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ЗА ДАНИМИ Мінагрополіти�

ки, станом на 11 грудня 2014 р.

зернові та зернобобові культури

обмолочено на площі — 14,6

млн га (99%), при врожайності

43,9 ц/га (у 2013 р. — 40,9 ц/га)

намолочено 64,1 млн тонн

зерна, у тому числі: кукурудзи

— 27,5 млн тонн.

Найвища урожайність зер�

нових у Хмельницькій — 64,2

ц/га, Вінницькій — 61,5 ц/га,

Сумській — 60,6 ц/га, Київ�

ській — 59,9 ц/га та Черкаській

— 58,2 ц/га областях.

Цукрові буряки викопано

на площі 331 тис. га (99% до

прогнозу) накопано 15,5 млн

тонн при врожайності 468 ц/га.

Зараз працює 14 цукрових заво�

дів (у 2013 р. — 14). Від початку

виробництва перероблено 13,71

млн тонн цукрових буряків, ви�

роблено 1632,9 тис. тонн цукру

(у 2013 р. — 1117,8 тис. тонн).

Станом на 04 грудня 2014 р.

сходи отримано на площі 7,2

млн га (95% до посіяних), з них

в доброму та задовільному стані

5,9 млн га (82%), в слабкому та

зрідженому стані — 1,3 млн га

(18%). 5% посівів (410 тис. га)

не утворили сходів. Найбільше

таких площ в Одеській, Мико�

лаївській, Кіровоградській та

Луганській областях.

Фактичні обсяги експорту

складають 16582 тис. тонн, з

яких: пшениці — 7674 тис.

тонн; кукурудзи — 5315 тис.

тонн; ячменю — 3406 тис. тонн

та інших зернових — 187 тис.

тонн. Завантажено на кораблі

— 414 тис. тонн.

Ціни попиту на зернові ко�

ливаються в залежності від ре�

гіону: на пшеницю 3�го класу —

від 2300 до 3100 грн/т, на фу�

ражну пшеницю 6�го класу —

від 1880 до 2730 грн за тонну. 

Ціни на продовольчу та фу�

ражну пшеницю складають: на

пшеницю 3 класу — 2690 грн/т,

на фуражну — 2274 грн/т. Се�

редні ціни на ячмінь становлять

2284 грн/т, на кукурудзу — 2020

грн/т.
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ВІДКРИЄ роботу Конгресу і

стане його першим питанням

— Круглий стіл між аграрними
комітетами Верховної Ради Ук�
раїни та Конгресу США. З обох

боків планується також участь

очільників і членів урядів,

представників світового аграр�

ного бізнесу й агровиробників. 

Другим серед основних пи�
тань заходу постане глибока пе�
реробка кукурудзи в Україні
(100�відсоткова переробка:

40% — біоетанол, 40% — висо�

коякісні кормові добавки,

решта — продукція для фарма�

цевтичної, парфумерної про�

мисловості, сухе паливо) і за�
лучення близько $3,5 млрд для
створення біопаливної проми�
словості в Україні. Це дасть мо�

жливість вітчизняним аграріям

отримати постійний ринок

збуту продукції, для країни —

це позбавлення зовнішньої

енергозалежності, вирішення

проблем зовнішньоторговель�

ного сальдо і стабілізація на�

ціональної валюти.

Третє питання — вирішення
проблеми виробництва ГМ�
сільгосппродукції в Україні
завдяки біопаливній промисло�
вості. З огляду на найближче

майбутнє, світ і Україна як

його невід'ємна частка, без

ГМ�сільгосппродукції  не�

можливі. Тому слід чітко вио�

кремити: ГМ�кукурудза може

успішно йти на виробництво

біоетанолу.

Підсумком роботи Третього

раунду V УЗК у Вашингтоні —

четвертим питанням — має
стати підписання міждержавної
Угоди між США та Україною в

галузі АПК до 2030 р. Угода —

це сигнал для інвесторів світу,

що з Україною можна і треба

мати справу. Це означає надхо�

дження інвестицій, технологій,

створення нових робочих

місць і переоснащення ба�

гатьох галузей економіки, які

пов'язані з АПК. Ми зможемо

на наявних площах збільшити

виробництво зернових до 120

млн тонн на рік, створити нову

біоенергетичну промисловість

і позбавитися назавжди зов�

нішньої енегрозалежності.

Стабілізувати економіку і ство�

рити державу Україна, в якій

житимуть люди за законами і

нормами світового демокра�

тичного права.

Організатори конгресу —

Українська зернова асоціація

(УЗА) та ІА «АПК�Інформ»,

партнери — Європейський

банк реконструкції та розвит�

ку, Продовольча та сільсько�

господарська організація ООН

(FAO), Міжнародна організа�

ція торгівлі зерном і кормами

(GAFTA), Проект «Агроінвест»

(USAID).

Зважаючи на важливість за�

ходу, УЗА виступила з ініціати�

вою підготувати цей спецви�

пуск «Агропрофі» з детальним

висвітленням роботи Другого

раунду Конгресу, що днями

завершився у Києві, його акту�

альних доповідей, і додатковий

тираж спецвипуску розпов�

сюдити серед усіх новообраних

депутатів Верховної Ради й

урядовців нового Кабміну. 

Детально матеріали

Конгресу читайте 

на стор. 7�12

Прорив вітчизняного АПК!
ТЕМА НОМЕРА Поглибленому аграрному діалогу України та США на високому професійному рівні
буде присвячено підсумковий третій раунд V Українського зернового конгресу (УЗК), який пройде у
Вашингтоні (США) 23%26 березня 2015 року. Головні його заходи відбуватимуться на території
Посольства України в США. До участі запрошуються провідні фахівці аграрного ринку світу: в т.ч.
політики, урядовці, бізнесмени й агровиробники. Такого в історії України ще не було!

3 13

АКТУАЛЬНО
ВЛАДА: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

Минув рік від початку Майдану, й Україна нарешті
перезавантажила владу. Після президентських
виборів відбулися парламентські, а тепер маємо
і новий уряд. Як ми звикли в Україні, нова
влада – нова програма дій…

ТОЧКА ЗОРУ
АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ: 
МИСТЕЦТВО БУТИ ПОЧУТИМ!
В аграрному розділі Коаліційної угоди є цікавий
пункт 2.8.3., який передбачає «делегування
окремих функцій держави саморегулівним
організаціям». Чого ж прагнуть такі організації,
зокрема Аграрний союз України?

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

11.12.2014

Зміна 
за тиж!

день

Зміна 
з початку

року
UX!індекс (UA) 941,07 !6,8% 3,4%
РТС (RU) 822,07 !11,7% !43,0%
WIG 20 (PL) 2378,21 !2,6% !1,1%
WIG Ukraine (PL) 243,90 !3,2% !52,2%
DAX* (DE) 9799,73 !1,7% 3,9%
S&P 500* (US) 2026,14 !2,3% 10,6%



Міжфракційне 
аграрне об'єднання
У Верховній Раді України створено
міжфракційне депутатське «Аграрне
об'єднання». Про це на засіданні
парламенту 11 грудня заявив голова
ВР Володимир Гройсман, повідомляє
прес%служба Української аграрної
конфедерації. У повідомленні йдеть%
ся, що головою об'єднання обрано
депутата ВР Леоніда Козаченка.

Комітет 
чи прокуратура?
Прем'єр%міністр України Арсеній
Яценюк пропонує надати Антимоно%
польному комітету функцію еконо%
мічної прокуратури. Про це він зая%
вив в ході виступу в парламенті 11
грудня. «Необхідно сформувати
новий склад Антимонопольного ко%
мітету. АМКУ повинен виконувати
функцію економічної прокуратури по
відношенню до тих суб'єктів, які
зловживають», – повідомив він.

Відвантаження 
з портів зростають
За період 1%7 грудня ц.р. із українсь%
ких морських портів було поставле%
но на експорт 649,4 тис. т зернових
проти 534,4 тис. т, відвантажених
тижнем раніше, повідомляє «АПК%Ін%
форм». Так, відвантаження пшениці
склали 52,4 тис. т, кукурудзи – 539,3
тис. т, ячменю – 57,7 тис. т.
Лідерами за обсягами відвантажень
стали Одеський МТП (166,6 тис. т),
«НІБУЛОН» (147,5 тис. т) і компанія
«ТІС» (130,3 тис. т). Загальний обсяг
перевалки через порти Чорного
моря склав 627,5 тис. т, через порти
Азовського моря – 21,9 тис. т.
Найбільші обсяги українського зерна
у звітний період було імпортовано
Китаєм (159,5 тис. т), Єгиптом (98,2
тис. и) та Іспанією (72,5 тис. т).
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 11 грудня 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 9,90 10,05 10,05 1062 1062 !2,4% !43,4% 0,5%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 28,65 28,80 28,65 2283 677 !3,7% !30,5% !0,7%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 3,70 3,90 3,70 236 236 !22,9% !68,6% !17,8%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 18,03 18,50 18,50 463 137 !1,3% !72,8% !0,2%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 1,00 1,10 1,01 107 132 12,3% !81,4% 0,0%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 70,10 71,99 72,00 432 128 !1,4% !28,0% 0,0%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 5,95 6,04 5,95 186 55 !7,6% !49,6% !0,8%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 1,85 1,93 1,93 60 18 !14,6% !83,6% !0,5%

Агротон Варшава AGT PW PLN 1,37 1,41 1,38 30 9 8,7% !29,2% !0,7%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 1,18 1,20 1,18 18 5 !1,7% !90,0% !0,8%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 10,10 10,39 10,10 16 5 !15,8% !61,0% 1,0%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 6,76 8,50 6,76 3 4 !9,9% !42,7% 0,1%
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У Києві презентували українські біо0

метричні паспорти. Біометричний за0

кордонний паспорт, який буде вве0

дено 1 січня 2015 року, подорожчав.

Віднині він обійдеться українцям у

518 грн. 

ПРО ЦЕ в ефірі «5 каналу» заявив голова

Державної міграційної служби Сергій Ра�

дутний. «Це буде така ж книжечка, так

само 32 сторінки. Коштуватиме 518 гри�

вень. З чіпом», — сказав він.

Очікується, що термін виготовлення

складе 20 днів. У разі необхідності, пас�

порт можна буде виготовити в терміново�

му порядку — за 10 днів, і коштувати це

буде 775 грн.

З січня працюватимуть лише 30 пунк�

тів оформлення нових паспортів, але вже

за місяць їх видаватимуть у всіх відділен�

нях служби в Україні.

Щоб отримати документ, потрібно

буде пред'явити внутрішній паспорт гро�

мадянина України, сфотографуватися,

залишити відбитки вказівних пальців і

поставити підпис на електронному план�

шеті. Ці дані занесуть на вбудований

електронний чіп.

Крім того, від внесення відбитків паль�

ців і електронного чіпа можна буде відмо�

витися і оформити звичайний паспорт.

Він буде коштувати дешевше — 461 грн.

Як повідомлялося, раніше було об�

умовлено, що вартість закордонного біо�

метричного паспорта складатиме близь�

ко 15 євро.

Декількома днями раніше на держав�

ному підприємстві «Поліграфічний ком�

бінат «Україна» з виготовлення цінних

паперів», що в Києві, біометричні пас�

порти презентували журналістам. 

Вирізнятимуться нові документи спе�

ціальними водяними знаками та елек�

тронними чіпами, у тому числі із відбит�

ками вказівних пальців лівої і правої руки

володаря документу. 

На поліграфкомбінаті розповіли, що

виробництво біометричного паспорта

складається з безпосередньо виготовлен�

ня самого паспорта та персоналізації

бланка під конкретну людину (фото, текст,

чіп). Термін запису на чіп для одного доку�

мента становитиме лише 30 секунд.

Перевагою біометричного паспорта є

те, що він більше захищений від підробок,

і скористатися ним зможе тільки власник.

Ще одна перевага – ймовірно зменшить�

ся час на отримання адміністративних по�

слуг у межах України. Зокрема тих, де

необхідно звіряти паспортні дані.

ГОЛОВНИЙ фактор для подаль�

шого розвитку зрошення в Україні

— це підтримка державою розвит�

ку відповідної інфраструктури.

Таким шляхом йдуть у всьому

світі. Таку думку в інтерв'ю видан�

ню Latifundist висловив директор

компанії Valley з продажу та мар�

кетингу в Євразії Рудігер Клаас.

За його словами, без держпід�

тримки фермерам важко займати�

ся відновленням зрошувальних

систем. У грошовому вимірі кожен

гектар зрошуваних земель вимагає

$1�2 тис. інвестицій. Сума коли�

вається залежно від рівня механі�

зації техніки. Для відродження

зрошення на 2,5 млн га Україні

необхідно $2�4 млрд.

«Якщо держава частково візь�

ме на себе фінансове навантажен�

ня, то цілком реально щороку

встановлювати зрошувальні си�

стеми на 15�20 тис. га. Але і в

цьому випадку, щоб відродити ко�

лишній потенціал, країні знадо�

биться мінімум 20 років», — резю�

мує він.

Новий біометричний паспорт 
коштуватиме 518 грн

Скільки коштуватиме відродження зрошення



МИНУВ рік від початку Майдану, й Україна

нарешті перезавантажила владу. Після пре�

зидентських виборів відбулися парламент�

ські, а тепер маємо і новий уряд. Оскільки

питання уряду не можна пускати самопли�

вом, у Раду прибув Президент України

Петро Порошенко. Він особисто представив

свої кандидатури на посади міністрів оборо�

ни та закордонних справ. Ними стали вже

працюючі у статусі в.о. — Степан Полто0

рак та Павло Клімкін. Зауважень до кан�

дидатур не було, й вони отримали підтримку

депутатського загалу 347 та 351 голос відпо�

відно. Далі своїх міністрів почав представля�

ти Прем'єр�міністр Яценюк. Але такого опе�

ративного голосування, на яке він вочевидь

розраховував, не вийшло.

Це перший тривожний дзвіночок новооб�
раній Раді. Здається, перезавантаження пар�

ламенту сталося кількісно, але не якісно, і

дехто намагається діяти по�старому — вирі�

шувати всі питання кулуарно, а широкі де�

путатські маси ставити вже перед фактом:

ми тут домовилися, а ви швиденько нати�

скайте кнопки. Що вже казати про простих

громадян: з висоти печерських пагорбів

вони взагалі виглядають, як комашки — що

з ними рахуватися. Добре, що вже перша
спроба зазнала збоїв, відтак є надія, що на�
далі долю країни вирішуватимуть у парламен�
ті принаймні 450 депутатів, а не 2�3 (!) особи.

Справи урядові
ЗВІСНО, врешті�решт народні депутати (хоч
і не без скандалу) проголосували за постанову,
в якій були внесені всі міністри пакетом. Хоча

саме несприйняття «пакетного» голосування

і викликало збурення депутатського корпусу.

Вимоги деяких депутатів голосувати по кож�

ному міністру окремо не знайшли підтрим�

ки, однак була спроба хоча б заслухати кан�

дидатів на посади. Втім, до кінця списку мі�

ністрів так і не дійшли, а прикро — не вда�

лося послухати, що ж планує робити на по�

саді Юрій Стець, якого призначили головою

ще нествореного міністерства інформацій�

ної політики. Організація такого міністер�

ства виглядає щонайменше дивною, адже в

країнах Євросоюзу, куди ми вперто прагне�

мо, нічого подібного немає. Що ж стосуєть�

ся протистояння інформаційній навалі

Росії, то у соціальних мережах вона блиску�

че здійснюється простими українцями і без

керівних вказівок чиновників. 

Через незгоду з кулуарними методами

роботи частина загалу не голосувала, проте

все одно персональний склад уряду підтри�

мали 288 депутатів. Ось як розподілилися
портфелі в уряді від 4 грудня 2014�го:

– віце�прем'єр�міністр — міністр регіо�

нального розвитку, будівництва й житлово�

комунального господарства — Геннадій

Зубко, 

– віце�прем'єр�міністр з питань інфра�

структури — Валерій Вощевський, 

– віце�прем'єр�міністр — міністр куль�

тури — В'ячеслав Кириленко, 

– міністр охорони здоров'я — Олек0

сандр Квіташвілі,

– міністр економічного розвитку й тор�

гівлі — Айварас Абромавічус,

– міністр фінансів — Наталя Яресько, 

– міністр енергетики й вугільної проми�

словості — Володимир Демчишин,

– міністр інфраструктури — Андрій Пи0

воварський, 

– міністром науки й освіти залишився

Сергій Квіт, 

– міністр соціальної політики — Павло

Розенко, 

– міністро інформаційної політики —

Юрій Стець, 

– міністр внутрішніх справ залишився

Арсен Аваков,

– міністром юстиції залишився Павло

Петренко, 

– міністр аграрної політики — Олексій

Павленко, 

– міністр екології — Ігор Шевченко, 

– міністр молоді й спорту — І гор

Жданов,

– міністр Кабінету Міністрів — Ганна

Оніщенко. 

Як видно, з попереднього уряду залиши�

лися на своїх посадах всього п'ятеро міні�

стрів. Решта — новачки, хоча дехто (напри�

клад, В.Кириленко) у виконавчій владі вже

бував. Кабмін справляє враження прозахід�

ної команди, адже крім трьох свіжеспечених

громадян України, кілька міністрів мають

пристойну західну освіту. Проте у більшості

з них практично відсутній досвід апаратної

роботи у виконавчій владі, що може зіграти

з ними злий жарт — як з «міністрами Май�

дану» у попередньому уряді. Часу на розкач�
ку в нового уряду практично немає — є час на
ухвалення рішень, а от терміну на дискусію
довкола цих рішень вже не залишилося, бо
вісім місяців, коли би мали здійснюватися ре�
форми, попередній уряд вже змарнував. Якщо

не справляться і ці, а США вкупі з Євросою�

зом не втратять до України інтересу, наступ�

ний уряд буде складатися з іноземців на

80%, якщо не на всі 100.

Аграрний міністр
МІНІСТРОМ аграрної політики та продо�

вольства за квотою фракції «Самопоміч»

став 37�річний Олексій Павленко. На відмі�

ну від попереднього очільника відомства,

він має досвід роботи в галузі АПК, у тому

числі на керівних посадах крупних аграрних

підприємств, отримав доволі пристойну ос�

віту в Україні — Києво�Могилянська акаде�

мія та Академія міжнародної торгівлі при

Міністерстві економіки України, а також за

кордоном — Нідерландська бізнес�школа

при університеті Нінроде (Нідерланди). У

своєму виступі перед призначенням він

окреслив своє бачення цілей та завдань, які

має вирішити міністерство під його керів�

ництвом.

На думку міністра Олексія Павленка, ос�
новний напрям роботи Мінагрополітики на
найближчий час — це відкриття для українсь�
кої агропродукції європейських ринків та на�
ведення ладу в орендних відносинах, котрі,
відповідно до Коаліційної угоди, мають стати
головним механізмом земельних відносин.

Також гостро стоїть питання боротьби з ко�

рупцією у державних органах. Не забув мі�

ністр і питання розвитку сільських терито�

рій. Для розвитку сільської інфраструктури

Олексій Павленко пропонує перейти на гро�

шову форму розрахунків із орендодавцями,

для створення нових робочих місць сприяти

інвестиціям у бізнес на селі та підтримувати

відносини соціального партнерства між аг�

робізнесом та сільськими громадами.

Хоч як пан Яценюк намагався нас пере�

конати, що з квотним принципом форму�

вання складу Кабміну покінчено раз і назав�

жди, що буде уряд технократів�реформато�

рів, «вуха» партійних квот явно проглядають�

ся. І слабкою втіхою на цьому тлі є сміливий

експеримент із залучення іноземців до скла�

ду міністрів. Довкола самої можливості та�

кого залучення точилося багато суперечок,

проте призначення відбулися, і життя пока�

же, чи варто було йти на такий експеримент.

Іноземців кинули на найважчі ділянки —

МОЗ, Мінфін та Мінекономрозвитку. 

Не думаю, що їхній вибір визначався

якоюсь особливою компетентністю — ско�

ріше, члени коаліції просто не дійшли згоди,

якій політсилі дістануться ці портфелі. З од�

ного боку — і шматки ласі (одні тендери

МОЗ у спритних руках можуть принести до

2 млрд грн), з іншого — саме на ці міністер�

ства впаде основний тягар відповідальності

за непопулярні реформи зі скорочення со�

ціальної складової бюджету, згортання без�

коштовної медицини, тощо — от і не схотіли

наші політики «палити рейтинг» на такій

невдячній роботі.

Справи комітетські
РАДА ухвалила дві постанови, котрими виз�

начила кількість комітетів та те, чим вони

мають опікуватися. Комітетів ВРУ тепер буде
27 та ще дві комісії — спеціальна контрольна
з питань приватизації та з питань демократич�
ного цивільного контролю над воєнною орга�
нізацією держави. Кількісний склад комітету

може варіюватися від 6 до 35 депутатів.

Друга постанова визначила персональний

склад та керівництво комітетів. 

Багато списів було поламано довкола де�

путатів, котрі у минулому скликанні голосу�

вали за диктаторські закони: спершу їх вза�

галі пропонували піддати обструкції аж до

вигнання з сесійної зали. Потім зійшлися на

тому, що принаймні керівних посад у парла�

менті їм не повинно дістатися. Яке ж було

здивування загалу, коли у тексті проекту по�

станови нарахували аж півтора десятки

таких «опортфелених» депутатів. У ході го�

лосування, з голосу було внесено пропози�

цію виключити прізвища цих та інших осіб

із тексту постанови. Але лише Олеся Довго�

го (котрий якраз не міг голосувати за «дик�

таторські закони», бо не був народним де�

путатом) назвали особисто, решта — йшли

під графою «депутати, що голосували за «за�

кони 16 січня», без зазначення прізвищ.

У результаті виявилося, що таке форму�

лювання до справи не «пришиєш», і всі де�

путати�ренегати (крім Довгого) опинилися

при посадах — переважно заступників голів

комітетів. Щойно 8 грудня постанову було

підписано і вона набула чинності, реакція

депутатської спільноти не забарилася. Тон

задавали радикали Олега Ляшка, котрі за�

блокували трибуну з вимогою скасування

злощасної постанови. Та от біда — за зако�

ном відмінити її неможливо — хіба що змі�

нити. Що й було зроблено 12 грудня. 

Відтак із двадцяти семи комітетів пред�

ставники фракції «Блок Петра Порошенка»

очолили десять, «Народний фронт» отримав

сім комітетів, «Самопоміч», «Батьківщина»

та Радикальна партія — по три комітети. Два

комітети — з питань фінансової політики та

з питань регламенту та організації роботи

Верховної Ради відразу не отримали своїх

керівників. Регламентний комітет пропону�

вали Опозиційному блоку, втім, він претен�

дував на більший шмат і від цієї пропозиції

відмовився, заявляючи про узурпацію біль�

шістю влади в парламенті. Дійсно — ні поса�

ди заступника Голови Верховної Ради, ні

голів низки комітетів, як це було раніше, їм

не дісталося. В результаті 12 грудня фінансо�

вий комітет очолив Сергій Рибалко з фрак�

ції Радикальної партії, а регламентний комі�

тет — поки так і залишився без голови.

Нинішнє керівництво Ради, на відміну

від попереднього, приємно милує око роз�

маїттям жіноцтва — вперше за часи незал�

ежності жінка буде у президії парламенту, до

того ж жінки очолили чверть парламентсь�

ких комітетів. Міжнародна політика у нас

тепер буде суто жіноча — бо і комітет з євро�

інтеграції, і з закордонних справ очолили

Ірина Геращенко та Ганна Гопко. Шкода, що

на такому позитивному гендерному тлі у де�

путатів не вистачило сили відмовитися від

практики «ділити ласощі на всіх» — от і

створили цілу купу нібито й другорядних,

проте керівних посад, котрі, до того ж,

додатково оплачуються з нашого з вами бю�

джету.

Приміром, у складі Комітету ВРУ з пи�

тань сім'ї, молодіжної політики та спорту на

шість членів комітету — п'ять керівних

посад, бо крім голови комітету є ще три його

заступники та секретар і всього один «про�

сто» депутат. А у комітеті з питань проми�

слової політики та підприємництва на трьох

«рядових» аж сім «командирів». От цікаво: а

якби до коаліції входило не п'ять, як зараз, а

десять фракцій, то що — вигадували б у

кожному комітеті по десять посад, аби ніко�

го не образити?

Тридцять аграрних богатирів
КОМІТЕТ з питань аграрної політики та зе�
мельних відносин, як і минулого скликання,
дуже популярний. До його складу ввійшли
тридцять народних депутатів. А от, скажімо,
справами ветеранів та інвалідів опікувати�
муться семеро депутатів, а справами сім'ї та
молоді — взагалі всього шестеро. 

Втім, працювати на аграрному поприщі

вирішили не всі аграрії, обрані до парламен�

ту. З тридцяти трьох — тринадцять пристали

до інших сфер. 

Продовження на стор. 4
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Керівники нової влади: В.ГРОЙСМАН, П.ПОРОШЕНКО, А.ЯЦЕНЮК. Фото: Дзеркало тижня
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Натомість до складу комітету ввій�

шло десять народних обранців,

котрі раніше у цій царині не прац�

ювали. 

Хоча, приміром Вадим Івчен�

ко  — керував виконавчою дирек�

цією Всеукраїнської асоціації

сільських та селищних рад, Вален�

тин Дідич — за фахом агроном,

хоча останні десять років і прац�

ював головою райдержадміністра�

ції. Андрій Кіт сільське господар�

ство також вивчав не з книжок,

працював заступником генераль�

ного директора товариств «Вінал

Агро» і «Княжі Лани». Олег Кулі�

ніч очолював Державний комітет

земельних ресурсів, Федір Негой

— займався гуртовою торгівлею

сільгосппродукцією та очолював

Асоціацію сільськогосподарських

виробників Таврії, а Сергій Хлань

був директором сільгсппідприєм�

ства «Деметра» та власником під�

приємства ТОВ «Судносервіс»,

котре попри свою назву займаєть�

ся сільськогосподарським вироб�

ництвом та має власні елеваторні

потужності.

Головою аграрного комітету об�
рано Тараса Кутового (фракція пар�
тії «Блок Петра Порошенка»), за�
ступниками — Олександра Баку�
менка (фракція партії «Блок Петра
Порошенка»), Григорія Заболотно�
го (фракція партії «Блок Петра По�
рошенка») та Вадима Івченка —
(фракція політичної партії «Всеук�
раїнське об'єднання «Батьківщи�
на»). Секретарем комітету став Ва�
лерій Лунченко (фракція політичної
партії «Народний фронт»).

Члени Комітету: Геннадій Бобов
(депутатська група «Економічний
розвиток»), Ігор Бриченко (фракція
політичної партії  «Народний
фронт»), Андрій Вадатурський
(фракція партії «Блок Петра Поро�
шенка»), Артем Вітко (фракція Ра�
дикальної партії Олега Ляшка), Ва�
лерій Давиденко (фракція партії
«Блок Петра Порошенка»), Вален�
тин Дідич (фракція партії «Блок
Петра Порошенка»), Олег Дми�
тренко (фракція партії «Блок Петра
Порошенка»),  Дмитро Добкін
(фракція політичної партії «Опози�
ційний блок»), Андрій Кіт (фракція
партії «Блок Петра Порошенка»),
Леонід Козаченко (фракція партії
«Блок Петра Порошенка»), Аркадій
Корнацький (фракція партії «Блок
Петра Порошенка»), Анатолій Кузь�
менко (фракція партії «Блок Петра
Порошенка»), Олег Кулініч (депу�
татська група «Економічний розви�
ток»), Микола Кучер (фракція пар�
тії «Блок Петра Порошенка»), Сер�
гій Лабазюк (депутатська група
«Воля народу»), Микола Люшняк
(фракція партії «Блок Петра Поро�
шенка»), Сергій Мартиняк (депу�
татська група «Воля народу»), Іван
Мірошніченко (фракція політичної
партії «Об'єднання «Самопоміч»),
Олексій Мушак (фракція партії
«Блок Петра Порошенка»), Федір
Негой (фракція партії «Блок Петра

Порошенка»), Вадим Нестеренко
(фракція партії «Блок Петра Поро�
шенка»), Денис Омелянович (фрак�
ція політичної партії «Опозиційний
блок»), Василь Петьовка (поза�
фракційний), Сергій Хлань (фракція
партії «Блок Петра Порошенка») та
Петро Юрчишин (фракція партії
«Блок Петра Порошенка»).

Таким чином, більше полови�

ни складу комітету (18 депутатів)

— представляють фракцію «Блок

Петра Порошенка», а загалом коа�

ліцію — 23, тож тепер ніякі відмов�

ки про неможливість ухвалення

потрібних для реформування галу�

зі рішень прийматися не будуть. Та

й досвід роботи в комітеті у депута�

тів вже є — восьмеро з новообра�

них працювали в аграрному комі�

теті минулого скликання (Тарас

Кутовий, Сергій Лабазюк, Генна�

дій Бобов, Валерій Лунченко, Ігор

Бриченко, Олег Кулініч, Федір

Негой та Денис Омелянович).

Раз програма, 
два програма…
НОВОСТВОРЕНИЙ уряд часу не

гаяв і вже за тиждень підготував

план власної роботи на найближчі

два роки. 11 грудня 2014 року його

було презентовано Верховній Раді.

Такий поспіх цілком виправданий,
але з боку уряду він викликаний не
жахливим цейтнотом у реформуван�
ня країни, а бажанням забезпечити
собі імунітет — адже у випадку
схвалення програми діяльності
уряду Верховною Радою, уряд впро�
довж року не може бути відправле�
ний у відставку. 

Взагалі, перш ніж затверджува�
ти нову програму діяльності, варто
було би прозвітувати, як виконана
попередня, схвалена ВРУ 27 лютого
2014 року. Чи Прем'єр Яценюк за

свій попередній уряд відповідати

не збирається?

Верховна Рада програму уряду

підтримала навіть без обговорен�

ня, тобто, практично не читаючи:

по�перше, роздали її лише напере�

додні голосування, а по�друге —

читати було власне нічого. Вся

програма діяльності уряду великої
європейської країни на два най�
ближчих роки умістилася на 16 сто�
рінках, переважну більшість яких
займали малюнки. Тобто це така

собі декларація про наміри — не

більше того. Та ще й складена вона

була доволі хитро — описувалися

лише плани (тобто «квіточки»), а

от про «ягідки» — тобто наслідки

— ні слова. Сама презентація доку�
менту Прем'єр�міністром звелася до
кількох тез — ніяких деталей, лише
загальні фрази. Про можливий не�
гатив від нововведень взагалі не
йшлося. Знову спрацювала техноло�
гія «голосуйте швидше — реформи
не можуть чекати». А які будуть ре�
форми, чи всі вони потрібні саме
зараз і саме у такому вигляді — діло
десяте… Відтак депутати підтрима�

ли програму уряду лише з умовою,

що Коаліційна угода стане її не�

від'ємною частиною.

Побіжний аналіз нової програ�

ми діяльності КМУ показує, що

цей документ не спрямований на

реалізацію положень Коаліційної

угоди, яку місяць готували народні

депутати та громадські експерти. У

програмі уряду випущено ряд

принципових моментів, необхід�

них для реального реформування

країни та реанімування її на основі

змін Конституції і запровадження

нових принципів в економічній,

бюджетній, соціальній, гуманітар�

ній, адміністративно�територіаль�

ній та інших сферах. 

Ніяких системних змін наспра�
вді і не пропонується. Пропонуєть�

ся лише економія на життєвих по�

требах громадян, які не належать

до правлячого класу. Складається

враження, що нова програма уряду

зроблена лише для задоволення за�

питів міжнародних донорів — у

першу чергу, МВФ. Тому виглядає

вона дещо однобокою, бо для зба�
лансування держбюджету її автори
пропонують просто скоротити ви�
датки (у першу чергу, соціальні), а
от про збільшення доходів — у тому
числі через деофшоризацію — ні
пари з вуст. Але ж лише за 9 місяців

поточного року до офшорів з Украї�
ни виведено близько $6,5 млрд. Чи
змушувати олігархів поділитися з
бюджетом надприбутками уряд не
наважився — це ж не пенсії у бабусь
та стипендії у студентів відбирати…

Запропоновані напрями еко�

номії бюджету — виключно фіс�

кального характеру, традиційно

притаманні нашому Мінфіну й

МВФ. Вони не враховують потреб

розвитку країни, навпаки — галь�

мують, унеможливлюють розви�

ток. Вкотре застосовано бухгалтер�

ський принцип арифметичного

скорочення. У своїй програмі уряд
Яценюка бюджетними ножицями
пройшовся по живому, по пріоритет�
но�перспективному, в т.ч. по тим
сферам, які насправді потребують
державної підтримки в інтересах
майбутнього країни — освіта, наука
і наукові дослідження, медицина,
культура, музеї, бібліотеки... Вигля�
дає так, ніби здорові, освічені, ро�
зумні, культурні люди, сучасні уні�
верситети і дослідницькі лаборато�
рії, проривні технології — уряду все
це вже не потрібне?! 

Урядова програма 
й вітчизняний АПК
РОЗДІЛ презентації програми,

котрий присвячено АПК, названо

пафосно «Нова продовольча полі�

тика». От лише вся ця політика

разом із амбітною назвою вмісти�

лася у 230 слів.

Підготовка до проведення зе�
мельної реформи (Інвентаризація

та розмежування земель сільсько�

господарського призначення дер�

жавної, комунальної та приватної

власності. Удосконалення оренд�

них відносин, монетизація оренд�

них платежів, запровадження

ефективних регуляторних механіз�

мів для розвитку ринку оренди зе�

мель. Новий закон про оренду

землі щодо довгострокової оренди.

Формування бази даних Держав�

ного земельного кадастру).

Підтримка та розвиток малого і
середнього бізнесу на селі (Прий�

няття закону про локальні аграрні

ринки. Програма мікрокреди�

тування малих сільських госпо�

дарств).

Лідерство на світових ринках,
стимулювання експорту, відкриття
європейських ринків для україн�
ських виробників та поглиблення
переробки (Створення та просу�

вання аграрного бренду «Продукт

України». Розвиток портової та за�

лізничної експортної інфраструк�

тури. Використання аграрних квот

на ринок ЄС та збільшення їх

обсягів).

Продовольча безпека у військо�
вий час. Забезпечення стабільної
посівної кампанії (Ухвалення нової

редакції закону про державну під�

тримку сільського господарства.

Зміна ролі Аграрного фонду.

Новий закон про державний мате�

ріальний резерв).

Залучення кредитних ресурсів
розміром до $1 млрд від міжнарод�
них інституцій.

Ефективна система корпоратив�
ного управління Державною продо�
вольчо�зерновою корпорацією Ук�
раїни та ПАТ «Аграрний фонд».

Оце і вся нова продовольча по�

літика, яка має на меті захоплення

зовнішніх ринків і постачання

власних продуктів харчування на

внутрішній ринок України. Одні

голі декларації — і жодного меха�

нізму їхнього втілення. Поза ува�

гою уряду залишились реформа

сільського господарства та сталий

розвиток сільських територій.

Однак уряд планує продовжити зе�

мельну реформу, для чого заплано�

вано розробити проект закону

«Про оренду землі щодо довгос�

трокової оренди», а також запрова�

дити базу даних Державного зе�

мельного кадастру. У сфері держав�
ної підтримки сільськогосподарсь�
кого виробництва урядом не згада�
но обіцянку коаліції щодо збережен�
ня до 2018 року чинної системи опо�
даткування сільгоспвиробників та
щодо продовження дерегуляції галу�
зі.  Можливо ці норми будуть

включені в проанонсований у про�

грамі закон «Про локальні аграрні

ринки»?

Щодо сприяння міжнародній

торгівлі, то в програмі автори оми�

нули завдання щодо скасування

процедур обов'язкової реєстрації,

сертифікації та отримання доз�

вільних документів, натомість за�

планувавши створення бренду

«Продукт України» та використан�

ня та збільшення обсягів квот на

ринках ЄС. Поруч із тим урядом

заплановано протягом 2015 року

залучити до $1 млрд кредитних ре�

сурсів міжнародних інституцій у

галузь. Мене можуть переконува�

ти, що це презентаційний варіант,

і десь у надрах Кабміну є повний

текст програми, з усіма деталями.

Проте досі такий текст ніде не

оприлюднений, та й потреби в

цьому вже немає — адже депутати

проголосували саме за 16 сторінок

з малюнками…

Олександр Максименко

Влада: перезавантаження

Новопризначені урядовці на засіданні Верховної Ради України 2 грудня 2014 року. Фото: http://nfront.org.ua/



КОЖЕН новий рік — чергова віха в біогра�

фії «НІБУЛОНа», який із самого початку

свого існування став на шлях інтенсивного

розвитку і незмінно реалізує намічені

плани. Щедрим на важливі події став 

2014�й — 23�й рік в історії підприємства.

Багато з того, що ще зовсім недавно існу�

вало у вигляді задумів, проектів, планів,

знаходилося на початковій стадії реалізації,

5�тисячний колектив підприємства нині

має у своєму активі як досягнуті результати.

Особливо переконливо компанію ха�

рактеризує те, що вона живе у ритмі життя

країни, відчуває її пульс, постійно робить

свій вагомий внесок у соціально�економіч�

ний розвиток української держави. У тому,

що Україна вийшла на третє місце у світі за

експортом зерна, чимала заслуга «НІБУЛО�

На», який і за підсумками минулого марке�

тингового року зберіг лідерську позицію

серед експортерів зерна в Україні. А добрим

підґрунтям для таких результатів став інтен�

сивний розвиток логістики, вдосконалення

технології транспортування сільськогоспо�

дарської продукції.

Провідне вітчизняне аграрне підприєм�

ство впевнено вийшло за рамки сільсько�

господарського виробництва, розпочавши

реалізацію грандіозного проекту відроджен�

ня суднобудування і, по суті, створення но�

вого українського вантажного флоту.

Одним з найважливіших завдань компанії

«НІБУЛОН» є відродження річок України

як транспортних артерій — створення логі�

стичної інфраструктури, будівництво суден

на власному суднобудівно�судноремонтно�

му заводі «НІБУЛОН», принципова, актив�

на політика щодо необхідності проведення

днопоглиблювальних робіт на Дніпрі та

Південному Бузі.

Нинішній рік для незалежної українсь�

кої держави став особливо тяжким і драма�

тичним: тимчасова окупація Криму, довго�

тривалі бойові дії на Донбасі змушують мо�

білізовувати усі ресурси, спонукають до ак�

тивності і згуртування всі патріотичні сили

країни. Звичайно, і така патріотична компа�

нія, як «НІБУЛОН», не змогла залишитися

осторонь цих подій та підтримала державу,

не лише інвестуючи та розвиваючи провідні

сектори української економіки, а й надаючи

фінансову підтримку українським військо�

вослужбовцям, які перебувають в зоні анти�

терористичної операції, у тому числі по�

страждалим від бойових дій та членам їх

сімей, а також вимушеним переселенцям із

територій проведення АТО. Миколаївці

спрямовують фінансові ресурси і на під�

тримку понад сотні працівників компанії,

які були мобілізовані до Збройних Сил Укра�

їни та самовіддано захищають нашу країну.

Патріотична, високопрофесійна, со�

ціально орієнтована діяльність колективу

компанії одержала високу оцінку на найви�

щому рівні. Цього року суднобудівно�суд�

норемонтний завод «НІБУЛОН» двічі відві�

дав Президент України Петро Порошенко,

він, зокрема, очолив церемонію спуску на

воду буксира «NIBULON�6» і закладки

трьох буксирів проекту 121. А Святійший

Патріарх Київський і всієї Руси�України

Філарет у рамках свого візиту на Миколаїв�

щину освятив новозбудоване судно «NIBI�

LON�6».

Президент України під час візиту під�

креслив: «Сьогодні «НІБУЛОН» є симво�

лом відродження України, українського

сільського господарства, українського ма�

шинобудування, портобудування, суднобу�

дування… «НІБУЛОН» — єдина аграрна

компанія, яка займається відродженням

суднобудування і судноплавства в Україні.

А сильні промислові підприємства, відно�

влення виробничих потужностей — серйоз�

на допомога у посиленні позицій України

на міжнародній арені».

Святійший Патріарх Філарет з нагоди

освячення судна сказав: «Ця символічна

подія має велике значення для нашої укра�

їнської держави. Вона символізує відро�

дження держави, і ви є учасниками відро�

дження вітчизняної промисловості».

За 23 роки свого розвитку компанія

«НІБУЛОН» йшла в одному напрямку — за

вектором розвитку, кожен рік приносив і

нові здобутки, і нові рекорди.

Результати 2014 року у сільськогоспо�

дарському виробництві стали одними з

найвищих за всю історію підприємства.

Збиральна кампанія фінішувала з відмін�

ним показником: філії ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН» одержали загалом понад 330 тис. т

зерна, що можна співставити з найвдалі�

шим 2013 роком. Особливо вагомі резуль�

тати по основних культурах. Озимої пше�

ниці одержано 96,2 тис. т, а валовий збір

головної експортної культури, кукурудзи,

став рекордним — 162 тис. т. Високі резуль�

тати також у вирощуванні соняшнику,

сорго, сої. Таких визначних показників

вдалося досягнути завдяки високому рівню

агротехніки та організації виробництва,

адже посівні площі цього року не розши�

рювались.

Компанія «НІБУЛОН» і нинішнього

року стала абсолютним лідером серед ек�

спортерів с/г продукції України, поставив�

ши в МР 2013/2014 на зовнішні ринки 4

млн 537 тис. т зерна, знову випередивши

транснаціональні компанії. Причому «НІ�

БУЛОН» нікому не віддав першу позицію в

поставках пшениці (13,4%) та кукурудзи

(11,7%). На другому місці наша компанія за

результатами експорту ячменю, на третьому

— ріпаку.

Компанія продовжувала вести активну

політику щодо своєї присутності на світо�

вому ринку зерна, насамперед завдяки ви�

сокій якості зерна та вдосконаленню логі�

стики, у якій все більшу роль відіграють річ�

кові перевезення.

На суднобудівно�судноремонтному за�

воді «НІБУЛОН» цього року відбулися

події, які без перебільшення можна назвати

початком нової епохи у житті компанії.

Введено в експлуатацію перші буксири

проекту POSS�115 — «NIBULON�5» і

«NIBULON�6» та закладено перші три бук�

сири проекту 121.

Свій перший мільйон тонн вантажів пе�

ревантажив самохідний плавучий кран

«Святий Миколай», до речі, вперше у своїй

робочій біографії він повністю на рейді за�

вантажив судно типу Panamax («The

Guide») без застосування робіт на терміналі.

Компанія продовжує ефективно розви�

вати тваринництво у філіях. У найближчо�

му майбутньому планується відкрити у Ми�

колаєві фірмовий магазин для реалізації

продукції м'ясопереробного цеху філії

«Бистрицька».

Важливий наслідок розвитку компанії

«НІБУЛОН» — створення робочих місць.

Останнім часом нові робочі місця були

створені, в основному, у Миколаєві — до�

стойну роботу тут одержали 111 чоловік. Це

і завдяки розвитку суднобудівно�судноре�

монтного заводу «НІБУЛОН», виконанню

програми будівництва власних суден, і в ре�

зультаті виконанню робіт по збільшенню

потужностей, розширенню технічних мо�

жливостей перевантажувального термінала

(встановлено три суднонавантажувальні

машини, чотири конвеєри та дві норії, вста�

новлено додаткові аспіраційні системи).

Плани компанії на наступний рік вка�

зують на позитивну перспективу створення

нових робочих місць. Вона, зокрема,

пов'язана з будівництвом складських ємко�

стей на 70 тис. т зерна на центральному пе�

ревантажувальному терміналі у Миколаєві,

а також перевантажувального термінала у с.

Біленьке Запорізької області, з продовжен�

ням реалізації програми суднобудування.

Компанія, неухильно дотримуючись

принципів соціально відповідального біз�

несу, традиційно реалізовує різноманітні гу�

манітарні програми. Продовжують фінан�

суватися освітні, соціальні та інфраструк�

турні проекти в регіонах присутності ком�

панії. Зокрема, за 11 місяців поточного року

загальна сума, спрямована на підтримку со�

ціальних та інших проектів, становить

понад 17 млн грн.

…За кожною віхою — невпинне пере�

вершення попередніх здобутків. Рекордний

темп, наприклад, був заданий на початку

2014/2015 маркетингового року — у липні

«НІБУЛОН» досяг найвищих обсягів ек�

спортних поставок за місяць — 620 тис.

тонн. У селі Біленьке Запорізької області у

рамках реалізації програми відродження

Дніпра як транспортної артерії розпочалося

будівництво сучасного перевантажувально�

го термінала. Триває підготовка до будів�

ництва нових складських ємкостей на пе�

ревантажувальному терміналі у Миколаєві.

З розвитком підприємства, зміцненням

його економічних та фінансових показни�

ків розширюватиметься і обсяг соціальної,

гуманітарної програми компанії.

За інф. прес0центру компанії «НІБУЛОН»
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«НІБУЛОН»: ще на рік сильніші
СВЯТО 5 грудня 2014 року багатотисячний колектив ТОВ СП
«НІБУЛОН» відзначив 23%ю річницю заснування компанії
новими досягненнями на багатьох напрямах виробничої
та соціальної діяльності підприємства.
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11 Орієнтовні ціни. Кінцева ціна залежить від віддаленості елеватора від портів, вартості послуг елеватора. Джерело: www.ukragrocom.com
* На час здачі номера до друку оновлена інформація на сайті групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес%Трейдинг» була відсутня.

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес0Трейдинг» на 10.12.2014* року, грн/тонна

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
1 кл.

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

ТОВ «Добронадіївське ХПП», ТОВ «Королівське ХПП», ТОВ «УкрАгроКом», ПАТ «Шарівське» 2500 2550 – 3150 3050 – 6000 6200 2200
Світловодський річний термінал – 2520 – 3070 2970 – 5950 – 2260
Вінниця1 2400 2500 – 3100 3000 – 5900 6100 2100
Кіровоград1 2400 2500 – 3100 3000 – 5900 6100 2100
Черкаси1 2400 2500 – 3100 3000 – 5900 6100 2100
Дніпропетровськ 2350 – – – – – 5900 6100 2100
Миколаїв1 – – – – – – – – –

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 11.12 по 16.12.2014 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 – 3200 3100 – – 2730 2600 5650!5550 1880 1880 – – 2420
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. 3150 3100 3000 – – 2550 2450 – 1750 1750 – – 2300
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 3170 3120 3020 – – 2570 2510 – 1790 1790 5600 6000 2330
Філія «Козацька», Херсонська обл. 3200 3150 3050 – – 2600 2550 – 1830 1830 – 6200 2370
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. 3200 3150 3050 – – 2600 2570 – 1880 1880 – 6300 2390
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – – 2950 – – – 2420 – 1680 1680 – – 2230
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 2230
Філія «Артемівська», Полтавська обл. 3100 3050 2950 – – 2500 2420 – – – 5450 – 2200
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. 3100 3050 2950 – – 2500 2420 5400!5300 1680 1680 5450 6000 2230
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 3120 3070 2970 – – 2520 2450 – 1700 1700 5500 – 2240
Філія «Градизьк», Полтавська обл. 3120 3070 2970 – – – – – – – 5500 – 2260
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. 3120 3070 2970 – – – 2450 5400!5300 – – – – 2260
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. 3150 3100 3000 – – 2550 2470 5450!5350 1730 1730 – – 2250
Філія «Вітове», Черкаська обл. 3150 3100 3000 – – 2550 2470 5450!5350 – – 5500 6050 2280
Філія «Кам’янка!Дніпровська», Запорізька обл. 3170 3120 3020 – – 2570 2500 5550!5450 1780 1780 – – 2350
Філія «Тетерів», Житомирська обл. 3050 3000 2900 – – 2450 2350 5300!5200 – – 5350 6000 2170
Філія «Денихівська», Київська обл. 3100 3050 2950 – – – – 5350!5250 – – 5350 – 2250
Філія «Переяславська», Київська обл. 3100 3050 2950 – – – – – 1680 1680 – – 2260
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 3000 – – – – – 5300!5200 – – 5350 6000 2170
Старобільський елеватор 2750 2700 2600 – – 2150 2100 – 1400 1400 5100 – 1880
ТОВ «Круп’яний дім», Кіровоградська обл. 3100 3050 2950 – – 2500 2350 – – – – – 2200

ПШЕНИЦЯ. Минулий тиждень на сві�

товому ринку пшениці позначився підви�

щенням прогнозу світового валового збору

даної культури Міністерством сільського

господарства США. В оновленому звіті

американські аналітики підвищили оцінку

і до того рекордного світового врожаю

пшениці на 2,32 млн тонн порівняно з по�

переднім прогнозом. Так, за їхньою інфор�

мацією, світове виробництво пшениці по�

точного маркетингового року складе 722,18

млн тонн. Нагадаємо, що минулого марке�

тингового року даний показник становив

714 млн тонн. Підвищення прогнозу світо�

вого валового збору пшениці відбулося,

насамперед, за рахунок збільшення оцінки

виробництва даної культури в Канаді та в

Казахстані. Цьогорічний урожай пшениці

в Канаді наразі оцінюється на рівні 29,3

млн тонн, а в Казахстані даний показник

дорівнює 12,5 млн тонн.

Щодо прогнозу світових запасів пше�

ниці на кінець поточного маркетингового

року, то, на думку тих самих аналітиків,

перехідні запаси даної культури у світі

також зростуть порівняно з попереднім

прогнозом і складуть 194,89 млн тонн.

Минулого маркетингового року даний по�

казник становив 168,42 млн тонн. Вихо�

дячи з цього, можемо зробити висновок,

що прогноз рекордного світового валово�

го збору пшениці разом зі збільшенням

прогнозу перехідних запасів даної культу�

ри створюють певний тиск на світовий

ринок пшениці. Тож, на нашу думку, на

світовому ринку пшениці найближчим

часом пануватиме тенденція до зниження

цін, яка підкріплена великою пропозиці�

єю даної культури.

Іще однією важливою подією минулого

тижня став тендер, проведений єгипетсь�

ким урядовим імпортером — компанією

GASC. У результаті проведення даного

тендеру урядом Єгипту було закуплено 180

тис. тонн продовольчої пшениці російсь�

кого та французького походження із по�

ставками у січні на умовах CIF (з постав�

кою до Єгипту). Варто зазначити, що заку�

півельні ціни цього разу були приблизно

на $10 тонна нижчі, ніж ціни на попе�

редньому тендері, який було проведено 3

грудня.

Ціни в портах України станом на 12

грудня наступні: пшениця 2�го класу:

3230�3350 грн/т, 3�го класу: 3000�3250

грн/т, фураж: 2700�2800 грн/т.

КУКУРУДЗА. Після виходу оновлено�

го звіту Міністерства сільського господар�

ства США, який було опубліковано 10

грудня, ситуація на світовому ринку куку�

рудзи не зазнала значних змін. Хоч амери�

канські аналітики і переоцінили світове

виробництво кукурудзи у бік збільшення

порівняно з попереднім прогнозом, дане

збільшення є несуттєвим. Так, світовий

урожай кукурудзи у грудневому звіті склав

991,58 млн тонн проти 990,32 млн тонн у

звіті, опублікованому в листопаді. Збіль�

шення прогнозу світового валового збору

кукурудзи відбулося за рахунок збільшен�

ня виробництва даної культури в країнах

Європейського союзу та в Китаї. Так, за

інформацією Мінсільгоспу США, валовий

збір кукурудзи в ЄС поточного маркетин�

гового року дорівнює 73,59 млн тонн, а в

Китаї — 215,5 млн тонн. Слід зазначити,

що збільшення цьогорічного врожаю ку�

курудзи в Китаї найбільше привернуло

увагу учасників ринку. Водночас у США

валовий збір кукурудзи залишився на по�

передньому рівні і наразі становить 365,97

млн тонн. 

Світові запаси кукурудзи на кінець по�

точного маркетингового року, відповідно

до прогнозу аналітиків Мінсьльгоспу

США, зростуть і складуть 192,2 млн тонн,

що на 0,7 млн тонн більше, ніж у попе�

редньому звіті. На думку експертів, така

ситуація на світовому ринку кукурудзи не

створюватиме підстав для значного росту

рівня цін на дану культуру у короткостро�

ковій перспективі. 

На вітчизняному ринку кукурудзи про�

тягом тривалого часу фермери стримували

реалізацію зібраного врожаю, що безпосе�

редньо надавало підтримку цінам на вну�

трішньому ринку даної культури. На думку

трейдерів, з початком нового року, відчу�

ваючи потребу у додатковому фінансуван�

ні для закупівлі посівного матеріалу та для

проведення посівних робіт, виробники

почнуть активніше реалізовувати запаси

кукурудзи, що, в свою чергу, створюватиме

певний тиск на ринку даної  культури.

Станом на 12 грудня закупівельні ціни

трейдерів на кукурудзу в портах перебува�

ли в діапазоні: 2480�2600 грн/т. 

СОЯ. На світовому ринку соєвих бобів

після публікації оновленого звіту Міні�

стерства сільського господарства США

відбулися певні зміни. Так, американські

аналітики у своєму прогнозі переглянули

світовий валовий збір даної культури у бік

збільшення, і наразі даний показник ста�

новить 312,81 млн тонн проти 312,06 млн

тонн у попередньому звіті. Збільшення

прогнозу світового виробництва сої

пов'язане, в першу чергу, зі збільшенням

валового збору даної культури у таких кра�

їнах, як: Канада, Україна, Парагвай. В Ук�

раїні, відповідно до звіту Мінсільгоспу

США, даний показник  перевищує попе�

редній прогноз на 0,3 млн тонн і становить

3,8 млн тонн. Світові  запаси соєвих бобів,

згідно з оцінками експертів, суттєво не

зміняться і складуть 89,9 млн тонн проти

90,3 млн тонн у прогнозі, опублікованому

в листопаді. У США запаси соєвих бобів

на кінець поточного року, на думку аналі�

тиків, дещо знизяться, що пов'язано зі

збільшенням прогнозу експорту даної

культури. Так, перехідні запаси соєвих

бобів в Америці очікуються на рівні 11,16

млн тонн. Аналізуючи вищенаведені дані,

можемо зробити висновок, що світовий

ринок сої залишається досить стабільним,

і розраховувати на суттєві зміни рівня цін,

на нашу думку, у короткостроковій перс�

пективі не варто. 

На вітчизняному ринку сої закупівель�

ні ціни на дану культуру, як і раніше, зали�

шаються досить чутливим до коливань ва�

лютного курсу гривні. 

Станом на 12 грудня на внутрішньому

ринку сої в Україні ціни трейдерів у пор�

тах перебували в діапазоні 6300�6600 грн/т,

а ціни переробників на заводах: 6100�6600

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 58%04%02)

Цінові тренди на світових ринках зерна



У РАМКАХ форуму, в перший день його
роботи 24 листопада, на перевантажу�
вальному терміналі філії «Переяслав�
ська» ТОВ СП «НІБУЛОН» пройшов
виїзний круглий стіл щодо зернової логі�
стики, на якому численні фахівці деталь�
но обговорили проблемні питання логі�
стики та сертифікації зернових вантажів.

Учасники круглого столу ознайоми�
лися з одним із найкращих підприємств
компанії «НІБУЛОН» — річковим зер�
новим терміналом у селі Чирське Перея�
слав�Хмельницького району Київської
області, з якого річковим транспортом
униз по Дніпру щодоби відвантажується
10 тисяч тонн зерна. Об'єм зберігання
зерна — понад 75 тисяч тонн, добова по�
тужність його сушіння — 3 тисячі тонн. 

Термінал унікальний ще й тим, що
його обладнання  виготовлене відомими
світовими виробниками за індивідуаль�
ним замовленням «НІБУЛОНу» і відпо�
відає найкращим техніко�технологічним
зразкам.

ВІДКРИВАЮЧИ круглий стіл, прези�

дент Української зернової асоціації

Володимир Клименко зазначив: «Ще 10

років тому Україна виробляла 30 млн

тонн зерна, нині — вже 60 мільйонів. Я

не раз казав, що якби у нас урожайність

кукурудзи і сої була як у США, а пшени�

ці й ячменю — як у Франції, то ми сьо�

годні мали би 120 мільйонів тонн зерна.

Це саме той орієнтир, за яким нам слід

рухатись. Але для цього потрібні систем�

ні рішення бізнесу і влади. І тема Дніпра

важлива не тільки з точки зору екології.

Для прикладу: останній вагон�зерновоз в

Україні був збудований 1993 року, з того

часу вагонний парк не відновлюється.

Від стану автомобільних доріг плакати

хочеться. Заявки трейдерів щомісячно

виконуються у середньому на 65%... 

Тому напрошується логічне рішення:

потрібно значну частину вантажів напра�
вити по Дніпру, аби знизити навантажен�
ня на автодороги і залізницю. За Ра�

дянського Союзу Дніпром перевозили 65

млн тонн вантажів, а сьогодні 4�5 міль�

йонів тонн. Це, м'яко кажучи, непра�

вильно. І «НІБУЛОН» — фактично

єдина компанія, яка розпочала практич�

ну роботу в цьому напрямку».

«Те, чого ми досягли, — це не завдяки

підтримці влади, не завдяки пільгам чи

спеціальним законопроектам, — підкре�

слив Герой України, генеральний дирек�

тор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій Вада0

турський. — Навпаки, заважали, не да�

вали нормально працювати, розвивати�

ся. Але ми завжди були впевнені, що пе�

ребуваємо на правильному шляху у своє�

му прагненні «працевлаштувати» Дніпро

та інші українські ріки. Розробили свою

програму і, незважаючи на те, що ситуа�

ція в Україні постійно змінюється, напо�

легливо йдемо до стратегічної мети, пе�

ревозимо продукцію річковим транспор�

том. Сьогодні наша компанія щороку

транспортує водними артеріями 2,5 млн

тонн зернових і олійних культур, завдан�

ня на найближчий період — 3 млн тонн,

а в перспективі — довести до 5 млн

тонн».

На прикладі термінала у Переяславі�

Хмельницькому Олексій Вадатурський

проілюстрував економічну ефективність

річкової логістики. Це підприємство —

найпівнічніша точка у виробничому сек�

торі компанії, відстань до Очакова (Ми�

колаївська обл.) — 850 кілометрів, судно

рухається в обидва напрямки 12 днів.

Аналіз собівартості перевезень показав,

що у варіанті з автомобільним транспор�

том виходить 280 грн/т, а при транспор�

туванні суднами — 147 грн/т.

Як виникла ідея логістики по Дніпру?

«Мені як керівникові аграрної компанії

здається, логічнішим було би будувати

судна на інших суднобудівних заводах, —

пояснює керівник «НІБУЛОНу», — але

ці підприємства банкротували одне за

одним. Замовлення за кордоном, напри�

клад, у Румунії, коштували дуже дорого.
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Прорив вітчизняного АПК!
Український зерновий конгрес, започаткований 5 років тому Українською зерновою

асоціацією й Інформаційним агентством «АПК0Інформ» спільно з Європейським банком

реконструкції і розвитку та Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (FAO),

за підтримки Міжнародної організації торгівлі зерном і кормами (GAFTA) та Проекту

«Агроінвест» (USAID) — це постійно налагоджений діалог між бізнесом і владою. Завдання

УЗК — забезпечувати конструктивний діалог провідних світових бізнес0інституцій,

вітчизняних аграріїв і української влади. І Конгрес із цим завданням успішно справляється. 

Одна з визначних подій вітчизняного аграрного ринку останніх років, а саме — другий

раунд V Українського зернового конгресу (УЗК) працював в Києві 24026 листопада.

Перший його раунд, нагадаємо, проходив цьгоріч 8010 вересня в Парижі (Франція). Третій

і заключний раунд пройде навесні 2015 року, 24026 березня, у Вашингтоні (США).

Київський раунд УЗК виявився напрочуд плідним, він складався з пленарної частини та

виїзної — на перевантажувальному терміналі філії «Переяславська» ТОВ СП «НІБУЛОН».

Вітчизняні аграрії мислять масштабно — бачать не тільки
теперішню ситуацію в АПК, а й його перспективу

Продовження на стор. 8
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Найоптимальніший у цих умовах варіант

— купити суднобудівно�судноремонтний

завод, який окупиться з будівництвом

уже чотирьох суден. І наразі триває роз�

виток цього процесу. 

Нещодавно на підприємстві побував

Президент України Петро Порошенко і

взяв участь в урочистій церемонії спуску

нашого судна на воду. А невдовзі освятив

судно Святійший  Патріарх Київський і

всієї Руси�України Філарет. Це знаменні

для нас події».

Учасники круглого столу перегляну�

ли слайди, що презентують збудовані

«НІБУЛОНом» річкові термінали на бе�

регах Дніпра: Вітове, Градизьк, Кремен�

чук, Кам'янка�Дніпровська, Козацька, а

також на Південному Бузі — Нова

Одеса. 

Олексій Вадатурський підкреслив,

що ці об'єкти споруджувалися з таким

розрахунком, щоб досягти мінімального

втручання у природну сферу. Усі термі�

нали гармонійно вписуються у пейзаж і є

об'єктами екскурсій.

Говорячи про проблеми річкової ло�

гістики, керівник «НІБУЛОНу» виділив

питання безпеки судноплавства у райо�

ні двох водосховищ — Дніпровського і

Дніпродзержинського, дно яких вкрите

скельними ґрунтами. Слід вийняти 20

тисяч кубометрів скельної породи, щоб

досягти безпечного судноплавства від

Києва до Очакова — з глибиною осадки

3,6 м і радіусом повороту 800 м для без�

пеки руху в зустрічних напрямках. Ком�

панією розроблено відповідний проект,

але вже чотири роки вона не може одер�

жати дозвіл на проведення днопогли�

блювальних робіт. Ціна питання безпе�

ки судноплавства на Дніпрі абсолютно

реальна — максимум $2,5 мільйони. 

Усе залежить від волі чиновників.

Компанія могла б виконати ці роботи

власним коштом, якби чиновники не

«дерибанили» гроші. Але якщо Міні�

стерство інфраструктури дозволяє собі

використовувати величезні кошти не за

призначенням, то як компанія може

займатися подібною благодійною діяль�

ністю? «НІБУЛОН» готовий іти назу�

стріч, але при цьому має право на ком�

пенсаційні знижки в оплаті за прохо�

дження суден, що прямують на підпри�

ємство. Таким чином компенсуються

витрати на проведення днопоглиблю�

вальних робіт. 

Роботи на Дніпрі розраховані на три

місяці, а на Південному Бузі — на рік,

компенсація витрат — протягом п'яти

років. Але через незрозумілі причини

міністерство на це не йде, хоча є від�

повідні доручення і Президента Украї�

ни, і Прем'єр�міністра.

Олексій Вадатурський ознайомив

учасників круглого столу з технологією

проведення робіт з днопоглиблення: ек�

скаватор зі спеціальною насадкою на

глибині до 4 м може руйнувати скельні

утворення. А сама техніка може знаходи�

тися на понтонній основі.

Ще один аспект логістики — заліз�

ниця і вагони�зерновози. Олексій Вада�

турський — зауважив: «В Україні налічу�

ється 12 тисяч зерновозів, за даними

Держстату. Цього парку залізничних

вагонів достатньо, аби вивозити на екс�

порт до 50 млн тонн зернових.

Слід забезпечити ефективне викори�

стання цих вагонів. «НІБУЛОН» бере

маршрутні відправки з будь�якої точки

України, розвантажується у Миколаєві і

відправляє вагони в іншу точку країни.

Для цього потрібно лише три дні, а «Укр�

залізниця» працює в режимі 8�10 днів.

Отже, якщо підключити фактор ефек�

тивності, проблема дефіциту зерновозів

здаватиметься дещо перебільшеною.

Гендиректор «НІБУЛОНу» зупинився

ще на одному аспекті «залізничної про�

блеми». Компанія дає заявку на вагони в

єдиний інформаційний центр «Укрзаліз�

ниці», а потім вагонами розпоряджають�

ся експедитори або інші приватні компа�

нії. У загальному вагонному парку ваго�

ни одержати не можна, треба звертатися

до експедитора, а отже, доплачувати 3�4

долари. Корупційна складова у чистому

вигляді. Що характерно: як тільки керів�

ник компанії звертається з цього приво�

ду до Прем'єр�міністра, той дає відповід�

не доручення, і поставку вагонів підпри�

ємству або скорочують удвічі, або взагалі

припиняють.

СПІВДОПОВІДАЧ круглого столу, ди�

ректор ТОВ «Гермес�Трейдинг» (входить

до групи підприємств з ТОВ «УкрАгро�

Ком») Юрій Скічко подякував Олексієві

Вадатурському за те, що «НІБУЛОН» ро�

бить для України, за переконливий при�

клад для інших.

«Майже три роки непростих випро�

бувань привели нас до висновку, що

потрібна стратегія розвитку річкової ло�

гістики, — каже Ю.Скічко. — Де у нас

резерви? Вони — у зменшенні витрат,

ефективнішій роботі на внутрішніх логі�

стичних водних шляхах. Одна з голов�

них причин недостатнього розвитку річ�

кової логістики є незбалансована та�

рифна політика. Перевага віддається, на

жаль, залізничному транспорту (із пере�

везених 750 млн тонн 440 млн тонн при�

падає на «Укрзалізницю»), автотранс�

порт перевіз набагато менше, а водний

транспорт — лише 1%. Своєю тариф�

ною політикою держава відчутно галь�

мує розвиток саме річкової логістики».

Ще одним негативним фактором про�

мовець вважає багаторічне руйнування

річкового флоту. Порівняння вражає:

якщо на початку 90�х в Україні налічу�

валось понад 29 тисяч одиниць флоту, то

сьогодні маємо трохи більше 600 оди�

ниць. А з них значна кількість фізично і

морально застаріла. І мало хто може до�

зволити собі будувати нові судна.

Щодо теми оплати за шлюзування

Юрій Скічко відзначив: якби працюва�

ла не половина Дніпра, а вся ріка, то не

виникала б проблема недостатнього фі�

нансування цієї інфраструктури, і тут

ініціативу «НІБУЛОНу» необхідно ак�

тивно підтримувати. Треба зробити кон�

курентним шлюзування суден як під ук�

раїнським, так і під іноземними прапо�

рами.  

* * *

УЧАСНИКИ круглого столу були у за�

хваті від результатів діяльності компанії

«НІБУЛОН». Ось лише кілька відгуків.

Людмила  Ліщенюк, старший банкір

представництва ЄБРР в Україні:

«Ми підтримуємо Україну у багатьох

напрямках, і аграрний сектор є одним з

наших найбільших пріоритетів. Компа�

нія «НІБУЛОН» є одним із безперечних

лідерів аграрної галузі. Співпраця із «НІ�

БУЛОНом» важлива для нас тому, що

існує не так багато компаній, які мають

стратегію, орієнтовану на розвиток не

лише свого бiзнесу, але й агросектору в

цiлому. Тут мислять масштабно, вміють

аналізувати і нинішні глибинні процеси,

і перспективу галузі. Ми допомагаємо

«НІБУЛОНу» не тільки у будівництві

річкового флоту, елеваторів, але й у залу�

ченні міжнародних банків до фінансу�

вання компанії». 

Дмитро Приходько ,  економіст

United Nation's Food and Agriculture Orga�

nization (FAO):

«Важливою сьогодні є необхідність

поширення, матеріалізації для інших

учасників зернового ринку досвіду ком�

панії «НІБУЛОН» у перевезеннях зерна.

Крім того, «НІБУЛОН» як підприємство,

що заснувало Українську зернову асоці�

ацію, може поділитися, скажімо, з єги�

петськими партнерами досвідом налаго�

дження діалогу між владою і бізнесом,

оскільки там це теж актуально. Це спра�

вді цінний досвід: приватна компанія

прозоро веде діалог з владою. Спасибі за

нього, за бажання співпрацювати Олек�

сію Опанасовичу Вадатурському».

* * *

ПІД ЧАС підсумкової прес�конференції

журналісти поставили генеральному ди�

ректору компанії «НІБУЛОН» Олексію

Вадатурському багато запитань, одним з

актуальних було таке: як падіння націо�

нальної валюти відбилося на діяльності

зернотрейдера?

«На зерновому ринку відбилося у

тому сенсі, що зерна продають рівно

стільки, скільки потрібно, аби одержати

виручку, підтримати господарство і щось

інвестувати в економіку, — пояснив ке�

рівник «НІБУЛОНу». — А для нашої

компанії нічого надзвичайного не відбу�

вається. Ми працюємо з 1991 року, пере�

жили не одну девальвацію, навчилися

триматися, вдосконалюватись і бути лі�

дерами».

Президент Української зернової асо�

ціації Володимир Клименко відзначив,

що Україна лишається солідним гравцем,

надійним партнером на світовому ринку

зерна. Якщо кілька років тому нас ніхто

не знав у Південно�Східній Азії, то нині

Україна там — солідний гравець на зер�

новому ринку, постійно зростають по�

ставки українського зерна в Японію, Пів�

денну Корею. До речі, найбільший поста�

чальник зерна в Японію — саме компа�

нія «НІБУЛОН». Для вирішення багатьох

нагальних проблем необхідна серйозна

державна програма.

Початок на стор. 1, 7

Вітчизняні аграрії мислять масштабно — бачать не тільки
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НЕСТАБІЛЬНА ситуація, яка наразі
спостерігається в Україні, вплинула на
розширення тем з суто зернової тематики
до проблем реформування агропромисло�
вого комплексу в цілому. Тим більше, що
на пленарній сесії конгресу в Києві, в
роботі круглого столу на тему «Ефек�
тивний діалог між агробізнесом і вла�
дою» 25 листопада, брали участь три но�
вообрані народні депутати України, які
мають безпосереднє відношення до аг�
рарної справи. Тож обговорення тривало
довкола тих кроків, які потрібно зроби�
ти, аби аграрний сектор нарешті почав
рухатися у напрямку сталого розвитку. 

Міжнародний статус заходу вплинув
на те, що більшість українських допові�
дачів виголошувала промови англійсь�
кою. І хоча промовцям не завадило б по�
передньо надати перекладачам автентич�
ні тексти своїх виступів рідною мовою,
сподіваємося, бізнесмени і політики одне
одного зрозуміли.

Максимальну кількість
функцій передати 
профільним асоціаціям
МІНІСТЕРСТВО аграрної політики і

продовольства України представляв за�

ступник міністра Андрій Дикун. Він

озвучив як бачення майбутнього укра�

їнського АПК, так і ті кроки, що вже на�

разі зроблені міністерством. 

За його словами, нинішня позиція

Мінагрополітики у земельному питанні

полягає в тому, щоб подовжити термін

мораторію на продаж земель сіль�

госппризначення. З одного боку, це є

значним мінусом для аграрного вироб�

ництва, оскільки, наприклад, не можна

залучати додаткові ресурси — кредити

або інвестиції — під заставу землі. З ін�

шого, у міністерстві вважають основним

завданням нового парламенту уможли�

вити довготривалу оренду землі. Пропо�

зиція відомства — не менше 10 років

орендних відносин, щоб інвестори могли

розраховувати і на проекти у такій дов�

гоокупній галузі, як тваринництво. 

Згадав він і таку проблему, як реє�

страція договорів оренди земель, без якої

сільгоспвиробник не може розраховува�

ти на пільгові режими оподаткування.  

Проблема полягає у тому, що якщо до

лютого аграрій не встигав зареєструвати

договір, то продукцію, яку він виробляв

на цій землі, у податковій не вважали

сільгосппродукцією, відповідно обклада�

ли податками «по повній». Оскільки на

рік потрібно зареєструвати близько 2 млн

таких договорів, а держреєстраторів не

вистачає, виникають такі неприємності,

як корупція, тяжби з податківцями.

За словами чиновника, новий склад

міністерства вирішував питання у ручно�

му режимі, домовившись з Мінюстом, і

втручаючись у спірні ситуації. Аби упе�

редити подібне у майбутньому, підгото�

влено законопроект, яким збільшується

коло осіб, які мають право займатися ре�

єстрацією договорів оренди. Пропону�

ється, щоб окрім державних реєстраторів

цим мали право займатися приватні но�

таріуси. Також передбачається, що ця

правова дія може відбуватися безпосе�

редньо в населених пунктах, де оренду�

ється земля.

Чиновник заявив, що у питанні опо�

даткування аграріїв міністерство дотри�

мується консервативної позиції. Зокре�

ма, зараз іде дуже багато дискусій щодо

зміни оподаткування, однак на сьогодні

це лише заважає розвитку виробництва.

Адже коли фермер іде в банк і бере кре�

дит на 10 років, то планує якусь певну

схему оподаткування, а та за півроку

може змінитися. Тож у міністерстві

проти змін в оподаткуванні аграрного

сектору, не проти лише тих змін, які на�

дадуть щось навзаєм аграріям.

Пріоритетом також було названо за�

лучення коштів до середнього і малого

аграрного бізнесу. Якщо великий бізнес

може залучити кошти від міжнародних

установ, таких як МФК, ЄБРР тощо, то

фермери цього позбавлені і вимушені

«перебиватися» внутрішніми кредитами

під значні відсотки, і з тим фінансуван�

ням, яке є зараз, рентабельність по низці

культур набагато нижча, ніж відсотки за

кредитами. 

За словами Андрія Дикуна, зараз три�

вають перемовини з міжнародними фі�

нансовими установами щодо проектів по

залученню коштів саме для таких верств

бізнесу. 

Ще одним шляхом залучення коштів

можуть стати аграрні розписки. Якщо пі�

лотний проект аграрних розписок, який

триває зараз в Полтавській області,

пройде без зауважень, то, можливо, з

2016 року можна буде користуватися цим

інструментом.

Державна підтримка, за його слова�

ми, має докорінно змінитися. Зокрема,

не повинно бути випадків, як у галузі

хмелярства, коли щороку на неї виділя�

лося 800 млн грн, а нині ми імпортуємо

100% хмелю. (Слід додати, що у доходній

частині бюджету існував збір на підтрим�

ку садівництва, виноградарства і хмеляр�

ства, та й то він, по�перше, останніми

роками був далекий від зазначеної суми, по�

друге, розподілявся не на ці галузі — прим.

ред.) Отже, як зазначив чиновник, про�

грами підтримки, які існували в бюджеті,

робилися або під конкретну компанію,

або під конкретні бізнес�групи.

Однак міністерство не відмовляється

від заборгованості за програмами під�

тримки, які працювали раніше, і вона

буде виплачена. Щоправда, якщо будуть

гроші в бюджеті. 

Щодо майбутньої державної підтрим�

ки, то вона планується, по�перше, через

надання, за можливості, компенсації по

відсоткам за кредити в комерційних бан�

ках, а бізнес має сам вирішувати, з яким

банком працювати, під що саме йому за�

лучати кошти. 

По�друге, чиновник категорично

проти державної підтримки на безпово�

ротній основі, оскільки, на його переко�

нання, таким чином кошти фактично

розкрадаються. Поворотна основа під�

тримки дозволить збільшувати фонди і,

відповідно, можливість фінансування

щороку. 

Має відбутися і дерегуляція. Зокрема,

вже зменшено кількість дозвільних доку�

ментів у аграрному бізнесі з 500 до 200. Го�

ловна ж мета міністерства, анонсував чи�

новник, передати максимальну кількість

функцій на профільні асоціації. У юри�

дичному сенсі для цього необхідно ухва�

лити закон про громадські об'єднання. 

«Бізнес готовий до того, щоб ми пе�

редавали потроху їм певні повноважен�

ня. І, я думаю, за цим стоїть майбутнє,

тому що міністерство повинно займатися

аграрною політикою, а не бігати як по�

ліцейський за бізнесом, якому і так зараз

не легко», — вважає Андрій Дикун. 

Також він зазначив, що кадровий по�

тенціал міністерства обмежений — є фа�

хівці, але їх надзвичайно мало. При за�

робітній платі 100�150 доларів на місяць

чиновник не буде конкурентний з бізне�

сом і за такі гроші в Києві прожити нере�

ально. Тому міністерство відкрите до

співпраці. На завершення посадовець

зазначив, що вдячний компаніям, які на�

давали експертів і фінансування для роз�

робки нових підходів до управління АПК

і завдяки цьому за 4�5 місяців буде пред�

ставлена стратегія розвитку аграрного

сектора до 2030 року.

Українські аграрії 
і політики повинні 
ставити перед собою 
вищі завдання
Джед Бартон, директор місії USAID в

Україні, зазначив, що коли експерти

агентства зустрілися кілька місяців тому,

після змін в уряді, вони розглянули ті га�

лузі, де мають найбільш позитивний

вплив на економіку країни. Виявилося,

що це — сільське господарство і палив�

но�енергетичний комплекс. 

Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ і Андрій ДИКУН

Сільське господарство має найбільш 
позитивний вплив на економіку країни

Продовження на стор. 10



Він зазначив, що проект АгроІнвест,

який реалізується агентством в Україні з

2011 року, передбачає сприяння розвитку

сільського господарства України та пі�

двищенню конкурентоспроможності аг�

робізнесу, буде продовжуватися і надалі.

Однак експерти, коли розглядають роз�

міри інвестицій, які потрібні країні, виз�

нають, що агентство не має таких кош�

тів. Відтак реалізація цілей проекту буде

здійснюватися шляхом забезпечення

партнерства між компаніями, які потре�

бують інвестицій, і інвесторами. 

Також USAID* визнає прогрес у лібе�

ралізації ринку, зокрема, що стосується

усунення багатьох дозвільних докумен�

тів, про які говорив заступник аграрного

міністра. Але, на думку Джеда Бартона,

галузь потребує ще багатьох реформ.

Вони мають включати кращу процедуру

сертифікації  насіння, документацію зер�

нових складів, більш ефективну систему

транспортування зерна, створення ін�

струментів хеджування цінових ризиків

тощо. 

Він зазначив, що українські фермери

мають пишатися урожаєм у 60 млн тонн

зерна — навіть з фінансовими обмежен�

нями вони цього досягли, а експортний

потенціал перевищує 33 млн тонн сіль�

госппродукції.

Але, вважає він, українські аграрії і

політики повинні поставити перед собою

вищі завдання, наприклад, подвоїти зер�

новий експорт у наступні 5 років. Це до�

сяжно, але це вимагає дуже багато зусиль

від кожного з учасників ринку. Це вима�

гає нової політики, поліпшення інвести�

ційного клімату, підтримки у вигляді су�

часних технологій, ринкових реформ.

Нинішня ситуація, зазначив він, дає

значні можливості для докорінної тран�

сформації сільського господарства. 

Наостанок він побажав присутнім

через 10 років говорити не про аграрний

потенціал, а про результати, яких вдало�

ся досягти в галузі. 

* Агентство США з міжнародного розвит�

ку (USAID) є провідною установою Уряду

Сполучених Штатів Америки з виконання

програм міжнародної економічної та гума�

нітарної допомоги.

Рушійна сила 
аграрних реформ
ДОПОВІДЬ народного депутата України

Івана Мірошніченка, була присвячена

коаліційній угоді, зокрема пунктам, які

стосуються АПК. Промовець дещо іро�

нізуючи зауважив, що він працював 18

років в сільському господарстві і має не�

абиякий успішний досвід, як і більшість

присутніх, а на конгресі розглядається

питання, як слід ефективно працювати

в АПК. 

Депутат зазначив, що тритижневий

процес узгодження Коаліційної угоди

був складним, адже вперше в новітній іс�

торії України було створено парламент�

ську коаліцію шляхом демократичної

дискусії роботи Ради в різних сегментах.

Таким чином було створено вісім робо�

чих груп, кожна з яких працювала над

окремими питаннями: щодо конститу�

ційної реформи, судової реформи, бюд�

жету, АПК тощо. Ця спільна робота була

направлена, насамперед, на знищення

корупції, зменшення бюрократії і втру�

чання держави в роботу бізнесу і повсяк�

денне життя людей.

Наразі, сказав він, у Верховній Раді
України склалася дійсно унікальна ситуа�
ція, коли у парламенті вперше представле�
но близько тридцяти професійних аграріїв,
які мають чималий успішний досвід роботи
і досконало знають галузь. Більшість цієї

групи — ринково орієнтована, відкрита

та ліберальна.

Щодо поліпшення землекористуван�

ня і захисту прав землевласників та орен�

даторів сільськогосподарських земель,

слід переглянути умови договорів оренди,
щоб збільшити відповідальність обох сто�
рін. Йдеться також про право оренди

землі, яке можна здавати в оренду, заста�

вляти, продавати тощо. Тобто — про

ринок прав на оренду сільгоспземель в

законодавчому полі. Відтак питання про�
дажу прав оренди земель сільськогосподар�
ського призначення в Україні потребує вре�
гулювання на рівні закону. Відповідний

закон може бути ухвалений Верховною

Радою впродовж півроку з моменту по�

чатку її роботи. Запустити механізм дії за�
кону щодо продажу прав оренди земель
слід, насамперед, із сільгоспугідь, що пе�
ребувають в державній власності. Адже є

близько 700 тис. га, які перебувають у

власності Мінагрополітики та Націо�

нальної академії аграрних наук України

(НААН), і які ефективно не використо�

вуються, тому саме й планується віддава�

ти в довгострокову оренду для забезпе�

чення надходжень до бюджету. 

«Ми (депутати�аграрії — прим. ред)

також хотіли би побудувати такий меха�
нізм, при якому власники земельних паїв
можуть отримувати фінансування і запо�
чатковувати сімейні ферми, щоб розпочи�
нати малий і середній бізнес на власний
вибір під заставу прав власності. Але це

питання потребує узгодження зі всіма

учасниками коаліції», — зауважив про�

мовець.

Система оподаткування, зокрема в
галузі АПК, має бути незмінною принайм�
ні у найближчий час, вона не може змі�

нюватися по два�три рази на рік, вважає

Іван Мірошніченко. «Спільна точка зору

учасників коаліції, що преференційний
режим оподаткування в АПК слід зберегти
принаймні до 2018 року, —наголосив він.

— Сьогодні він є дійсно хорошою під�

тримкою для галузі. Однак ми ставимо

завдання розробити новий підхід до опо�

даткування галузі та поступово його

впроваджувати». 

Депутат також підкреслив, що слід збе�
регти діючий пільговий режим ПДВ для
українського АПК. Але при цьому не�

обхідно також розробити прозорий

режим відшкодування ПДВ для експор�

терів сільгосппродукції.  

Важливим є питання приватизації або
ліквідації неефективних державних підпри�
ємств, які належать Мінагрополітики та

НААН і приносять щороку мільйонні

збитки бюджету країни та працюють не�

ефективно. Це, зокрема, державне під�

приємство «Укрспирт», Державна продо�

вольчо�зернова компанія України

(ДПЗКУ), яка за декілька років діяльно�

сті отримала мільярдні збитки при тому,

що в її розпорядженні налічується близь�

ко 50 елеваторів, і основна її робота по�

лягає в експорті зерна з України, зокрема

в бік Азії та Китаю. Це насправді діамант

на вітчизняному зерновому ринку, який

треба відродити в якийсь інший спосіб,

щоб дати можливість працювати і його

підрозділам, і використовувати світові

ринки збуту. 

«Залучення інвестицій в АПК, створен�
ня сприятливих умов для роботи бізнесу —

ще один напрямок, на якому ми пра�

цюватимемо, — продовжив Іван Мірош�

ніченко. — До цього належить, зокрема,

процедура спрощення землекористування,
зменшення дозвільних документів при пе�
реміщенні зерна, при його зберіганні. Ми

поставили таку умову, що послуги всіх

державних служб мають оплачуватися на

умовах вільного вибору учасників зерно�

вого ринку. Тобто, якщо документи спра�

вді необхідні для бізнесу, якщо вони є ви�

могою якихось міждержавних домовле�

ностей, він готовий за це платити. Якщо

ж якісь документи не вимагаються укла�

деним контрактом на дії з зерном, не є

обов'язковими на світовому ринку, а ви�

магаються лише державним регулюван�

ням — вони не мають права на існування. 

Права й управління землекористуван�
ням слід передати місцевим — сільським і
районним — радам. Податки від землі

мають надходити до місцевих бюджетів.

У Коаліційній угоді прописано змен�
шення витрат на логістику сільгосппродук�
ції. Ми також говоримо про відновлення

або відтворення інфраструктури річок

Дніпро та Південний Буг. Ми говоримо

також про покращення інфраструктури

портів. І можливість для бізнесу вкладати

кошти в водну логістику.

Актуальним є питання підвищення

ефективності залізничних перевезень,

функціонування автомобільних доріг і

вантажоперевезення ними продукції

АПК. Як один із варіантів, логістична

складова має розбудовуватися спільно

державою і бізнесом на основі договору

про державно�приватне партнерство. 

Гармонізація українського законодав�
ства з європейським також серед пріори�
тетних напрямків виконання Коаліційної
угоди».

Здолати корупцію в
транспортній логістиці
ГЕНЕРАЛЬНИЙ директор ТОВ СП «НІ�

БУЛОН», Герой України Олексій Вада0

турський зазначив, що оскільки вагома

частка депутатів нинішнього складу Вер�

ховної Ради України — аграрії, вони по�

годяться з його пропозицією найближ�

чим часом у присутності Прем'єр�міні�

стра розглянути питання щодо проблем

логістики в Україні, оскільки це є не�

від'ємною складовою вітчизняного АПК.

Зокрема, проблем, пов'язаних з конку�

рентним функціонуванням морегоспо�

дарського комплексу і логістикою заліз�

ничних перевезень. 

«Мінагрополітики останнім часом

зробило дуже багато для спрощення логі�

стичних процедур. Але у Мінтрансзв'яз�

ку, наприклад, все залишається, як було,

адже існує фінансово�промислове угру�

пування, яке керує морегосподарським

комплексом», — зазначив він, поінфор�

мувавши, що нещодавно відбулося чер�

гове намагання з боку Мінтрансзв'язку,

втретє цього року, захопити землі водно�

го фонду — приватний сектор, гідротех�

нічні споруди.

Він наголосив, що якщо вирішити

питання з річковою логістикою, це дасть

мільярди гривень надходжень до держав�

ного бюджету без будь�яких дотацій. 

Десять кроків 
для розвитку 
АПК України
НАРОДНИЙ депутат України Андрій

Вадатурський, як він зізнався, вперше

говорить на конференції не про компа�

нію «НІБУЛОН», де працює майже 15

років. 

Натомість він зосередився на про�

блемних питаннях саме у виробництві

зерна і пов'язаними проблемами землі і

логістики. І запропонував десять кроків

для розвитку АПК України.

«В українському аграрному секторі,

— наголосив Андрій Вадатурський, —

зокрема на зерновому ринку, існує ряд

проблем, що перешкоджають веденню

бізнесу. Наприклад, — низька ефектив�

ність виробництва, проблеми з логісти�

кою, з орендою земель, велика кількість

формальностей при експорті продукції і

тощо.

Відмінною складовою розвитку

сільського господарства нашої країни є

кукурудза. Так, Україна перебуває на 5

місці з виробництва кукурудзи в світі

після США, Китаю, Бразилії та ЄС і на 3

місці — за експортом. Показники ек�

спорту кукурудзи з України можна порів�

няти з бразильськими, і я впевнений, що

в досяжному майбутньому ми зможемо

їх перевищити. При цьому слід зазначи�

ти, що до 2004�2005 років Україна імпор�

тувала кукурудзу. Зокрема, компанія

«НІБУЛОН» у 2000�х імпортувала куку�

рудзу з Румунії.
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Сільське господарство має найбільш 
позитивний вплив на економіку країни

Джед БАРТОН

Іван МІРОШНІЧЕНКО



Однак Україна підвищила якість ку�

курудзи до європейських стандартів,

збільшила обсяг виробництва і за остан�

ні 5 років наростила річний обсяг ек�

спорту в 4 рази — до 16,45 млн тонн (див.
графік на мал.1).

Під час виборчої кампанії до чинної

Верховної Ради України як кандидат�ма�

жоритарник я вивчив проблеми людей,

що живуть в сільській місцевості. Зазна�

чу, що найважливішими з них залиша�

ються низький дохід (зарплати та пенсії),

висока вартість продуктів харчування та

ліків, високий рівень безробіття, високі

орендні ставки, низькі закупівельні ціни

сільгосппродукції, проблеми з веденням

власного бізнесу. Також негативно впли�

вають на рівень життя низька якість

води, ганебний стан доріг та інші питан�

ня, пов'язані з економікою. Для вирі�

шення даного комплексу проблем та по�

кращення умов ведення бізнесу нам слід

підвищити ефективність виробництва,

збільшити дохід з гектара і підвищити

рентабельність результатів, які аграрій

може отримати з 1 га. Це — мірило ефек�

тивності.

Проблеми існують завжди. Якщо ми

отримуємо великий урожай, незважаю�

чи на зниження цін, аграрії отримують

прибуток з гектара. Але це не означає,

що неврожай приносить самі збитки

для фермерів, оскільки більш високі

ціни на вирощену сільгосппродукцію

можуть компенсувати зниження вироб�

ництва. Тому ми повинні говорити про

ефективність на 1 га. Також багато що

залежить від ефективності логістики та

дистрибуції.

Якщо йдеться про фактичну резуль�

тативність та потенціал, то, наприклад, у

США врожайність кукурудзи поточного

сезону досягла 111 ц/га. Україна ж под�

воїла врожайність за останні 15 років (до

60 ц/га), і це досить гарний результат

(див. графік на мал.2). Але він — тільки

половина врожайності США. Якщо при

розрахунках валового збору кукурудзи в

Україні ми застосуємо показник урожай�

ності США, то зможемо вирощувати до

50 млн тонн кукурудзи на тих самих по�

сівних площах — це наш потенціал, який

конче потрібно реалізовувати (див. гра�
фік на мал.3). Яким чином? 

Я пропоную десять кроків щодо по�

ліпшення умов ведення агробізнесу в Ук�

раїні.

1. Визначитись із ГМО: так чи ні?
Слід ухвалити рішення щодо застос�

ування в Україні ГМО. Якщо так, то ми

можемо домогтися кращого врожаю на

наявних посівних площах. Однак має

бути розроблена нормативно�правова

база у даній сфері. Якщо буде прийнято

рішення про незастосування ГМО в кра�

їні, то все одно правова база необхідна,

тому що ми просто втрачаємо премію за

товари без ГМО. Думаю, ці питання

добре знайомі трейдерам. З одного боку,

ми не вирощуємо ГМ�продукцію, але всі

знають, що 90% сої в Україні вирощуєть�

ся із застосуванням ГМО. Така сама си�

туація і з кукурудзою. 

Сьогодні говорять, що в Україні не�

має проблеми з генетично модифікова�

ною сільгосппродукцією. Але я наведу

приклад: якщо в дві різні лабораторії від�

правити однакові зразки, то одна покаже

позитивний результат на вміст ГМО,

інша — негативний. Це велика пробле�

ма, яку слід вирішувати якомога швид�

ше. Ніхто не говорить про ГМ�насіння

навесні, коли імпортується посівний ма�

теріал, але під час збирання врожаю ми

чуємо дуже дивні пропозиції, напри�

клад, що товари з ГМО в Україні потріб�

но спалювати, тому що ми не можемо їх

експортувати. Це мені нагадує історію на

Африканському континенті, коли в

одній із країн вирішили спалити сою, бо

вона містила ГМО, при тому, що цю сою

було отримано як гуманітарну допомогу

для боротьби з голодом.

2. Ринок землі
Створення ринку землі в Україні, в

першу чергу, допоможе залучити ефек�

тивних власників до роботи на землі,

досить істотні інвестиції, створити ро�

бочі місця тощо. Однак питання поля�

гає в тому, чи готові ми до цього. На

даний момент через корупцію і слабку

правову систему, на жаль, ми не готові.

Для того, щоб дати чіткий сигнал ринку,

політики повинні прийняти рішення: чи

створювати в Україні ринок землі? Й

якщо так, то коли? Нам слід припинити

ганебну практику щороку обговорюва�

ти мораторій на продаж землі, оскільки

це знижує інвестиційну привабливість

країни.

Також я пропоную застосувати рин�

кові інструменти, засновані на показни�

ку ВВП на душу населення. Якщо ми до�

сягнемо безпечного рівня, через рік

можна буде відкрити ринок землі. Ми

повинні не тільки обговорити потенціал,

а й створити правову форму даного

ринку.

3. Договори оренди
Наразі слід вирішити питання з дого�

ворами оренди, зокрема, посилити за�

хист двох сторін. 

Варто переосмислити систему опо�

даткування в АПК: я пропоную простий

підхід — уведення податку з гектара.

Іще один важливий момент: що ро�

бити з одноосібниками? Я пропоную

створити правило більшості, тобто зак�

ріпити право за більшістю орендодавців,

чиї частки знаходяться в унікальному

масиві, визначення одного орендаря

землі. Це правило допоможе вирішити

дану проблему, що особливо важливо

для районів із застосуванням зрошення.

Чому? 

Наведу приклад: на ділянці площею

100 тис. га в Миколаївській області 70%

земель володіють одноосібники, які не

хочуть здавати її в оренду. Вони не пла�

тять податки, отримуючи при цьому з

бюджету регіону $10 млн субсидій. Ці

власники виробляють 300�400 тис. тонн

зерна і продають його на чорному ринку

за заниженою ціною за готівку, що ство�

рює проблеми іншим експортерам. Для

вирішення даної проблеми, крім прави�

ла більшості, я пропоную застосувати

французьку модель створення коопера�

тивів, що дозволить ефективно викори�

стовувати сільгоспземлі.

4. Інвестиції в логістику
Наступний крок — вирішення про�

блем з логістикою. Наприклад, до Мико�

лаєва з Кременчука вантажі, у тому числі

зерно, можна поставляти автотранспор�

том, залізницею або баржами по Дніпру

— вартість доставки цими маршрутами

становитиме $16,36/т, $10,47/т і $8,89/т

відповідно (з розрахунку $1=15,2 грн).

Як бачимо, найефективнішим видом по�

ставок є річкові перевезення, й саме їх

слід розвивати.

Крім того, пропоную ввести плату за

використання автотранспорту (плату за

користування дорогами), оскільки якість

доріг сьогодні в Україні дуже низька. Ав�

топеревізники навіть жартують: «Це не

дороги — це напрямки». Водії ж платять

за перевищення допустимої маси ванта�

жівок, платять ДАІшникам тощо. Слід

легалізувати дані платежі, створити солі�

дарну систему і використовувати ці

кошти на будівництво та ремонт доріг.

Продовження на стор. 12
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Мал.1. Кукурудза: еволюція українського експорту 
(1986�2015 рр.), 1000 МТ

Мал.2. Кукурудза: урожайність у США та в Україні
(2000�2015 рр.), тонн/га

Мал.3. Кукурудза: валовий збір в Україні за фактом та 
з американськими показниками урожайності, 1000 МТ

Андрій ВАДАТУРСЬКИЙ
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Сільське господарство має найбільш 
позитивний вплив на економіку країни

Лист.звернення до уряду і Президента України
щодо стимулювання роботи стратегічної галузі АПК

5. Зниження тягаря експортних фор�
мальностей

Для поліпшення умов ведення бізне�

су на зерновому ринку слід знизити тягар

експортних формальностей. Насампе�

ред, скасувати деякі процедури обов'яз�

кової реєстрації, сертифікації та дозвіль�

них документів, у деяких випадках навіть

дублюючих функцій (зокрема карантин�

ні та ветеринарні сертифікати).

Крім того, можна створити ринок по�

слуг, скоротивши час їхнього надання та

зменшивши платежі.

Окремо відзначу необхідність пере�

гляду платежів за послуги в портах — у

нас все ще найдорожчі порти в світі, зо�

крема Миколаївський.

Приватизація портів. Українські

порти практично приватизовані: фінан�

сові потоки контролюються групою

людей, проте вважається, що вони є

державними організаціями. Але від дер�

жави там майже нічого не залишилося.

Тому необхідно їх легально приватизу�

вати.

6. Зменшення впливу цінових ризиків
Слід створити можливість для аграрі�

їв залишати врожай на складах під заста�

ву. У такому випадку вони зможуть про�

давати його не відразу після закінчення

збирання, що також забезпечить додат�

ковий дохід для складських організацій.

Потрібно розширювати практику хеджу�

вання цін різними інструментами і чітко

позначити правила, щоб не виникав

ризик експортних обмежень. Для цього

потрібно використовувати тільки ринко�

ві інструменти, такі як Аграрний фонд.

Також вважаю за потрібне забезпечити

фінансування аграріїв до початку зби�

рання врожаю.

7. Функції держави має бути зменшено
Необхідно зменшити функції держа�

ви на аграрному ринку. По�перше, дер�

жавні землі мають бути приватизовані.

Це близько 0,7�1,0 млн гектарів. 

По�друге, слід вирішити питання з

ДПЗКУ (Державна продовольча зернова

корпорація України — прим. ред.), оскіль�

ки вона працює переважно не як держав�

ний оператор на зерновому ринку, а як

представник приватних інтересів. Одна з

можливостей — закрити компанію, до�

мовитися з Китаєм, який є одним із ос�

новних кредиторів компанії, реструкту�

рувати борги і дати можливість ДПЗКУ

піти з ринку з гарантією виплати боргів. 

По�третє, варто скоротити кількість

функцій Мінагрополітики. Пропоную

залишити відомству лише такі функції: 

— інформування учасників ринку; 

— регуляторні з використанням ви�

ключно ринкових інструментів (при

цьому слід чітко визначити роль Аграр�

ного фонду), 

— консультування учасників ринку.

8. Проведення децентралізації
Зокрема, у податковій сфері слід

створити стимул місцевим гравцям

ринку для сплати податків. Якщо вони

побачать, що більша частина коштів буде

залишатися там, де вони працюють, по�

датки стане простіше збирати і можна

буде використовувати в тих сферах, де це

найбільш важливо для регіону, в тому

числі для ремонту автомобільних шляхів,

соціальної інфраструктури тощо. Таким

чином, ми зможемо вивести ці кошти з

тіньового ринку.

9. Поліпшення умов для ведення бізне�
су в Україні

Ми не можемо говорити про аграр�

ний бізнес без поліпшення умов його ве�

дення.

10. Реалізація ефективного захисту для
інвесторів, тобто права власності

Для залучення інвестицій в країну

слід забезпечити права власності для ін�

весторів. У теперішній ситуації країні

вкрай необхідні інвестиції, а без такої га�

рантії безпеки вкладати в Україну кошти

буде занадто ризиковано.

Вважаю, що дані проблеми ні для

кого не новина. Все тому, що аграрний

бізнес — самий консервативний у світі.

Але щоб досягти ефективності та резуль�

тату, необхідні інші навички. Виникає

головне питання: хто зробить ці кроки?»

Початок на стор. 1, 7�11

За результатами другого раунду

V УЗК наразі підготовлено документ

— лист0звернення до Кабінету Міні0

стрів України і Президента, в якому

викладене бачення фахівців АПК,

які саме першочергові заходи слід

провести для стимулювання роботи

цієї стратегічної галузі вітчизняної

економіки. Якщо АПК — справді ло0

комотив, то цей локомотив слід не0

гайно посилити і максимально ви0

черпно застосувати для розвитку

України. 

ТОЖ, в листі�зверненні запропоновано

конкретні заходи з техніко�економічним

обґрунтуванням, що саме, кому і в який

термін слід робити, та що від кожного та�

кого кроку отримає держава, пересічні

українські громадяни і бізнес. 

Йдеться, насамперед, про:

1Продовження конструктивного діа�

логу і відновлення роботи Ради по

зерну при КМУ.

2Створення потужної сучасної елева�

торної промисловості. У найближчі

10 років ми маємо створити фактично

нову елеваторну промисловість — збуду�

вати зерносховищ на щонайменше 60

млн тон зерна. І це не виключно елевато�

ри�монстри, це мають бути також

«банки» на 500�1000 тонн, які є у ферме�

рів Франції і США. Йдеться про зведення

річкових портових елеваторів, щоб пере�

нести значну частину вантажів із авто�

шляхів і залізниці на ріки Дніпро і Пів�

денний Буг.

3Вирішення питання зернової логісти�

ки: налагодження залізничного, авто�

мобільного і водного, зокрема річкового,

транспорту.

4Негайне проведення днопоглиблен�

ня Дніпра. Відтворення інфраструк�

тури річкових перевезень як найбільш

рентабельних, гармонізація роботи всіх

державних і бізнес структур. Це дасть

можливість повернутися до 65 млн тонн

вантажоперевезень на рік річковими

шляхами проти нинішніх 4 млн тонн. 

5Збільшення виробництва зерна за ра�

хунок світової врожайності на тих

самих площах з 60 до 120 млн тонн на рік.

6Вирішення питання глибокої пере�

робки кукурудзи і створення біопа�

ливної промисловості України. Результат

— справедливі ціни для агровиробників,

створення продукції з доданою вартістю,

додаткові робочі місця і надходження до

бюджету. Зрештою, це вирішення проблем

зовнішньоторговельного сальдо і, в такий

спосіб, стабілізація національної валюти.

7Питання гармонізації вітчизняного й

європейського законодавства, у тому

числі в частині ГМ�рослин. Воно дасть

відповідь на запитання: що українцям ро�

бити з ГМ�продукцією. 

8Вирішення, нарешті, питання вну�

трішнього балансу і звітності на

ринку зерна (у зв'язку з ліквідацією

Держсільгоспінспекції), скасування ка�

рантинних сертифікатів на зерно для вну�

трішнього переміщення вантажів. Щодо

звітності, Міністерство економічного

розвитку і торгівлі України запропонува�

ло два пункти, викладені двома абзацами.

Перший — відділ статистики Державної

фіскальної служби (колишня Держмит�

служба) веде звітність зерна, що відван�

тажується на експорт, за класами в елек�

тронному вигляді, і її можна видавати

Мінекономіки, Мінагрополітики, Держ�

стату. Другий — щодо наявності зерна всі

підприємства всіх форм власності двічі на

рік звітують (Форма №1�зерно) перед Дер�

жавною службою статистики України

(Держстат). Будь�яке викривлення ін�

формації державної звітності карається

законом.

Над «Темою номера» працював Артем Житков

Використані фото, надані компанією «НІБУЛОН» та ІА «АПК%Інформ»



НЕЩОДАВНО більшість (коалі�

ція) у Верховній Раді України

оприлюднила план дій, який має

вивести Україну з кризи і рефор�

мувати її економічне, політичне і

соціальне життя — Коаліційну

угоду. В аграрному розділі угоди є

цікавий пункт 2.8.3., який перед�

бачає «делегування окремих функ�
цій держави саморегулівним органі�
заціям та органам місцевого самов�
рядування; формування конкурент�
них ринків послуг (зокрема сертифі�
кації та проведення лабораторних
досліджень). Навіть строк для

цього визначили — це має відбу�

тися у другому кварталі 2015 року.

Як саме це відбудеться і чи відбу�

деться взагалі, ще побачимо.

Однак цікаво, що цей пункт

з'явився саме у аграрному блоці

реформ. Свідчить це, хочеться ві�

рити, про те, що в країні нарешті

формується аграрне лобі, а також

про те, що новообрані депутати
зрозуміли — не можна пафосно з
трибуни говорити про землю як ос�
новне багатство України, і при
цьому нехтувати інтересами тих,
хто на ній працює.

Найстарішою з вітчизняних

громадських професійних (чи то

саморегулівних, як їх охрестили в

угоді) організацій, яка представляє

АПК, є Аграрний союз України

(АСУ). Зараз до нього входить

понад 8 тисяч підприємств АПК

України, причому з найрізнома�

нітніших його галузей. 

З нинішньою назвою структу�

ра існує з 2009 року, але витоки її

сягають ще радянського 1971�го,

коли було створено першу самов�

рядну організацію — Раду колгос�

пів Української РСР (до того було

створено раду колгоспів СРСР). 

Із плином часу змінювалися

назви — Всеукраїнська рада ко�

лективних сільськогосподарських

підприємств (від 1992 року), Все�

український союз сільськогоспо�

дарських підприємств (від 2001�

го). Змінювалися і принципи

управління — з 1987 року на поса�

ду голови Ради почали обирати не

посадовця із міністерства, а керів�

ника із виробничників. Такі прин�

ципи управління залишилися й у

правонаступника цих організацій

— Аграрного союзу України. 

Основні завдання в АСУ зали�

шилися ті самі, що й на момент

заснування Ради колгоспів �вза�

ємопоміч членів, обмін досвідом і

конструктивний діалог аграріїв�

виробничників із владою. 

Цікаво, але за радянських часів,

які критикуються за тоталітаризм,

саме державна влада брала активну

участь у створенні Ради. Натомість

нинішній діалог самоврядних орга�

нізацій із владою залишає бажати

кращого. Численні листи, які пи�

шуться ними на ім'я вищого керів�

ництва держави у разі незгоди з її

політикою надто часто залишають�

ся лише літерами на папері і мар�

ним витрачанням часу. Видається,

або чиновник просто не розуміє,

що від нього хочуть, або захищає

бюджетні інтереси — йдуть подат�

ки від аграріїв до бюджету, то й

добре. А те, що при цьому нехту�

ються інтереси галузі, за яку він

відповідає, то, відповідно до його

поведінки, вже діло десяте. Ті ж ре�

комендації, до яких все ж дослуха�

ються можновладці, ухвалюються

за такий тривало�безкінечний про�

міжок часу, що не один господар

кидає працювати і продає свій біз�

нес. Інший навпаки вперто нама�

гається витягнути господарство з

боргових ям і бюрократичних ко�

ридорів, до яких його затягують не�

долугі закони. Однак набагато ко�

рисніше з державницького боку бу�

ло би витратити його сили і час на

виробничі процеси і відпочинок,

ніж на бюрократичну тяганину.

У жодному разі не маю наміру

принизити досягнення громадсь�

ких асоціацій, зокрема АСУ, ними

зроблено багато. Але чимало ко�

рисних ініціатив, розроблених

громадськими асоціаціями, зали�

шаються непочутими.

Це, наприклад, розроблені АСУ
ініціативи щодо оподаткування з од�
ного гектару землі, що не тільки б
принесло кошти у бюджет, а нареш�
ті могло б припинити «холодну»

війну між фермерами і холдингами. І
пропозиції щодо спрощення веден�
ня бізнесу — не повинен фермер,
справа якого —  врожай, по півдня
витрачати на заповнення папірців до
податкової й інших фіскальних ор�
ганів. І пропозиції щодо здешевлен�
ня кредитів для аграрних виробни�
ків. І щодо вдосконалення, точніше
запуску, системи агрострахування…
Пропозицій багато, але їх, на

жаль, м'яко кажучи, не чують.

Можливо, саме нинішній ре�

форматорський час дасть змогу

бути почутим громадським органі�

заціям. І саме цей пункт 2.8.3. Ко�
аліційної угоди, якщо не залишить�
ся черговою декларацією, відкриє

шлях до прямого, а не кулуарного
діалогу аграрної громадськості з
державою, до вирішення проблем
галузі на стадії їхнього зародження.
Але крім переродження пункту

2.8.3 на якийсь конкретний закон,

який визначить взаємодію між

громадськими організаціями і вла�

дою, є ще одна головна умова —

вміння почути один�одного у

лавах однієї організації.

Черговий звітно�виборчий з'їзд
Аграрного союзу України запланова�
ний на 16 грудня 2014 року. Серед

іншого на ньому буде розглянуто і

питання нового статуту АСУ. Спра�

ва в тому, що відповідно до закону

України «Про громадські об'єднан�

ня» діючі структури повинні до

2018 року пройти перереєстрацію в

Мінюсті в обов'язковому порядку.

Для Аграрного союзу важливо це

зробити якнайшвидше, оскільки,

якщо все ж таки буде вироблено

механізми діалогу влади і громадсь�

ких асоціацій, для спілкування з

державою необхідно мати бездо�

ганний правовий статус. Також

дуже важливо знайти єдність у

цьому питанні, бо якщо представ�

ники однієї галузі не зможуть до�

мовитися між собою, то як вони

планують домовлятися із владою?

* * *

НАПЕРЕДОДНІ з'їзду ми поціка�

вилися у членів Аграрного союзу

України, які, на їхню думку, мають

бути першочергові кроки нового

уряду, новообраної Верховної

Ради для реформування галузі

АПК. Другим питанням було — як

вони бачать механізм взаємодії

влади і громадських організацій,

зокрема АСУ. 

Петро Гадз — Герой України,
заступник голови АСУ, голова на�
глядової ради ТОВ «Бучачагрохліб�
пром» Бучацького району Терно�
пільської області:
— НАСАМПЕРЕД це має бути

спрощення ведення аграрного біз�

несу. Отримання всіх дозволів, ре�

єстрація договорів оренди, все

довкола паперово�дозвільної ро�

боти слід спростити до мінімуму. 

Ще одне болюче питання —

фінансування аграріїв. Зараз, коли

Україна у скрутному становищі,

панує економічна криза, ми не

сподіваємося, що будуть якісь сер�

йозні державні програми підтрим�

ки сільгоспвиробника. Але одна

програма має бути — відшкоду�

вання відсотків по банківських

кредитах. Тому що під 20�26%, які

пропонуються банками нині, аг�

рарії  виживати не зможуть.

Сільському господарству потрібні

довгі дешеві гроші. Якщо влада це

зробить, ми подвоїмо чи навіть

потроїмо сплату податків, збіль�

шимо кількість робочих місць, а

відтак суттєво зросте виробництво

якісної продукції, яка була б орі�

єнтована на весь світовий ринок. 

Оскільки до Аграрного союзу

входить величезна кількість сіль�

госппідприємств, нам хотілося би,

щоб дії уряду в аграрному секторі

координувалися з громадськими

організаціями, у т.ч. з нашою. Бо

хто ж крім АСУ краще знає, чим

живуть сільгоспвиробники, які в

них є проблеми, які є можливості.

Тому ми дуже хотіли би, щоб будь�

які законодавчі акти узгоджували�

ся попередньо з громадськими ор�

ганізаціями.

Лариса Майсак — директор
ТОВ «Відродження», голова Ради
сільгосппідприємств Фастівського
району Київської області:
— ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно зали�

шити фіксований сільгосппода�

ток, це одне з найбільш стратегіч�

них питань, тому що якщо ми об�

рубаємо крила агросектору, який є

сьогодні основним наповнювачем

бюджету, Україна пропаде.

Друге, не менш важливе пи�

тання, — заборона продажу землі.

Земля повинна належати тільки

українській державі. Якщо зараз

земля вся приватизована, то пот�

рібно розробити схему, за якою б

держава викупила би цю землю і

надавала її сільгоспвиробникам в

оренду. Таким чином йтимуть над�

ходження до бюджету, і, найголов�

ніше, основне багатство України

залишиться власністю всієї нашої

держави.

Потрібно, щоб влада не те що

прислухалася, а ввела у свій актив

членів Аграрного союзу. Тому що

члени нашої організації — це ядро

галузі, і всі стратегічні питання,

які виникають в роботі, розгляда�

ються на засіданнях АСУ. Тому хо�

тілося би, щоб на засіданнях

Союзу були обов'язково присутні

міністр АПК, голова аграрного ко�

мітету Верховної Ради, щоб вони

жили нашими проблемами, а не

лише тими, що розглядаються у

Кабміні і парламенті. 
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Аграрний союз України: 
мистецтво бути почутим!

Геннадій НОВІКОВ

Володимир ЧЕРНИШЕНКО і Олексій ЗАНУДА

Віктор ГРИЩУК, Валерій ПРУСАКОВ і Лариса МАЙСАКПетро ГАДЗ



Олексій Зануда — директор
ПрАТ «Обухівський молочний
завод», голова Ради сільгосппідпри�
ємств Обухівського району Київ�
ської області:
— ЗАКЦЕНТУЮ увагу на молоко�

переробній галузі, оскільки я пред�

ставляю саме її. Я б найперше зро�

бив ревізію всіх товаровиробників,

які виробляють коров'яче молоко,

щоб побачити реальну картину в

країні. І, виходячи з цього, прий�

мав подальші рішення щодо ро�

звитку тваринницької галузі. 

Враховуючи те, що в Україні

все менше й менше господарств

займаються тваринництвом, зо�

крема молочним, я б реформував

систему оподаткування так, аби

вона передбачала менший пода�

ток з гектара, якщо ти займаєшся

тваринництвом, адже розвиток

цієї галузі мені здається більш

приорітетним для країни. 

Усі проблемні питання бізнес і

влада повинні обговорювати,

розв'язувати, і спільно досягати

того, щоб вони вирішувалися. Це

буде на користь не лише аграріям,

а всій країні.

Володимир Чернишенко —
Герой України, голова правління
ПАТ «Комбінат Тепличний» Бро�
варського району Київської області,
почесний голова асоціації «Теплиці
України»:
— СКАЖУ за першочергові кроки

у тепличній галузі. По�перше,

необхідно ліквідувати постанову

Кабміну, якою «Нафтогаз Украї�

ни» зробили монополістом на

ринку енергоносіїв. Є й інші дже�

рела для закупівлі енергоносіїв,

але влада їх просто виключила з

ринку. І така постанова — це,

зрештою, кричуще порушення

нормальних економічних відно�

син. Це ніби сказати людині:

«Якщо тобі потрібен хліб, іди ку�

пляй саме в тому магазині, а не в

іншому». Тим паче, якщо відсутня

конкуренція, то виникає монопо�

лія і максимально піднімаються

ціни. У січні ціна тисячі кубоме�

трів газу становила 4200 грн, зараз

— уже 7700 грн. Жодне господар�

ство таких цін не витримає. Тим

більше, що зараз ніхто не дасть аг�

рарію кредитів, а вільних грошей

у господарств немає. На мою

думку, це може стати початком

руйнування тепличної галузі. По�

друге, слід подолати корупцію. 

У влади має бути прямий зв'я�

зок із громадськістю. Перед тим,

як видавати той чи інший закон,

Верховна Рада чи уряд мають спіл�

куватися з громадськими організа�

ціями, які знаються на цих питан�

нях. Як це робиться у розвинених

країнах. У Франції, приміром,

жодний закон не приймається без

погодження з громадською радою

чи то фермерів, чи то промислов�

ців. У нас, на жаль, це можливо.

Багато говорять, що ми, під�

приємці, хочемо лише наживати�

ся на інших, і через це зможемо

проштовхувати вигідні для себе

закони. Однак сільгоспвиробники

— за справедливі закони. Ми, аг�

рарії, соціальну відповідальність

розуміємо як ніхто, бо повсякчас

працюємо з численною кількістю

людей, причому переважно сіль�

ської місцевості. І образливо, що

в наш час людина�трудівник не

може себе навіть прогодувати, що

вже й казати про виконання свого

соціального обов'язку — належне

утримання сім'ї, виховання дітей,

отримання доступного житла…

Поки що це вкрай важко — при

таких податках, при таких цінах,

при такій безконтрольності за ці�

нами, як у промисловості. Не

встигла нафта піднятися на 2%,

пальне миттєво піднялося на 20%.

Потім нафта на світовому ринку

стрімко падає в ціні, а пальне в

Україні чомусь не те що не падає,

навпаки — зростає. Можливо,

саме громадські організації змо�

жуть стати цьому на заваді.  

Валерій Прусаков — гене�
ральний директор ТОВ «Агро�Віп»
Татарбунарського району Одеської
області, голова ревізійної комісії
АСУ:
— ПЕРШЕ, що слід зробити, це

впорядкувати земельні відносини.

Ми зараз бачимо, що якого би мі�

ністра призначили — вони всі по�

чинають з питання продажу землі.

Це неправильно. Земля не може

продаватися. Потрібно дивитися

на провідні країни світу, які мають

маленькі площі, мало землі. На�

приклад, Японія: тут уся земля

сільгосппризначення належить

державі. Японці понад усе лю�

блять і цінують цю землю. Ми ж,

здається, її не цінуємо: якщо про�

дамо землю — продамо Україну.

Також украй необхідно підтри�

мати сільгоспвиробника, відшука�

ти резерви фінансування сільсько�

го господарства. Ми з цього при�

воду до органів законодавчої і ви�

конавчої влади подавали дуже ба�

гато пропозицій. 

Слід сформувати справді дієве

і фахове Міністерство аграрної по�

літики, обласні і районні упра�

вління агропромислового розвит�

ку. Бо вони зараз не діють. Ство�

рити аграрний банк, що пропону�

валося вже кілька років тому — за

існування такої структури, сіль�

госпвиробник вже був би забезпе�

чений і грошима, і засобами ви�

робництва. 

Влада має прислухатися до

громадських організацій. І на їхній

основі будувати політику. Адже є

три пріоритети — держава, вироб�

ник і соціальний захист. Якщо ми

на рівні країни будемо в податках і

в економіці враховувати всі три,

все буде добре. Якщо ж сьогодні

тільки забирати і нічого не давати

ні виробникам, ні мешканцям

села, нічого хорошого з цього не

вийде. Тож треба прислухатися до

думки людей, адже влада без гро�

мадськості не варта нічого. 

Максим Скоржинський —
заступник голови Союзу сільгосп�
підприємств Київської області:
— ПЕРЕДУСІМ потрібно закрі�

пити єдину аграрну політику, по�

годжену з громадськістю, з това�

ровиробниками, з усіма зацікавле�

ними гравцями ринку, яка не буде

змінюватися від уряду до уряду. Бо

політика тільки тоді ефективна,

коли вона довготермінова. Також

аграрному сектору зараз потрібна

визначеність у коротко�, се�

редньо� і довгостроковій перспек�

тиві. 

Друге важливе питання — це

існування певного майданчику

для діалогу між владою і громадсь�

кістю. Бо наявність такого май�

данчику — це все важливо не тіль�

ки для нас, громадських асоціацій.

Але й для того, щоб влада мала

зворотній зв'язок, відчувала, як її

рішення впливають на сьогодення

аграрних компаній. І розуміла,

наскільки сприймається політика

влади в аграрному секторі. Адже

політика, законодавство найбільш

ефективні тоді, коли вони мають

стовідсоткову підтримку спільно�

тою. Тому є необхідність виро�

блення тих рішень і тих законо�

давчих актів, які мають найбільшу

підтримку серед виробників. Це

буде запорукою їх виконання, і в

цьому полягає подальший розви�

ток АПК України. Зараз Аграрний

союз у процесі реструктуризації і,

сподіваюся, що такий механізм

буде вироблений між самими аг�

раріями.

Віктор Грищук — голова СВК
«Перемога» Василівського району
Запорізької області:
— НАРАЗІ є заяви від уряду про

те, що не будуть поспішати з про�

дажем земель сільськогосподарсь�

кого призначення. Але водночас

чиновники виступають за продаж

права оренди. Та мені здається, в

той час, коли вороги розривають і

шматують Україну, ми не можемо

допустити ні продажу земель

сільськогосподарського призна�

чення, ні продажу права оренди

на такі землі. Можна допустити

продаж права оренди землі під

об'єктами сільгосппризначення,

але не права оренди ріллі. 

Як на мене, слід впровадити

максимальне спрощення для ор�

ганізації нових видів сільськогос�

подарського товаровиробництва,

залучення максимальної кількості

інвестицій для розвитку логісти�

ки, інфраструктури. Наголошую,

не для продажу сировини, а для

продажу кінцевого продукту, який

би вироблявся на наших теренах.

Я нічого не маю проти іноземних

інвестицій, якщо вони будуть

спрямовані саме на це. Нема пи�

тань — хай вкладають, будують

елеватори, олієкомбінати, борош�

номельні підприємства тощо і за�

возять до своїх держав уже готову

продукцію. 

До всіх політичних організацій

в Україні, на жаль, більшість насе�

лення ставиться з недовірою. І

останні вибори, на мою думку,

підкреслили цю недовіру. Жодна

громадська організація не зможе

реалізувати свої наміри сповна,

поки в суспільстві існуватиме ра�

кова пухлина корупції. Для її ви�

корінення має бути політична

воля Президента, Прем'єр�міні�

стра, Голови ВРУ. Вважаю, що

якщо за півроку будуть самі роз�

мови про неможливість викоріни�

ти корупцію через те, що хтось за�

важає, це буде лише владним при�

криттям. 

Механізм же співпраці з гро�

мадськими організаціями має

бути визначений законодавчо. У

такому законі, на мою думку,

мають міститися позиції щодо

вільного доступу громадськості до

законопроектів на етапі їхньої під�

готовки й обговорення, а також

щодо того, що законопроект не

може бути навіть внесений до по�

рядку денного парламенту без

його схвалення профільними гро�

мадськими асоціаціями.  

Геннадій Новіков — голова
Аграрного союзу України:
— НА МОЮ ДУМКУ, почати

треба з впорядкування земельних

питань: від кадастру і до реєстрації

прав оренди. 

Потрібно тимчасово відмінити

електронні рахунки ПДВ і випро�

бувати їх попередньо на пілотному

проекті у певному регіоні. Тож

Мінагрополітики якнайшвидше

слід розробити і провести через

Верховну Раду відповідний зако�

нопроект. Та й взагалі, слід вико�

нати в бюджеті те, що прописано

в Коаліційній угоді, підвести фі�

нансові інструменти під розвиток

АПК. Нині, начебто, ніхто не на�

магається переробити податкову

систему для АПК, і до такого нев�

тручання АСУ також доклав чима�

лих зусиль. То нехай наявна систе�

ма оподаткування АПК працює до

2018 року, як прописано в доку�

менті. Але фінансові інструменти

для аграрного сектору все ж слід

запустити. Тому що ситуація в

АПК у питанні фінансування

дуже погана, і стан справ в банків�

ський сфері не сприяє її покра�

щанню.

Є закон про аграрні розписки

— його треба просто запустити на

теренах України. 

Слід також продовжити кроки

у напрямку дерегуляції, але не

таким чином, як це відбулося на

прикладі Держсільгоспінспекції.

Дуже багато інструментів, які про�

понувала аграріям інспекція, зараз

просто не можуть бути використа�

ні. Припустимо, я хочу перевірити

насіння, а лабораторії закрили,

вони не працюють, фахівців роз�

пустили. Практично, саме через це

насіннєва справа зараз загальмова�

на. Тобто якщо відміняти інстру�

мент, то треба знайти йому альтер�

нативу. Приватників зараз таких

немає, та й, з іншого боку, віддава�

ти у приватні руки такі функції до�

сить небезпечно, бо вони є скла�

довими національної безпеки. 

Владі потрібно просто, як то

кажуть, відкрити вуха. Законодав�

чо має бути прописане місце гро�

мадських організацій у владі. По�

трібно, щоб аграрне міністерство

погоджувало відповідні законо�

проекти не тільки на рівні депар�

таментів, а й з профільними гро�

мадськими організаціями. Це була

гарна практика, оскільки гро�

мадські організації знали, що кої�

ться у нетрях міністерства, і міні�

стерство отримувало схвалення

або зауваження до законопроек�

тів. І це полегшувало взаємодію.

Проте така взаємодія була засно�

вана на добрій волі окремих міні�

стрів, а ця норма має бути пропи�

саною на законодавчому рівні. 

Щодо громадських рад при мі�

ністерствах, хочу зауважити, що

такі ради мають складатися з

представників саме всеукраїнсь�

ких саморегулівних організацій. А

не, наприклад, житомирської асо�

ціації любителів котів. Було би

добре, якби пропозиції громадсь�

ких рад були обов'язковими для

розгляду, могли рекомендувати

справжніх фахівців�практиків,

адже потім всім цим людям пот�

рібно буде працювати разом. 

Багато треба попрацювати над
упорядкуванням відносин всередині
громадських організацій. Агрови�
робники різних форм власності по�
винні зрозуміти, що тільки об'єднав�
шись вони створять інструменти (а
це в тому числі й Аграрний союз Ук�
раїни) для захисту своїх прав та ін�
тересів. Інституції потрібно не тіль�
ки створювати, а й виробляти меха�
нізми взаємної відповідальності між
організацією та її членами. Неза�
лежність, самостійність громадської
організації від влади і від будь�кого
має бути справжньою. АСУ і всі
його регіональні осередки повинні
бути єдиною командою, націленою
на реалізацію статутних завдань, а
не тільки на представницькі функції
та забезпечення «зростаючих» по�
треб місцевих чиновників. Розбудо�
ва реальних саморегулівних органі�
зацій є на часі в Україні, і саме цим
опікується Аграрний союз України. 

Павло Мороз

Фото надані прес%службою АСУ
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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 05 грудня 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) 223,76 6,0900 0,6175 5,9400 0,4150 5,9900 0,3975 6,0225 0,3775 6,1000 0,3675
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 232,40 6,3250 0,3025 6,3925 0,3300 6,4325 0,3450 6,4325 0,3375 6,5275 0,3225
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 227,59 6,1940 0,3620 6,2300 0,3100 6,2960 0,2940 6,3700 0,2900 6,4520 0,2920
CBOT Чикаго (Кукурудза) 150,21 3,8150 0,0825 3,9500 0,0875 4,0350 0,0850 4,1000 0,0775 4,1400 0,0550

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

380,63 10,3600 0,1550 10,4200 0,1400 10,4825 0,1375 10,5350 0,1425 10,5225 0,1275

США. Ставки океанського фрахту на 05 грудня 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 16
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 37
Південь Південної Америки (Чилі) 40
Північ Південної Америки (Колумбія) 20
Схід Південної Америки (Бразилія) 30
Західна Африка (Нігерія) 49
Східне Середземномор'я (Італія) 35
Західне Середземномор'я (Марокко) 36
Близький Схід (Єгипет) 32
Японія 47 46

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 35
Західна Африка (Нігерія) 51
Близький Схід (Єгипет) 36

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 39
Європа (Роттердам) 30
Близький Схід (Єгипет) 32

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) 29
Близький Схід (Єгипет) 32
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 52
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 36 34
Тайвань 30 28
Південна Корея 29 28
Японія 32 31

Китай зменшить імпорт 
кукурудзи і пшениці
FAS USDA зменшила оцінку валового

збору кукурудзи в Китаї з 217 млн т до 214

млн т через літню посуху в основних зерно�

вих районах, повідомляє Зерно Он�Лайн.

Якість кукурудзи, в цілому, краще, ніж

торік. 

Прогноз імпорту кукурудзи в поточно�

му сезоні знижений на 0,5 млн т до 2,5 млн

т (4,16 млн т у сезоні 2013/2014), оскільки

імпорт кукурудзи із США, основного по�

стачальника цієї культури до Китаю, утруд�

нений через обмеження на ввезення ГМ�

кукурудзи. Ці обмеження можуть також

стосуватися торгівлі південноамерикан�

ської кукурудзою.

Ціни на кукурудзу на внутрішньому

ринку Китаю набагато перевищують світо�

ві через високі ціни закупівлі цієї культури

в держфонд. Тому китайські виробники

кормів воліють використовувати замість

неї імпортну фуражну сировину: кукурудзу

з України, ячмінь з Австралії, сорго із США

і кассаву з Таїланду. За прогнозами FAS

USDA, в поточному сезоні імпорт фураж�

ної сировини продовжить зростати.

Урожай китайської пшениці в поточно�

му сезоні виріс до рекордних 126,0 (121,93)

млн т. Якість пшениці помітно краще, ніж

у попередні роки. В результаті імпорт пше�

ниці впаде до 2,0 (6,7) млн т.

Активний попит на фуражне зерно ак�

тивізує імпорт сорго, який у поточному се�

зоні досягне рекордних 4,3 (4,16) млн т.

Китай закуповує сорго, переважно, у

США. Нещодавно влада Китаю схвалила

імпорт аргентинського сорго.

Informa Economics 
знижує світовий прогноз 
урожаю пшениці 2015/2016
У НАСТУПНОМУ сезоні 2015/2016, за

прогнозами агентства Informa Economics, у

світі буде зібрано 710,9 млн т м'якої і твер�

дої пшениці, повідомляє Зерно Он�Лайн.

У поточному сезоні світове виробництво

пшениці склало 720,6 млн т, у сезоні

2013/2014 – 714,5 млн т.

Валовий збір пшениці знизиться в ЄС

– до 143,0 млн т (155,4 млн т в поточному

сезоні і 143,1 млн т в сезоні 2013/2014), в

Росії – до 55,0 (60,0 і 52,1) млн т, в Україні

– до 21,0 (24,0 і 22,3) млн т, у Китаї – до

122,5 (125,6 і 121,9) млн т, у Пакистані – до

24,5 (25,0 і 24,0) млн т.

Зростання показників врожаю очіку�

ється в США – до 60,3 (55,1 і 58,1) млн т, у

Канаді – до 28,0 (27,7 і 37,5) млн т і в Ав�

стралії – до 25,5 (22,0 і 27,0) млн т.

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 +2,9133 153,5364

CBOT – Березень'15 +1,8109 156,8433

CBOT – Травень'15 +1,6535 159,9928

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Січень'15 !0,3966 192,0932

Euronext – Березень '15 !0,3966 195,8111

Euronext – Червень'15 !0,1859 201,0782

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Грудень'14 +6,2464 224,2101

CBOT – Березень'15 +5,7320 219,5069

CBOT – Травень'15 +5,5850 220,5357

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Січень'15 0,0000 228,3430

Euronext – Березень '15 +0,1735 228,6529

Euronext – Травень '15 0,0000 229,5824

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Лютий'15 +1,0906 424,4640

Euronext – Березень'15 +0,9171 423,5345

Euronext – Серпень'15 +0,6444 423,2247

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Грудень'14 +0,1160 176,7180

CBOT – Березень'15 +0,6962 180,6631

CBOT – Травень'15 +0,8122 182,4036

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Січень '15 +3,7479 382,9428

CBOT – Березень '15 +3,7479 385,2944

CBOT – Травень'15 +3,5274 387,4991

Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Грудень'14 +0,9921 447,6440

CBOT – Січень '15 +2,6455 409,5045

CBOT !Березень'15 +2,3148 394,8439

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT – Грудень '14 +0,5727 70,3304

CBOT – Січень '15 +0,5947 70,5286

CBOT – Березень'15 +0,6167 71,0132

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Січень '15 !3,8581 266,4283

CBOT – Лютий '15 !3,4172 272,3808

CBOT – Березень'15 !2,9762 278,3333

Етанол Ціна ($) за літр

CBOT – Січень '15 +0,0164 0,4589

CBOT – Лютий '15 +0,0103 0,4343

CBOT – Березень'15 +0,0103 0,4285

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Грудень '14 !0,1872 2,8414

CME – Січень'15 +0,2148 2,7093

CME – Лютий'15 +0,0000 2,6652

Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон – Грудень'14 0,0000 0,0000

Лондон – Березень'15 0,0000 0,0000

NYBOT – Березень '15 !7,0485 482,3000

NYBOT !Травень'15 !6,3877 341,1894

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 11 грудня 2014 року
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Газета «АГРОПРОФІ» шостий рік поспіль подає інформацію про
реальний стан аграрного ринку без прикрас, не видає бажане за дійсне. Ми
постійно перебуваємо у відрядженнях, спілкуємося з керівниками і
фахівцями господарств, тому наша інформація – з першоджерел. 

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

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

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

НАС ЗНАЮТЬ.
НАС ЧИТАЮТЬ.

НАМ ДОВІРЯЮТЬ.

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

Український тижневик ділової інформації 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ!135, а/с 79.
Тел. (044) 227!93!55, 235!73!24. 
E!mail: info@agroprofi.com.ua

www.agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Передплатити «АГРОПРОФІ» ви можете у будь!якому відділенні «Укрпошти»
за Каталогом передплатних видань України, а також через редакцію. 
Вартість редакційної передплати, як і раніше, серед ділових аграрних видань
залишається невисокою і становить 26,00 грн/місяць, або 312,00 грн на рік.


