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Витрати в АПК
за рік зросли
на 8,2 млрд грн

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ Мінагро�

політики, станом на 17 грудня

цього року фактичні витрати

коштів сільськогосподарських

підприємств становлять понад

56 млрд грн, або 98,6% від пла�

нової потреби (на 8,2 млрд грн

більше, ніж на відповідну дату

2013 року). Власних коштів ви�

трачено 50,9 млрд грн, (або

101,5% від потреби) та залуче�

но кредитів на суму 5 млрд грн

(або 76,5% від потреби).

Збільшення витрат на осін�

ню кампанію, якщо порівню�

вати з минулим роком відбуло�

ся, переважно, за рахунок по�

дорожчання мінеральних доб�

рив, пально�мастильних мате�

ріалів, запчастин та ремонту

техніки, а також ЗЗР.

За оперативною інформа�

цією з регіонів, станом на 19

грудня 2014 року 2235 підпри�

ємств агропромислового ком�

плексу залучили кредити за�

гальним обсягом понад 10,6

млрд грн, що на 3,4 млрд грн

менше, ніжна відповідну дату

2013 року (2859 підприємств, 14

млрд грн), у тому числі: майже

7,6 млрд грн — короткостроко�

ві, 1,9 млрд грн — середньос�

трокові та близько 1,1 млрд грн

— довгострокові кредити.

Фактичні обсяги експорту

зерна станом на 18 грудня скла�

дають 17602 тис. тонн, з яких:

пшениці — 7800 тис. тонн; ку�

курудзи — 6056 тис. тонн; яч�

меню — 3552 тис. тонн та

інших зернових — 193 тис.

тонн. Завантажено на кораблі

— 288 тис. тонн.

Таким чином обсяги ек�

спортованих та підготовлених

до експорту зернових склада�

ють 17890 тис. тонн (пшениці

— 7822 тис. тонн, ячменю —

3552 тис. тонн та кукурудзи —

6322 тис. тонн).

Ціни попиту на зернові на�

разі коливаються в залежності

від регіону: на пшеницю 3�го

класу — від 2300 до 3100 грн/т,

на фуражну пшеницю — від

1880 до 2730 грн за тонну. У

даний час середні закупівельні

ціни становлять: на пшеницю 3

класу — 2690 грн/т, на фуражну

пшеницю — 2274 грн/т. Серед�

ні ціни на ячмінь становлять

2284 грн/т, на кукурудзу — 2020

грн/т (детальніше про внутріш�

ні ціни див. на стор. 7).

ВІД ДАВНІХ�ДАВЕН, коли на

землю спускалася зима, лютували

перші морози, а все навкруги

сяяло яскраво�білими сніжинка�

ми, люди з нетерпінням чекали на

найбажаніше свято — День Свя�

того Миколая. 

Кожен малюк знав, що цього

дня Святий Миколай спускається

з небес, щоб нагородити людей,

особливо дітей, за їхні добрі спра�

ви чарівними подарунками. А

щоб Святий Миколай не оминув

будинок, дітлахи старанно при�

крашали дерево під вікном спаль�

ні власноруч зробленими іграш�

ками. Добродій неодмінно мав

побачити таку красу, оцінити

старання дитини та завітати до її

домівки.

За легендою, Святий Миколай

обов'язково забирає листи з поба�

жаннями. А вночі на 19 грудня

Святий Миколай брав на плечі

чималий мішок з харчами, одягом

та іграшками і прямував від бу�

динку до будинку. Та ходив він не

сам, а разом зі своїми помічника�

ми, янголами�охоронцями, які за�

читували Миколаю всі листи та

записували до товстелезної книги

добрі вчинки малечі.

Свято Святого Миколая 2014�

го в України видалося особливим.

В умовах війни на Сході держави,

наші дітки стали враз доросліши�

ми, бо у багатьох із них там боро�

нить Вітчизну батько, брат, дядь�

ко. Є серед вояків і дідусі, і матусі,

і навіть бабусі, які зі зброєю в

руках або в якості волонтерів чим�

раз ризикують своїм життям зара�

ди мирного неба над Україною.

Слова МИР і ЛЮБОВ набули для

всіх свідомих мешканців світу

особливого змісту. Весь світ пра�

гне миру, щастя і благополуччя,

прагне взаєморозуміння, людяно�

сті, особливо в цей святковий

день. Тому у своїх традиційних по�

сланнях до Святого Миколая діти

в Україні і далеко за її межами

просять миру, благають повернути

додому живими і неушкодженими

своїх батьків. «Хай татусь вернеть�

ся, а мама більше не буде плакати.

Хай дідусь не докоряє бабусі, що

він уже старий, щоб тримати

зброю. А я хай би швидше став до�

рослим!», — так написав хлопчик

з Київщини.

Дорослим важко читати такі

листи. А Святому Миколаю вико�

нувати такі накази. Однак не

можна позбавляти свята дітей і

мирних людей, які свою щоден�

ною сумлінною працею кують

нашу перемогу в тилу. На цьому

наголошують вояки і волонтери.

«Не можна жити лише війною!

Діти мають вірити в чудеса, в існу�

вання Святого Миколая і його ча�

рівні можливості виконувати не�

здійсненне, — стверджують бійці

добровольчого підрозділу баталь�

йону «Айдар». — Бо коли настане

мир, у нас буде ще дуже багато

нездійсненних, на перший по�

гляд, бажань!»

Cвятий Миколаю, 
даруй нам МИР і ЛЮБОВ!

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР
ЯНГОЛИ�ОХОРОНЦІ МИРНОГО ЖИТТЯ

Уже всім зрозуміло, що без участі
громадянського суспільства,
котре викристалізувалося у ході
Революції гідності, ні відбити
атаку ворога, ні розбудувати гідне
життя в Україні неможливо.
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СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР
ПОДАРУНКИ НА ЗДОРОВ'Я

Уже не один рік «НІБУЛОН» дарує обладнання для
дитячої лікарні. За багато років нібулонівці довели, що
це не реклама, а справжня зацікавленість у тому, щоб
громади територій, де працює компанія, мали ширші
можливості, нормальний рівень життя.

АГРОПОЛІТИКА
НОВА КОМАНДА АГРАРНОГО ЛОКОМОТИВА

Черговий виборчо+звітний з'їзд Аграрного
союзу України відбувся в Києві 16 грудня 2014
року. Знаково, що з'їзд відвідав новий міністр
аграрної політики та продовольства України
Олексій Павленко. Це стало кроком до
порозуміння між владою і аграріями. 

ПЕРЕДПЛАТА	2015
Шановні читачі! Розпочалась передплата�2015!

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2015�й рік 
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ЧИТАЙТЕ НАС — БУДЬТЕ У КОЛІ АГРОПРОФІ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

18.12.2014

Зміна 
за тиж%

день

Зміна 
з початку

року
UX%індекс (UA) 1001,94 6,2% 10,1%
РТС (RU) 776,83 %5,7% %46,2%
WIG 20 (PL) 2322,08 %2,4% %3,5%
WIG Ukraine (PL) 231,88 %6,0% %54,6%
DAX* (DE) 9544,43 %2,6% 1,2%
S&P 500* (US) 2012,89 %0,7% 9,9%
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ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ України

подано відразу два законопроекти,

якими передбачено врегулювати

питання із забороною реалізації та

обігу необробленого молока та

сиру домашнього виробництва, а

також туш або частин туш парно�

копитних та інших копитних по�

двірного забою на агропродоволь�

чих ринках. Така заборона, нага�

даємо, вводиться на виконання

Угоди про Асоціацію між Украї�

ною та Європейським Союзом і

міститься у Законі України «Про

безпечність та якість харчових

продуктів». Згідно з законодав�

ством заборона набуває чинності

з 1 січня 2015 року.

У пояснювальній записці до

законопроекту №1499, внесеним

до ВРУ депутатом Сергієм Каплі�

ним, зазначається, що впрова�

дження заборони реалізації на

ринках власноруч забитої худоби

та виготовлених у приватному

господарстві молочних продуктів

змусить селян за копійки продава�

ти молоко перекупникам, возити

худобу в інші села, що призведе до

згортання виробництва окремої

продукції тваринництва. Крім

того, зазначається, що держава до

цього часу не забезпечила наяв�

ність мережі боєнь, забійно�сані�

тарних пунктів, пунктів закупівлі

молока та молочних продуктів.

Відтак депутат пропонує відкласти

заборону продажу на ринках мо�

лока та сирів домашнього вироб�

ництва та туш парнокопитних та

інших копитних подвірного забою

на 2 роки. 

У супроводжувальних доку�

ментах до законопроекту №1499�

1, поданому народними депутата�

ми Тарасом Кутовим та Оксаною

Продан, пропонується замінити

ст. 35 Закону України «Про без�

печність та якість харчових про�

дуктів», якою вводяться зазначені

обмеження продажів, на ст. 36

нової редакції Закону України

«Про основні принципи та вимо�

ги до безпечності та якості харчо�

вих продуктів». Даний закон на�

бирає чинності лише з вересня

2015 року, а зазначена 36 стаття

якраз продаж таких товарів на

ринках. 

Зокрема, у ній зазначено, що

«Цілі туші або частини туш парно�

копитних та інших копитних тва�

рин, туші свійської птиці, кроли�

ків та малих диких тварин, риба,

мед, яйця, молоко необроблене,

сир домашнього виробництва і

продукти рослинного походження

можуть продаватися на агропро�

довольчих ринках за умови під�

твердження їхньої придатності за

результатами випробувань (дослі�

джень) акредитованої лабораторії,

яка знаходиться на агропродо�

вольчому ринку, державним ін�

спектором, який знаходиться на

цьому ж ринку. Не підлягають заз�

наченим випробуванням харчові

продукти недомашнього вироб�

ництва, які супроводжуються до�

кументами, що забезпечують про�

стежуваність продукції».

Коментар щодо законопроек�

ту №1499 надала Українська аг�

рарна конфедерація. У ньому, зо�

крема, зазначається, що перед

прийняттям рішення необхідно

зробити чіткій аналіз наслідків дії

попереднього аналогічного зако�

ну. Адже призупинення заборони

реалізації вже мало місце протя�

гом п'яти років.

«Маючи 5�річний період часу,

протягом якого призупинено

заборону реалізації та обігу необ�

робленого молока та сиру до�

машнього  виробництва, а також

туш або частин туш парнокопи�

тних та інших копитних подвір�

ного забою на агропродовольчих

ринках, можна проаналізувати

ефективність дії такого призупи�

нення.

Щодо доручень Кабінету Мі�

ністрів, то жодне з них виконане

так і не було, навпаки ефект від�

термінування дорівнював �50%.

Протягом цього часу кількість

закупівельних пунктів, що займа�

лися прийманням худоби та птиці

від господарств населення змен�

шилась на 67%, з 487 до 162 оди�

ниць. Кількість закупівельних

пунктів, що займалися закупівлею

молока та молочних продуктів від

господарств населення зменши�

лась на 50%, з 10956 до 5473 оди�

ниць», — йдеться у коментарі

УАК.

Реалізація продуктів 
від населення — шляхи вирішення

Чи вдасться чергова
спроба запустити
агрострахування 
Ліга страхових організацій
України (ЛСОУ) підготувала
перелік заходів з виконання
коаліційної угоди. Зокрема,
асоціація розраховує, що
учасників ринку залучать до
розвитку агрострахування.
Про це повідомляє видання
«ФінМайдан».
Для реалізації потенційних
можливостей страховики
розраховують на допомогу
держави, як законодавчу,
так і фінансову.
«Зараз в наших силах зроби0
ти так, щоб частка страх0
ування у ВВП зросла з ниніш0
ніх 0,501% до 305%», —
вважає глава ради ЛСОУ
Олександр Філонюк.
На допомогу влади розрахо0
вують компанії, які працю0
ють в сегменті агростраху0
вання.
«Ніякі інвестиції не прийдуть
в український агросектор,
поки у сільгоспвиробників
не буде гарантій. Зараз про0
никнення страхування в
цьому сегменті становить
порядку 3%. При цьому в
добровільному страхуванні
цей показник становить
всього 1%. Більша частина
договорів укладається за
програмами форвардних за0
купівель, в яких страхування
— обов'язкова умова. Увесь
світовий досвід свідчить про
те, що локомотивом розвит0
ку агрострахування є якраз
страхування за участю дер0
жави», — стверджує гене0
ральний директор Аграрно0
го страхового пулу Василь

Назаренко. За його слова0
ми, з 2012 року, коли було
створено пул, агростраху0
вання з державною підтрим0
кою працювало тільки один
день, коли було укладено
шість договорів. 
«Держава не вважала за
необхідне виділяти на це
кошти. Але зараз, вперше в
історії, агрострахування
включено в текст коаліційної
угоди, при Мінагрополітики
створено робочу групу з пи0
тань агрострахування, і, за
нашою інформацією, в бю0
джеті на наступний рік все ж
планується виділити кошти
на розвиток агрострахуван0
ня», — зазначив Василь На0
заренко, але обсяг цих кош0
тів при цьому не уточнив.

Можливість відродження 
цукрової галузі — 
у розширенні експорту 
ТОЙ ФАКТ, що цукровиробники на даний

момент виробили 1,92 млн т цукру, що на

75% більше, ніж за аналогічний період ми�

нулого року, не означає, що ціни на цукор

будуть знижуватися. Про це  розповів глава

правління Національної асоціації цукрови�

робників «Укрцукор» Микола Ярчук, пере�

дає «AgroNews».

«Через дефіцит обігових коштів, відсут�

ність пільгового кредитування, застосуван�

ня давальницьких схем переробки цукрових

буряків, падіння внутрішнього споживчого

попиту і відсутність експорту, в період ви�

робництва цукру з цукрових буряків врожаю

2014, ціна цукру на внутрішньому ринку

значно нижче витрат на його виробництво,

— повідомив Микола Ярчук, — внутрішній

ринок цукру сьогодні характеризується пе�

ревищенням пропозиції над попитом, спо�

стерігається вплив сезонного надвиробниц�

тва цукру, про що свідчать оптово�відпускні

ціни на нього, які коливаються в межах 6950

— 7400 грн/т з урахуванням ПДВ».

Враховуючи, що світовий ринок цукру

цього року так само насичений, як і укра�

їнський, однією з відправних позицій відро�

дження цукрової галузі в Україні є підви�

щення конкурентоспроможності цукру і ак�

тивізація його просування на продовольчі

ринки зарубіжних країн. Україна може по�

стачати цукор на зовнішні ринки за умови,

що буде виробляти продукт європейської

якості. Для виробництва такого цукру

необхідні інвестиції для модернізації цукро�

вих заводів.

ЄБРР надає консультації 
українському агробізнесу
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ банк реконструкції та

розвитку (ЄБРР) нещодавно розпочав реалі�

зацію Програми консультативної допомоги

агробізнесу, орієнтованої на малі та середні

підприємства (МСП) України, повідомляє

прес�центр банку. Ця програма фінансується

ЄБРР через Мультидонорський рахунок ста�

білізації та сталого розвитку України і має

бюджет 750 тис. євро, розрахований на на�

ступні три роки. Вона призначається для

компаній з сектору агробізнесу, які можуть

отримати більш докладну інформацію в По�

стійному представництві ЄБРР у м. Києві

або за адресою електронної пошти: 

adviceforagribusiness@ebrd.com

У рамках програми місцеві МСП з сек�

тору агробізнесу можуть отримати фахові

консультації, які допоможуть їм покращи�

ти операційні показники, корпоративне

управління, стандарти харчової безпеки та

якості. 

«Такі експертні консультації можуть зі�

грати вирішальну роль в підготовці малих і

середніх підприємств до вирішення задач,

пов'язаних з майбутнім зростанням, — ска�

зала Шарлотта Руе, директор відділу під�

тримки малого бізнесу ЄБРР. — Підтримка

малих підприємств є одним з пріоритетів

для ЄБРР, і подібні програми є важливим

елементом надання їм допомоги в доступі

до фінансування та ноу�хау, яких вони по�

требують».

За останні два роки в рамках Програми

консультативної допомоги агробізнесу було

ініційовано 32 проекти в 11 країнах Східної

Європи, Центральної Азії, Кавказу та Пів�

денно�Східного Середземномор'я. 



ВЕРХОВНА Рада України скандально�

тріумфально затвердила програму діяльно�

сті уряду (вірніше, надання уряду імунітету

від відставки на рік, бо 16�ть сторінок жур�

налу «Мурзилка», як зневажливо назвав цей

результат урядової творчості нардеп Юрій

Луценко, важко назвати програмою дій).

Відчуваючи, що схвалення може й не бути,

Прем'єр Яценюк заявив із трибуни парла�

менту, що Коаліційна угода стане невід'єм�

ною частиною програми дій уряду, і лише

після цього депутати проголосували. Яким
же було їхнє здивування, коли в остаточній
редакції постанови побачили формулювання
«із врахуванням положень Коаліційної угоди». 

Взагалі�то, такі дії називають підміною,

адже незрозуміло, які саме положення Коа�

ліційної угоди будуть враховані, бо решта

тексту постанови ніяких змін не зазнала —

ті ж самі декларації без механізмів їхнього

втілення.

Від роботи депутати сохнуть
«ПЛІДНО» попрацювавши — за тиждень

депутати ухвалили Програму діяльності

уряду та сім постанов (із яких лише три

стосувалися країни, а чотири — внутрішніх

парламентських справ), перетрудившись,

депутати розійшлися працювати у коміте�

тах. Складається враження, що восьме

скликання парламенту працює за лікарсь�

ким принципом «не нашкодити». А як

краще не наробити шкоди? Правильно, ні�

чого не робити. От вони і стараються, як

можуть. Утім, хоча законів депутати і не ух�

валюють, плідна законотворча робота не

припиняється ні на мить. Депутати строчать
законопроекти зі швидкістю 128 штук на
тиждень, а всього їх зареєстровано вже 614! І
нехай деякі — це лише перелицьовані зако�

нопроекти минулого скликання (є у депу�

татів така слабкість — перевносити старе),

проте і нових багацько. От лише за розмаїт�

тям законотворчості годі й збагнути його

логіку.

Аграрний комітет, приміром, сподобив�

ся зібратися у новому скликанні всього

один раз, та й то, щоб вирішити питання

внутрішнього характеру — хто чим займа�

тиметься. У той час, коли в комітеті вже че&
кають розгляду 37 законопроектів, із підго&
товки яких комітет визначено головним, та

ще 19, до яких депутати мають подати про�

позиції, такий темп роботи не може пораду�

вати. 

А законопроекти важливі — з врегулюван&
ня земельних питань, прав оренди, спрощення
реєстрації цих прав, дерегуляції зернового
ринку, підтримки тваринницької галузі тощо.
Прикро, що цілий тиждень, коли решта ко�

мітетів проводять свої засідання, аграрний

комітет вирішив не засідати. Причина про�

ста — важко зібрати депутатів, котрі, за�

мість розглядати законопроекти, воліють

займатися своїми справами і часто�густо —

поза межами столиці. Звісно, засідання від�

будеться на наступному, сесійному тижні,

проте схвалені комітетом законопроекти не

встигнуть внести до порядку денного, бо

вся увага буде прикута до розгляду проекту

Держбюджету�2015, а цей сесійний тиж�

день — останній перед затяжними новоріч�

но�різдвяними канікулами (наступного

разу у сесійній залі депутати зберуться аж

13 січня 2015 року).

Бюджет: скоріше немає, ніж є
ГОДІ Й КАЗАТИ, що проект Державного

бюджету на наступний рік є найбільш зна�

чущим документом не лише з огляду роз�

пису державних фінансів, але і як індика�

тор реформ. Правда, депутати досі його і в

очі не бачили, бо уряд грається у свої звич�

ні ігри — вніс проект бюджету у вересні (бо

така вимога Бюджетного кодексу) і одразу

відкликав — «на доопрацювання». У грудні

фокус повторився — документ внесли на

розгляд парламенту, а 12 грудня — знову

відкликали «З метою формування показни�

ків проекту Державного бюджету України

на 2015 рік із урахуванням необхідності

проведення податкової реформи і реформи

міжбюджетних відносин та за результатами

зустрічі з представниками коаліції депутат�

ських фракцій».

За словами новопризначеного міністра

фінансів Наталії Яресько, Мінфін працює

над проектом бюджету цілодобово і без ви�

хідних. Шкода, що цей трудовий подвиг чи�

новників не дасть ніякого результату, адже

перш ніж верстати дохідну частину бюджету,
парламент мав би ухвалити напрацьовані
зміни до законодавства, зокрема до Бюджет&
ного і Податкового кодексів та закону про
єдиний соціальний внесок, без чого неможли&
во детінізувати зарплати і сформувати реаль&
ну картину доходів. Деякі урядові законо�

проекти, котрі кардинально впливатимуть

на доходи бюджету, лише збираються вно�

сити до Верховної Ради. Коли і як вона їх

ухвалить — невідомо, виходячи з того, як

«завзято» працюють депутати. Хоча в запасі
завжди є варіант голосування «пакетом за
основу та в цілому», тобто без детального

обговорення у сесійній залі.

Платитимуть усі
ДЕПУТАТИ гуляють, зате уряд, отримавши

імунітет, кинувся до роботи, як спраглий до

води. І перші його ініціативи радують: Каб&
мін схвалив два ключових проекти законів,
котрі мають додати надходжень до державної
скарбниці: перший —  «Про денонсацію Кон&
венції між урядом України і Республікою
Кіпр». Ця конвенція сповідувала принцип

захисту найбагатших верств населення,

тому що в ній було передбачено нульову

ставку по оподаткуванню, від реалізації

будь�якого майна. Тобто через офшорні

компанії продавалось майно, і податки не

платились ні в Україні, ні, відповідно, в

Республіці Кіпр. Для того, щоб цю конвен�

цію було скасовано, уряд збирається невід�

кладно розпочати переговори з Кіпром

щодо укладання нової угоди, яка повинна

відповідати стандартам ОЕСР.

Йдеться про те, що оподаткування, яке

буде в Україні, повинно відповідати тим

ставкам і розмірам податків, які є в країнах�

членах ЄС, у тому числі, нарешті, буде ска�

совано нульову ставку оподаткування по

операціях з купівлі�продажу будь�якого

майна, акцій й інших активів, які зараз не

оподатковуються в силу того, що свого часу

парламент відмовлявся скасовувати цю

угоду. За оцінками уряду, загальні суми втрат
України від дії конвенції складали близько 6
млрд грн на рік. Тепер м'яч на боці парла�

менту — він має довести, що захищає інте�

реси всіх українців, а не лише найбагатших.

Наступний законопроект, схвалений уря&
дом — «Про удосконалення податкового кон&
тролю за трансфертним ціноутворенням».
Уряд вносить цей законопроект до Верхов�

ної Ради і просить прийняти його невід�

кладно. І, більше того, урядовці прийняли

рішення про те, що такий закон повинен

набути чинності поточного року, й оподат�

кування прибутку великих компаній за 2015

рік повинно відбутись саме на підставі

цього закону.

Що означає цей закон для української

економіки і податків? Наприклад, зараз

руда, яка на біржі коштує $100 за тонну,

продається на офшорну компанію на межі

собівартості, наприклад за $50. Оскільки

далі за $100 продає ця офшорна компанія,

жодних податків з прибутку від різниці у

ціні не сплачується. У разі ухвалення урядо&
вого законопроекту, скільки би не було в лан&
цюжку офшорних компаній, є біржова ціна
товару, і Україна отримуватиме свої податки
не з заниженої, а з реальної ціни, яка повинна
відповідати ринковій і біржовій вартості. Дія

законопроекту, у разі його ухвалення, роз�

повсюдиться на всі фінансові операції, а

також під його дію підпадуть як хімічні, так

і металургійні підприємства. Тобто сховати

прибутки в офшорних компаніях і за кордо�

ном буде неможливо.

Для відслідковування ситуації в Дер�

жавній фіскальній службі буде створено

відповідний департамент по контролю за

так званим трансфертним ціноутворенням.

Україна отримує технічну допомогу від За�

хідних партнерів для того, щоб звіряти —

ціна, по якій продали, відповідає світовій

ціні чи не відповідає, і для того, щоб допо�

могти українському великому бізнесу чесно

і справедливо платити податки і також від�

слідковувати всі фінансові транзакції, де б

вони не проходили, в якій країні, й які би

компанії не були задіяні в цьому процесі.

Скидається, що уряд нарешті почув гро�

мадськість і зрозумів: якщо повинні еконо�

мити прості люди, то, з іншого боку, пови�

нен платити і великий бізнес. Добре, ящо

такий принцип податкової і соціальної

справедливості сповідуватиметься новим

українським урядом попри супротив олі�

гархів. Прем'єр пообіцяв до вівторка 23

грудня внести відповідні проекти законів до

Верховної Ради і очікує від українського

парламенту схвалення цих законопроектів.

Біда лише в тому, що і деофшоризація, і

справедливе оподаткування олігархічного

бізнесу стояло в програмах практично всіх

політичних сил, котрі пройшли до парла�

менту. Відтак у Раді вже зареєстровано по�

дібні законопроекти, зокрема №1264 «Про

внесення змін до Податкового кодексу Ук�

раїни (щодо вдосконалення здійснення по�

даткового контролю за трансфертним ці�

ноутворенням)» — от тільки внесений він

депутатом Олександром Долженковим,

котрий представляє Опозиційний блок. А

щодо деофшоризації, то законопроектів

внесено аж чотири (№0001, №0001�1,

№0001�2 та №1112) — і від депутатів біль�

шості, і від позафракційних, тож тут уряд зі

своїм законопроектом має ставати в чергу.

Таким чином, до Нового року залишив�

ся один сесійний тиждень, і за ці чотири

робочі дні депутати мають спершу схвалити

необхідні зміни до законів, котрі впливають

на дохідну частину бюджету, а потім і сам

Держбюджет�2015. Виходить, що проект

бюджету має бути написаний із урахуван�

ням іще неприйнятих законів, а отже будь�

яка «осічка» з ухваленням будь�якого зако�

ну автоматично означатиме провал Дер�

жбюджету. Схоже, уряд увімкне свій вже

звичний механізм шантажу — голосуйте, а

то країна залишиться без бюджету (а зна�

чить і без кредитів МВФ, що в нашому ви�

падку значно суттєвіше).

Держпідтримка? Ні, не чули
ТА КОЛИ бюджет не ухвалили би, аграріїв

він все одно не порадує, бо, за попередніми

даними, в урядовому проекті видатки на Мі&
ністерство аграрної політики та продоволь&
ства (а за цією статтею проходить усе фінан&
сування галузі — наука, освіта, бюджетна під&
тримка) скорочують на 90% — з 6,3 млрд грн
2014 року до 635 млн — 2015&го. Це при

тому, що поточного року майже півтора мі�

льярди гривень призначалися лише на

утримання апарату Мінагрополітики. Аг�

рарна наука отримає 64 млн, а на всю держ�

підтримку галузі заплановано 5 (прописом:

п'ять!) млн грн, та й ті — зі спеціального

фонду (тобто — якщо будуть). Так і хочеть�

ся запитати: «Арсенію Петровичу, де ж обіця&
не в щойно схваленій Програмі діяльності ва&
шого уряду мікрокредитування малих сільсь&
ких господарств? Не склалося?» Добре, що

Всеукраїнському фізкультурно�спортивно�

му товариству «Колос» 5,5 млн у бюджеті

знайшли. Не склалося із відшкодуванням

ПДВ експортерам, адже Прем'єр заявив, що

ПДВ під час експорту збіжжя буде поверта�

тися лише його виробникам, бо трейдерів

годувати держава не буде. 

Звісно, скорочують видатки і на інші га�

лузі (крім силового блоку). Приміром, Мін�

паливенерго отримає на 54% менше, ніж

цьогоріч, Мінкультури — на 66%, Мінре�

гіонбуд — на 88%. Проте, як завжди, най�

більше держава вирішила зекономити саме

на своїх годувальниках і, на жаль, це вже не

дивує. Чиновники давно звикли, що аграр�

ний комплекс України виживає за будь�

яких умов. Ну, а раз виживає — нащо під�

тримувати? Правда, за умови підтримки —

АПК міг би не виживати, а процвітати і

зробити такою ж процвітаючою всю держа�

ву. Та наші можновладці давно вже живуть

лише днем сьогоднішнім, латаючи дірки в

міру їх надходження. Про перспективу, зда�

ється ж, думає мало хто з них…

Олександр Максименко
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ГЛИБОКЕ розуміння принципів

соціальної відповідальності бізне�

су, здійснення гуманітарної полі�

тики на практиці, у процесі ро�

звитку компанії, завжди характе�

ризували колектив компанії «НІ�

БУЛОН». Щороку підприємство

спрямовує значні фінансові ресур�

си на соціально важливі проекти.

За багато років соціальної практи�

ки нібулонівці довели, що це не

спонсорство, не реклама, а справ�

жня зацікавленість у тому, щоб

громади територій, де працює

компанія, мали ширші можливо�

сті, нормальний рівень життя. За

переконанням генерального ди�

ректора «НІБУЛОНа», Героя Ук�

раїни Олексія Вадатурського,

не може бути успішним бізнес,

який ігнорує правила і принципи

соціальної відповідальності.

Справжній сенс — у добрих, ко�

рисних справах.

«Якщо я системно допомагав і

допомагаю, наприклад, Микола�

ївській лікарні швидкої медичної

допомоги, оснащую її першоклас�

ною технікою, — наголошує він,

— то у десятків тисяч людей, які

потрапили у біду, з'явилася мо�

жливість своєчасного і правильно�

го діагностування хвороби. Ми

системно допомагаємо у Микола�

єві чотирьом школам, під нашою

опікою 3 тисячі миколаївських

школярів (а загалом, практичну

увагу «НІБУЛОН» приділяє десят�

кам шкіл у 12 регіонах України). І

мені радісно від усвідомлення

того, що ми робимо свій внесок у

формування нового покоління,

яке гідне нової якості життя. 

У соціальній, гуманітарній

сфері компанія «НІБУЛОН»

працює, враховуючи весь широ�

кий спектр насущних потреб

людей. Це — водозабезпечення

населених пунктів, ремонт і забез�

печення меблями, оснащення

обладнанням соціально�культур�

них закладів, ремонт сільських

доріг, надання матеріальної допо�

моги тим, хто її потребує. Чималі

кошти підприємство вкладає в

екологічні проекти… Але є таке

поле соціальної турботи нібуло�

нівців, яке вимагає першочерго�

вої, особливої уваги, — освіта і

охорона здоров'я. Саме на потре�

би шкіл, медичних (особливо, ди�

тячих) закладів компанія відгуку�

ється максимально оперативно і

вирішує нагальні проблеми. І тут

справді знаковим для всіх є свято,

особливо очікуване дітьми — День

Святого Миколая. 

…Зі снігом чи без нього, але

цього дня, 19 грудня, у Миколаїв�

ській міській дитячій лікарні №2 в

останні роки особлива, святкова

атмосфера, бо наповнює її змістом

компанія Олексія Вадатурського.

Опікуватися цим особливим ме�

дичним закладом підприємство

почало ще 2010 року, коли виділи�

ло кошти для придбання апарату

штучної вентиляції легенів. А 2012

року «НІБУЛОН» розпочав реалі�

зацію вже комплексної програми

із переоснащення лікарні. Подару�

нок від іменинника — так можна

назвати подію, що відбулася 5

грудня, в день народження самої

компанії. Того дня нібулонівці

презентували оновлене відділення

для немовлят, відремонтоване і ос�

нащене сучасним обладнанням. І

дуже скоро після цього, напере�

додні всята Святого Миколая, під�

приємство передало дитячій лікар�

ні реанімаційно�хірургічний стіл

«Біомед 3008/S» та монітор ЮМ

300Р загальною вартістю понад 67

тис. грн. 

Значення цієї події важко пе�

реоцінити, стверджують медики.

Адже, наприклад, старий реаніма�

ційно�хірургічний стіл використо�

вувався вже тридцять років, вичер�

пав свій ресурс і вимагав заміни,

як і інше обладнання. А в цьому

відділенні пацієнти, які перебува�

ють у тяжкому стані, вимагають

особливої уваги і цілодобового

контролю. Тож бладійна діяльність

«НІБУЛОНа» стала просто поря�

тунком для багатьох дітей. Осо�

бливо враховуючи те, що в лікарні

повертають здоров'я малюкам,

компанія створила затишні умови

для дітей та їхніх батьків — прид�

бано зручні роздягальні, новий хо�

лодильник, встановлено електро�

плити, нові ліжка, столи, стільці. 

Те, що компанія Олексія Вада�

турського у своїй соціальній діяль�

ності не «відбувається» одноразо�

вими акціями, вона доводить по�

стійно, конкретними справами.

Торік системна реалізація ініціати�

ви щодо оснащення дитячої лікар�

ні №2 тривала. Знову ж таки, до

свята Святого Миколая підприєм�

ство подарувало медичному закла�

ду сучасне обладнання для діагно�

стики та лікування малюків. Лікар�

ня одержала 2013�го дефібрилятор�

монітор ДКІ�Н�10 (його призна�

чення — лікувальний вплив на

серце біполярним електричним ім�

пульсом), камеру УФ МОБІЛ, яка

використовується для зберігання

стерильних інструментів після сте�

рилізації та перед використанням,

портативний кардіограф Неасо

(виробництво Великобританії) —

прилад із повноцінними функція�

ми стаціонарного кардіографа, він

є ідеальним для надання швидкої

допомоги, а також пульсоксиметр

Rad 5 (виробництво США), він

служить для вимірювання рівня

кисню капілярної крови. 

Світле християнське свято

Святого Миколая відзначене по�

дарунками і нинішнього року.

Компанія «НІБУЛОН» подарува�

ла міській дитячій лікарні №2 мі�

кроскоп монокулярний XS�5510

MIKROmed, прилад призначений

для проведення рутинних і загаль�

но клінічних досліджень у прохід�

ному світлі, а також для дослід�

жень крови і сечі у діагностичному

полі. Одержали дитячі медики від

компанії і пересувний світильник

операційний чотирилефлектор�

ний L 734�II «Біомед». Він харак�

теризується високим рівнем освіт�

лення, низьким тепловим випро�

мінюванням, якісною передачею

кольорів, безтіньовим ефектом.

Завдяки «НІБУЛОНу» професій�

ний технічний арсенал медиків

поповнився дитячим медичним

відсмоктувачем «Біомед» 7Е�В.

Цей прилад особливо цінний тим,

що призначений для надання не�

відкладної допомоги пацієнтам у

стані коми чи під час операції. 

Медики щиро вдячні компанії

«НІБУЛОН», Олексію Вадатурсь�

кому, адже понад 70% маленьких

пацієнтів мають можливість кори�

стуватися цим обладнанням (у се�

редньому, щороку до дитячої лі�

карні потрапляє близько 7 тисяч

дітей). Реанімаційно�хірургічний

монітор рятує життя десяткам

хворих, тисячам допомагає ульт�

развуковий інгалятор «Вулкан»,

сотні проходять лікування на апа�

ратах «Полюс�3» та «Ранет»…

Є ще один ефект від благодій�

ної діяльності компанії Олексія

Вадатурського, він перебуває у

площині і матеріальній, і мораль�

но�психологічній. Олексій Опана�

сович наполегливо закликає

колег�бізнесменів долучатися до

справи, яку він робить уже багато

років, — до допомоги медичним

закладам. І його голос почуто: ска�

жімо, тій же Миколаївській дитя�

чій лікарні №2 сьогодні допомага�

ють і деякі інші підприємства.

Отже, свята у медиків і маленьких

пацієнтів стало більше. 
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За інф. прес7центру компанії «НІБУЛОН». Фото компанії «НІБУЛОН»

Подарунки на здоров'я
Уже не один рік «НІБУЛОН» дарує обладнання для дитячої лікарні

На фото лише частка медичного обладнання, яке за останні роки подарував «НІБУЛОН» для здоров’я малечі



Підсумкам роботи 2014 року днями

було присвячено нараду керівників,

спеціалістів ТОВ СП «НІБУЛОН»

спільно з керівниками філій компа7

нії у регіонах України.

ОСОБЛИВОГО змісту цій діловій зустрічі

надав той факт, що проходила вона у день

23�ї річниці підприємства, а тому спонука�

ла до глибокого аналізу діяльності компа�

нії, особливо регіональних підрозділів.

Генеральний директор «НІБУЛОНу»,

Герой України Олексій Вадатурський

насамперед підкреслив, що колектив під�

приємства в умовах складної економічної

ситуації, що цьогоріч склалася в державі,

успішно виконав накреслені завдання.

«Можу сказати, що «НІБУЛОН» іде

правильним шляхом, — наголосив керівник

компанії. — Міжнародні фінансові інститу�

ти задоволені нашою роботою та її резуль�

татами, які перевищили досягнення попе�

реднього року. Крім покращення виробни�

чих показників, удосконалюється і система

управління компанії, підвищують свою ква�

ліфікацію наші спеціалісти».

Гендиректор також підкреслив, що по�

точні результати нинішнього маркетинго�

вого року дають привід для оптимізму, є по�

зитивна динаміка, що вказує на хорошу

перспективу, а це — два роки стабільної ро�

боти, довіра з боку всіх партнерів підпри�

ємства. 

«Ми сьогодні на новому етапі розвитку

компанії, — зазначив Олексій Вадатурсь�

кий. — Отже на часі активізувати реаліза�

цію інвестиційної програми «НІБУЛОНу»,

терміни виконання якої були скориговані у

контексті вітчизняної і світової економіч�

ної ситуації». Нині, продовжував очільник

компанії, тривають демонтажні роботи на

експортному перевантажувальному термі�

налі в м. Миколаєві, де будуть споруджува�

тися додаткові ємкості для зберігання 76

тисяч тонн зерна. Розпочалися будівельні

роботи у с. Біленьке Запорізької області,

тамтешній річковий перевантажувальний

термінал має бути введено в експлуатацію

влітку 2015 року. Дещо пізніше розпочнеть�

ся будівництво елеватора у Хмільнику на

Вінниччині, а у перспективі — споруджен�

ня сучасних нібулонівських підприємств у

с. Стайки Київської області та с. Мар'ївка

на Дніпропетровщині.

«Попри непрості погодні умови цього

року, працівники рослинницької галузі

нашої компанії виростили високий уро�

жай, — констатував заступник генерально�

го директора компанії із сільськогосподар�

ського виробництва Костянтин Хмель7

ницький. — Вирощено понад 330 тисяч

тонн збіжжя всіх культур, а з виробництва

зерна кукурудзи встановлено валовий ре�

корд — майже 162 тис. тонн. На 5% зросла

врожайність ранніх зернових культур. У ці�

лому ж, найвагоміших результатів філії

«НІБУЛОНу» досягли у вирощуванні пше�

ниці, кукурудзи і ріпаку (по останньому

одержали максимальний результат по вро�

жайності 34 ц/га).

Другий рік поспіль йде нарощування

валового збору пізніх зернових культур. На

загальний позитивний результат не вплину�

ла навіть посушлива погода у південному

регіоні, традиційно виручила диверсифіка�

ція ризиків по різних кліматичних зонах.

Якщо говорити про лідерів, то найвищу

врожайність кукурудзи та соняшнику у за�

ліковій вазі одержали у філії «Присеймів�

ська» (Сумська область), а сорго — у філії

«Куп'янська» (Харківська область).

Завершення сільськогосподарської кам�

панії — поняття умовне, робота триває. Під

майбутній урожай було закуплено близько

200 тонн елітного насіння. А це серйозна

протидія всім кліматичним примхам і важ�

лива основа майбутнього врожаю».

Про збільшення показників дохідності

та ефективності підрозділів сільгоспвироб�

ництва проінформував начальник відділу

економічного аналізу та планування Євген

Дідик. За результатами збирання врожаю

2014 року основними культурами, що забез�

печили прибуток компанії, є озима пше�

ниця, соняшник та кукурудза, які займають

основну частину посівних площ компанії.

А тривала наполеглива робота щодо зни�

ження собівартості продукції і на наступ�

ний сезон — серед головних пріоритетів.

Ефективна робота у компанії оціню�

ється належним чином, діє чітка, продума�

на система матеріального стимулювання,

яка вже протягом кількох років доводить

свою ефективність. Чим вагоміші вироб�

ничо�економічні результати підрозділу,

тим вищі доходи працівників. Постійно

зростає заробітна плата у філіях, але, як

підкреслив Олексій Вадатурський, це зро�

стання повинне базуватися знову ж таки

на постійному вдосконаленні господарсь�

кого механізму в регіонах, збільшенні про�

дуктивності праці, а також впровадженні

комплексних заходів, спрямованих на оп�

тимізацію витрат та підвищення ефектив�

ності виробництва. Це вимоги сучасної

економіки.

Прикладом такої ефективної практики

може служити робота тваринницької галузі

компанії. Нинішнього року заготівельним

підприємствам відправлено на 667 тонн мо�

лока більше, ніж за цей період 2013�го.

Надої на одну голову дійного стада підви�

щилися на 618 літрів. Вдало попрацювали

тваринники і в галузі виробництва м'яса:

було реалізовано 986 тонн у живій вазі, що

більше, ніж торік; відповідно зросли й над�

ходження від реалізації продукції.

На нараді з керівниками філій було роз�

глянуто багато інших питань виробничо�

економічної діяльності компанії. Зокрема,

мова йшла про резерви підвищення якості

продукції, вдосконалення роботи з орендо�

давцями в сучасних умовах, обговорювали�

ся питання кадрової політики компанії,

інші аспекти діяльності «НІБУЛОНа».

Традиційно, за результатами роботи

протягом року кращі регіональні підрозділи

нагороджено почесними грамотами і гро�

шовими преміями. По Миколаївській обла�

сті кращі показники — у філії «ДП «Лідієв�

ське» (директор Д.Н.Шейко), друге та третє

місця — у філії «Прибужанівська» (дирек�

тор О.Я.Трічева) і філії «Врадіївська» (ди�

ректор Д.О.Пасечнюк). Лідери Західного

регіону — філії «Кам'янець�Подільська»

(директор С.В.Богачик), «Бистрицька» (ди�

ректор І.В.Сорока), «Мрія» (директор

А.В.Кучмар). У Центральному регіоні най�

кращі результати у філії «Присеймівська»

(директор О.В.Сергієнко), серед лідерів —

філія «Чигирин» (директор О.С.Трипуз) та

філія «Сухорабівська» (директор

О.Б.Бур'ян). Найкращі показники серед пі�

дрозділів Східного регіону у філії «Новоп�

сковська» (директор М.І.Глуховський), на

другому і третьому місцях — філії «Біло�

водська» (директор М.О.Ліманов) та «Ста�

робільська» (директор М.Й.Юник).
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Олексій Вадатурський:

«Ми сьогодні на новому етапі 
розвитку компанії»

Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ (праворуч) відзначає керівників найкращих філій «НІБУЛОНа»

За інф. прес7центру компанії «НІБУЛОН». Фото компанії «НІБУЛОН»



АГРОПРОФІ

№ 47�48 [283] 19 грудня, 2014

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaКОМПАНІЇ6

KSG Agrо
У 2016 році агрoхолдинг KSG

Agrо збирається почати будів�

ництво в Дніпропетровській

області племінного заводу з ро�

зведення свиней датської гене�

тики, повідомляє портал Agriac�

ta. На даний момент у компанії

є племрепрoдуктор, який знахо�

диться у складі свинокомплексу,

однак, він не відповідає вимо�

гам. Агрохoлдинг перебудує

його на цех з відгодівлі свиней.

Племзавoд буде побудова�

ний новий, повідомив заступ�

ник генерального директора аг�

рохoлдинга з проектного ро�

звитку Анатолій Скрягa. Завод

буде розрахований на 1310 голів

одночасного утримання свино�

маток. Вартість даного проекту

оцінюється в 6 млн євро, і для

його реалізації агрохoлдинг за�

лучає інвесторів із закордону.

Агротон
Власники єврооблігацій укра�

їнської аграрної групи «Агро�

тон» загальною номінальною

вартістю $50 млн схвалили чер�

гову реструктуризацію заборго�

ваності за цінними паперами,

пише «Дело».

Агрохолдинг наприкінці ли�

стопада звернувся до власників

облігацій з проханням схвалити

перенесення виплат процентно�

го доходу від 14 січня і 14 липня

2015 року на 14 січня 2016 року.

При цьому платіж від 14 січня

2015 року включає також про�

центний дохід від 14 липня 2013

року, 14 січня і 14 липня 2014

року, виплату яких було відтер�

міновано під час чергової ре�

структуризації в листопаді 2013

року.

Ще раніше, в середині квіт�

ня 2014 року, компанія викупи�

ла власні кредитні зобов'язання

на загальну суму $22,1 млн.

Мрія Агро
Група компаній «Мрія» може

перейти під контроль кредито�

рів. Такий варіант розвитку

подій пролунав на зустрічі з ко�

мітетом бондхолдерів та пред�

ставниками кредиторів в рамках

процесу реструктуризації. Про

це національному агропорталу

Latifundist.com повідомили в

прес�службі компанії.

«Відсутність конструктивної

узгодженої усіма кредиторами

позиції в нинішній ситуації не�

гативно впливає на бізнес Групи

і фактично веде до згортання її

діяльності», — повідомили в

компанії.

Кредиторам і бондхолдерам

запропонували два можливих

варіанти розвитку подій у по�

точних умовах: 

1) розвиток дезінтеграцій�

них процесів, що ведуть до роз�

валу бізнесу Групи і банкрутства

підприємств, що входять до неї; 

2) узгоджені дії кредиторів з

порятунку Групи. При цьому

власники готові передати Групу

під повний контроль і відпові�

дальність останніх.

На думку власників, креди�

тори повинні визначитися з ви�

бором сценарію розвитку подій

до кінця 2014 року і підписати

всі необхідні документи до

кінця січня 2015 року. В іншому

випадку власники і менеджмент

Групи будуть змушені почати

скорочення бізнесу «Мрії» від�

повідно до наявного фінансу�

вання. При такому варіанті ро�

звитку подій Групу очікують ма�

сові скорочення персоналу,

згортання оброблюваних площ,

а незабаром і початок процеду�

ри банкрутства більшості опера�

ційних компаній.

«Враховуючи фінансове ста�

новище компанії, ми розуміємо,

що економічно «Мрія» нале�

жить кредиторам. Менеджмен�

том і власниками Групи, за під�

тримки конструктивно налаш�

тованої частини кредиторів зро�

блено все необхідне для збере�

ження операційної ефективно�

сті бізнесу в майбутньому році.

Проте численні судові процеси,

ініційовані деякими із наших

кредиторів, а також відсутність

єдиної позиції кредиторів з пи�

тання умов реструктуризації не

дозволяє Групі вижити в ситуа�

ції, що склалася», — зазначив

генеральний директор Групи

компаній «Мрія» Владислав

Луговський.

У зустрічі 16 грудня 2014

року взяли участь представники

фінансових установ: ПАТ «Про�

мінвестбанк», ПАТ АБ «Укргаз�

банк», ПАТ «Мегабанк», ПАТ

КБ «Євробанк», ПАТ КБ «Фі�

нансовий партнер», ТОВ «Укра�

їнський лізинговий фонд», Ra�

bobank International (Нідерлан�

ди), компанія Buhler, а також

представники інтересів бонд�

холдерів.

• 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 18 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 9,40 9,74 9,40 993 993 %6,9% %47,0% 0,0%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 27,75 27,79 27,75 2211 639 %5,7% %32,6% 3,9%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 2,96 3,60 3,00 192 192 %18,9% %74,6% 20,0%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 70,81 72,25 70,50 423 122 %2,1% %29,5% %2,1%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 16,11 16,30 16,65 416 120 %10,2% %75,5% 2,1%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 0,88 0,97 0,88 94 115 %12,4% %83,7% %3,3%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 5,80 6,00 5,99 187 54 0,7% %49,2% %0,2%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 1,77 1,82 1,83 57 17 %1,6% %84,5% 0,0%

Агротон Варшава AGT PW PLN 1,37 1,39 1,39 30 9 %0,7% %28,7% 1,5%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 1,16 1,17 1,16 17 5 %1,7% %90,2% 0,9%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 6,30 8,50 7,40 3 5 %3,0% %37,3% 0,0%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 9,55 10,00 9,55 15 4 %5,4% %63,2% %6,8%
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НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Ринкова вартість акцій: 
KSG Agro, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Мрія Агро, EUR

Джерело: Bloomberg

Сварог Вест Груп планує 
побудувати завод із переробки сої
Соя виправдовує надії і вкладені кошти аграріїв. Про це в інтер0
в'ю «Інтерфакс0Україна» заявив глава правління «Сварог Вест
Груп» Андрій Гордійчук. За його словами, цього року ціна на
сою мінімальна за останні п'ять років. Реалізація йде в основному
на експорт, але компанія як і раніше акцентує увагу на даній
культурі.
«Ефективність, досягнута нашою компанією (3,8 т/га), робить
сою найбільш прибутковою після цукрових буряків. Враховуючи
кількість площ під соєю (майже 40 тис. га, або 50% від нашого
пулу землі) – це локомотив ефективності. Ми не просто далі
розвиватимемо (її виробництво – ред.), а будемо реалізовува0
ти вертикальну інтеграцію: не лише вирощування сої та продаж
її на переробку, а, думаю, що займемося переробкою самі», –
говорить він.
Більш того, у «Сварог Вест Груп» планують почати будівництво
заводу з переробки сої в 2015 році і ввести його в експлуатацію
на початку 2016 року. Потужність підприємства становитиме
близько 350 тис. т сої на рік. «Половину цих обсягів ми вже ви0
рощуємо самі і будемо забезпечені власною сировиною. Поло0
вину будемо купувати на ринку. Інвестиції складуть близько 
$30035 млн», – повідомив Андрій Гордійчук.
Компанія має можливість здійснити власні інвестиції, але будуть
проведені пошуки партнерів, швидше за все, з метою збільшення
потужностей заводу в майбутньому.
Зазначимо також, що корпорація «Сварог Вест Груп» здобула пе0
ремогу у загальнонаціональному конкурсі найпродуктивніших
аграрних компаній «Агровиробник року02014» у номінації «Най0
вища врожайність пшениці». Середній показник врожайності цієї
культури на полях компанії у 2014 році склав 8,8 т/га. Також
«Сварог Вест Груп» визнана найефективнішою у вирощуванні сої
та цукрового буряку. Середня врожайність цих культур на під0
приємствах компанії становить 3,8 т/га та 65,8 т/га проти серед0
ніх по Україні 2,07 т/га та 44,3 т/га відповідно. Нагородження
переможців конкурсу відбулося 4 грудня 2014 року під час VI
Міжнародної конференції «Ведення агробізнесу в Україні: перс0
пективи 2015 року». 

Обміняти урожай на техніку
У компанії АМАКО стартувала акція «Обміняй урожай на техні0
ку». За умовами даної програми аграрії можуть обміняти певну
кількість врожаю на нову сільськогосподарську техніку, що зна0
ходиться на складах компанії АМАКО в Україні, повідомляє
прес0служба компанії.
«Сьогодні одним із найбільш дієвих методів у продажах будь0
яких рішень для аграрного бізнесу є надання таких програм, які
допомагають аграріям спростити процес збуту продукції та оно0
влення їх матеріально0технічних ресурсів. Підтвердженням чого
є успіх торішньої акції», – зазначили в компанії АМАКО.
З лінійкою техніки, яку надає компанія АМАКО можна ознайоми0
тися на її сайті. При цьому ціни, які пропонує компанія для обмі0
ну сільгосппродукції на представлену сільгосптехніку становлять:
пшениця 20й клас – 3800 грн/тонна; пшениця 30й клас – 3700
грн/тонна; кукурудза – 3000 грн/тонна; соняшник – 7000
грн/тонна; соя – 7000 грн/тонна, що за даними компанії надає
вигоду в порівнянні з реалізацією сільгосппродукції за діючими
ринковими цінами в Україні в розмірі 14030%.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ



АГРОПРОФІ

№ 47�48 [283] 19 грудня, 2014

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 7 РИНОК І ЦІНИ

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 «Гермес7Трейдинг» на 18.12.2014* 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» 2600 2700 – 3350 3200 – 6380 6500 2500
Світловодський річний термінал – 2750 – 3300 3200 – 6350 – 2450
Вінниця1 2500 2600 – 3250 3150 – 6200 6400 2400
Кіровоград1 2500 2600 – 3250 3150 – 6200 6400 2400
Черкаси1 2500 2600 – 3250 3150 – 6200 6400 2400
Дніпропетровськ 2500 2600 – 3250 3150 – 6200 6400 2400
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 18.12 по 23.12.2014 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 – 3480 3380 – – 3100 2700 5900%5800 1960 1960 – – 2700
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. 3410 3360 3260 – – 2960 2550 – 1820 1820 – – 2520
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 3430 3380 3280 – – 2980 2610 – 1870 1870 5650 6150 2600
Філія «Козацька», Херсонська обл. 3480 3430 3330 – – 3030 2650 – 1910 1910 – 6350 2630
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. 3480 3430 3330 – – 3030 2670 – 1950 1950 – 6400 2650
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – – 3210 – – – 2520 – 1760 1760 – – 2420
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 2420
Філія «Артемівська», Полтавська обл. 3360 3310 3210 – – 2910 2520 – – – 5500 – 2400
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. 3360 3310 3210 – – 2910 2520 5600%5500 1760 1760 5500 6150 2420
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 3380 3330 3230 – – 2930 2550 – 1780 1780 5550 – 2430
Філія «Градизьк», Полтавська обл. 3400 3350 3250 – – – – – – – 5550 – 2450
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. 3400 3350 3250 – – – 2550 5600%5500 – – – – 2450
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. 3400 3350 3250 – – 2950 2570 5650%5550 1820 1820 – – 2450
Філія «Вітове», Черкаська обл. 3420 3370 3270 – – 2970 2570 2650%5550 – – 5550 6200 2470
Філія «Кам’янка%Дніпровська», Запорізька обл. 3430 3380 3280 – – 2980 2600 5750%5650 1860 1860 – – 2600
Філія «Тетерів», Житомирська обл. 3310 3260 3160 – – 2860 2450 5500%5400 – – 5400 6150 2350
Філія «Денихівська», Київська обл. 3330 3280 3180 – – – – 5550%5450 – – 5400 – 2420
Філія «Переяславська», Київська обл. 3330 3280 3180 – – 2880 – – 1760 1760 – – 2420
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 3260 – – – – – 5500%5400 – – 5400 6150 2350
Старобільський елеватор 3100 3050 2950 – – 2650 2200 – 1500 1500 5150 – 2100
ТОВ «Круп’яний дім», Кіровоградська обл. 3400 3350 3250 – – 2950 2450 – – – – – 2400

ПШЕНИЦЯ. Минулого тижня на сві�

тового ринку пшениці відбулися певні

зміни. Так, з одного боку, рівень цін і на�

далі перебуває під тиском рекордного

врожаю даної культури, який, відповід�

но до прогнозу Міністерства сільського

господарства США, поточного марке�

тингового року складе 722,18 млн тонн. З

іншого боку, певну підтримку цінам

надає інформація про можливе посла�

блення темпів експорту російської пше�

ниці. Останнім часом Росія експортувала

пшеницю досить швидкими темпами,

але через падіння курсу рубля відносно

долара США та досить швидкі темпи

продажів, наразі спостерігається зро�

стання рівня  цін на внутрішньому ринку

цієї зернової. Для регулювання обсягу

експорту пшениці уряд РФ змінив пра�

вила видачі карантинних сертифікатів на

дану культуру. Крім того, російські ек�

спортери тимчасово призупинили про�

цес укладання нових експортних кон�

трактів, поки ситуація на внутрішньому

ринку пшениці не стабілізується. Відпо�

відно до прогнозу Міністерства сільсько�

го господарства США, експорт пшениці

з РФ поточного маркетингового року

має скласти 22 млн тонн порівняно із

18,2 млн тонн минулого МР.

В Україні ж, на думку аналітиків

ринку, наступного маркетингового року

валовий збір пшениці може скласти

близько 20 млн тонн проти 23,6 млн тонн

поточного маркетингового року. Така си�

туація спричинена, в першу чергу, нес�

приятливими погодними умовами, які

спостерігалися восени 2014�го на всій те�

риторії країни. У результаті, розвиток

значної частини посівів пшениці дещо

затримується, що, в свою чергу, може

призвести до пошкодження їх морозами.

Такий стан справ, на нашу думку, разом

із коливанням гривні відносно курсу до�

лара США, може дещо вплинути на си�

туацію ринку даної культури, але очіку�

вати на суттєві зміни у короткостроковій

перспективі все�таки не варто.  

Станом на 18 грудня ціни трейдерів у

портах України наступні: пшениця 2�го

класу — 3350�3430 грн/т, 3�го класу —

3250�3350 грн/т, фураж — 2800�3150

грн/т. 

КУКУРУДЗА. Протягом минулого

тижня ситуація на світовому ринку куку�

рудзи суттєво не змінилася. Увагу грав�

ців ринку даної культури  минулого

тижня було зосереджено навколо питан�

ня експорту української кукурудзи до

Китаю. Так «Державна продовольчо�зер�

нова корпорація України» (ДПЗКУ) в

рамках угод про співпрацю з КНР у пер�

шому півріччі  поточного маркетингово�

го року має виконати 19 контрактів на

поставку кукурудзи загальним об'ємом

близько 1,1 млн тонн даної культури.

Попри це, останнім часом спостеріга�

ються певні відхилення від раніше за�

твердженого графіку поставок, а також

існує можливість недопоставки при�

наймні 20% законтрактованого об'єму

кукурудзи. Це, на думку аналітиків рин�

ку, може призвести до збільшення попи�

ту на американську кукурудзу з боку

КНР, особливо, якщо уряд Китаю дозво�

лить імпорт кукурудзи з вмістом ГМО.

Нагадаємо, що відповідно до прогнозу

Міністерства сільського господарства

США, який було опубліковано 10 груд�

ня 2014 року, поточного маркетингового

року Китай має імпортувати 2 млн тонн

кукурудзи. Проблеми з експортом віт�

чизняної кукурудзи до КНР, на думку

трейдерів, можуть створити тиск на ціни

на внутрішньому ринку даної культури.

Цьогорічний експорт української ку�

курудзи прогнозується на рівні 16,5 млн

тонн, такий результат є третім у світі

після США та Бразилії. Нагадаємо, що

минулого маркетингового року, за дани�

ми Міністерства сільського господарства

США, Україна відвантажила на експорт

19 млн тонн кукурудзи. Щодо валового

збору кукурудзи в Україні, то, за інфор�

мацією експертів, даний показник по�

точного маркетингового року становить

27,7 млн тонн. 

Станом на 18 грудня ціни трейдерів у

портах на кукурудзу перебували в діапа�

зоні: 2450�2800 грн/т.

СОЯ. Ситуація на світовому  ринку

соєвих бобів протягом минулого тижня

суттєво не змінилася. Як і раніше, рівень

цін на світовому ринку даної культури

перебуває під тиском збільшення прог�

нозу Міністерством сільського господар�

ства США світового валового збору  сої

до 312,81 млн тонн. Разом із тим, додат�

ковим чинником, що наразі створює

тиск на світовому ринку соєвих бобів та

дещо обмежує можливість зростання

рівня цін, є очікування рекордного вро�

жаю даної культури у країнах Південної

Америки, а саме в Бразилії та Аргентині.

Слід відмітити, що Бразилія є другим

найбільшим виробником і експортером

сої у світі після США. Так, відповідно до

згадуваного оновленого звіту Міністер�

ства сільського господарства США, ва�

ловий збір соєвих бобів у Бразилії прог�

нозується на рівні 94 млн тонн порівняно

з 87,5 млн тонн — результатом минулого

маркетингового року. А цьогорічний ек�

спорт, за інформацією американських

аналітиків, сягне 46 млн тонн. Варто заз�

начити, що посівну в Бразилії наразі

майже завершено, традиційно вона три�

ває до середини грудня. Щодо Аргенти�

ни, то, за інформацією аналітиків Мін�

сільгоспу США, валовий збір соєвих

бобів поточного маркетингового року

складе 55 млн тонн проти 54 млн тонн

минулого маркетингового року. 

Аналізуючи ситуацію, що склалася на

світовому ринку сої, можемо зробити

висновок, що у короткостроковій перс�

пективі підстави до зростання рівня цін

відсутні. При  цьому, за інформацією

експертів, ринок соєвих бобів найближ�

чим часом перебуватиме під тиском із

боку суміжних ринків соєвого шроту та

рослинної олії, на яких наразі спостері�

гається негативна динаміка.

Станом на 18 грудня на внутрішньо�

му ринку сої в Україні ціни трейдерів у

портах перебували в діапазоні 6400�6800

грн/т, а ціни переробників на заводах —

6200�6900 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



Черговий виборчо7звітний

з'їзд Аграрного союзу Украї7

ни відбувся в Києві 16 груд7

н я  2 0 1 4  р о к у.  У  р а м к а х

з'їзду відкритим голосуван7

ням обирали голову АСУ, од7

ностайно цю посаду делега7

ти довірили обіймати дійсно7

му очільнику організації —

Геннадію Новікову. Також

оновлено склад Ради та Ре7

візійної комісії АСУ. Основ7

ними питаннями форуму

стали звіт АСУ про виконану

роботу, формування пропо7

зицій щодо подальшого ро7

звитку організації, а також

затвердження її нового Ста7

туту.

ЗНАКОВО, що з'їзд відвідав

новий міністр аграрної політи�

ки та продовольства України

(призначений на посаду 2 груд�

ня 2014 р.) Олексій Павленко.

Це стало кроком до порозумін�

ня між владою і аграріями, адже

всі чудово пам'ятають витівку

попереднього міністра Ігоря

Швайки, який відмовився відві�

дати Аграрний форум, а після

того і взагалі розсварився з гро�

мадськими аграрними об'єднан�

нями. На знак своєї могутності

навіть видворив АСУ з його

офісу в міністерстві, який мі�

стився там з часу створення

понад 40 років.

Якби в Україні платили за

публічне використання метафор

їхнім авторам, то людина, яка

перша назвала аграрний сектор

локомотивом української еконо�

міки, озолотилася би. Особливо

— на аграрному відомстві. Кож�

ний новий аграрний міністр вва�

жає за необхідне згадати про ло�

комотив. Можливо, АПК Украї�

ни й є локомотивом. От тільки

тягне він за собою не інші галузі,

а «вагони» корупції, «зерновози»

відкатів і «вагонетки» дозвільної

системи.  Як тому запобігти «на

публіку» вирішують вже багато

років. Що вирішується в кулуа�

рах — то вже інша справа, яка

гречкосіїв і преси не стосується.

Може, не варто бути таким чут�

ливим до офіційних промов, але

тільки�но чуєш із трибуни про

локомотив від нового керівниц�

тва галузі, відразу чомусь згаду�

ється старе. 

Як нещодавно влучно наго�

лосив президент Української

зернової асоціації Володимир

Клименко, вже настав час прак�

тичних дій, а не традиційно по�

рожніх балачок про АПК як

«локомотив вітчизняної еконо�

міки», який ганяють туди�сюди

— залежно від настрою стрілоч�

ників.

* * *

ОТЖЕ, на початку доповіді мі�

ністр Олексій Павленко подя�

кував аграріям за роботу, за за�

прошення на з'їзд і вкотре наго�

лосив, що «саме аграрна галузь

є локомотивом всієї економіки.

Галузь вийшла на перше місце

по експорту, і саме валютна ви�

ручка від експортних операцій є

тим стабілізуючим фактором,

що дозволяє тримати і гривню, і

дозволяє закуповувати критич�

ний імпорт — паливо, медика�

менти тощо». 

Високопосадовець озвучив

основні функції урядової про&
грами в АПК. 

Найперше, це — розвиток
експортного потенціалу галузі.
Відповідно, фокусуватися в

уряді планують на залученні ін�

вестицій в розвиток портових

можливостей та на відкритті

нових ринків збуту для вітчиз�

няної сільськогосподарської

продукції. «Дуже потужно прац�

ює команда з євроінтеграції, з

синхронізації законодавства,

пов'язаного з доступом на зов�

нішні ринки. Наша мета — від�

кривати протягом 3�12 місяців

ринки для нашої яловичини,

свинини», — зазначив він. Пла�

нується також робота з відкрит�

тя європейських ринків для ук�

раїнської молочної продукції,

окремий напрямок роботи —

експорт кормів.

Міністр зазначив, що про&
грамою дій уряду передбачене
фокусування на переробці, тобто

продукції з доданою вартістю —

на тому, що дає можливість ек�

спортувати готові продукти.

«Україна має бути не тільки

житницею, а й годувальницею

світу», — зазначив він. Також

пріоритетом урядової діяльності

мають стати молочна та м'ясна

галузі. 

Наразі триває робота над
бюджетом на наступний рік.
Вона є досить складною, оскіль�

ки доводиться маневрувати між

збереженням пільг для аграріїв і

відсутністю у держави коштів.

«Це дуже важко. І ваша допомо�

га буде дуже потрібна. Зараз

триває співпраця з Міністер�

ством фінансів України в роботі

з бюджетом, яке намагається

скоротити низку прав аграріїв,

тому що в країні немає грошей.

Робота дуже непроста, але

вона проходить із розумінням

того, що розмір підтримки,

який зараз є в країні, — на поря�

док менший, якщо порівнюва�

ти, наприклад, з європейськими

країнами. Це стосується дота�

цій, інвестиційної привабливо�

сті, компенсації відсотків за

банківськими кредитами. Ми це

прекрасно розуміємо і кажемо

європейським колегам, що спо�

чатку підтримка нашої аграрної

галузі має відповідати євро�

пейським стандартам», — зазна�

чив міністр.

Він озвучив претендентів на
посади заступників міністра.
Наразі (станом на 16.12.14 —

прим. ред.) подано на розгляд

уряду кандидатури Володимира

Лапи (генеральний директор

Українського клубу аграрного

бізнесу) і Сергія Кваші (пер�

ший заступник директора На�

ціонального наукового центру

Інституту аграрної економіки

України, академік НААН Укра�

їни) (замість чинних Олександра

Сеня і Андрія Дикуна — прим.

ред.).

Щодо земельного питання,
то в планах уряду — не розгля&
дати це питання до 2018 року.
Однак одним із першочергових

завдань є встановлення прозо�

рих відносин на ринку оренди

землі. «Наш земельний кадастр

наповнений менш ніж на 5%.

Бюрократичні норми, пов'язані

з реєстрацією, нотаріальним

оформленням такі, що створю�

ють не тільки черги, а й перепо�

ни», — сказав чиновник. Але він

сподівається, що завдяки єдно�

сті, яка зараз існує між Прези�

дентом, Прем'єр�міністром і

Верховною Радою і, відтак,

швидкому проходженню ініціа�

тив, ці  проблеми вдасться

швидко подолати.  

Зокрема, зараз вже працює

кілька галузевих і робочих груп.

Одна з таких міжгалузевих груп

запропонувала вже більше 46

пропрацьованих законопроек�

тів, які також проходять пого�

дження з Міжнародною фінан�

совою корпорацією (IFC), ос�

кільки потрібно наближати віт�

чизняне законодавство до світо�

вих стандартів. Міністр запро�

сив фахівців галузі приєднува�

тися до роботи таких груп.

Окремо чиновник виділив
напрям, пов'язаний з антико&
рупційною діяльністю. Зокрема,

зазначив, що вже було звільне�

но керівництво ДПЗКУ. Зараз

проводиться аудит компанії, і,

за даними міністра, вже виявле�

но дуже серйозні проблеми: по�

чинаючи від фінансового стану,

закінчуючи китайським кон�

трактом на постачання зерна.

«Створена робоча група, міжві�

домча, яка займається виконан�

ням цього контракту. Цей кон�

тракт є дуже важливим для нас, і

ми щосили намагаємося вико�

нати зобов'язання за ним. Також

фокусуємося на азійському

ринку. Зокрема, пріоритетна

співпраця з Бангладеш», — за�

значив він. 

Також, повідомив глава аг�

рарного відомства, було ухвале�

не рішення про звільнення ке�

рівництва ДП «Укрспирт» та Аг�

рарного фонду. Найближчими

днями очікується призначення

нових керівників цих компаній.

Планується, що, через важли�

вість галузей для економіки,

призначати на ці посади будуть

рішенням уряду, а не міністер�

ства. 

Олексій Павленко зазначив,

що зараз опрацьовуються пи&
тання дерегуляції, зокрема це

стосується карантинних сер�

тифікатів, інших нормативів.

Але разом із тим, частину функ�

цій (Держсільгоспінспекції —

прим. ред.) планується поверну�

ти до міністерства, оскільки

вони важливі для контролю за

якістю продукції. «При цьому

ми хочемо вийти на той рівень

дерегуляції, який вимагають сві�

тові практики і стандарти. Хоче�

мо працювати прозоро», — заз�

начив міністр і знову запросив

фахівців до участі у робочих гру�

пах із цих питань. 

Важливою ініціативою уря&
довець назвав підтримку малого

і середнього бізнесу, яка закла�

дається у новий податковий ко�

декс. Зокрема, у документі про�

понується зменшення податків

з 22% до 9%, окремо пропону�

ється зменшити оподаткування

малого і середнього бізнесу в

2 рази, щоб створити стимули

для його розвитку. Крім того,

розглядається програма розвит&
ку сільських територій, розро�

блювана спільно з Європейсь�

кою комісією, яка фокусується

на розвитку малих і середніх

підприємств, і,  відповідно,

територій, на яких вони пра�

цюють. 

Також наразі тривають пе&
ремовини з закордонними бан&
ками і міжнародними фінансо&
вими установами щодо залу&
чення $1 млрд для фінансуван&
ня саме малого і середнього
бізнесу на селі. Які саме краї�

ни візьмуть участь у цьому про�

екті міністр не сказав, але заз�

начив, що сподівається, що

міжнародні інституції пого�

дяться на фінансування. Пав�

ленко додав, що за формою

підтримка малого і середнього
бізнесу може бути здійснена
через спеціально створений
фонд. Одночасно міністр за�

кликав великий бізнес бути со�

ціально відповідальним. 

Відповідаючи на запитання,

які, на його думку, господар�

ства переважатимуть в Україні

за п'ять років, міністр зазна�

чив, що йому більше імпонує

європейська модель господа�

рювання, зокрема, голландсь�

ка, де є кластери по 500�1000

гектарів, які мають свої ферми,

невеличкі виробництва. «Від�

так є життя і робота на землі»,

— зазначив він, додавши, що

потрібно знайти баланс між

холдингами і соціальним ро�

звитком села. 

Щодо меліорації, міністр

зазначив, що створено міжміні�

стерську групу, яка плідно прац�

ює над інвестиційним пакетом.

Він упевнений, що, вклавши

гроші в меліорацію та іригацію,

можна мінімум удвічі підвищи�

ти ефективність українських зе�

мель: 

«Упевнений, при нормаль�

ному рівні інвестицій, можна

вийти на виробництво 100 млн

тонн зернових». 

Наостанок Олексій Павлен�

ко наголосив, що головна мета
уряду і очолюваного ним Мін&
агрополітики — ефективність і
боротьба з корупцією. «Я знаю,

що на нас чекають непрості

часи, але саме зараз час робити

якісь реальні кардинальні змі�

ни», — резюмував він. 
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ГОЛОВА Аграрного союзу Ук�

раїни Геннадій Новіков у своїй

промові констатував, що досі

влада просто не хотіла дослуха�

тися до сільгосптоваровиробни�

ків. Замість того, щоб хоча б

спростити порядок реєстрації

договорів оренди, було безліч

спроб протягнути законопроек�

ти про ринок земель, про обіг

земель сільськогосподарського

призначення, лунали вимоги

про запровадження санкцій за

відсутність проектів сівозмін,

інші категоричні ультиматуми

до підприємств АПК. 

«У товаровиробників скла�

лось враження, що Держком�

зем, а нині Державна служба з

питань геодезії і картографії,

протягом свого існування роби�

ли все для того, щоб ускладнити

земельні відносини, перенести

вирішення більшості питань в

Київ на Хрещатик — з усіма

наслідками, які з цього витіка�

ють», — зазначив Геннадій Но�

віков.

Все це вносило і продовжує

вносити невпевненість в роботу

товаровиробників, сприяє ро�

звитку шахрайських та рейдер�

ських схем в царині земельних

відносин. Процес регулювання

земельних відносин набув сти�

хійного неконтрольованого ха�

рактеру.

«Обсяги надходження валю�

ти в казну держави від аграрного

сектору наблизилися і переви�

щили суми надходжень від ме�

талургійного комплексу, яким

ще недавно хизувалися державні

керманичі. 

Попередній уряд помітив,

що прибутковість сільського

господарства залишається висо�

кою на фоні інших експортно�

орієнтованих галузей, які, на

відміну від сільськогосподарсь�

ких підприємств, реалізують

продукцію через офшорні зони.

В результаті, з'явились пропози�

ції внести корективи у фіксова�

ний сільськогосподарський по�

даток, скорегувати порядок

сплати ПДВ, замість того, щоб,

наприклад, закрити офшори.

Це могло вилитись у вилу�

чення майже 15 млрд гривень і

в черговий раз поставити галузь

на коліна. Скликаний за ініціа�

тиви Аграрного союзу Аграрний

форум прийняв декілька звер�

нень до всіх гілок влади з вимо�

гою — пригальмувати прийнят�

тя таких рішень», — зазначив

очільник АСУ.

Однак, все одно у цілому

відсутня економічно обґрунто�

вана і затверджена на держав�

ному рівні програма вирішення

проблем сільського господар�

ства і сільських територій. Не

визнана і законодавчо не закрі�

плена диверсифікація галузі за

розміром підприємств — вели�

кі, середні та малі. Не створені

умови для гармонійного ро�

звитку всіх складових аграрно�

го сектору.

Зараз, за словами пана Нові�

кова, Аграрному союзу України
вдалося, за допомогою колег (а
сьогодні вже народних депута&
тів України) включити в коалі&
ційну угоду багато побажань від
виробничників. Тепер першо�

черговим завданням є їхнє до�

опрацювання і доведення до

кінцевого вирішення. 

Серед таких побажань ре&
форма фіксованого сільськогос&
подарського податку. За слова�

ми голови АСУ, вона базується

виключно на пропозиціях керів�

ників господарств, які вже про�

тягом тривалого часу пропону�

ють прив'язати базу оподатку�

вання до 1 гектару ріллі і ввести

чіткі критерії для тих, хто має

бути платником фіксованого

сільськогосподарського податку.

Окрім традиційної вимоги щодо

75 відсоткової частки виробниц�

тва сільгосппродукції, ці крите�

рії встановлюють межу на дохід

господарства сумою в 50 тисяч

гривень з гектару, обмежують

географію господарства п'ятьма

бюджетами місцевого самовря�

дування. Також передбачається

навантаження на кожного пра�

цівника не більше як 50 гектарів.

Також висунута вимога щодо
того, що платники фіксованого
податку не можуть входити до
холдингових утворень і обсяги

переробки власної сировини у

них мають складати не менше

75%. 

«Але основною тезою наших

пропозицій щодо оподаткуван�

ня є перенесення акценту з під�

приємства, яке виступає влас�

ником або орендарем землі і

може в цьому плані легко дещо

приховати, на кожен гектар

землі, який не приховаєш. 

Тож наші пропозиції із ре�

формування ФСП мають «вбити

2 зайців» — вивести з тіні орен�

ду землі і зарплату працівників,

які на ній працюють», — зазна�

чив пан Новіков, додавши, що

такі пропозиції, звичайно, ви�

кликали шквал критики з боку

тих господарів, які працюють «в

темну».

Ще одним напрацюванням

Аграрного союзу України стала

концепція дерегуляції, яка пе&
редбачає участь громадських
об'єднань у контролі за якістю
сільгосппродукції та розвиток
конкуренції на ринках послуг з
експертизи. Однак, як зазначає

Геннадій Новіков, ця гостра

тема на якомусь етапі опини�

лась в руках популістів, які мало

не розвалили галузь, запропону�

вавши скасувати будь�який

контроль над діяльністю під�

приємств та продукцією в цари�

ні сільського господарювання. 

Важливий напрям діяльності

Аграрного союзу України — ро�

звиток фінансових ринків АПК.

Сьогодні тут працюють над роз�

ширенням переліку заставних

інструментів АПК, механізмами

здешевлення кредитних ставок,

пошуком зовнішніх та додатко�

вих джерел фінансування АПК.

У роботі групи з розвитку фі�

нансових ринків АСУ беруть

участь представники Націо�

нального банку Україні, фінан�

сового департаменту Міністер�

ства аграрної політики, керівни�

ки комерційних банків та інших

фінансових організацій та асо�

ціацій України. Також розпоча�

ли діалог з Німецько�українсь�

ким фондом, який надає креди�

ти підприємствам середнього та

малого розміру і з нового року

готовий суттєво розширити об�

сяги кредитування. 

«Ми запрошуємо всіх, хто

бажає, долучитися до цієї спра�

ви, надати нам інформацію про

ваші завдання і потреби у фі�

нансах», — зазначив він.

Розвиток фінансових ринків
АПК тісно пов'язаний з розвит�

ком національної системи

страхування. Так, 2012 року дер�

жава зробила крок назустріч ви�

робникам: був прийнятий Закон

України «Про особливості

страхування сільськогосподар�

ської продукції з державною

підтримкою». За цим законом

державна підтримка передбачає

надання сільськогосподарським

товаровиробникам субсидій для

компенсації вартості страхового

платежу (премії). Був створений

Аграрний страховий пул (до

якого увійшли аж 4 компанії),

виділені кошти з бюджету — в

розмірі аж 21,7 відсотків від по�

треби. А в наступних роках жод�

них коштів з державного бю�

джету на зазначені цілі виділено

не було. Тож зараз Україна чи не

єдина країна в Європі, яка не

має нормальних інструментів

для агрострахування. 

Однією з основних проблем

у секторі агрострахування, на

яку найчастіше скаржаться аг�

рарії, Геннадій Новіков назвав

неприйнятність діючої системи
страхування форвардних кон&
трактів. Зокрема, велика фран�

шиза — 50%. У заставу береться

не тільки пшениця, яка реалізу�

ється по форварду, а й усі зерно�

ві та олійні культури. 

«Для прикладу: якщо 3000 га

в обробітку, а законтрактовано

пшеницю з 200 га площі, то в за�

ставу йде все що виросте на 3000

га. Необхідно негайно виправи�

ти цю ситуацію», — сказав пан

Новіков, зазначивши, що це яс�

кравий приклад диктату з боку

органу, який використовує влас�

не монопольне становище на

ринку.

Досягненням АСУ його кер�

манич назвав напрацьований

потужний інструментарій за�

провадження інновацій в АПК.

Виробниками насіннєвих та

племінних ресурсів, іншої нау�

коємної продукції (в т.ч. члена�

ми Аграрного союзу) разом з

розробниками інноваційної

продукції, інвесторами та біз�

нес�партнерами створюється

трасферно�технологічна інфра�

структура «Агротехнополіс».

Насамкінець пан Новіков

зазначив, що аграріям, селянам

треба об'єднуватися, створюва�

ти нові інструменти захисту

власних інтересів. Аграрний

форум є тому гарним підтвер�

дженням. 

«Ми йдемо в Європейський

союз, у нас величезна кількість

проблем на селі, і без об`єднан�

ня нам буде важко побудувати

нову Україну. Для досягнення

поставлених цілей потрібно

об`єднати зусилля громадсько�

сті, Президента, Верховної

Ради, міністерств (в тому числі

й нашого рідного Мінагрополі�

тики), науки. Це — єдиний пра�

вильний шлях!

До того ж, сформувалася де�

мократична коаліція (в парла�

менті 35 аграріїв, є три члени

ради АСУ — Леонід Козаченко,

Олександр Бакуменко, Анатолій

Кузьменко). У нас є всі можли�

вості запропонувати суспільству

реальні речі і можливо вперше

досягти їх виконання», — резю�

мував Геннадій Новіков. 

Павло Мороз

Фото: прес-служба АСУ
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У СІЧНІ�ЛИСТОПАДІ 2014

року індекс обсягу сільськогос�

подарського виробництва порів�

няно з відповідним періодом

2013 року становив 105,0%, у т.ч.

у сільськогосподарських підпри�

ємствах — 107,8%, у господар�

ствах населення — 101,8%.

Рослинництво. За січень�

листопад п.р. індекс обсягу ви�

робництва продукції рослин�

ництва порівняно з відповідним

періодом 2013 року становив

106,1%, у т.ч. у сільськогоспо�

дарських підприємствах —

108,5%, у господарствах насе�

лення — 102,9%. 

Під урожай 2015р. озимі на

зерно та зелений корм посіяно

на площі 9,0 млн.га (на 7,3%

більше, ніж торік), у т.ч. зернові

на зерно — 8,0 млн.га (на 8,8%

більше), ріпак озимий на зерно

— 0,9 млн.га (на 4,6% менше).

Тваринництво. У січні�ли�

стопаді п.р індекс обсягу вироб�

ництва продукції тваринництва

порівняно з відповідним періо�

дом 2013 року становив 102,4%,

у т.ч. в аграрних підприємствах

— 105,5%, у господарствах насе�

лення — 100,0%.

На початок грудня п.р. гос�

подарствами населення утриму�

валося 70,9% загальної чисель�

ності великої рогатої худоби, у

т.ч. корів — 77,8%; свиней —

52,3%, овець і кіз — 86,6%, птиці

всіх видів — 45,7%.

У сільськогосподарських під�

приємствах (крім малих) у січні�

листопаді п.р. порівняно з відпо�

відним періодом 2013 року

збільшено обсяг вирощування

худоби та птиці на 5,5%, у т.ч.

свиней — на 5,9%, птиці — на

6,9%, але скорочено вирощуван�

ня великої рогатої худоби на

5,3%. Відношення загального

обсягу вирощування худоби та

птиці до їхньої реалізації на

забій становило 104,7% (у січні�

листопаді 2013 року — 106,4%). 

Реалізація сільськогоспо7

дарської продукції. Загальний

обсяг реалізованої аграрними

підприємствами власно виро�

бленої продукції за січень�ли�

стопад 2014 р. порівняно з відпо�

відним періодом 2013 р. збіль�

шився на 12%, у т.ч. продукції

рослинництва — на 14%, про�

дукції тваринництва — на 9%. 

Середні ціни продажу аграр�

ної продукції сільськогосподар�

ськими підприємствами за всіма

напрямами реалізації за січень�

листопад 2014 року порівняно з

відповідним періодом 2013 року

зросли на 21,3%, у т.ч. продукції

рослинництва — на 23,9%, тва�

ринництва — на 18,6%. У листо�

паді п.р. порівняно з жовтнем

середні ціни реалізації сільсько�

господарської продукції зросли

на 9,0%, у т.ч. продукції рослин�

ництва — на 13,2%, продукції

тваринництва — на 0,3%. 

Надходження цукрових бу7

ряків на переробні підприєм7

ства. Станом на 1 грудня 2014

року на переробні підприємства

від усіх категорій господарств за�

галом надійшло 13,7 млн тонн

цукрових буряків (на 65% біль�

ше, ніж на 1 грудня 2013 року), у

т.ч. було закуплено 5,2 млн тонн

(38% всіх надходжень), надій�

шло на давальницьких засадах —

4,6 млн тонн (34%), надійшло на

переробку власно вирощених

цукровими заводами цукрових

буряків — 3,9 млн тонн (28%). 

Наявність зерна та насін7

ня соняшнику. На 1 грудня 2014

року у сільськогосподарських

підприємствах (крім малих) та

підприємствах, що здійснюють

зберігання, переробку зернових

культур, було в наявності 30,9

млн тонн зерна (на 14% більше,

ніж на 1 грудня 2013 року), у т.ч.

9,7 млн тонн пшениці, 2,5 млн

тонн ячменю, 17,2 млн тонн ку�

курудзи, 0,3 млн тонн жита. Без�

посередньо у сільськогосподар�

ських підприємствах зберігалося

17,6 млн тонн зерна (на 17%

більше), у т.ч. 5,6 млн тонн пше�

ниці, 1,6 млн тонн ячменю, 9,1

млн тонн кукурудзи, 0,1 млн

тонн жита. Зернозберігаючі та

зернопереробні підприємства

мали в наявності 13,3 млн тонн

зерна (на 11% більше), у т.ч. зер�

нозберігаючі — 10,2 млн тонн

(на 11% більше).

Запаси насіння соняшнику

становили 6,1 млн тонн (на 16%

менше, ніж на 1 грудня 2013

року), із них безпосередньо в аг�

рарних підприємствах (крім

малих) зберігалося 3,6 млн тонн

(на 1% більше), підприємствах,

що здійснюють його переробку

та зберігання, — 2,5 млн тонн

(на 32% менше, ніж торік).

За матеріалами Держстату України (Експрес-випуск від 15 грудня 2014 р.)

Сільське господарство України 
у січні.листопаді 2014 року *

СТАТИСТИКА Державна служба статистики
України обрахувала та оприлюднила дані щодо
обсягів виробництва і реалізації сільськогосподар%
ської продукції у січні%листопаді поточного року.

Таблиця 2. Чисельність поголів'я основних видів худоби та птиці (тис. голів)

Таблиця 3. Ціни реалізації основних видів продукції с/г підприємствами (крім малих) у січні-листопаді 2014 р.

Продукція

Обсяг реалізованої продукції 
у січні%листопаді 2014 р. Середня ціна реалізації Довідково: 

листопад 2014 р.

тис.
тонн

у % до січня%
листопада 2013р

грн. 
за тонну 
(тис.шт.)

у % до 
січня%листопада

2013 р.

грн. 
за тонну 
(тис.шт.)

у % 
до жовтня 

2014 р.

Зернові культури 33048,5 109,7 1746,0 132,5 1786,9 108,6

у т.ч. пшениця 13507,0 114,4 1849,8 135,2 1922,8 99,1

жито 244,3 89,8 1239,9 111,7 1196,0 88,9

ячмінь 3953,9 141,2 1702,6 117,0 1705,2 93,5

кукурудза 14492,1 99,8 1631,8 133,2 1749,5 120,1

Насіння соняшнику 7340,0 112,0 3644,3 122,3 4451,0 126,9

Соя 2166,2 122,5 4400,1 127,0 4599,4 110,6

Ріпак 1982,5 96,3 4097,9 134,6 4968,0 108,5

Цукрові буряки 6926,5 179,8 495,8 134,5 496,8 100,9

Худоба та птиця (у живій вазі) 1763,4 109,9 15588,3 122,5 18593,7 101,9

у т.ч. велика рогата худоба 168,5 92,8 13283,1 125,5 16777,2 102,4

свині 436,7 108,2 18222,4 115,6 19832,9 95,5

птиця 1153,9 113,6 14839,7 124,7 18329,1 104,7

Молоко 2303,7 105,4 3564,4 107,2 3743,5 102,4

Яйця, млн.шт. 10956,1 109,1 758,4 117,2 876,3 93,4

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення

на
1 грудня
2014 р.

до 1 грудня 
2013 р.

на
1 грудня
2014 р.

до 1 грудня 
2013 р.

на
1 грудня
2014 р.

до 1 грудня 
2013 р.

+/– у % +/– у % +/– у %

Велика рогата худоба 4580,2 %128,7 97,3 1332,0 %98,4 93,1 3248,2 %30,3 99,1

у т.ч. корови 2414,3 %59,3 97,6 536,0 %24,2 95,7 1878,3 %35,1 98,2

Свині 7989,5 %131,9 98,4 3812,4 %67,7 98,3 4177,1 %64,2 98,5

Вівці та кози 1618,6 %6,5 99,6 216,2 %24,9 89,7 1402,4 18,4 101,3

Птиця 230838 %4380 98,1 125252 %5750 95,6 105586 1370 101,3

1 Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)

Продукція

Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %

січень%
листопад
2014 р.

у % до січня%
листопада

2013 р.

січень%
листопад
2014 р.

у % до січня%
листопада

2013 р.

січень%
листопад
2014 р.

у % до січня%
листопада

2013 р.

січень%
листопад
2014 р.

січень%
листопад
2013 р.

М'ясо1, тис.т 2925,6 105,2 1795,3 107,2 1130,3 102,3 38,6 39,8

Молоко, тис.т 10558,4 100,5 2461,4 104,0 8097,0 99,5 76,7 77,5

Яйця, млн.шт. 18568,0 105,3 11789,0 107,4 6779,0 102,0 36,5 37,7

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва

* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і Севастополя.
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в Україні у листопаді 2014 р.

ПРОДУКЦІЯ переробної промисло�

вості подорожчала на 2,8%. При

цьому у виробництві коксу та коксо�

продуктів зростання цін становило

8,1%, хімічних речовин і хімічної

продукції – 6,0%, електричного

устаткування – 4,0%, металургійно�

му виробництві, виробництві готових

металевих виробів, крім машин та

устаткування – 3,2%, продуктів наф�

топерероблення – 2,5%. 

У виробництві харчових продук�

тів, напоїв і тютюнових виробів  ціни

зросли на 2,2%, зокрема у виробниц�

тві олії та тваринних жирів – на 8,9%,

готових кормів для тварин – на 4,7%,

борошномельно�круп'яній проми�

словості – на 3,2%, м'яса та м'ясних

продуктів – на 2,2%, тютюнових ви�

робів – на 1,4%. Водночас у вироб�

ництві  цукру зафіксовано зниження

цін на 7,8%.

У постачанні електроенергії, газу,

пари та кондиційованого повітря від�

булося підвищення тарифів на 8,7%

за рахунок подорожчання електрое�

нергії – на 9,6%.

У добувній промисловості і роз�

робленні кар'єрів у листопаді ціни пі�

двищилися на 2,4%, у т.ч. у добуванні

кам'яного вугілля – на 6,6%, природ�

ного газу – на 1,2%. 

За матеріалами Держстату України

(Експрес-випуск від 5 грудня 2014 р.)

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Товари та послуги

Листопад 2014 до

жовтня 
2014

грудня 
2013

листо%
пада 
2013

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 101,9 121,2 121,8

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 101,3 120,0 121,0

Продукти харчування загалом 101,2 119,7 120,7
Хліб та хлібопродукти 102,4 126,5 126,2

Хліб 101,1 124,0 123,8
Макаронні вироби 102,1 122,4 122,3

М'ясо та м'ясопродукти 100,6 125,4 124,9
Риба та рибопродукти 101,6 130,7 130,0
Молоко 103,2 109,8 113,0
Сир і м'який сир (творог) 101,7 110,2 111,8
Яйця 103,1 126,1 121,1
Масло 100,7 108,2 110,2
Олія соняшникова 102,1 119,0 117,2
Фрукти 95,0 151,3 149,1
Овочі 106,2 78,1 86,9
Цукор 94,3 126,0 136,6
Безалкогольні напої 102,9 124,6 124,9
Алкогольні напої, тютюнові вироби 101,2 123,6 125,1
Одяг і взуття 102,4 113,5 113,4

Одяг 102,1 111,6 111,5
Взуття 102,7 116,2 116,3

Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 104,4 132,6 132,7

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 100,0 101,2 101,2

Утримання та ремонт житла 102,3 123,4 123,3
Водопостачання 100,0 147,4 147,4
Каналізація 100,0 169,3 169,3
Електроенергія 100,0 111,3 111,3
Природний газ 100,0 162,8 162,8
Гаряча вода, опалення 122,4 142,0 142,8

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 103,1 123,2 123,1

Охорона здоров’я 102,4 126,5 126,7
Медичні товари, ліки та обладнання 103,3 139,8 140,0
Амбулаторні послуги 101,8 114,8 115,0

Транспорт 102,0 137,7 137,2
Паливо і мастила 101,6 158,3 156,4
Транспортні послуги: 100,3 120,6 120,8

Залізничний пасажирський транспорт 99,6 119,5 119,3
Автодорожній пасажирський транспорт 100,4 120,3 120,6

Зв’язок 100,2 102,2 102,2
Відпочинок і культура 102,8 120,3 120,3
Освіта 100,1 104,6 104,4
Ресторани та готелі 101,5 112,1 112,2
Різні товари та послуги 102,9 119,4 121,7

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у листо�

паді ціни на продукти харчування та

безалкогольні напої зросли на 1,3%.

Найбільше (на 6,2�4,4%) подорожча�

ли овочі, рис, продукти переробки

зернових. На 3,6�1,5% зросли ціни на

сало, молоко та молочні продукти,

яйця, безалкогольні напої, макарон�

ні вироби, соняшникову олію, ялови�

чину, рибу, м'ясо птиці. Водночас

знизилися ціни на цукор, фрукти та

свинину(на 5,7�2,3%).

Зростання цін (тарифів) на жит�

ло, воду, електроенергію, газ та інші

види палива на 4,4% відбулося голов�

ним чином за рахунок підвищення

тарифів на опалення на 26,8% та га�

рячу воду на 6,9%. Крім того, на 6,3%

зросли ціни на тверде паливо.

У сфері охорони здоров'я ціни

підвищилися на 2,4%, що насампе�

ред спричинено зростанням цін на

фармацевтичну продукцію на 3,0%. 

Підвищення цін на транспорт на

2,0% пов'язано зі зростанням цін на

автомобілі на 10,3%, а також подо�

рожчанням перевезень авіатранспор�

том на 1,7% і палива та мастил на

1,6%. Водночас на 0,4% знизилася

плата за перевезення пасажирським

залізничним транспортом. 

Ціни у сфері відпочинку та куль�

тури зросли на 2,8% переважно через

подорожчання турпослуг на 6,4%. 

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2013-14 рр. (до попереднього місяця)

Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2013-14 рр. (до попереднього місяця)  

Товари та послуги

Листопад 2014 до

жовтня 
2014

грудня 
2013

листо%
пада 
2013

ПРОМИСЛОВІСТЬ 104,2 131,8 132,8
Переробна промисловість 102,8 131,5 131,9

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 102,2 123,6 124,3

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 102,2 128,3 128,5

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 100,6 108,4 109,9

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 100,7 123,6 123,8

Виробництво цукру 92,2 111,3 117,6
Виробництво напоїв 100,9 115,1 115,4

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %

IFC надала «Ниві 
Переяславщини» 
кредит на $25 млн
Рада директорів Міжнародної
фінансової корпорації (IFC)
схвалила виділення одному з
найбільших виробників сви0
нини в Україні ТОВ СП «Нива
Переяславщини» кредиту на
суму до $25 млн, повідомляє
Delo.ua. «Рада директорів IFC
затвердила виділення кредиту
для «Ниви Переяславщини».
Команда проекту працювати0
ме над підписанням кредитно0
го договору», – повідомили в
представництві корпорації в
Україні.
Як повідомлялося, даний кре0
дит повинен підтримати плани
компанії щодо розширення
діяльності та рефінансування
середньострокового боргу.
Виручка компанії в 2013 році
збільшилася на 21,1% – до 499
млн грн, а чистий прибуток –
на 14,2%, до 193 млн грн.
Спільне українсько0британсь0
ке ТОВ «Нива Переяславщи0
ни» зареєстровано в 1998 році.
Наразі, згідно з даними IFC,
власником товариства є укра0
їнський бізнесмен, Герой Ук0
раїни Олександр Мостіпан.
Компанія обробляє близько 22
тис. га і експлуатує сім свино0
комплексів в Київській області
загальною потужністю більше
200 тис. голів на рік. До 2018
року «Нива Переяславщини»
планувала збудувати в регіоні
ще три свинокомплекси по0
тужністю по 30 тис. голів
кожен. Їй належать також
комбікормовий завод, забій0
ний цех і м'ясокомбінат, що
випускає продукцію під ТМ
«П'ятачок».

Ukrlandfarming 
відвантажив першу
партію кукурудзи 
в Китай
Аграрний холдинг Ukrlandfar0
ming у рамках контракту з
транснаціональною корпора0
цією Daewoo International Cor0
poration вперше відправив з
акваторії порту «Південний» у
Китай судно типу Supramax, на
борту якого містилось 54 тис.
тонн кукурудзи, повідомляє ІЦ
УАК. Судно прибуло в порт
Хуанпу (КНР). «Наша компанія
стала першою в Україні, що
отримала дозвіл на здійснення
поставок в КНР», – зазначила
директор Ukrlandfarming PLC
Галина Ковток.
«Більше року тривали перего0
вори з представниками міжна0
родної корпорації Daewoo In0
ternational Corporation щодо
експорту нашої продукції, –
розповідає Галина Ковток. –
Нарешті контракт був підписа0
ний, і Ukrlandfarming відпра0
вив у Китай перше вантажне
судно типу Supramax. До цього
часу для експорту ми застосо0
вували тільки контейнерні пе0
ревезення».

СТАТИСТИКА Держстат України оприлюднив індекси цін
на різні групи товарів та послуги. Індекс споживчих цін (ІСЦ)
у листопаді 2014 року становив 101,9%, з початку року –
121,2%; індекс цін виробників промислової продукції (ІЦВ)
у листопаді становив 104,2%, з початку року – 131,8%.



У
ЖЕ ВСІМ ЗРОЗУМІЛО,

що без участі громадянсь�

кого суспільства, котре ви�

кристалізувалося у ході Революції

гідності ні відбити атаку ворога, ні

розбудувати гідне життя в Україні

неможливо. Проте досі недооці�

неною є роль соціальних мереж у

плеканні нашої перемоги. Саме

заклики у соціальних мережах ви�

водили на вулиці столиці сотні

тисяч людей вікопомної зими

2013�2014 років. Саме у соціаль�

них мережах розпочався волон�

терський рух. Оперативність, до�

ступність, а головне — непідкон�

трольність соціальних мереж

владі зробили їх основою руху

опору, проте серцем і двигуном

цього руху були і продовжують

бути не віртуальні персонажі, а

живі люди.

Уже навесні 2014�го стало

очевидним, що легкої перемоги

над системою, котра так стрімко

обвалилася в столиці, в межах

усієї країни не вийде. На Сході,

підбурювані ворожою пропаган�

дою та проплачені місцевими олі�

гархами, піднімали голову сили,

котрі згодом привели на нашу

землю війну. Чоловікам довелося

брати до рук зброю, а жінки взяли

на себе основний тягар тилового

забезпечення. І знову головним

помічником для небайдужих гро�

мадян стали соціальні мережі.

Саме звідти дізнавалися про най�

більш нагальні потреби, там діли�

лися досвідом та збирали людей

на громадські акції.

Волонтери бувають різними —

відомими і не дуже. Одні оперу�

ють мільйонами гривень і забезпе�

чують цілі військові частини, інші

— збирають харчі та одяг для сол�

дат та біженців. Вирішення гло�

бальних завдань по плечу не всім,

але це не значить, що решта доб�

ровольців роблять для перемоги

менше. Тут справа не в масштабах,

а в усвідомленні особистої відпо�

відальності за долю країни, як би

пафосно це не звучало. 

Революція 
соціальних 
мереж
У ТИХ�ТАКИ соціальних мере�

жах формувалися окремі спільно�

ти, спрямовані на допомогу армії,

а їх активісти стали тим двигуном,

котрий ламав інертність держави

у питаннях забезпечення армії.

Саме на просторах соціальних

мереж познайомилися, а потім і

подружилися троє дівчат. Створи�

ли свою спільноту, яку назвали

просто і коротко — «Перемога»,

одразу засвідчуючи ту кінцеву

мету, заради якої вони «волонте�

рять». Утрьох вони працюють від�

носно недавно — якихось три мі�

сяці, проте до того кожна з них

пройшла свій нелегкий волонтер�

ський шлях. Здружила їх спільна

робота і спільна мета, а вже потім

виявилося, що й мешкають вони

в одному районі.

Анжела Мамарева має чи

не наймирнішу професію — вона

працює шкільним бібліотекарем.

Здавалося б, що спільного між

сіянням «розумного, доброго, віч�

ного» та забезпеченням підрозділів

спеціального призначення таким

же спеціальним обладнанням? Та

коли знаєш, що це треба, зможеш

подолати будь�які перепони — на�

приклад навчишся розбиратися у

тонкощах військової оптики, де�

тально вивчиш особливості функ�

ціонування ринку військового

спорядження, дізнаєшся чим так�

тичний ліхтарик відрізняється від

звичайного,  а тактичні окуляри —

від сонцезахисних. Життя змусило

просту бібліотекарку стати експер�

том з питань військового споря�

дження, аби не купити на зібрані

людьми кошти та відправити на

передову те, що в бою буде не під�

могою, а обузою.

Почалося із простого — у со�

ціальній мережі попрохали попов�

нити телефонний рахунок солда�

ту, допомогти зібрати кошти на

ліки пораненому. Далі зростали

завдання, проте разом з ними

росли і можливості, знання та

уміння. Збагачена новими знан�

нями Анжела почала опікуватися

армійською елітою — військови�

ми розвідниками 25�й доброволь�

чого батальйону територіальної

оборони «Київська Русь». А у еліт�

них підрозділів і вимоги особливі

— приміром, звичайна військова

форма їм не підходить, через спе�

цифіку виконуваних завдань. До�

велося замовити пошив такої

форми зі спеціальної тканини аж у

Рівному. Приємно, що вітчизняні

виробники, знаючи для кого ви�

конується замовлення, робили

його на межі рентабельності.

Потім треба було знайти транс�

порт і свіженьку форму разом ін�

шими «передачами» — ліками та

спорядженнями — доправити в

батальйон.

Волонтерська робота — це не

лише робити щось своїми руками,

але й необхідність «сконтактува�

ти» між собою безліч небайдужих

людей та переконати, заохотити,

запалити своїм вогнем купу бай�

дужих. Хоча вдається це не зав�

жди. Анжела Мамарева — етнічна

росіянка родом з тепер сумновідо�

мого міста Слов'янська, у неї там

живе мама та старша сестра. Сама

вона вже давно мешкає в Києві,

стала українською патріоткою і

палко підтримувала Революцію гі�

дності. Прикро, але виявилося,

що родичі з Донбасу її переконань

не поділяють. Спершу, ще в часи

Майдану, вона намагалася їм щось

пояснити, переконати, та зреш�

тою боротися з шаблонами ро�

сійського телебачення стало неси�

ла і довелося звести спілкування

до суто побутових тем, аби не за�

чепити болючих світоглядних роз�

біжностей. Далі — гірше: під час

боїв за місто, у багатоповерхівку,

де мешкали родичі, влучив сна�

ряд. Самі вони не постраждали,

але виїжджати до доньки в сто�

лицю не захотіли, воліючи перебу�

ти небезпеку поруч, серед «своїх»

— у Красному Лимані. Ну а далі

знаходити спільну мову виявилося

взагалі неможливо. Так вони і за�

лишаються — в одній країні,

проте по різні боки барикад.

Але мала батьківщина потре�

бує допомоги, хай навіть родичі і

відмовляються від неї.  У

Слов'янську розміщується дитя�

чий будинок�інтернат для дітей з

вадами розумового розвитку. Під

час окупації бойовики влаштува�

ли там собі казарму і, втікаючи з

міста, вивезли практично все —

комп'ютери та швейні машинки

для виробничого навчання, по�

стільну білизну і навіть посуд. От і

залишилися 180 дітей ні з чим.

Анжела разом з подругами зібра�

ли для них усе необхідне — дві по�

силки надіслали навіть з Італії.

Додали фруктів та солодощів і до�

ставили дітям.

Оксана Коротіч у волонтери

потрапила вже звичним для укра�

їнців шляхом: спершу сім'я брала

активну участь у Революції гідно�

сті, а коли почалася події на Сході,

добровольцем на війну пішов рід�

ний брат. І якщо мобілізованих

вояків держава хоч якось забезпе�

чувала, то добровольчі батальйони

повністю були на «народному за�

безпеченні». Так що спершу одя�

гли�екіпірували брата та його то�

варишів, а потім до 55�го автобату

мобілізували свекра — військово�

го медика. Так Оксана отримала

своїх підопічних. 55�й Окремий

автомобільний батальйон з пере�

везення особливо небезпечних

вантажів до війни був на консер�

вації, тож фактично крім особово�

го складу у підрозділу нічого не

було. Треба було налагоджувати

побут для більш ніж трьохсот чо�

ловіків, котрі мали ремонтувати�

реанімувати автомобілі, а потім

підвозити на них боєприпаси на

передову. Потрібно було все — від

предметів особистої гігієни до

спецодягу та запасних частин і

спеціальних інструментів для ре�

монту автомобілів. Загалом спи�

сок потреб складав дві сторінки.

Коштів на це не виділяли, тож

військові мусили купувати все зі

своєї і так не великої платні. Окса�

на почала допомагати. Спершу

звернулася до друзів, потім — до

друзів друзів, кинула клич у соц�

мережі. Звісно, вона була не одна,

бо самотужки таку роботу не ви�

тягнеш. Пізніше додалися ще одні

підопічні — знайомий став розвід�

ником 16�го добровольчого ба�

тальйону територіальної оборони

«Полтава» (полюбляють дівчата

розвідників — що тут вдієш).

Спершу треба було каску, а потім

«хлопці, може вам ще щось

треба?». «Та нам би бінокль». Зі�

брали кошти, допомогли купити,

передали. «Ще щось?». «Та нам би

дальномір». Зібрали кошти, купи�

ли, передали. Тепер нова мрія —

подарувати хлопцям тепловізор.

Проте хороший коштує під 100

тис. грн, а поганий, як каже Анже�

ла Мамарева, не варто й купувати.

А ще у Оксани золоті руки,

якими вона вправно виготовляє

прикраси з тканини. Волонтер�

ство і це захоплення поставило

«на службу»: Оксана через знай�

омих передає свої роботи аж до

американської Атланти на благо�

дійні ярмарки, котрі влаштовує

для нашої армії місцева українська

громада. За виручені кошти купу�

ють спорядження та ліки, зокрема

кровоспинні препарати, і переда�
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Семирічна Рената МАМАРЕВА готує сировину для плетіння «кікімор» Повертайтесь живими! – щире новорічне побажання захисникам Вітчизни від малечі

ють їх сюди. А ще вона плете бра�

слети національних кольорів,

котрі дуже цінують солдати, бо

для них жовтий і блакитний — не

просто кольори, а символ держа�

ви, котру вони захищають.

Лана Набатова — з породи

небайдужих. Підлітком її вразив

вірш Мартіна Німеллера про те,

як у Німеччині переміг фашизм.

«Коли нацисти прийшли за кому�

ністами, я залишався безмовним.

Я не був комуністом. Коли вони

садили соціал�демократів, я про�

мовчав. Я не був соціал�демокра�

том. Коли вони прийшли за чле�

нами профспілки, я не протесту�

вав. Я не був членом профспілки.

Коли вони прийшли за євреями, я

не обурився. Я не був євреєм.

Коли вони прийшли за мною, не

залишилось нікого, хто б засту�

пився за мене». Вже тоді, підліт�

ком, вона зрозуміла, що немає ні�

чого гіршого, ніж байдужість.

Тому сидіти склавши руки,

коли на фронті гинуть люди, вона

не могла. Спершу шукала одно�

думців — ходила на різні збори,

заповнювала анкети, але виявило�

ся, що є спільноти, котрі роздуму�

ють над тим, як пробудити сус�

пільство до великих звершень —

на менше вони не згодні. Та дів�

чина розуміла, що зараз потрібні

не красиві слова, а реальні дії —

краще дві години плести «кікімо�

ру», ніж скаржитися на те, що не

маєш ресурсів для допомоги

фронту. Звісно, у всіх сім'ї, діти,

роботи та проблеми, але ж можна

знайти кілька годин і зробити

просту роботу — хоча б постояти

у супермаркеті на зборі продуктів

для солдат. Адже маленька мураш�

ка робить якусь просту дію, а в ре�

зультаті маємо величезний мураш�

ник, котрий виник саме в резуль�

таті непомітного вкладу кожного.

Лана почала опікуватися ба�

тальйоном військової охорони

«Арсенал». Дехто вважає, що раз

підрозділ не в зоні АТО, то й до�

помоги він не потребує. Але ж

стан забезпечення усього нашого

війська критичний, просто в зоні

бойових дій це помітніше, ніж в

тилу. Допомогла придбати засоби

зв'язку, бронежилети, термобілиз�

ну. Тим більше, що у воєнний час

(будемо називати речі своїми іме�

нами) охорона військових об'єктів

та складів з боєприпасами набуває

стратегічного значення. Хлопці з

батальйону ходять в розвідку і вже

неодноразово затримували дивер�

сантів з так званих «народних рес�

публік».

Гурток макраме
військового 
призначення
КАЖУТЬ, що справжня жінка

може з нічого зробити капелю�

шок, скандал і салат. Не знаю, як

щодо скандалу, а от з рештою наші

героїні справляються чудово. Пре�

красні рукодільниці, вони багато

для армії роблять саме власними

руками. Звісно, найприємнішим

замовленням було шити жовто�

блакитні прапори, котрі наші

війська піднімали над звільнени�

ми містами Донбасу.

Зараз вони плетуть для розвід�

ників особливі маскувальні ко�

стюми, котрі на військовому слен�

гу називаються «кікімори». Спер�

шу лише шили для них «каркаси»,

а тепер вже роблять «під ключ».

Сама розробка конструкції та тех�

нології виготовлення є плодом ко�

лективної творчості волонтерської

спільноти, котра шляхом спроб і

помилок знайшла найбільш тех�

нологічну форму. Робота доволі

марудна, бо ж потрібно спершу

пошити такий собі «каркас» із ка�

пронової сітки, а потім вручну за�

плести його товстими волокнами.

З цими волокнами особлива мо�

рока — робляться вони з мішко�

вини, і процес цей шкідливий, бо

у повітрі увесь час висить пилюка,

котра потім ще кілька годин після

роботи «викашлюється» з легенів.

Та на такі дрібниці ніхто не

зважає і доросліші діти наших ге�

роїнь залюбки допомагають

мамам перетворювати мішковину

на сировину для плетіння. А

менші, якщо їх немає з ким зали�

шити вдома, граються поруч. Бо

насправді діти — волонтерству не

завада: ось у кожної з наших геро�

їнь їх по двоє, причому вони ще

досить маленькі, проте я впевне�

ний, що зростаючи у такому сере�

довищі вони будуть не лише щи�

рими патріотами, але й справжні�

ми людьми. Бо звикнуть, що діли�

тися можна останнім — адже їх

мами роблять це кожного дня. І

хай старшим всього по сім років,

вони вже роблять свій вклад у

спільну перемогу — розпускають

мішковину для «кікімор», рахують

речі на складі, роблять малюнки

та листівки для солдат.

Фінанси — то постійний го�

ловний біль волонтерів, бо їх хро�

нічно не вистачає. Адже зробити

хочеться так багато, а особисті мо�

жливості — вельми обмежені. Ан�

жела — шкільний бібліотекар, Ок�

сана перебуває у декретній від�

пустці по догляду за молодшим

сином, Лана — після скорочення з

IT�компанії поки що безробітна.

Від Лани – до столу
ПІДТРИМКА боєздатності армії

не обмежується формою чи спо�

рядженням. Не менш важливо,

аби захисники мали добре здо�

ров'я та високий моральний дух.

Почалася осінь, а з нею застуди.

Якось дівчатам передали для сол�

дат свіжого меду. Вирішили, що

просто мед — недостатньо і їх тен�

дітні руки та невгамовна енергія

перетворили мед на такий собі ві�

тамінно�енергетичний мікс: мед,

лимони та імбир. Цей коктейль,

який чудово стимулює імунітет,

був достойно оцінений вояками. А

ще у їх кулінарному арсеналі —

сало зі спеціями та часником, до�

машній хрін з буряком. 

У процесі волонтерської робо�

ти вже складаються певні «логі�

стичні» ланцюжки. Приміром

Ірина Пугачова на Житомирщині

координує збір допомоги серед

фермерів, і найсвіжіші овочі за

допомогою дівчат доправляються

і в Київський опіковий центр, і

сім'ям біженців, і солдатам на

фронт. Так само за допомогою

дівчат у військовому шпиталі

міста Щастя питимуть житомир�

ську воду, а поранені матимуть те�

плий одяг.

Більшість волонтерів з самого

початку орієнтуються на допомогу

військовим. Не були виключен�

ням і наші героїні. Та вже в про�

цесі роботи виявилося, що допо�

моги потребують і переселенці, і

дитячі заклади в зоні АТО. Так що

зараз допомога біженцям здій�

снюється навіть в більших обся�

гах, ніж військовим. Все�таки дер�

жава з армією потроху спра�

вляється, а от за переселенців,

здається, ніхто крім волонтерів і

не дбає, хоча їх інтеграція в нор�

мальне життя на «великій Україні»

чи не важливіша, ніж військові

перемоги. Те, що дівчата роблять

сьогодні, щиро допомагаючи

іншим, закладає надійні підвали�

ни для мирного щасливого завтра.

Бо не лише силою зброї зможемо

ми побудувати соборну державу.

Дівчата як янголи�охоронці

опікуються і своїми «улюблени�

ми» підрозділами, і багатодітними

сім'ями біженців зі Сходу, і дитя�

чими закладами на звільненій від

окупантів території Донбасу, але

якщо на фронт їде якийсь транс�

порт, і у них є чим поділитися —

віддадуть, бо знають, що дійде на

передову. Так само й інші волон�

тери «довантажать» їх передачу на

фронт своїми подарунками. Най�

приємніша частина їх роботи —

коли телефонують хлопці з фрон�

ту і дякують за допомогу, особливо

зворушує, коли дякують матері

цих хлопців. Дякують за те, що

придбане волонтерами споря�

дження врятувало життя. 

Моя хата скраю,
щоб першим 
ворога зустрічати
ЧОМУ люди займаються волон�

терством? Бо там — на передовій,

воюють не якісь абстрактні «сол�

датики», а їх брати, чоловіки, дру�

зі. Чому тоді не всі пішли у волон�

тери? Бо є ціла когорта населення

(громадянами їх називати буде не�

правильно), для яких війна — в

кращому випадку лише картинка

по телевізору, реальна не більше,

ніж черговий телесеріал. Невже

нам потрібно чекати, щоб війна —

через втрати і смерть — торкнула�

ся кожного? Невже лише тоді ми

усвідомимо, по кому цей подзвін?

За спостереженням волонте�

рів, найбільше допомагають мо�

лодь і люди похилого віку. Здава�

лося б — у них і так статки неве�

ликі, проте вони відривають від

свого скромного бюджету грив�

ню�дві�десять і купують щось сол�

датам. Правда, перед виборами

долучалися до допомоги баталь�

йонам і деякі кандидати в депута�

ти, проте цей запал згас, щойно

вибори минули.

Довгий час найбільш харак�

терною рисою нашого національ�

ного характеру була «моя хата

скраю». Здавалося б, Революція

гідності цей шаблон зруйнувала

назавжди, але з яким болем гово�

рять дівчата про байдужість

людей у, здавалося б, такому па�

тріотичному Києві. Коли не лише

байдужо проходять повз, але мо�

жуть ще й вилаяти за те, що вони

збирають допомогу солдатам.

Солдатам, котрі захищають їх

байдужий спокій. На жаль, таки�

ми байдужими бувають не лише

випадкові перехожі, але й чинов�

ники Міністерства оборони,

котрі за посадою повинні опіку�

ватися військом. 

У цьому питанні, здається, є

зрушення — потужний волонтер�

ський рух тепер не лише забезпе�

чує армію, але й змінює структуру

влади. Нещодавно міністром обо�

рони було прийнято рішення про

введення представників волонтер�

ських організацій у відповідні де�

партаменти та управління оборон�

ного відомства, а також тилу

Збройних сил України. Тепер во�

лонтери працюють в Департамен�

ті державних закупівель та поста�

чання матеріальних ресурсів Мі�

ноборони — моніторять ціни та

своєчасність закупівлі майна,

пально�мастильних матеріалів,

продовольства.

Волонтер — не професія, а

скоріше — покликання, спосіб

життя. Раніше волонтерами нази�

вали людей, які добровільно всту�

пали на військову службу, нама�

гаючись бути корисними у кри�

тичні для країни моменти, і часто

ставкою добровольця було власне

життя. Проте ці люди доводили,

що їх мотивами є не матеріальні

блага та подальша перспектива, а

безхмарне майбутнє своїх нащад�

ків, своєї Батьківщини.

Мені здається, що найбільш

повно людину характеризують на�

віть не її дії, а мрії. Бо у мріях лю�

дина не обмежена матеріальними

можливостями, порою року чи

географічним розташуванням. Я

пишаюся тим, що в Україні є дів�

чата, котрі мріють не придбати

нову шубку, діамантове кольє чи

путівку на модний курорт, а те�

пловізор для розвідників. Я впев�

нений, їх мрія здійсниться, треба

лише попрацювати — нам усім.

Олесь Євтєєв
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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 12 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) 230,56 6,2750 0,1850 6,0650 0,1250 6,0875 0,0975 6,0775 0,0550 6,1575 0,0575
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 232,95 6,3400 0,0150 6,3425 %0,0500 6,3700 %0,0625 6,4025 %0,0300 6,4925 %0,0350
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 246,18 6,7000 0,5060 6,2060 %0,0240 6,2700 %0,0260 6,3400 %0,0300 6,4100 %0,0420
CBOT Чикаго (Кукурудза) 156,02 3,9625 0,1475 4,0750 0,1250 4,1575 0,1225 4,2150 0,1150 4,2475 0,1075

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

384,76 10,4725 0,1125 10,5375 0,1175 10,5950 0,1125 10,6450 0,1100 10,6150 0,0925

США. Ставки океанського фрахту на 12 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) 16 15
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 37
Південь Південної Америки (Чилі) 40
Північ Південної Америки (Колумбія) 19
Схід Південної Америки (Бразилія) 30
Західна Африка (Нігерія) 49
Східне Середземномор'я (Італія) 35
Західне Середземномор'я (Марокко) 35
Близький Схід (Єгипет) 33
Японія 47 46

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 35
Західна Африка (Нігерія) 51
Близький Схід (Єгипет) 37

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 39
Європа (Роттердам) 30
Близький Схід (Єгипет) 33

Великі Озера

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

Північно%Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 39
Південь Південної Америки (Чилі) 42
Північ Південної Америки (Колумбія) 27
Близький Схід (Єгипет) 33
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 52
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 36 34
Тайвань 30 28
Південна Корея 29 28
Японія 32 31

Conab підвищив прогноз
щодо виробництва 
кукурудзи в Бразилії
ЗА ДАНИМИ аналітичного агентства

Conab, в 2014/15 МР урожай кукурудзи в

Бразилії складе 78,68 млн тонн, що на 0,56

млн тонн перевищує попередню оцінку

аналітиків, і водночас на 1,5% поступаєть�

ся показнику роком раніше (79,9 млн

тонн). При цьому очікується зниження

врожаю як пізньостиглої кукурудзи, так і

кукурудзи сафрінха (другого врожаю за

сезон), повідомляє АПК�Інформ.

За оцінками аналітиків, посівні площі

під пізньостиглою кукурудзою в поточно�

му сезоні скоротяться на 6,6% – до 6,18

млн га в порівнянні з торішнім показни�

ком. При цьому врожайність зернової зни�

зиться на 1% – до 47,4 ц/га, валовий збір –

на 7,5% – до 29,2 млн тонн. Разом із тим,

експерти відзначають, що тривала посуха,

яка відзначається в ряді районів штатів

Парана і Ріо Гранде до Сул, може призве�

сти до ще більшого зниження вищевказа�

них показників.

У свою чергу валовий збір кукурудзи

сафрінха в Бразилії в 2014/15 МР може

скласти 49,4 млн тонн, що на 2,4% пере�

вищує результат попереднього сезону

(48,2 млн тонн). Водночас, посівні площі

під цією зерновою можуть скоротитися

через пізнє закінчення збирання соєвих

бобів. При цьому врожайність кукурудзи

сафрінха оцінюється на рівні 53,81 ц/га,

що на 2,4% перевищує результат сезону

2013/14 МР (52,55 ц/га). Тим не менше,

експерти виказують побоювання, що цей

показник може знизитися через пізній

початок посівної кампанії зазначеної

культури.

Варто окремо відзначити, що остаточна

оцінка валового збору кукурудзи в Бразилії

в 2014/15 МР буде оприлюднена в січні�

лютому 2015 року, коли стануть відомі під�

сумки жнив кукурудзи сафрінха.

Оцінки врожаю зернових 
в ЄС підвищені
ЗГІДНО з оцінкою Європейського коміте�

ту з торгівлі зерновими, олійними та рос�

линними оліями (COCERAL), валовий

збір м'якої пшениці в країнах ЄС цього

року склав 148,5 млн тонн, що перевищує

як попередній прогноз експертів (147,9

млн тонн), так і торішній показник (136,5

млн тонн), повідомляє АПК�Інформ.

Щодо оцінки врожаю європейської ку�

курудзи, то вона оприлюднена аналітика�

ми на рівні 72,8 млн тонн проти 73,3 млн

тонн, які прогнозувалися раніше, і 63,2

млн. тонн за підсумками 2013 року.

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 – Березень'15 +1,0236 161,8037

CBOT – Травень'15 +1,1810 165,1107

CBOT – Липень'15 +1,1810 167,7877

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Січень'15 +1,7697 194,1748

Euronext – Березень '15 %0,3687 202,1630

Euronext – Червень'15 %0,5407 206,4643

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Березень'15 +2,4251 240,7447

CBOT – Травень'15 +2,2046 241,2591

CBOT – Липень'15 +2,6455 240,3038

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Січень'15 +0,9217 246,0981

Euronext – Березень '15 +0,9217 247,3270

Euronext – Травень '15 +0,1598 246,0981

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Лютий'15 +1,6960 429,5195

Euronext – Березень'15 +1,3518 424,6037

Euronext – Серпень'15 +1,2658 423,6819

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Березень'15 +0,6962 183,4479 

CBOT – Травень'15 +0,3481 185,3044 

CBOT – Липень'15 %0,3481 184,7242 

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Січень '15 +2,9395 380,2973

CBOT – Березень '15 +2,9395 383,3103

CBOT – Травень'15 +3,3804 385,8823

Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Січень '15 +6,6138 402,6702

CBOT – Березень '15 +4,6297 390,1040

CBOT – Травень '15 +3,5274 384,0413

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT – Січень '15 +0,2643 70,2423

CBOT – Березень '15 +0,2423 70,6608

CBOT – Травень '15 +0,2423 71,1454

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Січень '15 %0,1102 266,9795

CBOT – Грудень '15 %0,1102 271,8296

CBOT – Березень'15 %0,1102 277,8924

Етанол Ціна ($) за літр

CBOT – Січень '15 +0,0058 0,4338

CBOT – Лютий '15 +0,0058 0,4180

CBOT – Березень'15 +0,0058 0,4143

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Грудень '14 %0,3744 2,7643

CME – Січень'15 %0,0551 2,5661

CME – Лютий'15 0,0000 2,4835 

Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон – Грудень'14 0,0000 0,0000

Лондон – Березень'15 0,0000 0,0000

NYBOT – Березень '15 +5,9471 482,3000

NYBOT %Травень'15 +5,5066 338,1057

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 18 грудня 2014 року
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* * *

16725 січня 2015 року в Берліні (Німеччина) відбу0
деться 80 Міжнародна торгова виставка харчової

промисловості, садівництва, сільського і лісового

господарства «Зелений тиждень 2015» (International
Green Week Berlin — IGW).
Від 1926 року виставка знаходиться в календарі найбіль0
ших подій, здобувши заслужену популярність за кордо0
ном. Захід охоплює повний діапазон натуральних про0
дуктів і досягнень харчової промисловості, напоїв та
дарів моря, а також техніки та інструментів для ведення
сільського господарства, тваринництва та садівництва.
Невід'ємною частиною IGW залишаються спеціалізовані
кінні шоу і покази домашніх тварин і худоби, цікаві про0
грами для дітей, практичні семінари та конференції.
Виставку традиційно відвідують дослідники, інженери,
агрономи, біофізики, технологи, оптові та роздрібні тор0
гові компанії, імпортери сільськогосподарських дося0
гнень, експерти в різних сферах сільського господарства,
експерти в галузі сільськогосподарської політики та
управління, представники ЗМІ.
Розділи виставки: продукти харчування та напої з усього
світу; вина та алкогольні напої; м'ясомолочна продукція;
чаї, трави та спеції; морські продукти; насіння; сільсько0
господарська техніка та інвентар; обладнання для те0
плиць та садівництва; тваринництво; обладнання та при0
стосування для домашнього господарства.

* * *

27729 січня 2015 року в місті Тель0Авів (Ізраїль) про0
водиться Науково�практична конференція «Agro�

Business 2015 — Овочівництво і тепличний бізнес».
«Агро0Алекон», одна з провідних ізраїльських компаній
в області тепличного господарства, виступає організато0
ром найбільшої науково0практичної конференції Agro0
Business 2015, основними темами якої є: «Овочівництво,
крапельне зрошення і тепличний бізнес».
Досягнення ізраїльських фахівців в галузі сільського гос0
подарства визнані у всьому світі. Новітні технології виро0
щування сільськогосподарських культур, використання
останніх досягнень в області агротехніки вивели Ізраїль
до числа найбільш успішних країн у цій найважливішій
галузі. Особливо примітно, що наукові та практичні роз0
робки ізраїльських фахівців прийняті до впровадження в
таких провідних аграрних державах, як Росія і США.
Тема конференції, безсумнівно, зацікавить фахівців
сільського господарства, які зайняті активним розвитком
тепличного бізнесу, впровадженням інновацій в галузі
рослинництва.
У діловій програмі Конференції:
1. Пленарна частина конференції Agro0Business 2015,
присвячена зокрема: інноваційним технологіям роботи в
тепличному господарстві, інноваціям іригації, зрошення,
гідропоніки; ізраїльській технології вирощування полу0
ниці; технологічним процесам глибокої переробки сої.
2. Екскурсійно0практична програма, що пропонує поїзд0
ки: на підприємства сільськогосподарського напрямку з
метою ознайомлення з роботою технологічного іригацій0
ного і краплинного обладнання; на тепличний комплекс
з метою ознайомлення з передовим досвідом; на теплич0
не підприємство з вирощування полуниці.
3. Одноденна екскурсія святими місцями Єрусалиму.
4. Оглядова екскурсія Тель Авів0Яффо з відвідуванням
однієї з найбільших філій Алмазної біржі.

* * *

11713 лютого 2015 року в Києві (ВЦ «КиївЕкспоПла0
за») відбудеться Міжнародна  виставка ефективного

тваринництва та птахівництва Agro Animal Show.
Організатор: Київський міжнародний контрактовий яр0
марок. Співорганізатори: IFWexpo Heidelberg GmbH,
Французька агенція з міжнародного розвитку підпри0
ємств (UBIFRANCE). Виставка Agro Animal Show прохо0
дить за підтримки Міністерства аграрної політики Украї0
ни, Федерального Міністерства економіки Німеччини та
Уряду Франції.
Agro Animal Show —  захід, що спрямований  на прос0
ування сучасних технологій в галузь тваринництва і про0
понує великий  спектр  техніки та обладнання, новітні
науково0технічні розробки для господарств різних форм
власності та розмірів, що професіонально займаються
виробництвом тваринницької продукції. Виставка пред0
ставляє основні напрямки інноваційного розвитку   галузі

тваринництва,  є унікальним інформаційним та торго0
вельним майданчиком. Серед компаній , що брали
участь у виставці  відомі в Україні та  світі виробники тех0
ніки, обладнання, кормів, ветеринарних препаратів, за0
собів діагностики.
В програмі виставки: конференції, семінари, круглі
столи; прес0конференції, ділові зустрічі; презентації віт0
чизняних та закордонних компаній.
У 2014 році на виставці Agro Animal Show були предста0
влені 164 компанії серед яких 89 іноземних з 13 країн.

* * *

11713 лютого 2015 року в Києві проводиться П'ята

міжнародна спеціалізована виставка інноваційних

рішень в зерновому господарстві «Зернові техноло�

гії 2015». Організатор: ТОВ «Київський міжнародний
контрактовий ярмарок».
«Зернові технології» – потужний агропромисловий
форум, що презентує комплекс інноваційних рішень на
різних стадіях виробництва, зберігання, переробки та
транспортування зернових  та олійних культур.
У 2015 році на виставці буде широко представлене
обладнання для зберігання та переробки зернових та
олійних культур, виробництва комбікормів, обладнання
для елеваторів та хлібоприймальних пунктів, мукомель0
ної, круп'яної промисловості, насіннєвий матеріал, засо0
би захисту рослин, лабораторне та ваговимірювальне
обладнання, техніка та технології для виробництва зер0
нової продукції більш ніж 300 компаніями з України та
зарубіжних країн, що посідають провідні місця на вітчиз0
няному та міжнародному ринках.
Під час виставки буде реалізована насичена ділова про0
грама за участю відомих вітчизняних та іноземних екс0
пертів аграрного сектору.

11 лютого 2015 року Посольство Великої Британії в
Україні спільно з Українським клубом аграрного бізнесу
та компанією Baker Tilly проводить Британсько�україн�

ський агробізнес форум, який відбудеться в рамках V
міжнародної виставки «Зернові технології».
Форум, у якому візьмуть участь британські, українські та
міжнародні компанії агросектору, буде присвячений
таким темам:
— Ефективне управління аграрною компанією;
— Енергоефективність в аграрному секторі.

* * *

25727 лютого 2015 року в Києві (МВЦ) пройде
6 Міжнародна спеціалізована виставка органічних,

екологічно чистих товарів, інновацій та послуг для

гармонійного життя «ЕКО Експо весна 2015». Органі0
затори: промоушн центр «Український Подіум» за під0
тримки Мінагрополітики України і Мінекології України.
Офіційну підтримку виставці надають Федерація Орга0
нічного Руху України і Союз виробників органічних сер0
тифікованих продуктів «Органічна Україна».
За прогнозами організаторів, весняну виставку «ECO0
Expo» 2015 року відвідають більше 12 тисяч фахівців галу0
зі органічної продукції.

* * *

25727 лютого 2015 року в Києві (ВЦ «КиївЕкспоПла0
за») проводиться V Міжнародний промисловий яр�

марок «Тепличне господарство 2015». Організатор —
виставкова компанія S0TEAM. Підтримку заходу надають
Асоціація «Теплиці України» та Насіннєва асоціація Укра0
їни.
Тематика експозиції ярмарку: 
— Будівництво теплиць «під ключ»; 
— Укривні матеріали; 

— Клімат0контроль та автоматичне обладнання; 
— Селекція, насінництво, рослинництво; 
— Сучасні технології вирощування в закритому грунті; 
— Устаткування для обробки і захисту рослин; 
— Обладнання для первинної обробки продукції та гри0
бовиробництва; 
— Аграрна наука і освіта; спеціалізована література та
ЗМІ.
За даними організаторів, 2014 року у виставці взяли
участь 105 компаній з 17 країн світу. Виставкові заходи ві0
двідало 3648 чоловік.

* * *

375 березня 2015 року у Києві (ВЦ «КиївЕкспоПла0
за») відбудеться VIII Міжнародний молочний конгрес.
Організатори заходу — Всеукраїнська аграрна рада, Асо0
ціація виробників молока.
На Конгресі, за даними організаторів, очікується понад
1500 учасників  — власники, керівники та спеціалісти
провідних сільськогосподарських молочних підпри0
ємств, представники влади, комерційних компаній, мо0
локопереробних підприємств, галузевих об'єднань, між0
народних організацій, фінансових установ, посольств та
засобів масової інформації.
Кращі українські та світові експерти виступатимуть під
час окремих секцій для керівників, технологів і ветерина0
рів. Відбудуться дискусії за участю народних депутатів,
представників МінАПК, провідних галузевих експертів,
власників господарств та переробних підприємств. Також
під час конгресу буде проходити урочисте нагородження
лідерів галузі, і ,вже традиційний, святковий бенкет.

* * *

23726 березня 2015 року у Вашингтоні (США) відбу0
деться третій раунд V Українського зернового кон�

гресу. Організаторами конгресу виступають Всеукраїн0
ське громадське об'єднання «Українська зернова асоці0
ація» та інформаційно0аналітичне агентство «АПК0
Інформ». Спеціальний партнер заходу — Проект USAID
АгроІнвест.
Подія покликана сформувати новий аграрний діалог між
США та Україною як світовими лідерами з виробництва
та експорту зерна та олійного насіння.
Основними темами американо0українського аграрного
діалогу стануть:
— Стан і перспективи американського та українського аг0
рарного ринку. Прогнози розвитку на найближчі 10
років.
— Світовий ринок зернових в 2014/15 МР у розрізі США,
Україна. Ринок кормових культур (кукурудза, соя).
— Біржова торгівля в США, зокрема розвиток причорно0
морського ф'ючерсу на Чиказькому майданчику СВОТ.
— Можливості інвестування в агробізнес, хеджування ри0
зиків.
— Основні програми страхування в США та Україні.
— Кредитування АПК в США, зокрема, програми креди0
тування експорту Ексімбанку США.
— Сучасні технології зберігання і переробки зерна. Устат0
кування для зернового господарства. Досвід США та Ук0
раїни.
— Річкові перевезення та зернова логістика в США та Ук0
раїні.
— Функціонування ринку біопалива в США і його розви0
ток, потенціал в Україні.
— Розвиток насінницької галузі в США, співпраця з Укра0
їною.
— Космічні дослідження на службі АПК США.
— Генетичні дослідження і питання, пов'язані з ГМО.
— Якість зерна та продуктів його переробки.
У рамках Вашингтонського раунду V Українського зерно0
вого конгресу відбудеться Круглий стіл «Аграрний діалог
Україна0США, в якому візьмуть участь представники
державних структур, бізнесу та громадських організацій.
V Український зерновий конгрес відбудеться за підтрим0
ки Міністерства аграрної політики та продовольства Ук0
раїни, Міністерства економічного розвитку і торгівлі Ук0
раїни, Української аграрної конфедерації, Продовольчої
та сільськогосподарської організації ООН (FAO), Укра0
їнсько0американської ділової ради (USUBC), Амери0
канської торгової палати в Україні (ACC).
Нагадаємо, що перший раунд V Українського зернового
конгресу відбувся 8010 вересня 2014 року в Парижі
(Франція), другий раунд Конгресу проходив 24026 ли0
стопада 2014 року в Києві.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков



СВЯТИЙ Миколай 19 грудня роз�

почав свою святкову ходу сіль�

ськими громадами, де працює

сільськогосподарська асоціація

«Нива Переяславщини», з Двір�

ківщинської сільської ради, що в

Яготинському районі столичної

області.

Двірківщина — це крихітне

сільце на три з половиною сотні

мешканців, до якого дістатися

нескладно: 130 км від Києва, кіль�

ка кілометрів від районного цен�

тру Яготин. Щоправда, спершу

його нелегко відшукати на карті:

Двірківщина позначена далеко не

на всіх путівниках.

Засновником хутора Двірків�

щина вважають козака Двірка,

саме його козацькі шаблі й хрест є

складовою герба Двірківщинської

сільради, до якої входять також

села Воронівщина і Кайнари та

селище Черняхівка. У Двірківщині

працюють дитсадочок і школа,

клуб, є бібліотека. Віднедавна в

центрі села виник «Острів дитин�

ства» — дитячий ігровий майдан�

чик. Цього літа його звели старан�

нями активу «Ниви Переяславщи�

ни» та з доброї волі її очільника —

мецената�благодійника, Героя Ук�

раїни, депутата Київської обласної

ради Олександра Мостіпана. 

Слід нагадати, що до складу

сільськогосподарської асоціації

«Нива Переяславщини», яка за�

снована 1998 року і працює в п'яти

районах Київщини, входять агро�

підприємства рослинницької, тва�

ринницької (утримується близько

120 тисяч голів свиней), комбікор�

мової та мясопереробної галузей.

Це одне з найрозвиненіших і най�

технологічніших підприємств Ук�

раїни, яке також знане за межами

України, адже частину вирощено�

го збіжжя реалізує на експорт.

Взірцева комплексна система від�

годівлі й утримання свинопого�

лів'я, а також запроваджені систе�

ми ISO 2001 та ISO 22000 гаранту�

ють безпечність кожного процесу

м'ясопереробки та якість кінцевої

продукції під власною торговою

маркою «П'ятачок».    

Однак слави в Україні село

Двірківщина зажило не лише зав�

дяки тому, що тут 1976 року наро�

дилася зірка українського і світо�

вого футболу — Андрій Шевченко

(щоправда, футбольні кроки він

розпочинав у Києві, куди родина

переїхала назавжди через три

роки). Відоме село своїми труда�

рями і міцною громадою.

Хоч і прохолодної, але безсні�

жної днини дружна сільська гро�

мада від малого до великого, щоб

не згадувати старого, зібралася в

місцевому клубі. Святкову програ�

му готували всі гуртом. На сцені

клубу співали на честь Чудотвор�

ця Миколая хвалебні пісні, декла�

мували віршики, відтворювали не�

величкі сценки: тут були, і сні�

жинки та зірочки, і чортик, і янго�

лята зі Святим Миколаєм. Цього�

річ дітлахи поводилися чемно,

слухалися батьків і вчителів, тому

різочок від святого ніхто не отри�

мав. Натомість Миколай був ще�

дрим на солодощі: цукерки, яблу�

ка, апельсини. Жоден малюк ні на

сцені, ні в залі не залишився без

подарунка. Продовжився концерт

виступом жіночого хору.

«Ми розпочали цьогоріч з

Двірківщини на прохання сільсь�

кої ради, — розповідає начальник

відділу землевпорядкування асоці�

ації Сергій Бугай, співорганізатор

святкування. — На землях цієї

сільської ради, загалом це близько

трьох тисяч гектарів, наше підпри�

ємство працює другий рік. Слід

сказати, що господарства ТОВ

«Яготинська» та ПАТ «Яготинсь�

ке» працювали непогано, тому їм

просто надали інвестицій, додали

техніки і дали можливість пра�

цювати в складі асоціації «Нива

Переяславщини». Попередніми

результатами ми задоволені. І ви�

правдано вважаємо, що в подаль�

шому досягнемо хороших резуль�

татів роботи і високих показників

виробництва»,

Щороку асоціація приділяє

чималої уваги соціальній сфері

села, і, крім іншого, вкладає чима�

лі кошти в благодійництво. Цьо�

горіч традиційно було закуплено

подарунки і солодощі для праців�

ників своїх підприємств, шкіл і

дитячих садочків, де працює асо�

ціація.

«Наша м'ясна продукція

«П'ятачок» дуже смачна і корисна,

адже виготовляється із свіжої

натуральної свинини власного

виробництва за радянським

ГОСТом. ЇЇ добре знають на Київ�

щині. Для забезпечення воїнів

АТО і волонтерів смачною тушон�

кою, ми цього літа придбали авто�

клав. Ми налагодили її виробниц�

тво і постачання нашим воякам в

зону проведення АТО, встановив�

ши ціну 550�грамової залізної

банки класної тушонки на рівні

собівартості. Головне, що вона

зроблена зі свіжого якісного м'яса,

щоб не просто наїстися, а при

цьому отримати задоволення.

Військові кажуть, якщо з'їсти ран�

ком з чорним хлібом на двох

банку нашої тушонки, можна із

собою до вечора їжі не брати — го�

лоду не відчувається!»

Зі складу колективу працівни�

ків «Ниви Переяславщини» та її

пайовиків пішли призовниками і

добровольцями кілька десятків

хлопців, розповідає наш співроз�

мовник. Для них закуплено

форму, розгрузки, теплий одяг,

сформовано аптечки на «всі ви�

падки для життя», спальники. Го�

ловне — бронежилети класу захи�

сту 4+ і кевларові каски. За ними

зберігаються робочі місця і повні�

стю нараховується середня заро�

бітна плата. Деякі вояки поверта�

лися додому на ротацію, проте

після відпочинку знову їхали на

передову.

Вони просили, — наголошує

Сергій Бугай, — щоб на дітях за�

ради них не економили. Бо у біль�

шості з вояків є свої діти, і не

можна жити війною, кажуть ці

хлопці. Діти мають знати про

війну, про те, яке це страшне лихо

для всіх. Однак малеча і дорослі

повинні вірити, що ми переможе�

мо в цій війні! І своєю вірою допо�

магати воїнам. Тому мирні люди

мають отримувати подарунки на

Святого Миколая, і на Новий рік,

і на Різдво». 

Від Олександра Мостіпана ми

дізналися, що разом із своїми де�

кількома воїнами 19 грудня на свої

іменини повертається з передової

легенда афганської 9�ї роти, а нині

комроти батальйону «Айдар» Ми�

кола Миколайович Семеняка.

Цьому батальйонові з перших днів

створення допомагає «Нива Пере�

яславщини». І щоб не скидати всю

інформацію докупи, ми вирішили

присвятити цій темі окремі сто�

рінки в одному із наступних номе�

рів газети.

А наразі аграрії «Ниви Пере�

яславщини» вітають усіх зі святом! 

Артем Житков
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Нивою мандрує Святий Миколай


