу захисту, проте він перевірений на

практиці (куля з РПК його не бере). І ми можемо

його хлопцям дати». Забезпечують вояків вони і фор)

мою, і продуктами, й усім необхідним.

Жоден волонтерський транспорт, котрий іде

через Миргород у зону АТО, без гостинців від Галича

не поїде. Фермери відправили солдатам старенький

ГАЗ)53, бо існує жахливий дефіцит транспорту в зоні

бойових дій. Віктор Анатолійович зняв і відвіз на

фронт двигун з власного МАЗа. Не вистачає на

фронті всього, і найболючіше місце – медикаменти.

Аптечки від Міноборони не витримують ніякої кри)

тики: мало того, що вони давно морально застарілі,

так ще й надходять на передову розукомплектовани)

ми, а інколи і зовсім порожніми. Не було перев'язоч)

них матеріалів, протишокових препаратів, тому наші

хлопці гинули від елементарної кровотечі чи больо)

вого шоку. Миргородці купили на 76 тисяч гривень

медикаментів і відправили їх захисникам.

Зона відповідальності Галича не обмежується

Миргородом, земляками, котрі воюють, чи підрозді)

лами, котрими він опікується. У Дніпродзержинську

пастор зібрав близько 400 безпритульних дітей із

зони АТО. Варто було Віктору Анатолійовичу дізна)

тися про це, як відразу дві машини продуктів виру)

шили до дітей. Бо він звик допомагати всім. Везе,

приміром, харчі батальйону «Армемівськ», то части)

ну їх віддасть до Артемівської лікарні. Тій самій лі)

карні потім привіз і ліків, бо військових зараз забез)

печують краще – волонтери стараються, а цивільні

лікарні у зоні бойових дій голі і босі. Проте осколок

же не розбирає – вражає всіх. То цивільні мусять ку)

пувати ліки своїм кошом. А де у біженця ті кошти?

Як зазначає Віктор Анатолійович, війну за Дон)

бас неможливо виграти лише силою зброї, її треба

вести в головах людей. Його особистий досвід свід)

чить, що немає ніяких невиправних сепаратистів, а є

просто люди, задурені ворожою пропагандою. І слід

лише вирвати їх із)під щоденного зомбування «теле)

ящиком» та показати, що справжнє життя в Україні

зовсім не таке, як показують з Росії, як полуда з очей

спадає. Бо справжня причина розбрату на Донбасі –

брак достовірної інформації. 

І Галич знає про це, як ніхто інший – бо сам

родом з Краснодону, там і досі живуть родичі. Коли

почалися події на Сході, рідний дядько з Краснодону

телефонував Віктору Анатолійовичу і казав, що він

«фашист». Тепер, сповна сьорбнувши «руського

міра» про фашистів вже не заїкається – риторика

змінилася докорінно, тим більше, що Галич надси)

лає тамтешнім родичам гроші, аби вони там хоч з го)

лоду не померли, на російських харчах.

Люди, котрі звикли думати своєю головою, а не

споживати телепомиї, є і в зоні бойових дій, тому до)

помогу військовим надають і самі жителі Донбасу –

хто варить солдатам їжу, як це робить бабуся в Авдіїв)

ці, за 2 кілометри від Донецького аеропорту, чи під)

приємець з Соледару, котрий продає військовим буд)

матеріали за символічну ціну в 1 гривню. 

«Для чого ми відкрили центр допомоги біжен)

цям? – перепитує Віктор Анатолійович, – бо це

наша війна. Воювати ж можна не лише з автоматом.

Якщо ми до переселенців ставитимемося нормаль)

но, то може вони телефонуватимуть своїм та й розка)

жуть, що тут звічайні люди живуть, а не бандерівці. Я

вірю в людей, вірю, що прийде час – і все це минеть)

ся, і нам доведеться миритися. Буде єдина країна».

Олесь Євтєєв

Людина з великим серцем

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ вій)

ськовий клінічний шпиталь

один з найближчих до зони

проведення АТО і приймає по)

ранених з Донецького напрям)

ку. Між ним і фронтом – лише

пункти першої допомоги, де

також працюють бригади з цієї

та інших лікарень. Наразі у ста)

ціонарному відділенні на ліку)

ванні перебуває понад 240 бій)

ців. Поранені, незважаючи на

перемир'я, продовжують над)

ходити.

Наш співрозмовник Євген

Герасименко – підполков)

ник медичної служби, лікар

вищої категорії, начальник хі)

рургічного відділення, ведучий

хірург Дніпропетровського

військового шпиталю. Ми зви)

кли, що лікарі – це люди, яких

важко чимось вразити. Вони,

кажуть, з часом виробляють

захисний психологічний меха)

нізм від своєї роботи. То що

може вразити людину, яка

щодня звикла протистояти

смерті, від рішень і здібностей

якої залежить подальше життя

людини? Виявляється, людя)

ність інших. Розповідь Євгена

Петровича про роботу шпита)

лю перетворилася на осанну

волонтерам. 

– Перший пацієнт із зони

АТО до нашого шпиталю був у

травні з Маріуполя, коли так

звані «ополченці» хотіли захо)

пити тамтешній відділ МВС, –

розпочинає розповідь військо)

вий хірург. – Потім надходили

поранені з Волновахи. А відтіль

пішло по наростаючій. Почи)

наючи з липня 2014)го – була

спека у прямому сенсі. Особли)

во від 11 липня, коли против)

ник почав застосовувати проти

наших систему «Град». (Цю

дату я добре запам'ятав, бо у

мого батька був день наро)

дження). Того дня в Дніпрі

(Дніпропетровську – прим. ред.)

прийняли 146 поранених за

один день. 

Потім була злощасна Іло)

вайська операція – з 31 серпня

ми за два дні прийняли понад

240 поранених. Основні ура)

ження – вогнестрільно)оско)

лочні, спрямовані не стільки на

летальний результат, а щоб виве)

сти бійця зі строю…

…Того дня до Дніпра одноча)

сно прилетіло три вантажні вер)

тольоти з пораненими. За закона)

ми військового часу всіх потерпі)

лих, переважно важких, слід було

негайно зустріти, класифікувати

за пораненнями і щонайшвидше

відправити до лікарень. Треба від)

дати належне владі області, волон)

терам, працівникам аеропорту, які

організували злагоджену доставку

поранених по лікувальних закла)

дах. Для військових потреб відго)

родили частину міського аеропор)

ту, адже ще треба було, щоб пере)

січні пасажири цього не бачили. В

пам'ять врізалася картинка: ось

перед тобою – бійці на межі життя

і смерті, горе, біль, страждання, а

поруч, буквально за 100 метрів –

спокійні обличчя, люди з родина)

ми їдуть у відпустку. Я в жодному

випадку нікого не засуджую і не

кажу, що це неправильно, що всі

мусять сидіти по домівках – про)

сто дуже вразив контраст…

…Під час запеклих боїв пора)

нені доставлялися до Дніпропе)

тровського аеропорту вертольота)

ми, телефоном нам повідомляли

кількість поранених, тож під час

приземлення на них вже чекали

карети швидкої. Страшно сказати,

але постійно виїздило по 10)15

машин тричі на день, тож ми

приймали по 50)70 чоловік. 

Хочу наголосити, що військові

медики виключно надавали ме)

дичну допомогу, ми особливо не

ТЕЛЕСЕРІАЛ «Чортова служба у шпиталі МЕШ» – про будні
військового шпиталю – був знятий через 20 років після завершення
Корейсько'Американської війни (1950'1953), став одним із
найпопулярніших у США. У середині 1990'х він здобув визнання в
Україні і на пострадянському просторі. Серіал, що починався як суто
комедійний, з часом перетворився на драматично'комедійний
антивоєнний маніфест, який щосерії втлумачував у голови людей: війна
– це погано!, війна – це помилка!, війна – це злочин! І така зміна жанру
не применшила його популярності – останню серію, яка вийшла 1983
року, дивилося понад 106 млн американців.

Близько року тому я передивився цей серіал. І тоді аж ніяк не думав,
що невдовзі слухатиму розповідь вітчизняного хірурга про український
МЕШ з перервою на схвильоване повідомлення медсестри «поранених
привезли!»; з усвідомленням того, що це відбувається не в кіно, а зовсім
поруч – за кількасот кілометрів...

Може, колись знімуть кіно і про цей шпиталь, де без з'ясовування
причин і надривного патріотизму покажуть жахливі наслідки війни і
хірурга за роботою, якої могло не бути.

* MASH (англ. – Mobile Army Surgical Hospital) – Військовий мобільний

хірургічний шпиталь.

Початок на стор. 5
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переймалися, так би мовити, ру)

тиною: адже хворих перед тим, як

лікувати, слід було класифікувати

за пораненнями и залежно від

того розсортувати, перевезти до

шпиталю чи інших клінік, нагоду)

вати і перевдягти. Цю титанічну

роботу виконували волонтери –

кожна за своїм напрямком прац)

ювали близько 10 команд. 

Одні займалися забезпечен)

ням транспорту. В Дніпрі ми не

могли розмістити одразу всіх,

тому, наприклад, легко поранених

можна було переправити до шпи)

талю у Черкаському, що за 60 кі)

лометрів звідси. Ми телефонували

волонтерам у будь)який час дня і

ночі і знали, що ніколи не отри)

маємо відмови.

Інша група волонтерів займа)

лися залізничними перевезення)

ми: вони власним коштом купу)

вали для військовослужбовців

квитки у будь)яку точку України

– відправляли до Львова, Одеси,

Вінниці, Києва. У разі потреби,

замовляли таксі, проводжали до

поїздів. 

Ще один напрямок роботи –

забезпечення мобільного зв'язку.

Вояки, виходячи з поля бою, фак)

тично вдягнені в понівечене ган)

чір'я, ні у кого з них немає зв'язку

з домом. Волонтери відновили

зв'язок: роздали, здається, більше

тисячі мобільних телефонів,  орга)

нізовували поповнення рахунків

за дзвінки.  

Команди добровольців забез)

печували прання і хімчистку

форми, привозили новий одяг від

спіднього до верхнього. Вони ж

забезпечили шпиталь постільною

білизною й її налагодили її регу)

лярне прання. Окреме спасибі

волонтерам за забезпечення на)

лежного харчування: всі знають,

наскільки важлива смачна до)

машня їжа для якнайшвидшого

одужання.

Особливої вдячності і поваги

заслуговують волонтери)догля)

дальники: було багато лежачих

важких хворих, яким потрібен по)

стійний догляд – щось подати, до)

помогти перевернутися, погодува)

ти з ложечки. Та головне – просто

побути поруч, щоб поранений не

почувався самотнім, бо більшість

вояків, на жаль, іще просто діти,

які потребують уваги і тепла. Для

такої роботи персоналу шпиталю

просто не вистачало – бо наші ме)

дичні бригади працювали і в аеро)

порту, і на сортуванні в госпіталі.

Окремої вдячності заслуговують

наші і всі)всі лікарі, і медсестри,

які працювали і працюють у пере)

сувних шпиталях на передовій. 

Також волонтери брали на

себе і роботу санітарів – драїли,

відмивали, відшкрябували, ос)

кільки шпиталь нагадував прохід)

ний двір або ж вокзал: уявіть за

добу 50)70 чоловік слід прийняти,

кого прооперувати, а кого відпра)

вити до інших лікарень. Причому

борти приходили повсякчас – і

вдень і вночі.

Не залишилося поза увагою

добровольців і прибирання та оз)

доблення території шпиталю.

Крім волонтерів нам допомагали і

продовжують це робити студенти,

школярі, навіть малеча з дитячих

садочків. Приїжджали, можна

сказати, набувати життєвого дос)

віду і курсанти воєнних вишів.

Волонтери допомагали із вирі)

шенням питання проживання ро)

дичів поранених. Ті самі санітари,

відчергувавши, залишали на посту

власні координати, мовляв, живу

недалеко, кого розмістити потріб)

но – телефонуйте. Або ж забирали

«легких» додому, бо з ліжко)місця)

ми в шпиталю було сутужно… 

Запам'яталася жінка – дирек)

торка банку. На роботі сувора і ви)

моглива – її всі боялися, вважали

злюкою. Як тільки це все жахіття

почалося, вона геть змінилася:

термінові і нагальні справи по за)

кінченню робочого дня всі відпа)

ли, о 18.00 вона зачиняла кабінет і

миттєво рушала або до нашого

шпиталю, або до Мечникова (Дні�

пропетровська обласна клінічна лі�

карня ім. Мечникова – прим. ред.) –

працювала тут і до двох годин ночі,

а той пізніше. Її в шпиталях усі

солдати знають, говорять лагідно:

«Матуся наша прийшла». Бо вона

наче справжня мама для вояків – і

принесе поїсти, і перев'яже, і,

якщо треба, помиє. 

Мало хто знає, що волонтери

також координували й евакуацію

літаками, оскільки у спеціалізова)

ної авіації дуже напружений гра)

фік. Через велику кількість пора)

нених спеціальним літаком від)

правляли лише тяжких хворих,

для легших замовляли вантажо)

пасажирські літаки. 

Поранених також доправляли

й на інші госпітальні бази, де

менше навантаження і де рівень

діагностичної допомоги дуже ве)

ликий, і вищий рівень медичної

допомоги. До того ж ми працюва)

ли як сортувально)евакуаційний

шпиталь, у нас не було часу на

проведення складних оператив)

них втручань. 

Загалом операцій за цей час

було виконано дуже багато. Штат

шпиталю було посилено спеціалі)

стами Української військово)ме)

дичної академії. Так, травматологи

працювали цілодобово: вони про)

вели більше ста синтезуючих опе)

рацій по співставленню уламків

костей, це дуже складна і майже

ювелірна робота. 

Іноді важких хворих ми відда)

вали до сусідньої лікарні Мечни)

кова. І хоча серед військових ме)

диків не існує проблем із фахівця)

ми – у нас лікують будь)які зах)

ворювання, проте під кожного

спеціаліста потрібна відповідна

діагностично)лікувальна апарату)

ра. Наприклад, щоб провести

нейрохірургічну операцію, потрі)

бен комп'ютерний томограф,

якого у нас немає, тож везти по)

раненого спочатку на томографію

до іншої лікарні, а потім поверта)

ти до нас на операцію недоцільно.

Так само із тяжкими офтальмоло)

гічними травмами – пацієнтів

здебільшого відправляли до лікар)

ні ім. Мечникова.  

…Свого часу, коли я прийшов

сюди п'ятнадцять років тому, наш

шпиталь був розрахований на 630

ліжок, в ньому працювало 15 від)

ділень. При такому рівні, як був

тоді, ми могли б зараз, звісно, ро)

бити набагато більше. У нас ліку)

валися й цивільні, бо працювали

кращі спеціалісти)медики у своїх

галузях.

Однак згодом шпиталю просто

припинили приділяти увагу. Я не

казатиму, як зараз прийнято, що

цілеспрямовано розвалювалася

наша інфраструктура. Просто

складалося враження, що шпи)

таль став нікому не потрібним.

Зараз, благо, схаменулися, почали

розширювати, додали 200 ліжок.

Влада побачила, що потрібно

травматологічне відділення, сто)

матологічне, хірургічної інфекції,

тож доклала зусиль і навіть роз)

ширила штат. 

Але більшість нового облад)

нання маємо знову ж таки завдяки

волонтерам, які оснастили цей

шпиталь: йдеться про нові опера)

ційні столи, лампи для операцій)

них, дихальну апаратуру, апарату)

ру нагляду, відділення реанімації

облаштоване фактично «з нуля»,

не кажучи вже про ліжка, в примі)

щеннях проведено ремонт. При)

чому люди приходили, допомага)

ли, і казали: «Лише працюйте, не

треба ні преси, нічого. Дякуємо за

вашу роботу. До побачення». Ми

справді нещадно працювали.

Тому, може, комусь і не подякува)

ли. Нам всім справді впродовж

п'яти)семи діб не було навіть часу

поспати. Та лікарі і хворі не зав)

жди знали, хто що привозив і да)

рував. Тож зараз дякуємо кожно)

му! Дякуємо! 

…Не сказати, що я дуже здиво)

ваний, але було надто приємно,

що на Дніпропетровщині й інших

областях країни стільки порядних

і відданих батьківщині людей, які

розділили горе і допомогли. Па)

тріотизм проявився як ніколи до

того. Наприклад, приходили бабу)

сі, казали: «Нате вам, діти, сто

гривнів». І це х їхніми пенсіями…

Хтось приносив просто дві пляш)

ки води, хтось сік, адже спека була

неймовірна. А потім від волонте)

рів почала тоннами надходити

питна вода.

Ви бачили б, що тут коїлося:

селяни і  містяни приносили

ягоди, щоб вітамінів було бійцям

побільше. В нашому краї полуни)

ці добрі родять, тож влітку в шпи)

талі буквально гори полуничні ле)

жали. Їжу, до речі, привозили на)

віть ресторатори або так замовля)

ли в ресторанах, щоби смачнень)

ким гарячим тричі на день годува)

ти хворих. Тож не дивно, що хлоп)

ці від нас іноді й їхати не хотіли…

…Доволі швидко зникла про)

блема з медикаментами. Її також

взяла на себе одна з груп волонте)

рів. Доводилося замовляти дуже

дорогі антибіотики військового

часу. Бо з такими тяжкими пора)

неннями зеленкою і стрептоци)

дом не відбудешся, використову)

вати прості препарати – на сто

відсотків прирікати хворого на по)

стопераційні ускладнення. І за 15

хвилин після замовлення у нас

вже лежала гора цих препаратів.

Ніхто не питався, скільки коштує,

де взяти. Система працювала як

годинник…

…Закінчиться ця війна, волон'
терам слід встановити пам'ятники
у кожному місті. Вони всім і на пе'
редовій, і в тилу допомагають у
найскладніший період. Бо зі шта'
том, який був у нас на той час, ми
б і дня не протрималися! 
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Лікарі і волонтери шпиталів щиро вітають аграріїв з їхнім професійним святом –
Днем працівників сільського господарства! Зичать нашим годувальникам
насамперед здоров'я і сили духу у ці складні часи.
І водночас звертаються із закликом про допомогу! Поранені, попри проголошене
перемир'я, продовжують поступати до шпиталів. Настають холодні часи, і дуже
важливо убезпечити тих, хто захищає нашу Батьківщину, від можливих
післяопераційних ускладнень, застудних і вірусних інфекцій. Тож шпиталі у цей час
насамперед потребують якісних противірусних і протизастудних препаратів,
антибіотиків. Тримаймося! Наш досвід показав – разом ми переможемо!

P.S. Крім препаратів лікарям не вистачає медичного обладнання.

Перелік необхідного обладнання і препаратів можна переглянути на

Інтернет)сайті шпиталю: http://hospital.dp.ua/

Реквізити для благодійної допомоги шпиталю:

В/ч А4615, 49600 м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольска, 63.

Код ЄДРПОУ 08015857, р/р 31252302216999 у ГУ ДКСУ 

в Дніпропетровській області, МФО 805012

Тетяна Шелкопляс, Павло Мороз



Наш співрозмовник Володимир СлаN

бовський – добре знаний на вітчизняN

ному ринку хлібопродуктів як фахіN

вець і успішний бізнесмен, фундатор

асоціації пекарів України. НеочікуваN

но для багатьох, він долучився до РеN

волюції гідності, і від початку АТО поN

стійно підтримує наші добровольчі баN

тальйони як несамовитий волонтер.

– Володимире Леонардовичу, як Ви
стали волонтером?

– Почалося все з Майдану. Тоді так стало)

ся, що більшість знайомих підтримувало

Майдан, за винятком деяких, із ким я при)

пинив будь)які стосунки. Припинив стосун)

ки навіть з тими, хто нейтрально)іронічно

ставився до цих подій. То один мій друг поці)

кавився, як можна організувати постачання

хліба страйкуючим. Я сказав, що організую.

Подзвонив в «Київхліб», домовився, щоб під)

готували білий і житній хліб, порізали й упа)

кували, адже так і зберігається довше, і кло)

поту менше. У страйковому містечку, чесно

кажучи, були проблеми з організацією в ши)

рокому розумінні. На жаль, у мене до персо)

налій нинішньої влади сьогодні ті самі пре)

тензії, що і під час Майдану: ці політики –

чудові оратори, добре говорять навіть трьома

мовами, але за розмовами не завжди стоять

справи. 

– А як почали допомагати батальйо'
ну «Донбас»?

– Усі ми читали в Інтернеті і бачили по

телевізору, як зародився добровольчий рух.

На слуху були батальйон «Донбас», ім'я його

командира Семена Семенченка. А я сам на)

родився на Донбасі – у Сніжному, вчився в

Донецькому політехнічному інституті. До 33

років прожив у Донецьку, потім став кияни)

ном. У мене там багато залишилося друзів.

Щоправда, всіх родичів забрав до Києва. 

Тож коли став формуватися батальйон

«Донбас», я почав шукати можливість надати

допомогу. Потім на Фейсбуці прочитав, що

немає транспорту й організовується рух «Та)

чанка». А у мене ще до Майдану був БРДМ

(броньована розвідувально)дозорна машина).

Під час Майдану я її відремонтував, і коли був

розстріл на Інститутській, навіть пропонував

патрулювати на неї вулиці, проте тоді маши)

ною не скористалися. І першим моїм внеском

в рух «Тачанка» став саме цей БРДМ. Ну і далі

я став займатися в першу чергу постачанням

автотранспорту для потреб бійців. Я починав

сам, придбавав власним коштом і спочатку

занотовував, що і за скільки купував, а потім

кинув, давно навіть і не згадую про це. Спер)

шу хлопці просили хоч якусь техніку, бо її ка)

тастрофічно не вистачало. Я цікавився, що

краще – одну машину новішу або дві старіші,

проте дешевші. Хлопці відповідали, що під

час бою машина живе сім хвилин, тому краще

дві. Тож купував і вантажівки, і буси, і піка)

пи, і позашляховики… 

До речі, мій БРДМ – був першою бро)

ньованою машиною в батальйоні. І до сих пір

він, дякувати Богу, «живий», не поламався. 

– Як щодо озброєння БРДМів?
– Наведу приклад: уже після звільнення

Костянтинівки тамтешній бізнесмен)патріот

передав військовим відремонтовані три

БРДМ. Відновив їх повністю за свої гроші,

навісив антикумулятивну сітку… Почалася

Іловайська операція, і в Іловайськ бійці пої)

хали… на автобусах. А ці БРДМ так і стояли,

бо не були озброєні. Чиновники, відпові)

дальні за озброєння підрозділів, два тижні

морочили мені голову проблемами щодо

облаштування машин озброєнням. Довелося

просити допомоги у Леоніда Козаченка (голо�

ва Ради підприємців при КМУ – прим. ред.), він

втрутився і допоміг вирішити питання.

Виявляється, там ціла історія: власник

цих БРДМ повинен написати заяву до СБУ,

де просити ці БРДМ, які, нагадую, він купив

за свої гроші у нашої держави, взяти назад. 

Причому спочатку повинна дати згоду

СБУ, потім Нацгвардія, що займає місяці

часу. А тоді вже відбувається процедура при)

йому на баланс цієї техніки, і тільки тоді пи)

шеться заявка на те, що на ці борти треба ста)

вити озброєння…

Я останній раз їх бачив тижнів два)три

тому. Так досі стоять неозброєні.

– Колись ЗМІ гомоніли, що у «Дон'
басу» з'явився перший танк. Звідки він
взявся?

– Виміняли... Умовили вояків, щоб від)

дали нам старенький Т)64 зі складу. Йому

наші умільці відремонтували двигун, відчи)

стили гармату й кулемет, і зараз це – бойова

одиниця, а не купа брухту. У танку згуртував)

ся героїчний екіпаж – старшому доброволь)

цю 65 років, він майор)відставник. 

– Коли Ви вперше поїхали до зони
проведення АТО? 

– У липні – завантажив машину касками,

бронежилетами, іншим обмундируванням і

разом з співробітником і бійцем «Донбасу»

поїхали. Потрапили якраз, коли бої були за

Попасну, Лисичанськ, Первомайськ. Артемів)

ськ вже був звільнений. В Артемівську впер)

ше зустрівся з Семеном Семенченком.

У Лисичанську перед наступом на Пер)

вомайськ я був свідком такої ситуації. Семен

прибув у розташування другої роти, яка три

дні не виходила з бою. І дає всім наказ за пів)

тори години підготуватися до виступу на

Первомайськ. Один із бійців каже, мовляв,

тут всього один кран, де можна митися, а ми

три дні не милися, не встигнемо. «Нічого, –

відповідає Семен, – підете в атаку смердю)

чими, будете страшнішими». 

– Як до українських бійців ставиться
місцеве населення?

– По)різному. У Костянтинівці 25 серпня

стояли з хлопцями у камуфляжі, зі зброєю.

Повз чоловік веде за руку хлопчиська років

п'яти і голосно, явно для нас, каже: «Бачиш

синку цих дядь? Це через них у нас тепер

немає дома». Ми промовчали, тільки поду)

малось: а як би сепаратисти відреагували на ті

слова?

Буквально через кілька днів, вже після

прориву росіян до Старобешево і Новоазов)

ська, ми зупинилися в селі під Курахово на

придорожньому ринку купити яблук. А жі)

ночки до нас: «Беріть яблука так, синки, – й

аж сльози в бабусі на очі навернулися, – тіль)

ки не кидайте нас, не йдіть!» У мене і досі

ком в горлі стає, як згадаю. Люди ж бачать,

що відбувається там, де сепаратисти.

У Красноармійську на технічній базі

батальйону був чоловік із)під Попасної – по)

зивний Ворон. То він із сином і братом ре)

монтували і вдосконалювали техніку, без ви)

хідних. На БРДМ – легка броня, захищає

тільки від автоматної кулі. Кулемет її проби)

ває наскрізь. То чолов'яги повністю їх пере)

робляли, викидали водометний двигун, що

полегшувало машину, викидали зайву про)

водку, зрізали башню і вирізали збоку двері,

щоб зручніше було сідати. А ще зробили так,

щоб зсередини бійці могли через амбразури

стріляти. Також підсилювали броню, нава)

рюючи ресори – якщо ще ставити антику)

мулятивну сітку, то машина може витримати

навіть залп із гранатомета. Не знаю, скільки

місяців вони вже так без вихідних працюва)

ли: чоловіки ремонтують, а їхні дружини ку)

ховарять на всіх.

– У яких умовах воюють наші на
Сході? Й як там живуть місцеві?

– У ніяких. В нелюдських. Розповіді з

екрану телевізора, м'яко кажучи, не відпові)

дають дійсності. 

Я був свідком того, як у Лисичанську, на

ранок після звільнення, бійці привезли ван)

тажівку своїх харчів, щоб нагодувати цивіль)

них. Місцеві буквально вмить їх розмели.

Тоді наші привезли ще пікап провіанту, який

також розхватали за лічені секунди. Непода)

лік від цього дійства стояла молоденька ва)

гітна жінка з чотирма дітьми. Й їй дістався

лише буханець. Неможливо було спокійно

на цю компанію дивитися. Я схопився і від)

дав їй всю їжу, яка була в моїй машині. А тут

йде якась бабуся, бачить це і каже: «Синок,

дай і мені що)небудь». Вдумайтеся у ці слова!

Слава Богу, якась банка згущенки в машині

ще була, віддав їй... І це було влітку, коли не

було холодів. І це звільнена частина Сходу,

там, де Україна годує людей і відновлює

рани...

– Країна не звикла до війни, тож ба'
гато владних рішень критикується без'
посередніми учасниками подій… 

– Так, у першу чергу негатив пов'язаний

із управлінням. Багато можу розповісти про

героїзм від рядових бійців до комбригів,

щойно доходить до верховного керівництва

– зі слів тільки «...».

Можна навести такий приклад. В баталь)

йоні стояли БТР із поломаними двигунами,

на які я не міг знайти в польових умовах нові

двигуни. Та якби керівництво держави ввело

військовий стан, то з будь)якого «КамАЗу»

можна було би через вибачення зняти такий

необхідний двигун для БТР. І цим зберегти

життя бійців! Але для цього потрібна полі)

тична воля. 

А те, що зараз більше 90 бійців батальйо)

ну «Донбас» залишається в полоні – злочин,

який не можна пробачити. З інших підрозді)

лів ВСУ полонених видають або обмінюють,

а з «Донбасу» – ні. Лише обміняли на тих се)

паратистів)полонених, які були захоплені

бійцями самого «Донбасу». 

Згадайте, як усе починалося. Коли ми

тримали паузу в Криму, то думали, що це ро)

биться для того, щоб належно підготуватися

на Сході. Як виявилася, ніхто ні до чого не

готувалися. Здається що і зараз наше керів)

ництво займається тим, що найкраще за все

вміє – «тьорками»… 

– Ви казали про приклади героїзму і
про позитивні зустрічі. Що Вам запа'
м'яталося?

– Після Ілловайську батальйон «Донбас»

відводили на переформування через значні

втрати особового складу і техніки. Тож був

наказ вивозити всю техніку. Частина техніки

могла йти своїм ходом, а частину слід було

перевозити на спеціальних тралах, адже танк,

наприклад, їздить тільки в бою. Так ось, від

держави батальйон не отримав ані палива на

ту техніку, що йшла своїм ходом – заправку

налагодили волонтери на приватних заправ)

ках. Ані тралів. Трали надала приватна ком)

панія «Автологістика» з Києва. Ці трали ро)

били по кілька рейсів. Особливо запам'ятався

один цивільний водій, Саша, який уперто за)

бирав останні одиниці техніки, коли охорону

технічної бази з Красноармійська вже було

знято. І деякі бійці пропонували кинути за)

лишки. Він не вгамовувався: нічого не зали)

шимо! Саша не спав 4 доби, не уявляю, як це

йому вдавалося. Він, незважаючи на втому,

вивіз усю техніку, навіть попри її, здавалося б,

непридатний для експлуатації вигляд.

Слід згадати командира другої штурмової

роти – позивний Жак. Його знають усі, хто

виходив із)під Іловайська. Не тільки вояки

батальйону «Донбас». Незважаючи на пора)

нення, він після виходу з Іловайського котла

кілька разів повертався в тил ворога  і вивів

звідти більше 80 бійців.

Або таке. Якось в «Укроборонпромі» я

випадково познайомився з дуже цікавою лю)

диною. Виявилося, що він – керівник заводу

ім.Фрунзе з Харкова. На заводі робітники ви)

готовляють чудові бронежилети, які значно

дешевші і кращі за ті, що ми купляли по ім)

порту. Дещо важкуваті, але з більшим захи)

стом. Саме те, що потрібно для штурмових

підрозділів.

Прикладів героїзму і патріотизму багато,

але вони здебільшого в окопах, а не в штабах. 

– Зараз на Сході порівняно спокійні'
ша ситуація. Ви продовжуєте волонтер'
ську діяльність? 

– Так. Зараз реєструю благодійний фонд.

Я в липні був упевнений, що до вересня, мак)

симум жовтня, це закінчиться. Тепер бачу, що

потрібно продовжувати допомагати і потріб)

но якось це систематизувати. Вже є кілька

одиниць техніки, які потрібно передавати. Є

і певні напрацювання, ідеї, домовилися з до)

волі відомими на зерновому ринку людьми, і

вони мене підтримали. 

– Що саме потрібно бійцям зараз?
– Та багато чого. Насамперед, слід захи)

стити хлопців від холоду. Починаючи від зи)

мових берців і термобілизни, причому термо)

білизни негорючої, бо наша армія постачає

таку, від плавлення якої люди отримують

опіки більші, ніж від вогню. Потрібен теплий

одяг, «буржуйки». 

Серед інших проектів – придбали

«КамАЗ» із довгою базою, думали його про)

сто передати. Але виникла ідея зробити на

його базі пересувний банно)пральний комбі)

нат. Щоб їздив по блок)постах. Зараз наші

«кулібіни» думають, як це реалізувати, адже

готових проектів немає – потрібно поставити

кунг, пральну машину, душові.

Спецназівці попросили позашляховик.

Тож переробляємо УАЗ, – поставили на

нього дизельний двигун, поміняли підвіску,

ходову. 

– Ви знову збираєтесь на Схід?
– Так, залежить від того, як швидко бу)

дуть готові проекти. Тоді і поїду відвозити. 

– Ви забезпечена людина. Навіщо
Вам потрібно волонтерство? 

– Як сказав Слава Вакарчук, потрібно

дивитися на нашу землю не як на землю своїх

предків. А як на землю своїх дітей. Ось так я

і дивлюся! 

Артем Житков
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БУКВАЛЬНО наступного дня, як

1 травня 2013)го раптово не стало

Героя України Івана Михайловича

Гулого, в Кобзівці почалася пані)

ка: що станеться з успішним гос)

подарством «Промінь», його зем)

лями і тваринницьким комплек)

сом. За понад 35 років головуван)

ня Гулий створив тут майже кому)

нізм у окремо взятому селі – по)

тужне багатогалузеве господарство

надавало гідне соціальне забезпе)

чення працівникам і мешканцям

Кобзівки. 

«Більшість чомусь вирішила,

що я зрікуся дідової спадщини і

швидко все тут попродаю, – почи)

нає свою розповідь директор при)

ватного аграрно)орендного під)

приємства «Промінь» Красно)

градського району Харківщини

Євген Третяков. – Двері на пет)

лях не стояли від бажаючих приєд)

нати наші землі і господарський

комплекс до холдингів. Селом по)

повзли чутки)плітки, і люди кину)

лися писати заяви про вихід із гос)

подарства. Навіть 30 га довелося

відрізати, натомість невдовзі вже

70 га повернулося».

Іван Михайлович залишив по

собі добру пам'ять: він був справ)

жнім господарем, який любив

землю і людей, любив своє село і

свою родину. І не без причини пи)

шався всім цим. Люди платили

йому взаємністю. Він любив пов)

торювати, що справжній господар

це не той, хто голосніше кричить,

а той, хто годує хлібом!

«Дідусь залишився для мене на

все життя дороговказом і тим взір)

цевим прикладом людської гідно)

сті, який я просто не мав і не маю

права зрадити, продовжує Євген

Андрійович. – Я – людина війсь)

кова, тому твердо і швидко ухва)

лив рішення утримати все, зро)

блене Іваном Михайловичем.

Тому я відразу заявив, що нічого

не продаватиметься. Бо ми не

просто вистоїмо, ми станемо ще

кращими».

У селі таємниць немає. Всі

знали, що 1983 року донька голо)

ви колгоспу Тетяна народила в

Краснограді сина Євгена і повер)

нулася з малям у Ленінград до чо)

ловіка, який був моряком рибо)

ловецького флоту і під час пологів

був у морі. Відтоді хлопчик часто

навідувався до дідусевої родини в

Кобзівку, проводив тут усі каніку)

ли, долучався до сільської роботи і

на рівні з російською опанував ук)

раїнську мову. Військова кар'єра

хлопця почалася у 13 років із Ле)

нінградського Нахімовського

військово)морського училища,

потім він отримав фах інженера)

гідрографа у Санкт)Петербурзько)

му морському технічному інститу)

ті (наразі він є університетом).

Лейтенантом разом з молодою

дружиною був направлений для

подальшого проходження служби

в лавах військово)морських сил

Росії до Криму на мис Тарханкут,

де три роки прослужив началь)

ником маякового містечка. Потім

у морського офіцера були Вищі

курси перепідготовки керівного

складу ВМС РФ, після яких від)

кривалася хороша перспектива

кар'єрного зростання. Та незаба)

ром Росія програла горезвісний

військовий конфлікт Грузії, і в

країні вийшов наказ про суттєве

скорочення керівного військового

складу. На той час Третяков заоч)

но закінчив Московський держ)

університет ім. Ломоносова по

спеціальності економіка управлін)

ня підприємством. 

«Я написав рапорт про звіль)

нення з лав Збройних сил РФ і

повідомив дідуся, що хочу повер)

нутися в Україну і працювати в

сільському господарстві, – гово)

рить Третяков. – Це був 2009 рік.

Іван Михайлович лише запитав,

чи я усвідомлюю всі наслідки та)

кого кроку. Я відповів, що вперше

за життя я зробив свідомий для

себе вибір. Ми з дружиною Гали)

ною, корінною ленінградкою, і

маленькою донечкою приїхали до

Кобзівки й оселилися в дідусевій

хаті. Вона велика, тут вистачає

місця чотирьом поколінням

нашої теплої родини. Дідусь, коли

її будував, саме про це і мріяв.

Через рік я отримав українське

громадянство». 

Навчання в Харківській дер)

жавній зооветеринарній академії

Євген Третяков розпочав за пора)

дою діда, бо колись мав настати

такий час, коли молодій людині

доведеться стати біля керма гос)

подарства, і щоб тоді ні в кого не

виникало сумнівів у його фахово)

сті. Тож наразі Євген Андрійович

має диплом спеціаліста – техно)

лога виробництва і переробки

продукції тваринництва. Людина

постійно має працювати над

собою, самовдосконалюватися,

вважає він, тому наразі пише кан)

дидатську дисертацію з господар)

ського права. 

У Кобзівці в родині Третяко)

вих 2011 року народилася друга

донечка. Мама Галя віднайшла

себе не лише як берегиня сімей)

ного затишку, а й розпочала в Ук)

раїні свій бізнес. Маючи за пле)

чима вищу педагогічну освіту і

десятирічний досвід роботи в те)

атрі, Галина стала чи не єдиною

в районі організаторкою культ)

масових заходів і свят, у тому

числі й виїзних, для дітей і до)

рослих. Як приватний підпри)

ємець ця моторна особистість

створила близько двох десятків

робочих місць у сфері послуг. На)

приклад, Галя облаштувала в рай)

центрі Красноград ошатне кафе

«Піца» таким чином, щоб туди

можна було ходити з дітьми, від)

значати свята цілими родинами.

Тут створили атмосферу відпо)

чинку і домашнього затишку, до)

дали до меню чимало смаколи)

ків, облаштували дитячі столики

з вільним набором олівців, фло)

мастерів, фарб і паперу для ма)

лювання. Для кафе придбали ба)

гатофункціональну преміум)ка)

воварку, тож тепер батьки можуть

насолодитися 18)ма видами за)

пашної заварної кави, а діти тим

часом у власній компанії, або

разом із дорослими, помалювати

чи погратися.

Євген Андрійович від першо)

го дня поринув у роботу. Попервах

йому, наче юнзі, було важко утри)

мувати штурвал чималого судна

«Промінь». Однак ухвалене рі)

шення зберегти господарство

жодного разу не піддав сумніву. «У

мене на столі стоїть портрет Івана

Михайловича. З першого погляду

видається, що дідусь надто сер)

йозний на ньому, хоча в житті він

був напрочуд світлою й усміхне)

ною людиною. У складних питан)

нях я подумки із ним раджуся, і

мені здається, що він завжди від)

повідає. Принаймні можна поба)

чити, як змінюється вираз його

очей. І тоді стає зрозумілим, чи

правильне моє рішення. У важку

хвилину кожен має в щось вірити,

я вірю в його допомогу!»

На нещодавніх виборах до

Верховної Ради команда Євгена

Третякова, а сьогодні вже можна

говорити про його колег по робо)

ті саме так, відкрито не підтриму)

вала жодного кандидата. «Бо

коли тебе про щось просять і на)

магаються пропонувати, то стає

зрозумілим, що в майбутньому це

доведеться відпрацьовувати, –

пояснює він. – Або в політику

пірнати з головою відразу, лімі)

туючи ризики виключно своєю

інтуїцією і везінням, або взагалі

не влазити в неї. З іншого боку,

якщо не втручатися, то де ми

найближчим часом опинимося?

Тому для себе я зробив вибір –

працювати на своїй землі для

своєї крани і не продаватися. Бо

дотепер «віджимали» крупний

бізнес – припортові елеватори,

логістичні компанії тощо. Неза)

баром, якщо це не припинити,

почнуть тиснути і відбирати біз)

нес у середнячків. Адже за остан)

ні чотири роки з 13 тисяч таких

середніх господарств, як наше, в

країні залишилося вісім. У нашо)

му Красноградському районі вза)

галі лише два приватники спро)

моглися працювати в сільському

господарстві, включаючи нас.

Решта господарств – вже частки

холдингів, із відповідними зада)

чами і можливостями. Щоправда,

трапляються випадки вітчизня)

них агрохолдингів, які зберігають

тваринництво, а отже робочі

місця для селян, опікуються со)

ціальною сферою. Проте довкола

нас таких немає. І ми змушені

цим холдингам, які лише орють і

збирають, протистояти. Проти)

стояти попри численні намаган)

ня нас поглинути і тиск через без)

кінечні перевірки діяльності

всіма фіскальними органами,

попри спроби захопити підпри)

ємство зсередини шахрайськими

методами. Ми змушені доводити

право на існування своєю працею

і бажанням доказати, що такі гос)

подарства,  як наше, можуть

ефективно працювати».
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На службі у хлібного моря

“Напередодні Дня працівників сільського господарства України хочу привітати всіх
трударів із цим святом. Побажати натхнення, сили духу й віри в себе і нашу

прекрасну країну. Тепер я точно знаю, що лише робота біля землі ладна приносити
справжнє щастя всім, хто її любить!” Євген Третяков



Чинний керівник господар)

ства зізнається, що Іван Михайло)

вич не дуже долучав його до робо)

ти, казав, що онук іще наробить)

ся. Щоправда, на прохання Євге)

на, віддав йому збитковий напря)

мок роботи господарства – роз)

дрібну торгівлю. Крім господарсь)

кої крамниці, де торгували пере)

важно власноруч вирощеною про)

дукцією, в Кобзівці інших продав)

ців практично не було. Додавали

збитковості виїзна торгівля і вже

згадуване кафе в райцентрі. За пі)

вроку новоналагодженої роботи

Євгенові вдалося вп'ятеро скоро)

тити збитки, через рік торгівля

була виведена «в нуль». А через

наступні шість місяців ця сфера

почала приносити господарству

прибуток. 

Паралельно Євген обрахову)

вав інші напрямки роботи, розро)

бляв інші проекти. Так сталося,

зізнається він, що потенціал під)

приємства був набагато вищим,

ніж Гулий)керівник про нього

знав.

«Через передчасну смерть

Івана Михайловича другого трав)

ня минулого року я сів у його ди)

ректорське крісло і найперше по)

кликав до себе головного бухгал)

тера зі зведеннями. Результати

виявилися, чесно кажучи, невтіш)

ними. Однак відчуття гіпервідпо)

відальності за долю господарства і

долю села, закладене дідусем, пе)

реважило острахи. Я дивився на

показники і цифри не як госпо)

дарник, а як економіст. У нас і

була, можна сказати, олімпійська

система господарювання – окре)

мо рослинницький напрямок,

тваринницький, паливно)енерге)

тичний, соціальний тощо. Тобто

кожен тягнув ковдру господарства

на себе. Тож першим кроком

стало переведення цієї системи на

спільний «хоровод», бо інакше

далі рухатися було неможливо. 

У той час неоціненну підтрим)

ку мені надав Іван Данилович

Глянь, директор ПСП ім. Фрунзе

с.Бердянка на Харківщині – учень

і щирий товариш діда, а тепер –

мій учитель і друг».

За час роботи Євгена Третяко)

ва на посаді директора «Променя»

всі 265 працівників залишилися

на роботі, пішов лише головбух.

Він зізнається, що було дуже

важко водночас почати керувати

людьми, які пестили і вчили його

маленьким, і яким було важко пе)

реламати стереотип, що їхній го)

лова – нетямущий в сільському

господарстві «гарадской парень».

Минулого року Гулий практично

закінчив посівну, а нащадки лише

досівали. Цьогоріч все сіяли і зби)

рали самостійно, адже профільні

керівники і фахівці – насправді

дуже грамотні виконавці. Вони не

економісти, та для їхньої роботи

це і не потрібно, проте свою га)

лузь знають достеменно. Для їх)

ньої хорошої роботи слід створити

належні умови, забезпечити їх за)

собами виробництва, зберегти со)

ціальний пакет і покласти можли)

вість ухвалювати рішення і відпо)

відати за них. 

«Цього року ми досягли чима)

лих результатів, – веде далі дирек)

тор господарства, – ми отримали

рекорд по пшениці – вона вся 2)

го класу врожайністю 65,4 ц/га.

Рекорд по ярому ячменю – 52

ц/га. 

Горох середнячком – 29 ц/га,

соняшник підвів, бо потрапив у

спеку – 30,6 ц/га, соя – 20 ц/га.

Цукрові буряки продовжуємо

сіяти на 300 га, вони дали у залі)

ковій вазі 561 ц/га (з поля було 620

ц/га).

Окремим рядком стоїть куку)

рудза – 2014 року її середня вро)

жайність становила 100 ц/га в до)

опрацьованому зерні, яке зайшло

на склади. Ми прорахували еко)

номіку, і  я можу сказати, що

можна ще додати врожайності,

вклавши порівняно небагато в

гектар. Я певен, що ми в масшта)

бах країни цілком здатні нарости)

ти врожайність пшениці й ячменю

до рівня французів, а кукурудзи –

до американців і отримувати не

60, а 120 млн тонн збіжжя.

За таких потенційних можли)

востей саме АПК залучить най)

більшу кількість інвестицій і кре)

дитів. Сьогодні банки натомість

спекулювати на курсі валют і

заганяти гривню в глухий кут,

мають влаштувати демпінгове

кредитування АПК, скажімо під

10%. Селяни радо пристануть на

таку пропозицію, бо вже не зали)

шилося бажаючих брати і не по)

вертати. Нині працюють лише ті

аграрії, які хочуть і можуть це ро)

бити. Ці «легкі» кредити дадуть

можливість підняти економіку

держави та заробити хороші гроші

і аграріям, і банкам. Однак банкі)

ри, на противагу від селян, не

звикли ризикувати. 

Наше господарство працює на

власних обігових коштах, прак)

тично не бере кредитів. Легкі кре)

дити вже себе окупили, бо прид)

бана за їхній рахунок сільгосптех)

ніка вже окупила себе, скоротив)

ши витрати на виробничі процеси

і пальне вчетверо.

У молочнотоварному вироб)

ництві ми за останні півтора року

додали до щоденного валу 4 тонни

молока, і сьогодні отримуємо зал)

ежно від сезону 16)17 тонн екстра)

класу на добу. І це без збільшення

поголів'я. У нас так і залишилося

800 дійних корів з 2300 ВРХ. Се)

редня продуктивність на корову

торік становила 6500 кг, цьогоріч

плануємо вийти на 7000)7100 кг.

Економіка молока вираховується

через кормову базу, тобто через

рослинництво як допоміжну га)

лузь. Тобто ти маєш контролювати

фахівців, які займаються рослин)

ництвом, щоб отримати якісний

матеріал для підготовки належної

кормової бази.

Ми не відмовляємося від сви)

нарства, хоча мені багато спеціа)

лістів доводили, що воно збитко)

ве. Проте в господарстві 70% пра)

цівників зайнято у тваринництві.

Зрозуміло, що можна вийти лише

на рослинництво і півроку взагалі

відпочивати. Однак Іваном Гулим

ще близько 40 років тому було за)

кладено, що тваринництво в гос)

подарстві – на першому місці.

Нарешті цього року господар)

ство отримало документи на орен)

ду ставків, тож ми зайнялися ри)

борозведенням.

Дід завжди вчив, що на нашій

землі можна отримувати хороші

врожаї лише тоді, коли сіяти те,

що сіяли наші діди і прадіди, і

коли робити це їхніми методами.

Зараз багато хто женеться за ноу)

тілом і стріп)тілом, та наші чор)

ноземи цього не люблять. І я не

прихильник цього. Як приклад,

цьогоріч ми посіяли по ячменю

один сорт кукурудзи на двох сус)

ідніх полях через межу – по оран)

ці і на полі, що було задисковане.

По оранці ми зібрали 110 ц/га, за

мінімальним обробітком – 90.

Хтось відразу починає рахувати

легку економіку: плуг вимагає

більших витрат тощо. Але ми не

оратимемо поле чимраз, крім

того, ми під оранку внесли гній,

тож наступного року це поле

дасть іще більший урожай. Але це

не означає, що у нас крім плугів

немає ґрунтообробної техніки,

навпаки – вона в нас на всі сма)

ки. І ми її активно використовує)

мо. Щороку купуємо кращі світо)

ві зразки, вони дозволяють не

лише суттєво скоротити витрати

коштів і часу, а й людям прино)

сять задоволення».

Однак всі виробничі показни)

ки, переконаний наш співрозмов)

ник, нічого не варті без людей, без

загального благополуччя села.

Господарство в соціальну сферу

традиційно вкладало мільйони

гривень, тож ця добра традиція

продовжується. «Людей слід пре)

міювати за хорошу роботу, – на)

полягає він. – Однак ці витрати

мають поєднувати в собі потреби

людей, потреби села і господар)

ства. За півтора року селяни отри)

мали близько 900 тис. грн безвід)

соткових кредитів на придбання і

ремонт житла, нових автомобілів,

навчання дітей тощо. Для того,

щоб знизити вартість енергоносіїв

в умовах їхньої дорожнечі і дефі)

циту, які зберігатимуться в май)

бутньому, ми впровадили проект з

утеплення житлових і офісних

приміщень в селі. Наші мешканці

витратили так само безвідсоткові

кредити на обшивку будинків, за)

міну вікон і дверей, покрівлі. І

якщо влітку це було поодиноке

явище, то ближче до осені стало

дуже популярним».

Тетяна Шелкопляс

Усі фото автора
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На службі у хлібного моря

Початок на стор. 9

Євген ТРЕТЯКОВ на одному з полів ПАОП «Промінь»

Молочнотоварна ферма ПАОП «Промінь»

На клубі у с.Кобзівка встановили меморіальну дошку на честь 
багаторічного керівника господарства, Героя України І.М.ГУЛОГО

Меморіал воїнам, загиблим 
у Великій Вітчизняній, с.Кобзівка

Пам’ятний знак на честь земляків,
що виходили у море, м.Красноград
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НОВИНИ ï СТИСЛОІндекси цін на товари і послуги

в Україні у жовтні 2014 року

У ПЕРЕРОБНІЙ промисловості ціни

підвищилися на 1,7%. При цьому у

виробництві коксу та коксопродуктів

зростання цін становило 17,3%, ме)

талургійному виробництві, вироб)

ництві готових металевих виробів,

крім машин та устаткування – 2,1%,

хімічних речовин і хімічної продукції

– 1,5%, машин і устаткування, не

віднесених до інших угруповань –

1,2%, електричного устаткування –

1,1%. Водночас у виробництві про)

дуктів нафтоперероблення зафіксо)

вано зниження цін на 0,7%.

У виробництві харчових продук)

тів, напоїв і тютюнових виробів про)

дукція подорожчала на 1,3%, у т.ч. у

виробництві чаю та кави – на 8,2%,

тютюнових виробів – на 4,9%, пере)

робленні фруктів і овочів – на 2,6%,

виробництві напоїв – на 1,6%, хліба,

хлібобулочних і борошняних виробів

– на 1,5%, м'яса та м'ясопродуктів –

на 1,3%. Водночас у виробництві

цукру ціни знизилися на 7,9%.

У постачанні електроенергії, газу,

пари та кондиційованого повітря від)

булося зниження тарифів на 5,4% за

рахунок здешевлення електроенергії

на 5,9%. Продукція добувної про)

мисловості і розроблення кар'єрів у

жовтні подешевшала на 3,3%. 

За матеріалами Держстату України

Експрес6випуск від 6 листопада 2014 р.

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Товари та послуги

Жовтень 2014 до

вересня 
2014

грудня 
2013

жовтня 
2013

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 102,4 119,0 119,8

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 102,6 118,5 119,8

Продукти харчування загалом 102,5 118,3 119,6
Хліб та хлібопродукти 102,8 123,5 123,3

Хліб 103,5 122,6 122,6
Макаронні вироби 102,3 119,9 119,4

М'ясо та м'ясопродукти 103,3 124,6 123,4
Риба та рибопродукти 101,4 128,6 127,5
Молоко 103,0 106,4 112,5
Сир і м'який сир (творог) 101,8 108,4 111,8
Яйця 113,2 122,3 122,6
Масло 101,1 107,4 111,6
Олія соняшникова 101,7 116,5 112,0
Фрукти 97,9 159,3 154,1
Овочі 104,7 73,6 81,9
Цукор 95,9 133,7 152,8
Безалкогольні напої 102,9 121,1 121,6
Алкогольні напої, тютюнові вироби 102,5 122,2 124,8
Одяг і взуття 106,4 110,8 110,9

Одяг 105,3 109,3 109,3
Взуття 108,1 113,1 113,5

Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 102,2 127,0 127,0

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 101,0 101,2 101,2

Утримання та ремонт житла 101,8 120,6 120,5
Водопостачання 100,3 147,4 147,4
Каналізація 100,3 169,3 169,3
Електроенергія 100,0 111,3 111,3
Природний газ 100,0 162,8 162,8
Гаряча вода, опалення 108,5 116,1 115,5

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 102,6 119,5 119,4

Охорона здоров’я 102,0 123,6 124,0
Медичні товари, ліки та обладнання 103,0 135,4 135,6
Амбулаторні послуги 101,2 112,8 113,4

Транспорт 99,3 135,0 134,2
Паливо і мастила 98,0 155,8 152,8
Транспортні послуги: 100,6 120,2 120,5

Залізничний пасажирський транспорт 100,3 120,0 119,6
Автодорожній пасажирський транспорт 100,5 119,9 120,1

Зв’язок 100,9 102,0 102,0
Відпочинок і культура 101,4 117,1 117,1
Освіта 100,4 104,5 104,4
Ресторани та готелі 102,0 110,4 110,7
Різні товари та послуги 102,6 116,0 118,9

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у жовтні

ціни на продукти харчування та бе)

залкогольні напої зросли на 2,6%.

Найбільш суттєво (на 13,2% та

11,2%)подорожчали яйця та сало. На

5,4)1,7% зросли ціни на рис, овочі,

хліб,м'ясо та м'ясопродукти,  молоко

та молочні продукти, безалкогольні

напої, макаронні вироби, соняшни)

кову олію. Водночас знизилися ціни

на цукор та фрукти (на 4,1% та 2,1%).

Ціни на алкогольні напої та тю)

тюнові вироби підвищилися на 2,5%,

у т.ч. тютюнові вироби – на 2,9%, ал)

когольні напої – на 2,2%.

Зростання цін (тарифів) на

житло, воду, електроенергію, газ та

інші види палива на 2,2% відбулося

головним чином за рахунок підви)

щення цін на опалення та тверде па)

ливо (на 10,8% та 7,8%), а також

плати за оренду житла на 2,6%. 

Подорожчання у сфері охорони

здоров'я на 2,0% насамперед спричи)

нено зростанням цін на фармацев)

тичну продукцію на 3,0%.

Зниження цін на транспорт у ці)

лому на 0,7% у першу чергу пов'язано

зі здешевленням палива та мастил на

2,0%, а також автомобілів на 0,3%. 

Зростання тарифів у сфері зв'язку

на 0,9% відбулося за рахунок підви)

щення абонентної плати за користу)

вання телефоном на 6,5%.

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2013614 рр. (до попереднього місяця)

Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2013614 рр. (до попереднього місяця)  

Товари та послуги

Жовтень 2014 до

вересня 
2014

грудня 
2013

жовтня 
2013

ПРОМИСЛОВІСТЬ 99,3 126,5 125,9

Переробна промисловість 101,7 127,9 128,2

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 101,3 120,9 122,6

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 101,3 125,5 124,3

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 100,7 107,8 112,0

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 101,5 122,7 123,1

Виробництво цукру 92,1 120,7 133,3
Виробництво напоїв 101,6 114,1 114,9

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %

Опитування EBA: 
інвестпривабливість
України знову 
знижується
Вперше після зміни влади в
державі бізнес заявляє про
погіршення інвестиційної
привабливості України. Такі
дані містяться у черговому
огляді, підготовленому Євро#
пейською бізнес#асоціацією
(EBA), про що повідомляє
Європейська правда. Зараз
інвестиційна привабливість
оцінюється бізнесом на рівні
2,65 бала (за 5#бальною шка#
лою), тоді як кварталом рані#
ше – на рівні 2,74 бала. Варто
відзначити, що після зміни
влади у країні цей показник
зростав два квартали поспіль.
Загальна оцінка формується
на основі кількох індикаторів.
При цьому протягом остан#
нього кварталу оцінка ниніш#
нього інвестиційного клімату
не змінилася – лише 2,1 бала.
Натомість бізнес погіршив
оцінку прибутковості бізнесу
– з 3 до 2,9 бала.
Зі 121 керівника підприємств,
що брали участь у нинішньо#
му опитуванні, лише 12% на#
зивають нинішній інвестицій#
ний клімат сприятливим
(повністю або частково).
Втім, це більше, ніж три міся#
ці тому – 8%.
Натомість несприятливим
його називають 73% респон#
дентів (раніше – 71%). Прин#
циповий момент – однознач#
но неприйнятним інвестицій#
ний клімат зараз називають
28% керівників компаній,
тоді як раніше – 21%.
В нинішніх умовах все менше
представників бізнесу приді#
ляють уваги фактору підпи#
сання Угоди про асоціацію з
ЄС. Позитивним фактором
його назвали лише 4% рес#
пондентів.
Ще 18% керівників компаній
задоволені політичною стабі#
лізацією внаслідок проведен#
ня парламентських виборів, а
ще 13% відчули на собі кроки
уряду у царині дерегуляції.
Водночас 44% респондентів
заявили, що не помітили
жодних позитивних змін про#
тягом останніх трьох місяців.
Варто відзначити, що бізнес
поступово звикає до війни на
Донбасі – серед негативних
змін про це згадали лише
30% респондентів. 28% ке#
рівників компаній занепоко#
єні ситуацією із курсом грив#
ні, а ще 27% – відсутністю ре#
альних реформ. Про поси#
лення корупції заявили 11%
респондентів.
Нагадаємо, EBA проводить
щоквартальне опитування
своїх членів з середини 2008
року. Найвищий показник –
3,39 бала – було досягнуто у
II кварталі 2011 року, а най#
нижчий – 1,81 бала – у IV
кварталі минулого року.

СТАТИСТИКА Держстат України індекси цін на різні
групи товарів та послуги. Індекс споживчих цін (ІСЦ) у
жовтні 2014 року становив 102,4%, з початку року –
119,0%; індекс цін виробників промислової продукції (ІЦВ)
у жовтні становив 99,3%,з початку року – 126,5%.



Розвинені країни все більше

уваги приділяють альтернаN

тивним джерелам енергії. НаN

приклад, в Європі вже нікого

не здивуєш встановленими

на будинках сонячними панеN

лями, що перетворюють світN

ло на електроенергію. В УкраN

їні теж будують сонячні елекN

тростанції, але переважно

промислові. А ось в побуті

вони, на жаль, масово поки

не використовуються. Між

тим науковці Національного

університету «Львівська поліN

техніка» створили гнучку гіN

бридну систему з сонячної баN

тареї, суперконденсатора і

електронного блоку, що не

має аналогів у світі. Тобто все

звели в єдину автономну сиN

стему енергозабезпечення. 

ОДИН із найвпливовіших тех)

нічних експертів – американсь)

кий журнал «Наука і дослі)

дження» (R&D Magazine) –

вніс винахід львів'ян поряд із

роботами НАСА до переліку

100 кращих розробок світу, що

відповідає «Оскару» серед ви)

нахідників!

– Гібридна система схожа на

листковий пиріг: зверху сонячні

батареї, а під ними суперкон)

денсатор, – розповідає один із

розробників, д.ф.)м.н., профес)

ор кафедри фізики Львівської

політехніки Григорій Ільчук. –

Вона гнеться, кріпиться до чого

завгодно. При цьому система

ефективніша і значно дешевша

закордонних негнучких анало)

гів, набагато легше, «бере» і роз)

сіяне світло, вона екологічно

безпечна. Сфера застосування

величезна. Наприклад, освітить

туристичну палатку, забезпечить

енергією побутові прилади.

Прикріплена до сумки, зарядить

ваш мобільний телефон...

Кажуть, усім великим вина)

ходам передує випадковість. Так

сталося і цього разу.

– До мого колишнього учня,

який працює в одному амери)

канському НДІ, звернулися спі)

вробітники Тайванської тек)

стильного науково)дослідного

інституту з пропозицією розпо)

чати роботи у сфері акумулято)

рів сонячної енергії для пере)

творення її на електричну, – зга)

дує другий розробник, профес)

ор Віктор Токарєв. – Вимога –

гнучкість та ефективність кон)

струкції. У США цим не займа)

лися, порадили звернутися до

Львівської політехніки. Замов)

ники спочатку скептично по)

ставилися до цієї пропозиції:

«Там розгул криміналу, хаос! Та

й що може запропонувати еко)

номічно відстала країна?»

Однак на контакт з нами все ж

вийшли.

– Вони дійсно вели себе

дуже насторожено, – підтвер)

джує Григорій Ільчук. – Спершу

приїхали до Львова, ознайоми)

лися з нашими розробками, па)

тентами, лабораторіями, а вже

потім заговорили про перший

етап роботи – створення гнуч)

кого суперконденсатора.

– Я почав займатися супер)

конденсаторами спільно з чле)

ном)кореспондентом НАНУ

Корнієм Товстюком іще 1992

року, а через рік для проведення

розробок зареєстрував у Львові

ТОВ «Ацер», в активі якого

тепер патенти в Україні і за кор)

доном, співпраця з компаніями

США, Японії, Німеччині. Однак

думка зробити суперконденсато)

ри гнучкими ніколи в голову не

приходила, – вступає в розмову

третій учасник проекту, к.ф)м.н.

Ігор Чернілевський. – Подума)

ли – можемо! А потім здивува)

лися: навіщо? Тайванські тек)

стильники пояснили: «Ми роби)

мо новий вид одягу – «енерге)

тичний» текстиль». Відмінна

ідея!

Нами був проведений коло)

сальний обсяг роботи. При

цьому замовник встановив дуже

жорсткий контроль, кожен зра)

зок возили до Тайваню на тесту)

вання. Ставлення до нас зміни)

лося лише після інноваційного

форуму в Тайвані. Наш супер)

конденсатор, представлений

тайванської стороною, мав при)

голомшливий успіх. Всі дивува)

лися: «Як, це розробила Украї)

на?» Після чого співробітництво

стало ще більш щільним. Прой)

шли другий етап створення гі)

бридної системи...

У Трускавці проходив міжна)

родний економічний форум –

на нас нуль уваги. Те ж саме на

форумі з енергозбереження. Але

зате у Флориді (США) нам вру)

чили «Оскар» серед винахідни)

ків. Це додало впевненості. А то

ми вже засумнівалися: чи тим

займаємося?

Замовники отримали кілька

патентів на цей винахід у Тайва)

ні, Євросоюзі, США та Японії,

заплативши $50 тис. Текстиль)

ники починають виробництво

гнучкої автономної системи

енергозабезпечення, допрацьо)

вують технологію, українці ж

модифікують свою систему.

– Прикро, що в нашій країні

все це не потрібно, – нарікає

Григорій Ільчук. 

Впровадження розробки у

виробництво вимагає серйозних

інвестицій, а інвесторів в Украї)

ні напевне вже і не залишилося.
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Винахід науковців Львівської
політехніки внесено до списку 
100 кращих розробок світу

Шановні читачі!

З питань редакційної передплати телефонуйте: 
(044) 227�9355, 235�7324 або пишіть: info@agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2015�й рік 

в будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990

Триває передплата на український тижневик ділової інформації

газету «АГРОПРОФІ» на 2015�й рік.

«АГРОПРОФІ» – це газета про реальну практику впровадження
сучасних технологій агровиробництва і управління для досягнення
максимальної ефективності. Ми заповнюємо вакуум ОПЕРАТИВНОЇ,
ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ для фахівців АПК, які приймають
рішення: керівників і менеджерів, власників бізнесу та інвесторів.
Передплатити нашу газету ви можете у будь#якому відділенні УДППЗ
«Укрпошта» за Каталогом передплатних видань України. Вартість
передплати за Каталогом на пошті – 25,85 грн на місяць. 
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію. 
Вартість редакційної передплати у 2015 році – 25,00 грн на місяць.

Девальвація 
та зниження
пропозиції
підняли ціни
на м'ясо птиці

Протягом січня#вересня по#
точного року оптові ціни на
м'ясо птиці зросли на 26%,
роздрібні – на 37%,
повідомляє Аналітичний де#
партамент УАК. Ціни підви#
щилися також на ринку сви#
нини та яловичини. Загаль#
ним фактором підвищення
цін стала девальвація націо#
нальної валюти, яка почалася
у березні поточного року.
Знецінення гривні призвело,
насамперед, до зростання цін
на матеріально#технічні ре#
сурси, які використовуються
для с/г, у тому числі для пта#
хівництва.
Але крім цього мали місце й
особливі фактори, під дією
яких формувались ціни на
окремі види м'яса.
Крім девальвації, рівень цін
на м'ясо птиці формувався із
урахуванням змін у зовнішній
торгівлі. Так, за січень#вере#
сень поточного року обсяги
виробництва м'яса птиці у по#
рівнянні з аналогічним періо#
дом минулого року майже не
змінилися і становили 635
тис. тонн. Але значне скоро#
чення обсягів імпорту м'яса
птиці за вказаний період на
17,1 тис. тонн та нарощування
експорту на 22,4 тис. тонн
знизили загальну пропозицію
м'яса птиці на 7% або на 40,3
тис. тонн. Це стало додатко#
вим фактором підвищення
ціни на популярний вид м'яса.
Слід зазначити, що такі фак#
тори зумовили підвищення
роздрібних цін на м'ясо птиці
тільки за жовтень поточного
року на 5,8% (з 29,1 до 30,8
грн/кг).
Така ситуація стимулюватиме
подальше нарощування обся#
гів виробництва м'яса птиці,
адже високі внутрішні ціни та
девальваційне» зростання цін
на імпортну продукцію забез#
печуватиме прибутковість га#
лузі птахівництва.

11 Листопада – Міжнародний день енергозбереження
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Вирішення актуальної проN

блеми для всіх навчальних

закладів щодо економії енерN

горесурсів і, відповідно, кошN

тів на оплату за тепло в опаN

лювальний період знайшли у

Кременчуцькому національN

ному університеті імені МиN

х а й л а  О с т р о г р а д с ь к о г о

(КрНУ). Тут донедавна частка

плати за теплову енергію

складала 74% від усіх комуN

нальних платежів. 

МАЮЧИ фахових науковців у

галузі енергозбереження, ще

2011 року на кафедрі систем ав)

томатичного управління та елек)

троприводу ІЕЕСУ створили та

випробували автоматизовану си)

стему оперативного контролю та

віддаленого керування теплос)

поживанням будівель, яка має

модульну архітектуру, викори)

стовує стандартне промислове

устаткування, промислові про)

токоли обміну інформацією між

рівнями, локальну телекомуні)

каційну мережу університету й

розроблене програмне забезпе)

чення.

За розробку цієї системи ке)

рування теплозабезпеченням

приміщень КрНУ взявся к.т.н.

доцент Андрій Перекрест, по)

клавши в основу впровадження

сучасних автоматизованих си)

стем моніторингу та управління

теплоспоживання у будівлях уні)

верситету. 

– На початковому етапі

необхідно обов'язково встанови)

ти тепловий лічильник для виз)

начення достовірної кількості

споживаної будівлею теплової

енергії, – зазначає Андрій Пере)

крест. – Далі – виконати локаль)

ну автоматизацію теплового

вузла для зміни теплової потуж)

ності в залежності від зовнішньої

температури, і, нарешті, встано)

вити рішення для віддаленої

зміни параметрів локальних кон)

тролерів і формування звітної до)

кументації. У КрНУ така система

вже створена і успішно функціо)

нує. Система впроваджена в чо)

тирьох навчальних корпусах. Ви)

конана починаючи з 2011)2012

років поетапна модернізація те)

плових пунктів дозволила змен)

шити сезонне теплоспоживання

в регульованих корпусах на 570

Гкал, що становить більше 500

тис. грн. Система автоматичного

регулювання має в своєму складі

електронний контролер Santos

ECL Comfort 200 із погодною

компенсацією температури те)

плоносія. До контролера приєд)

нано датчик температури тепло)

носія, датчики зовнішньої і вну)

трішньої температури. Викори)

стовується циркуляційний насос

і клапан із електроприводом. Для

контролю витрати теплоносія в

кожному індивідуальному тепло)

вому пункті (ІТП), де опалення

будинку підключене до системи

централізованого теплопостачан)

ня міста, встановлено тепловий

лічильник. 

На першому етапі економія

склала 7%, але вдосконалення

системи дасть зростання еконо)

мії теплових ресурсів до 15%, –

переконаний автор ідеї. На його

думку, досвід упровадження суча)

сних засобів автоматизації та

диспетчеризації в роботу інже)

нерних систем будівель реально

зменшить навчальними заклада)

ми споживання теплової енергії

на опалення. Використання по)

дібних рішень у житлових ба)

гатоповерхових будинках

також дозволить не тільки по)

ліпшити їх гідравлічні та те)

плові режими за рахунок до)

даткової циркуляції теплоно)

сія, але й зменшити квартпла)

ту для кожного домовласника.

Досвід будинків, котрі вже ви)

користовують ІТП, показує

економію 25)30% теплової

енергії за сезон. Ще більший

ефект економії досягається у

будівлях, де перебування лю)

дей є періодичним – школи,

дитячі садочки, офіси. Тут

можна економити на переве)

денні температури приміщень

на нижчий режим при відсут)

ності людей – по годинах

доби.

ПресNслужба КрНУ

Університет 
економить на опаленні

Автор ідеї та відповідальний виконавець Андрій ПЕРЕКРЕСТ (праворуч) 
та асистент кафедри САУЕ Сергій РОМАНЕНКО біля ІТП навчального корпуса

Рухома сонячна
електростанція
на службі 
у фермера
У с.СТЕПАНІВКА Новоукраїнсь)

кого району на Кіровоградщині

запрацювала перша в Україні ру)

хома сонячна електростанція. Іні)

ціатором ідеї і першопрохідцем у

цій царині виступив непосидючий

ентузіаст – директор фермерсько)

го господарства «Омельяненко»

Сергій Омельяненко.

Цей проект вирізняється за)

стосуванням унікальних систем

управління та динамічного сте)

ження за сонцем. Ефективність

нових технологій рухомих плат)

форм порівняно із нерухомими

вища на 30 відсотків, розповідає

власник електростанції Сергій

Омельяненко. За його словами,

кожна рухома платформа виро)

бляє до 5 кіловат на 1 годину, на)

земна сонячна електростанція має

потужність 90 кВт. Цього достат)

ньо, щоб забезпечити електрикою

та теплом фермерське господар)

ство, адміністративну будівлю та

елеватори. А надлишки енергії –

продавати державі за «зеленим та)

рифом» по 25 євроцентів за кіло)

ват. Показники же зібраної елек)

троенергії можна перевіряти в он)

лайн)режимі. 

Унікальний для України про)

ект вартував підприємцю три мі)

льйони гривень. Монтаж об'єкту

площею 2,7 га на території елева)

тора господарства компанія «Рен)

техно» здійснила впродовж двох

місяців. Проект відрізняється від

усіх раніше побудованих в Україні

тим, що при його реалізації впер)

ше були впроваджені кілька нових

технологій, таких як унікальна си)

стема управління режимами робо)

ти сонячної електростанції, а

також динамічна система стежен)

ня за сонцем. 

Цей проект, говорить госпо)

дар, експериментально)імідже)

вий, спрямований на розгортання

в нашій країні альтернативної

природної енергетики. Він покли)

каний задовольнити власні по)

треби фермерського господарства

в енергоносіях, тому приблизний

термін окупності сягає 6)7 років.

А строк придатності цих платформ

– 25 років. Тож, на думку Сергія

Омельяненка, цього часу має ви)

стачити для того, щоб держава пе)

рейняла досвід і почала викори)

стовувати безпечну і ефективну

енергію сонця.

Нагадаємо, що ФГ «Омелья)

ненко», про діяльність якого

«Агропрофі» писала 2008 року,

зберігає провідне місце серед ви)

робників сільгосппродукції на Кі)

ровоградщині. Господарство виро)

щує та реалізує продукцію рос)

линництва (зернові та технічні

культури), тваринництва (свинар)

ство, відгодівля ВРХ, птахівниц)

тво, у т.ч. – страусина ферма), має

елеватор ємністю 21 тис. тонн зер)

нових, займається переробкою

(виробництво борошна, хліба, пе)

чива, макаронних виробів тощо).

Останніми роками господар)

ство активно інвестує у відновлю)

вані джерела енергії, наприклад,

офісна будівля повністю опалю)

ється за допомогою теплових на)

сосів. Нині Омельяненко продов)

жує активно розвивати альтерна)

тивну енергетику в регіоні, впро)

ваджуючи спільно з «Рентехно»

проект енергонезалежного вулич)

ного освітлення селища.

На фото: Сергій ОМЕЛЬЯНЕНКО
біля новозбудованої рухомої сонячної

електростанції у с.Степанівка
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* 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 07 листопада 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) 189,04 5,1450 $0,0325 5,2625 $0,0475 5,3400 $0,0475 5,4025 $0,0600 5,4925 $0,0650
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 209,16 5,6925 $0,2450 5,7400 $0,2225 5,7775 $0,1850 5,7275 $0,1775 5,8450 $0,1750
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 200,69 5,4620 $0,2080 5,6020 $0,1780 5,7020 $0,1540 5,8020 $0,1400 5,9000 $0,1220
CBOT Чикаго (Кукурудза) 144,70 3,6750 0,1450 3,8050 0,1375 3,8950 0,1425 3,9625 0,1350 4,0300 0,1275

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

382,19 10,4025 0,6275 10,3675 0,5350 10,4025 0,5025 10,4450 0,4775 10,4825 0,4600

США. Ставки океанського фрахту на 07 листопада 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) 21
Схід Південної Америки (Бразилія) 30
Західна Африка (Нігерія) 49
Східне Середземномор'я (Італія) 35
Західне Середземномор'я (Марокко) 35
Близький Схід (Єгипет) 32
Японія 47 46

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 35
Західна Африка (Нігерія) 49
Близький Схід (Єгипет) 36

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) 30
Близький Схід (Єгипет) 32
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 52
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 36 34
Тайвань 27 25
Південна Корея 28 27
Японія 31 30

Канада у 2014/15 МР 
збільшує експорт зернових
ЗГІДНО з даними Управління статисти)

ки Канади (StatsCan), у період з 27 жов)

тня по 2 листопада поточного року обсяг

експортних поставок м'якої пшениці з

країни склав 227,8 тис. тонн, що відстає

від показника попереднього тижня (342,4

тис. тонн). Експорт твердої пшениці у

звітний період склав 78 (117,7) тис. тонн,

передає АПК)Інформ.

Усього станом на 2 листопада з почат)

ку поточного сезону Канада експортува)

ла 4,73 млн тонн м'якої пшениці проти

4,15 млн тонн за аналогічний період

роком раніше. Обсяг поставок пшениці

дурум зріс до 1,38 (1,09) млн тонн.

Що стосується експорту кукурудзи,

то він на звітному тижні, так само як і

тижнем раніше, не здійснювався. Усього

ж з початку 2014/15 МР Канада постави)

ла на зовнішні ринки 109,4 тис. тонн зер)

нової проти 15,2 тис. тонн за аналогічний

період роком раніше.

Обсяг поставок ячменя в період з 27

жовтня по 2 листопада поточного року

зріс до 10,7 тис. тонн проти 0,4 тис. тонн

тижнем раніше. Усього з початку сезону

2014/15 обсяг експорту канадської зерно)

вої склав 214,3 тис. тонн, що значно пе)

ревищує показник за аналогічний період

сезоном раніше (146,5 тис. тонн).

США: Попит на етанол 
може підтримати ціну 
на кукурудзу
ЗРОСТАЮЧИЙ експорт етанолу зі Спо)

лучених Штатів Америки може надати

підтримку цінам на американську куку)

рудзу, повідомляє «Зерно Он)Лайн». У

поточному сезоні (вересень)серпень) ви)

робництво кукурудзи, за оцінками Міні)

стерства сільського господарства США

(USDA), досягне рекордних 365,97 млн

тонн. Очікування рекордної врожайності

чинять тиск на ціни, які зараз перебува)

ють на найнижчому рівні за останні чо)

тири роки.

Низька ціна кукурудзи, основної си)

ровини для виробництва етанолу в США,

сприятиме збільшенню виробництва та

експорту етанолу. У вересні поточного

року США експортували 214,6 млн літрів

етанолу, що на 4% більше, ніж за анало)

гічний період в 2013 році і на 9% – в се)

редньому за останні п'ять років.

Крім експорту етанолу, вплив на вар)

тість кукурудзи може надати збільшення

попиту з боку споживачів фуражного

зерна.

Новини зернових ринків світу

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, 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 +3,3069 152,0404

CBOT – Березень'15 +3,2282 156,9220

CBOT – Травень'15 +3,2282 160,3077

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Листопад '14 +0,6225 189,2430

Euronext – Січень '15 +0,8093 193,2893

Euronext – Березень'15 +0,9836 198,2694

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Грудень'14 +4,0418 203,4131

CBOT – Березень'15 +2,9395 204,2950

CBOT – Травень'15 +2,6455 206,6466

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Січень'15 +0,8964 219,1235

Euronext – Березень '15 +0,8840 221,9248

Euronext – Травень '15 +1,0458 224,4148

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Лютий'15 $0,0872 419,8830

Euronext – Березень'15 $0,1868 424,5518

Euronext – Серпень'15 $0,3611 424,5518

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Грудень'14 $0,3481 196,4435

CBOT – Березень'15 +2,0886 198,4161

CBOT – Травень'15 +3,1329 198,9963

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Листопад '14 +0,8084 385,9558

CBOT – Січень '15 +2,0576 387,0581

CBOT – Березень '15 +2,2781 389,3362

Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Грудень'14 $1,6535 433,7551

CBOT – Січень '15 $1,1023 418,5433

CBOT $Березень'15 $0,6614 402,5600

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT – Грудень '14 $0,3304 70,6388

CBOT – Січень '15 $0,3084 70,9912

CBOT – Березень'15 $0,2643 71,4537

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Листопад`14 $1,5432 258,2712

CBOT – Січень`15 $1,6535 263,2316

CBOT – Березень '15 $1,5432 269,1841

Етанол Ціна ($) за літр

CBOT – Січень '15 +0,0132 0,5236

CBOT – Грудень '15 +0,0061 0,4851

CBOT – Березень'15 +0,0048 0,4690

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Листопад'14 $0,1101 3,0672

CME – Грудень '14 $0,0000 2,8899

CME – Січень'15 0,0000 2,8084

Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон – Грудень'14 0,0000 0,0000

Лондон – Березень'15 0,0000 0,0000

NYBOT – Березень '15 +7,7093 482,3000

NYBOT $Травень'15 +7,0485 359,0308

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 13 листопада 2014 року
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Середня врожайність сої 
на полях «Сварог Вест Груп» удвічі
перевищила показник по Україні
КОРПОРАЦІЯ «Сварог Вест Груп» завершила збір

сої на площі 38 тисяч гектарів. Середня врожайність

сої у 2014 році склала 3,8 т/га, що на 27% переви)

щує показник по компанії у 2013 році (3 т/га), та

майже удвічі перевищує середній показник по Ук)

раїні (2,07 т/га). На окремих полях було отримано

урожайність сої понад 5 т/га.

Соя є стратегічною культурою для «Сварог Вест

Груп», під посіви якої цього року було відведено

майже половину посівних площ корпорації у

Хмельницькій та Чернівецькій областях. На базі

корпорації створено власну комплексну технологіч)

ну інфраструктуру: від етапу правильного відбору

та підготовки насіння на насіннєвому заводі до

етапу доробки сої до готової товарної продукції з

використанням кращих сучасних технологій сорту)

вання та калібрування.

Високі показники врожайності та якісних харак)

теристик сої (зокрема, білок на рівні 38)43%) отри)

мані за рахунок використання якісного насіннєвого

матеріалу іноземної селекції (без ГМО), виважених

агротехнологій, повної імплементації підходів Pre)

cision Agriculture. Своєчасність проведення усіх тех)

нологічних операцій було забезпечено власним

парком сучасної високотехнологічної сільськогос)

подарської техніки.

АСТАРТА оприлюднила 
звіт за 9 місяців 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ дев'яти місяців 2014 року кон)

солідована виручка агропромислового холдингу

АСТАРТА зросла на 7% до 279 мільйонів євро, вало)

вий прибуток – на 1% до 116 мільйонів євро, а

EBITDA склала 102 мільйони євро, йдеться у пові)

домленні компанії. Грошовий потік від операційної

діяльності виріс на 67% до 81 мільйона євро. Ек)

спортна виручка склала 20% від продажів.

Продажі сегменту з виробництва цукру склали

140 мільйонів євро (50% від консолідованого дохо)

ду). В кінці серпня цукрові заводи холдингу розпо)

чали переробку цукрових буряків. На поточний мо)

мент перероблено більше 2 мільйонів тонн буряків

і вироблено понад 300 тисяч тонн цукру.

Компанією реалізовано комплекс заходів щодо

переведення двох цукрових заводів на використан)

ня вугілля. Крім того, введено в промислову ек)

сплуатацію біоенергетичний комплекс, який може

заміщати до 50% потреби в природному газі Гло)

бинського цукрового заводу в Полтавській області.

Доходи нового сегменту з переробки соєвих

бобів склали 57 мільйонів євро (20% від загальних

продажів). Обсяги реалізації основної продукції

склали 98 тисяч тонн соєвого шроту і 22 тисячі тонн

олії. Завдяки ритмічній роботі, вдалим технологіч)

ним рішенням і високій якості продукції, Глобинсь)

кий переробний завод в короткі терміни став одним

із лідерів галузі.

Доходи у сегменті сільськогосподарського ви)

робництва за дев'ять місяців склали 51 млн євро.

Більше 80% зернових було експортовано. Наразі

АСТАРТА завершує збір буряків та кукурудзи. По)

сіяно близько 50 тисяч гектарів озимини, які знахо)

дяться у гарному стані.  

Доходи сегменту молочного тваринництва скла)

ли 26 млн євро. Поголів'я збільшилося на 3% до 31

тисячі голів, а надої з однієї корови – на 11%. Обся)

ги продажу молока зросли на 14% до 75 тис. тонн.

«Наша компанія працює стабільно та надійно,

незважаючи на складну ситуацію в економіці краї)

ни, – коментує генеральний директор АСТАРТи

Віктор Іванчик. – Зараз ми зосередилися на питан)

нях підвищення операційної ефективності, реаліза)

ції фокусних проектів енергозабезпечення вироб)

ництва. Збалансована інвестиційна програма мину)

лих років, хороші виробничі результати наших під)

приємств і стійка бізнес)модель, створюють надій)

ну основу для майбутнього розвитку».

KSG Agro відзвітував за 9 місяців
АГРОХОЛДИНГ KSG Agro з активами в Україні в

січні)вересні 2014 року отримав чистий збиток

$26,489 проти чистого прибутку $11,785 млн за ана)

логічний період 2013 року, повідомляє портал

Діло.ua. Як йдеться у звіті компанії на Варшавській

фондовій біржі, її виручка за дев'ять місяців скоро)

тилася вдвічі – до $18,427 млн, операційний збиток

склав $5,174 млн проти операційного прибутку

$19,689 за аналогічний період минулого року.

Як наголошується у звіті, протягом дев'яти мі)

сяців цього року холдинг залучив банківські креди)

ти на загальну суму близько 2,27 млн грн, і $96 тис.,

які підлягають сплаті 2014)2015 рр.

За вказаний період погашені кредити на $11,789

млн, номіновані в доларах, і $0,463 млн (у гривнях).

За даними прес)служби, компанія завершила зби)

рання пізніх зернових.

Усього підприємствами холдингу зібрано близь)

ко 19 тис. т соняшнику, кукурудзи – 2,7 тис. т, сорго

– 0,6 тис. т. Вертикально інтегрований холдинг

KSG Аgro займається виробництвом, зберіганням,

переробкою і продажем зернових і олійних культур,

овочів і фруктів , а також свинарством. Його зе)

мельний банк становить приблизно 94 тис. га, у

тому числі в Криму – 28 тис. га.

За підсумками 2013 року агрохолдинг збільшив

консолідовану виручку на 56,3% – до $58,184 млн.

Водночас його чистий збиток склав $28,6 млн

проти чистого прибутку $11,66 млн у 2012 році,

EBITDA скоротилася майже в 10 разів – до $2,569

млн. KSG Аgro раніше оцінював можливі збитки від

втрати активів у Криму в $10 млн.

Укрпродукт інвестує 
в енергоефективність
УКРАЇНСЬКА продуктова компанія «Укрпродукт

Груп» планує 2015 року інвестувати в енергоефек)

тивність – за рахунок впровадження технологій з

переробки біомаси, повідомляє портал Діло.ua. Про

це повідомив голова правління компанії Сергій Єв)

ланчик.

«Незважаючи на те, що компанія і так знизила

споживання енергоносіїв, ми зараз дивимося на по)

дальшу економію у 2015 році», – пояснив він.

Крім того, Сергій Євланчик додав, що скоро)

чення споживання газу здійснюватиметься за раху)

нок впровадження технологій з переробки різних

видів біомаси. Компанія планує поставити нове

обладнання на виробництво, яке знаходитися в

Старокостянтинові. Сума запланованих інвестицій

не оголошувалася.

UkrLandFarming запускає 
новий елеватор на Тернопільщині
НАЙБІЛЬШИЙ український агрохолдинг Ukr)

LandFarming відкриває новий комплекс з елевато)

ром та потужностями з виробництва комбікормів в

с. Острів Тернопільської області. Як повідомляє

портал Latifundist.com, проект знаходиться на стадії

реалізації, перша стадія будівництва елеваторної ча)

стини завершена у 2014 р, а друга стадія і зведення

комбікормового заводу заплановано до кінця 2015 р

Потужність елеватора становить 157,8 тис. т од)

ночасного зберігання кукурудзи, а продуктивність

комбікормового заводу очікується на рівні 10 тонн

на годину.

Уже сьогодні ці потужності дозволяють зберіга)

ти на елеваторі більше 70 тис. т кукурудзи, уточни)

ли в прес)службі ULF.

Крім елеватора на території комплексу також

буде виробничий корпус комбікормового заводу

продуктивністю 10 т/год; адміністративно)побуто)

вий корпус, лабораторія, очисні споруди та інші

технологічні будівлі та приміщення.

Як уточнили в UkrLandFarming, в даний час

компанія управляє 10 вертикальними елеваторами і

216 складами підлогового зберігання загальною по)

тужністю одночасного зберігання понад 1,9 млн т.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ
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ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 13 листопада 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 10,15 10,70 10,70 1131 1131 $2,7% $39,7% 3,9%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 23,60 23,61 23,61 1881 555 $4,0% $42,7% 2,7%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 5,00 5,90 6,00 383 383 $6,3% $49,2% 0,0%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 1,43 1,57 1,43 152 190 $2,3% $73,5% 0,0%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 19,81 19,98 19,98 500 147 $24,0% $70,6% 1,3%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 69,37 71,50 72,49 435 128 $0,3% $27,5% 0,0%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 6,26 6,75 6,75 211 62 $4,9% $42,8% 0,0%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 2,32 2,50 2,50 78 23 $5,7% $78,8% 0,8%

Агротон Варшава AGT PW PLN 1,52 1,54 1,53 33 10 0,0% $21,5% 0,0%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 1,20 1,21 1,21 18 5 0,8% $89,7% $1,6%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 10,00 10,54 10,54 16 5 $12,9% $59,4% 0,0%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 6,50 8,50 7,50 3 5 0,0% $36,4% 0,0%
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Ринкова вартість акцій: АСТАРТА, PLN

Джерело: Bloomberg
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