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ЦЬОГОРІЧ свято 8 Березня Ук�

раїна зустрічає в умовах військо�

вого конфлікту на Сході держа�

ви, коли пліч�о�пліч із чоловіка�

ми, як і в роки Великої Вітчиз�

няної війни, захищає рідну

землю від загарбників численне

жіноцтво. Українські жінки — в

строю на передовій, багато їх

серед медиків, кухарів. Тисячі

жінок від Майдану і дотепер ти�

танічно працюють волонтерами:

збирають провіант і обмундиру�

вання, ліки і листи вдячності

воякам від дітей і простого ук�

раїнського люду, і доставляють

усе це на передову, до шпиталів.

Безліч представниць «слабкої

статі» безупинно вирішують

проблеми біженців і переселен�

ців, організовуючи для них по�

мешкання і притулки, харчуван�

ня й облаштування. У більшості

випусків нашої газети можна

побачити матеріали про ці пов�

сякденні подвиги наших спів�

громадян на фронті і в тилу.

Так само мільйони українсь�

ких жінок продовжують наполе�

гливо працювати в сільському

господарстві, в умовах психоло�

гічного тиску через цю кляту

війну, що відгукується трунами і

каліцтвом чоловіків і дітей. По�

стійне прохання урядовців «за�

тягнути паски» дратує чимдень

більше: жінки працюють вже

по�чорному і на роботі, і у гос�

поді, і намагаються теплом своїх

сердець зігріти родини, близь�

ких, друзів і навіть незнайомих,

але таких рідних українців. 

Навіть на тлі війни свята за�

лишаються святами. Традиційно

до цього ніжного і сердечного

дня 8 Березня ми готуємо репор�

тажі про жінок, які працюють у

різних галузях сільського госпо�

дарства. Були на наших сторін�

ках і керівники господарств, і

вчителі, і викладачі вишів, і нау�

ковці. Днями ми побували у

СТОВ «Відродження» Фастів�

ського району Київської області

і вирішили охопити розповіддю

до свята весь жіночий колектив

сільгосппідприємства. 

«Серед усіх жінок аграрного

сектору України найкращі пра�

цюють у нашому «Відродженні»,

— запевняє керівник господар�

ства Лариса Майсак. — Насам�

перед, кожна з них — фахівець

на своєму місці. До того ж, вони

самі працьовиті, розумні і відда�

ні. А головне — самі красиві і

лагідні. Ми всі — одна незмінна

команда, яка працює вже 14

років». 

Про кожного працівника

господарства і про більшість

мешканців села Лариса Дми�

трівна знає майже все. Про ро�

бітників ладна говорити година�

ми, і повсякчас дякує Богові і

долі за те, що понад 30 років

тому привели молоде подружжя

випускників Української сіль�

госпакадемії — Ларису Дмитрів�

ну і  Григорія Михайловича

Майсак — до села Малополо�

вецьке на Київщину.

Продовження на стор. 8

Відродження починається з жінки

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ДІЙНУ КОРОВУ ДЕРЖАВИ ñ АПК ñ
СЛІД ОБЕРІГАТИ!
В аграрній галузі молочний бізнес – це і робочі
місця для населення, і жива копійка у
міжсезоння, і, на край, можливість піти ва�банк,
продавши стадо на м'ясо. Про такі і інші, більш
райдужні, можливості 3 березня 2015 року в
Києві говорили учасники VIII Міжнародного
молочного конгресу.
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АКТУАЛЬНО
ЧЕРГОВЕ ПОЗАЧЕРГОВЕ...
Економіка держави все більше занурюється у прірву,
а отримання міжнародних кредитів неможливе без
виконання певних умов. От уряд і розробив пакет
законопроектів (у тому числі і про внесення змін до
бюджету�2015), аби задовольнити вимоги кредиторів.
Залишилась дрібниця – переконати депутатів
проголосувати за них.

АГРОПОЛІТИКА
БУРХЛИВА ІМІТАЦІЯ СТРАТЕГІЇ АПК, 
АБО АПЕЛЬСИН, ПРИЩЕПЛЕНИЙ ДО ЯБЛУНІ
23 роки поспіль можновладці будь�що «на благо»
аграрія підмінюють імітацією. Уряди у нас змінюються
часто, тож і відповідати за зроблене не обов'язково.
Тим більше, ніхто не прагне відповідати за зроблене
попередниками. МінАП презентував початок
розробки нової стратегії розвитку АПК. 

ПЕРЕДПЛАТА	2015
Шановні читачі! Розпочалась передплата�2015!

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

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

ЧИТАЙТЕ НАС — БУДЬТЕ У КОЛІ АГРОПРОФІ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

05.03.2015

Зміна 
за тиж$

день

Зміна 
з початку

року
UX$індекс (UA) 1100,25 $1,7% 6,5%
РТС (RU) 911,31 $0,1% 15,3%
WIG 20 (PL) 2358,89 $0,1% 1,8%
WIG Ukraine (PL) 279,39 3,3% 14,4%
DAX* (DE) 11390,38 1,6% 16,2%
S&P 500* (US) 2098,53 $0,7% 1,9%

ВІТАННЯ ДО СВЯТА

Шановні жінки!
Із першими весняними

днями, з першим теплом
пробуджується життя
на землі, і в тому, що саме
в цю пору приходить пре�
красне свято — свято 
8 Березня, є велика, глибо�
ка символіка. Бо Жінка —
це й є саме життя, його
початок, коріння, його бе�
региня й охоронниця, його
окраса.

Світло, добро, краса,
ніжність, доброзичли�
вість, здатність співчу�
вати і співпереживати �
все це притаманне тіль�
ки Жінці .  Т ільки вона
здатна на такі високі по�
рухи душі, тільки Жінка
може внести гармонію у
наше життя. 

І водночас Жінка —
надзвичайно мужня, тер�
пляча, а часто й хоробра.
Саме завдяки матерям і
дружинам, сестрам і по�
другам сьогодні нашим
воїнам, захисникам Віт�
чизни, легше відстоюва�
ти незалежність нашої
країни. Вони знають, кого
захищають — свої сім'ї,
дітей, матерів і коханих.
Жінки ж нерідко й самі
нині на передовому рубе�
жі захисту України —
медики, волонтери, гро�
мадські активістки. За це
їм глибока шана і низький
уклін, і за це ми їх любимо
і цінуємо!

Зі святом, любі наші
Жінки, від щирого серця
бажаю вам добра, любові,
надійної підтримки чоло�
віків, розуміння і злагоди
в с ім 'ях !  Нехай весна
завжди буде в душі і в
житті!

З повагою,
Герой України,

генеральний директор
ТОВ СП «НІБУЛОН»
Олексій Вадатурський 

Робітниці молочно�товарної ферми СТОВ «Відродження», що у селі Малополовецьке Фастівського району на Київщині



МАЙЖЕ 70% аграріїв будуть еко�

номити на мінеральних добривах

– такі дані опитування ІА «АПК�

Інформ» навів керівник служби

бізнес�проектів агентства Родіон

Рибчинський під час прес�конфе�

ренції 5 березня. Також сіль�

госпвиробники економитимуть на

ЗЗР, кваліфікованому персоналі. А

от на чому зекономити не вдасть�

ся, так це на паливі.  

Про нинішню ситуацію з наф�

топродуктами в Україні розповів

директор Консалтингової групи

А�95 Сергій Куюн. 

Хоча владу вдалося переконати

не застосовувати драконівські ім�

портні мита до нафтопродуктів, за

його словами, вже тиждень імпор�

тери не можуть закупити нафто�

продукти через те, що не можуть

придбати валюту. Пов'язано це з

новими правилами Нацбанку, про

виключно акредитивну форму роз�

рахунків для контрактів, загальна

вартість яких перевищує $500 тис.,

а також про здійснення банком

авансових платежів за імпортним

контрактом клієнта, загальна вар�

тість якого перевищує $50 тис.

лише після підтвердження (дозво�

лу) НБУ. У результаті нововведень,

зазначає Сергій Куюн, міжбанків�

ський ринок по суті закритий і

торги майже не відбуваються. При

цьому, за підсумками минулого

року, імпорт палива у нас стано�

вить 85%. Відтак вже тиждень най�

більший канал постачань палива

паралізований. Він прогнозує, що

навряд чи міжбанківський ринок

запрацює до кінця тижня. Одноча�

сно, зазначає він, система нафто�

забезпечення базується на довгос�

трокових контрактах. Будь�яка не�

передбачувана ситуація у цих кон�

трактах призведе до того, що ви�

робник відправлятиме нафтопро�

дукти на інші напрямки. А вже

коли українські імпортери мати�

муть можливість купити, себто ва�

люту, їм доведеться укладати спо�

тові контракти, що передбачають

більші ціни. Як резюмував допові�

дач, нині маємо найбільшу про�

блему не з ціною палива, а з тим,

що воно просто не завозиться в

Україну. 

Що стосується безпосередньо

аграріїв, велика частина госпо�

дарств закупилася ще в січні, але

попит на паливо з боку сіль�

госпвиробників все одно залиша�

ється значним. Зростання попиту

очікує за два�три тижні. «Чому

сьогодні валютні проблеми вкрай

несвоєчасні? Тому що саме зараз

той період, коли день буде корми�

ти всю посівну компанію», – за�

значив він. 
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ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2015�й рік 

у будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990

Економіка держави все

більше занурюється у

прірву, а оскільки уряд за

рік так і не спромігся на

скільки�небудь серйозні

реформи, від катастрофи

нас може врятувати лише

зовнішня допомога. Та от�

римання кредитів від

МВФ неможливе без ви�

конання певних умов. От

уряд і розробив пакет за�

к о н о п р о е к т і в  ( у  т о м у

числі і про внесення змін

до бюджету�2015), аби за�

довольнити вимоги кре�

д и т о р і в .  З а л и ш и л а с ь

дрібниця – переконати

депутатів проголосувати

за ці законопроекти. Щоб

не змішувати гречку з

рисом, вирішили виділити

для цього окремий день і

провести позачергове за�

сідання парламенту. 

ДЕПУТАТИ задовго до поне�

ділка почали готуватися до по�

зачергового засідання. Одні –

мобілізували резерви, щоб про�

вести результативне голосуван�

ня і відкрити Україні дорогу до

кредитів МВФ, інші – кістьми

лягали, щоб цього не допусти�

ти. Правда, робилося це як зав�

жди під виглядом турботи про

народ. Зокрема, варто було на

раді коаліції у неділю досягти

згоди про голосування за пакет

урядових законопроектів, як

«чортом із табакерки» вискочив

Олег Ляшко, котрий заявив,

що його фракція не голосува�

тиме за жоден урядовий закон,

поки голову Нацбанку не від�

правлять у відставку. Я особи�

сто теж не в захопленні від

діяльності як пані Гонтарєвої,

так і від економічного блоку

уряду взагалі, але скажіть чесно

– чи буде відставка голови Нац'
банку позитивним сигналом для
МВФ напередодні ухвалення рі'
шення про надання Україні кре'
дитів? 

Голову голови 
в обмін 
на голосування
НЕ ЗАСПОКОЇВСЯ Ляшко й у

понеділок. Перед початком за�

сідання народні депутати з

фракції Радикальної партії заб�

локували трибуну для виступів,

вимагаючи відставки голови

Вимоги надавати 
карантинні 
сертифікати 
незаконні
ОБОВ'ЯЗКОВИЙ принцип отримання

карантинного сертифікату скасовано.

Держсільгоспінспекцію ліквідовано. Дер�

жветфітослужбу реорганізовано. Вимоги

оформлювати та надавати карантинні сер�

тифікати незаконні. Так міністр аграрної

політики та продовольства України Олек�

сій Павленко прокоментував інформацію

щодо вимог до підприємців надавати ка�

рантинні сертифікати та деякі інші доз�

вільні документи, повідомляє прес�служ�

ба відомства.

«Відповідною постановою КМУ від 28

січня 2015 року спрощено процедуру фіто�

санітарної експертизи, зокрема скорочено

час її проведення із 5 діб до 24 годин.

Також наголошую: обов'язковий каран�

тинний сертифікат на зерно та олійні

культури скасовано. Діє добровільний

принцип», – зауважив він.

Міністр нагадав, що відповідна урядова

постанова скасовує надмірне адміністру�

вання у сфері обігу пестицидів і агрохімі�

катів, зокрема ліцензування експорту та

імпорту, спрощує порядок проведення

державних випробувань, реєстрації та пе�

ререєстрації.

«Будь�які вимоги з боку контролюю�

чих органів, які порушують дію чинної по�

станови, не мають юридичної сили. У разі

таких випадків терміново повідомляйте до

Мінагрополітики України. Оскільки тери�

торіальні органи Держсільгоспінспекцї пе�

ребувають у стадії ліквідації і взагалі не

мають права здійснювати перевірки», –

повідомив міністр.

Нові 100�гривневі
банкноти 
НАЦІОНАЛЬНИЙ банк України з поне�

ділка, 9 березня, запускає в обіг банкноти

номіналом 100 гривень зразка 2014 року з

удосконаленою системою захисту, передає

УНІАН.

НБУ звертає увагу банків на те, що

сортування і упаковку нових банкнот при

їх опрацюванні слід здійснювати окремо

від банкнот номіналом 100 гривень попе�

редніх зразків, що зумовлене необхідністю

ведення їх роздільного обліку як банкнот

нового покоління.

НБУ анонсував випуск банкнот номі�

налом 100 грн нового зразка наприкінці

2014�го. 

За інформацією регулятора, банкноти

сприятимуть поліпшенню організації го�

тівкового обігу і в межах планового випу�

ску на 2015 рік на заміну зношених, по�

шкоджених і вилучених із обігу.

Також днями УНІАН повідомив про те,

що Національний банк України опрацьо�

вує питання вилучення з обігу дрібних

монет номіналом 1 і 2 копійки.

Аграрний фонд 
закупить 
1,2 млн тонн зерна
2015 року ПАТ «Аграрний фонд» придбає

1,2 млн т зерна, у тому числі, під час фор�

вардних закупівель буде закуплено 1 млн

т, під час спотових – 200 тис. т. Про це на

прес�конференції 4 березня повідомив в.о.

голови правління фонду Андрій Радченко.

Він нагадав, що під час першого етапу

форварду фонд уклав угоди на придбання

781 тис. т зернових, із яких 752 тис. т ста�

новила пшениця 2 і 3 класу. «Мінімальна

партія зерна для пшениці – 100 тонн. Ми

не будемо переглядати цю структуру, адже

прагнемо підтримати сільгоспвиробників

у важкі фінансові часи», – пояснив він.

За словами в.о., АФ приймає заявки на

укладання договорів до 30 березня. Але у

разі необхідності цей термін може бути

продовжено до квітня.

Говорячи про продовольчу безпеку,

А.Радченко запевнив, що фонд має в роз�

порядженні необхідні ресурси, зокрема,

запас продовольчої пшениці складає 500

тис. т. «Якщо ми говоримо про помольні

партії, то цієї пшениці вистачить на щомі�

сячну сумарну реалізацію до 50 тис. т бо�

рошна. Це дозволяє говорити, що паніка в

регіонах мала ажіотажний характер. В Аг�

рарного фонду дійсно вистачить ресурсів,

щоб реалізовувати борошно до березня на�

ступного року», – запевнив він.

На чому в посівну 
не зекономиш?



Національного банку. Вгамувати

їх вдалося лише обіцянкою викли�

кати Гонтарєву «на килим» до

Верховної Ради у п'ятницю. Потім

на трибуну вийшов Прем'єр і пре�

зентував ініціативи уряду (чи ско�

ріше МВФ), котрі потребують

схвалення Верховною Радою, щоб

кредитування відбулося й Україна

не загриміла у прірву дефолту. 

За його словами, урядом на�

працьовано загалом 17 законопро�

ектів. Ухвалення цього пакету за�

конопроектів сприятиме позитив�

ному рішенню Міжнародного ва�

лютного фонду, що дасть нам мо�

жливість не просто отримувати

кредити на погашення зовнішніх

заборгованостей чи поповнення

золотовалютних резервів, але й

розблокувати поточного року $3,5

млрд прямих інвестицій в еконо�

міку України.

За словами Прем'єр�міністра,

новий пакет зовнішньої допомоги
передбачає фінансову допомогу
протягом чотирьох років. Це так
звана програма Extended Fund Faci'
lity Міжнародного валютного фон'
ду. У цьому пакеті передбачені де'
кілька траншів допомоги, і загаль'
ний її обсяг становитиме $25 млрд:
$17,5 млрд із них – це безпосередня
фінансова допомога МВФ – креди'
ти за дуже низькою процентною
ставкою і на тривалий термін. До'
датково $7,5 млрд – це фінансова
допомога країн «Великої сімки» та
низки інших країн, які дадуть мо'
жливість стабілізувати фінансово'
економічну ситуацію в Україні.

Основні шляхи використання

цього кредитного ресурсу – це,

найперше, погашення зовнішньої

заборгованості, щоб Україна про�

вела економічні й структурні ре�

форми й утримувала довіру серед

інвесторів. Друга частина цих

коштів піде до золотовалютних

резервів Нацбанку України, що

дасть можливість стабілізувати на�

ціональну грошову одиницю, ад�

же сьогодні основний виклик для

вітчизняної економіки – це падін�

ня вартості гривні, що тягне за

собою інфляцію, збільшення цін.

Надання коштів МВФ дасть
можливість розблокувати поточно'
го року $3,5 мільярда прямих інве'
стицій в економіку України від
Європейського банку реконструкції
та розвитку, Європейського інве'
стиційного банку та інших міжна'
родних фінансових інститутів. Ці
кошти, зокрема, будуть спрямовані
на будівництво доріг, модернізацію
української газотранспортної си'
стеми, станцію аерації Бортничі,
об'єкти житлово'комунального гос'
подарства, та підвищення енергое'
фективності в країні – заміну кот'
лів, утеплення будинків – на те, що
дає можливість запустити реальну
економіку.

Прем'єр�міністр також зазна�

чив, що внутрішніми і зовнішні�

ми ворогами робиться все для

того, щоб зірвати програму між

Україною і МВФ та висловив пе�

реконання, що 11 березня ц.р.

Рада директорів МВФ збереться і

прийме позитивне для України рі�

шення.

Ну а далі було голосування.

Депутати 291 голосом прийняли

проект закону про внесення змін до
статей 165 і 252 Податкового ко'
дексу України (реєстр. №2213),
котрим, зокрема, збільшується

ставка рентної плати з 20% до 70%

на природний газ, що передається

для потреб населення. За рахунок

отриманих коштів уряд планує на�

давати субсидії тим громадянам,

котрі не зможуть «потягнути» нові

тарифи на тепло та ціни на газ. 

При цьому рентна плата на ви�

добування газу з нововведених

свердловин (після 1 серпня 2014

року) та зареєстрованих в Держав�

ному реєстрі нафтових та газових

свердловин протягом двох років з

дати внесення таких свердловин

до Реєстру буде справлятися за

понижуючим коефіцієнтом в роз�

мірі 0,55 від запропонованої став�

ки ренти. У цьому разі ставка ста�

новитиме 38% замість 70%. Воче�

видь, це зроблено, щоб остаточно

не відбити охоту займатися пошу�

ком та розробкою нових покладів

газу.

Пенсійні бої
НАЙБІЛЬШІ баталії розгорнули�

ся довкола ухвалення проекту за'
кону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
пенсійного забезпечення (реєстр.
№2212), котрий передбачає, що

протягом року працюючим пен�

сіонерам будуть виплачувати 85%

від їхніх пенсій, але не менше 1423

грн. Ця норма, за розрахунками

Кабміну, має принести в бюджет

додатково 1,5 млрд грн, що є кра�

плею в морі, бо дефіцит держбю�

джету все одно складатиме 200

млрд грн. Крім того, буде поетап�

не підвищення на 5 років пільго�

вого пенсійного віку для жінок та

збільшення страхового стажу для

осіб, які мають право на пільгову

пенсію. Пенсії військовим, інвалі�

дам 1�3 групи, учасникам АТО,

членам родин загиблих учасників

бойових дій скорочуватися не бу�

дуть. Особам, у період роботи на

посадах, які дають право на при�

значення спеціальних пенсій (на�

родні депутати, державні службов�

ці та прирівняні до них особи,

судді, прокурори тощо), пенсії,

призначені відповідно до чинного

законодавства України, не випла�

чуватимуться. До 1 червня 2015

року уряд зобов'язаний подати в

Раду законопроект, що скасовує

всі спеціальні пенсії та вводить

єдине правило нарахування пен�

сій. Якщо такий законопроект не

буде прийнято, то із 1 червня

спецпенсії буде скасовано автома�

тично.

Ну як популісту не попіарити�

ся на знедолених пенсіонерах?

Тож баталії довкола законопроек�

ту розгорнулися задовго до голо�

сування. Ще минулого тижня

професійні «піклувальники за

народ» рвали на собі сорочки у

різноманітних ток�шоу, доводячи,

що неможна йти на поводу у

МВФ та чіпати пенсіонерів. Пра�

вда, при цьому вони чомусь забу�

вали розказати, що буде з пенсіо�

нерами, якщо МВФ кредитів Ук�

раїні не дасть, і державі доведеться

оголосити дефолт. 

Тому не дивно, що з першого

разу законопроект голосів не наб�

рав. Представники фракцій по

черзі доводили виборцям, що

вони не помилилися зі своїм ви�

бором, та вимагали поступок від

уряду. Яценюк, у принципі, був

готовий на все, але після результа�

тивного голосування. Втім, і дру�

гий «постріл» був у «молоко». До�

велося оголошувати перерву і «до�

тискати» депутатів. У результаті

торгів, уряд змушений був піти на

певні компроміси: наприклад,

спочатку норму про 15% планува�

ли зробити постійною, але в ре�

зультаті вона діє лише до кінця

року. Також пенсії не будуть ско�

рочувати військовослужбовцям і

працівникам Міноборони, розвід�

ки, МВС і всіх силових органів,

що залучені в АТО. Крім того,

якщо уряд до травня не запропо�

нує нового принципу пенсійного

забезпечення чиновників, то з 1

червня і депутати і високопоса�

довці пенсійного віку, залишаться

без пенсій взагалі – лише із зар�

платою.

Після перерви Прем'єр додат�

ково розвіяв деякі «міфи» законо�

проекту, зокрема, щодо підняття

пенсійного віку до 65 років та під�

няття пенсійного віку для тих, хто

працює на шкідливому виробниц�

тві (а що депутати самотужки

текст прочитати не могли?).

Роз'яснювальна робота та поступ�

ки на депутатів вплинули слабо:

фракція «Батьківщина» все одно

не голосувала, а от «непримири�

мого» Ляшка Прем'єру все ж уда�

лося вмовити. Результат – хоч і з

п'ятої спроби, закон прийняли в

цілому 238�ма голосами.

Наступний «пенсійний» законо'
проект (реєстр. №2211) проходив

уже легше. Чи може справа в тому,

що митників з податківцями у нас

не дуже люблять? Ухвалений 292�

ма голосами закон припиняє ви�

плати пенсій працюючим пенсіо�

нерам із числа посадових осіб ор�

ганів доходів і зборів та виключає з

Митного кодексу України норми

щодо одноразової допомоги, яка

виплачується у разі загибелі поса�

дової особи органів доходів і зборів

у зв'язку з виконанням службових

обов'язків або заподіяння їй під

час виконання службових обо�

в'язків тяжких тілесних ушкод�

жень, що перешкоджають зайнят�

тю професійною діяльністю. 

Бюджетні правки
ПІСЛЯ такої «розминки» настав

час головної страви: депутати 273�

ма голосами ухвалили зміни до За'
кону України «Про Державний бю'
джет України на 2015 рік» (реєстр.
№2147). Ним збільшується на

22211459,3 тис. грн дохідна та на

35612269,8 тис. грн видаткова ча�

стини Державного бюджету Укра�

їни на 2015 рік, а також одночасно

збільшується на 12630400,0 тис.

грн обсяг дефіциту Держбюджету.

Крім того, на 218370462,9 тис. грн

збільшується граничний обсяг

державного боргу.

Звідки гроші? Від ренти та

ПДВ. Судіть самі: додаткові бю�

джетні доходи планують отримати

за рахунок збільшення надхо�

джень від податку на прибуток

підприємств – 2,262 млрд грн;

рентної плати та плати за викори�

стання природних ресурсів –

9,058 млрд грн; рентної плати за

транзитне транспортування тру�

бопроводами природного газу те�

риторією України – 1,486 млрд

грн; ПДВ із вироблених в Україні

товарів (робіт, послуг) – 4,945

млрд грн; ПДВ із ввезених на те�

риторію України товарів – 8,887

млрд грн; ввізного мита – 2,130

млрд грн; трансфертів від урядів

зарубіжних країн та міжнародних

організацій – 1,273 млрд гривень.

Одночасно скорочуються до�

ходи Держбюджету за рахунок

зменшення на 1,9 млрд грн надхо�

джень від збору з операцій з купів�

лі іноземної валюти в готівковій

формі, у зв'язку з девальвацією та

обмеженим попитом на готівкову

валюту, та на 4,9 млрд грн відрах�

увань від прибутку Національно�

го банку України тощо. Що пере�

паде аграріям від цього пирога?

Скромні крихти – вже обіцяні 300
млн грн на відшкодування відсотків
по кредитах (правда, коштів селяни
не побачать, бо ними будуть пога'
шені борги минулих років) та ще 250
млн грн на держпідтримку тварин'
ництва.

Трохи більше пощастило сіль�

радам: Верховна Рада ухвалила

зміни до Бюджетного кодексу, які,

крім іншого, спрямовані на вирі�

шення проблем належного фінан�

сового забезпечення делегованих

повноважень органів місцевого

самоврядування сіл, селищ, міст

районного значення.

Зміни передбачають, що у разі

здійснення видатків на делеговані

повноваження з бюджетів сіл,

селищ, міст районного значення з

районного бюджету обов'язково

надаються відповідні трансферти.

Такі трансферти спрямовуються

не тільки на утримання закладів

дошкільної освіти (садочки,

школи�садочки), бібліотек, бу�

динків культури, клубів, центрів

дозвілля, а і на апарати управління

сільських, селищних, міських

(міст районного значення) рад.

Обсяг цих трансфертів не

може бути меншим, ніж відповідні

видатки сіл, селищ, міст районно�

го значення, затверджені 2014

року. Таким чином, вирішуються

проблеми, пов'язані з тим, що

окремі районні ради передбачили

за рахунок трансфертів фінансу�

вання делегованих повноважень

сільських, селищних, міських

(міст районного значення) рад

меншими за їх фактичні потреби.

Банкіри – тремтіть
УХВАЛИЛИ депутати і прези�

дентський законопроект «Про вне'
сення змін до деяких законодавчих
актів України щодо відповідально'
сті пов'язаних із банком осіб»
(реєстр. №2085), котрим пропону�

ється внести до Кодексу України

про адміністративні правопору�

шення та Кримінального кодексу

України зміни, якими передбача�

ється суттєве посилення відпові�

дальності пов'язаних із банком

осіб, і головне – дається чітке виз�

начення цих осіб: тепер не відкру�

тишся. Ну правильно – якщо го�

лову Нацбанку покарати поки що

не вдалося, то хоча б іншим банкі�

рам «солі на хвіст» насипати. 

Закон, зокрема, посилює адмі�

ністративну відповідальність за

порушення нормативно�правових

актів Національного банку Украї�

ни, у тому числі подання недосто�

вірної (неповної) звітності, зокре�

ма щодо якості активів, проведен�

ня операцій із пов'язаними з бан�

ком особами, суті операцій, або

здійснення ризикових операцій,

які загрожують інтересам вкла�

дників чи інших кредиторів банку.

Запроваджується адміністративна

відповідальність за дії, які призве�

ли до віднесення банку до катего�

рії проблемних та кримінальну

відповідальність – за вчинення

будь�яких дій, що призвели до від�

несення банку до категорії непла�

тоспроможних, якщо це завдало

великої матеріальної шкоди дер�

жаві або кредитору. 

Тобто, якщо банк визнаний

неплатоспроможним, і держава

отримала великі збитки, то керів�

ник або власник банку відтепер

зможе понести кримінальну, а

найболючіше – майнову відпові�

дальність. Закон потрібний був ще

вчора, адже наразі маємо 28 бан�

ків у стадії ліквідації й у 17 заведе�

на тимчасова адміністрація. У вів�

торок Нацбанк оголосив банкро�

тами ще три банки, в тому числі

такий великий як «Дельта Банк».
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Що ж – тепер є механізм покаран'
ня за доведення банку до банкрут'
ства, тому слід очікувати або резо'
нансних кримінальних справ, або
гучних втеч за кордон. Бо у мутній

воді кризи багато хто добряче по�

грів руки на розоренні банків.

Ще раз 
про білі зарплати
ВЕРХОВНА Рада також прийня�

ла за основу та в цілому депутат�

ський законопроект про внесення
змін до розділу VIІІ «Прикінцеві та
перехідні положення» закону Украї'
ни «Про збір та облік єдиного вне'
ску на загальнообов'язкове держав'
не соціальне страхування» щодо
зменшення навантаження на фонд
оплати праці (реєстр. №1863).

Закон зменшує навантаження на

фонд оплати праці і стимулює ле�

галізацію доходів платниками

єдиного внеску на загальноо�

бов'язкове державне соціальне

страхування.

На цю тему 28 грудня 2014

року вже ухвалено відповідний

закон – «Про внесення змін до де�

яких законодавчих актів України

щодо реформування загальноо�

бов'язкового державного соціаль�

ного страхування та легалізації

фонду оплати праці», проте він

діє, якщо середня «біла» зарплата

не менше трьох мінімальних –

тобто 3654 грн. Держстат розвіяв

ілюзії законотворців, повідомив�

ши, що середньомісячна заробіт�

на плата по Україні за період з по�

чатку року 2014�го становить 3439

грн, у Тернопільській області –

взагалі 2487 грн. Тобто більшість

платників єдиного внеску не змо�

жуть застосовувати знижувальний

коефіцієнт 2015 року. До того ж

багато осіб, які працюють в сфері

торгівлі, сільському господарстві

також мають заробітну плату

менше 3654 грн. Тому роботодавці

не мають змоги легалізувати фонд

оплати праці.

Законом запроваджується ко�

ефіцієнт 0,4 до розміру єдиного

внеску 2015 року, та коефіцієнт 0,6

до розміру єдиного внеску 2016

року. Таким чином роботодавець

отримає змогу легально сплачува�

ти заробітну плату, винагороду за

цивільно�правовими договорами,

оплату допомоги по тимчасовій

непрацездатності та допомоги у

зв'язку з вагітністю та пологами.

Приємно, що в понеділок де�

путати не лише забирали пільги і

пенсії, але й дещо роздавали.

Приміром, Верховна Рада прий�

няла за основу та в цілому проект
закону про внесення змін до статті
5 Закону «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям»
щодо соціального захисту дітей (ре'
єстр. №2263). Законом надається

адресна допомога малозабезпече�

ним сім'ям на дітей до 3 років в

сумі 250 гривень. Наразі у нас такі

виплати здійснюються у сумі 250

грн на дітей від 3 до 13 років і 500

грн – від 13 до 18 років. Новий

закон поширює цю норму на дітей

до 3 років.

Ліцензії 
за курсом 29:61
І МАЛЕНЬКИЙ подаруночок для

бізнесу: народні депутати ухвали�

ли законопроект (реєстр. №0934),
який практично вдвічі скорочує пе'
релік ліцензованих видів діяльності і

покращує умови ведення бізнесу в
Україні. Його можна оцінити як

революційний, адже з 61 виду гос�

подарської діяльності, котра пе�

редбачала ліцензування, залиши�

лося лише 29. Зокрема, відтепер не
потрібна ліцензія на виробництво
ветеринарних медикаментів і препа'
ратів та торгівлю ними; торгівлю пе'
стицидами та агрохімікатами; тор'
гівлю племінними (генетичними) ре'
сурсами, проведення генетичної
експертизи походження та аномалій
тварин; проведення фумігації (зне'
зараження) об'єктів регулювання,
визначених Законом України «Про
карантин рослин», які переміщу'
ються через державний кордон Ук'
раїни та карантинні зони; проведен'
ня землеоціночних робіт та земель'
них торгів.

У результаті депутати допрац�

ювалися до пізньої ночі і так сто�

милися, що вирішили пленарне

засідання у вівторок, 3 березня,

розпочати на дві години пізніше

ніж зазвичай – о 12�й годині. Ос�

кільки зірвати ухвалення урядових

законопроектів не вдалося, замов�

ники скандалу вочевидь суворо

нагримали на нерадивих виконав�

ців – от вони і розгулялися на

повну наступного дня.

Радикальне 
тушкування
ПОПЕРЕДНЯ виборча кампанія

до парламенту продемонструвала

новий для України тренд: прак�

тично всі політичні сили (крім

Опозиційного блоку) включили

до прохідної частини своїх списків

бійців АТО. Як правило, це були

командири добровольчих баталь�

йонів, і оскільки їх авторитет во�

сени був надвисоким, політики

намагалися за їхній рахунок доб�

рати голосів.

Не відстав від тренду і лідер

Радикальної партії Олег Ляшко,

котрий третім номером свого спи�

ску взяв тодішнього командира

24�го батальйону територіальної

оборони «Айдар» Сергія Мельни�

чука. Пізніше Мельничук став фі�

гурантом скандалу, коли разом зі

своїми прихильниками влаштував

пікет зі спаленням шин під Міні�

стерством оборони. Звісно, що

такої «слави» радикалам було не

потрібно, і Ляшко офіційно виг�

нав Мельничука з фракції. Стало�

ся це ще 5 лютого – здавалося би

справи давнішні, проте у вівторок,

3 березня, у Раді офіційно оголо�

сили про перехід екс�комбата до

депутатської групи Ігоря Єремєєва

«Воля народу», котра була на межі

розпуску через недостачу депута�

тів. Адже згідно з регламентом,

чисельність депутатської групи не

може бути меншою, ніж чисель�

ність найменшої фракції (у нашо�

му випадку це 19 депутатів «Бать�

ківщини»). У «Волі народу» з 11

лютого було лише 18 депутатів.

Таким чином, Мельничук став

першою «тушкою» у восьмому

скликанні, та ще й перейшов до

групи, котра включає також депу�

татів�голосувальників за «дикта�

торські закони 16 січня», чим не�

сказанно обурив Ляшка. Депута�

ти�радикали, на чолі зі своїм кер�

маничем намагалися виштовхати

Мельничука із сесійної зали, зчи�

нили скандал та бійку, котра пере�

кинулася в кулуари. Спікер парла�

менту намагався спершу заспоко�

їти «бійців», потім оголосив пе�

рерву, та в підсумку довелося все

ж достроково закрити ранкове за�

сідання. Після перерви, коли зда�

валося, що емоції трохи вщухли,

була надія на відновлення роботи,

натомість почалася друга серія:

Ляшко поліз битися вже до Єре�

мєєва, тож вечірнє засідання зак�

рили, так і не розпочавши.

Як результат, «зекономлений»

позачерговим засіданням пленар�

ний день змарновано, до того ж

було зірване голосування за зняття

недоторканості з одіозних суддів

Печерського суду Оксани Царе�

вич, Сергія Вовка і Віктора Киц�

юка. Без рішення парламенту їх

неможливо притягти до відпові�

дальності, хоча голова Верховно�

го Суду Ярослав Романюк вже дав

згоду на їхнє затримання й арешт.

Правда, наступного для Рада цю

помилку виправила і згоду на зат�

римання цих суддів дала. Крім

того, депутати (як завжди – з п'я�

тої спроби) позбавили Сергія

Мельничука права участі у п'яти

пленарних засіданнях. Дивно

лише, чому постраждав саме

Мельничук – якщо по�чесному,

то виганяти треба було всіх уча�

сників інциденту.

Дайош 
сімейні ферми!
КОЛИ всі конфлікти було залаго�

джено, депутати нарешті згадали і

про село – прийняли, правда,

лише у першому читанні, законо'
проект «Про внесення змін до дея'
ких законів України щодо стимулю'
вання створення та діяльності сі'
мейних фермерських господарств»
(реєстр. №1599). Цим законопро�

ектом пропонується перетворити

особисті селянські господарства

на сімейні ферми. 

Статистика свідчить, що

близько 85% овочів, близько 80%

молока і 75% м'яса ВРХ та 65% –

м'яса свиней забезпечують саме

особисті селянські господарства.

Але, зараз вони не можуть вийти

на організований ринок тому, що

не мають статусу сільгоспвироб�

ника. Відтак, селянські господар�

ства не можуть напряму збувати

свою продукцію переробним і за�

готівельним підприємствам. Цим

займаються посередники, які зби�

рають за безцінь у селян продук�

цію, а далі продають: приміром,

молоко й яловичину – дорожче у

2�2,5 разу, овочі – у 4. 

Фактично всі кошти селян за�

лишаються у цих посередників. За

підрахунками аграрного комітету

ВРУ, загальна сума недоотрима�

ного прибутку особистих селянсь�

ких господарств складає 2 млрд

грн на рік. Законопроект надає

особистим селянським господар�

ствам без створення юридичної

особи статус сільгоспвиробника, а

отже – безпосередній доступ до

організованого аграрного ринку та

бюджетних програм підтримки.

Крім того, це дозволить легалізу�

вати та ввести в правове поле

діяльність особистих селянських

господарств, посилить соціальний

захист. Бо наразі ці одноосібники

не мають пенсійного забезпечен�

ня, не мають ніякого соціального

захисту.

Ну і про оборону забувати не

варто: Верховна Рада прийняла

президентський законопроект
«Про чисельність Збройних Сил
України» (реєстр. №2269), згідно з

яким чисельність армії складає до
250 тисяч, у тому числі 204 тисяч
військовослужбовців. Раніше зако�

нодавство передбачало макси�

мальну чисельність Збройних Сил

України у межах 184 тис. осіб. А

щоб вояки не сумували, депутати

запровадили для них власне свято

– «День захисника України», котре
святкуватиметься на Покрову 14
жовтня і буде вихідним днем. Для

матеріальної підтримки учасників

війни на Cході України, вирішили

зараховувати мобілізованим час

військової служби для призначен�

ня пенсії на пільгових умовах.

* * *

МЕНІ ОСОБИСТО хочеться, що

б між самопіаром, бійками та урі�

занням соціальних стандартів де�

путати знайшли час на ухвалення

нормального виборчого закону, бо

з такою «веселою» Радою достро�

кові вибори можуть трапитись ко�

ли завгодно, а за діючим законом

знову оберемо або цирк з клоуна�

ми, або тераріум із гадюками (або

й обидва варіанти одночасно).

Олександр Максименко

Чергове позачергове, 
або Битви за кредити та чистоту рядів

Початок на стор. 2

Тарифами по пенсіях! Колаж: postfactum.ks.ua

Дайош сімейні ферми! Фото: danone.ua



ЦЕРЕМОНІЯ нагородження пе�

реможців відбулася 28 лютого у

концертному залі «Юність» м.

Миколаїв. Зміст, характер та ду�

ховна атмосфера цьогорічної

події: високий патріотизм і впер�

ше в історії такого важливого гро�

мадського проекту у головній но�

мінації «Городянином року» виз�

нано колективного лауреата –

особовий склад 79�ї Миколаїв�

ської окремої аеромобільної бри�

гади (командир полковник Олек�

сій Шандар). Також уперше введе�

но дві спеціальні номінації – «За�

хисник Батьківщини» (перемо�

жець – батальйон патрульної

служби особливого призначення

«Миколаїв» УМВС у Миколаїв�

ській області, полк Національної

гвардії МВС України, 79�а окрема

аеромобільна бригада, 19�й мото�

піхотний батальйон, 36�а бригада

берегової оборони, 145�й окремий

ремонтно�відновлювальний полк)

і «Допомога українській армії».

Лауреатом останньої став гене�

ральний директор компанії «НІ�

БУЛОН» Олексій Вадатурський.

Разом із ним переможцями у

цьому розділі програми визнано

Юрія Бірюкова – радника Прези�

дента України, Давида Арахамію –

координатора ради волонтерів

при Міністерстві оборони Украї�

ни, В'ячеслава Симченка – дирек�

тора Миколаївського тепловозо�

ремонтного заводу та Олександра

Швеця – директора Миколаїв�

ського бронетанкового заводу.

«НІБУЛОН» від початку агре�

сії проти України, одним із пер�

ших вітчизняних підприємств

уключився в роботу з підтримки

українських воїнів, почав реаліза�

цію програми забезпечення захи�

сників Вітчизни у час, коли дер�

жава ще не могла повноцінно за�

безпечувати всім необхідним тих,

хто зі зброєю став на захист наших

рубежів. Допомога армії стала

одним із важливих напрямків

діяльності підприємства. Вручаю�

чи нагрудний знак і диплом лау�

реата Олексієві Вадатурському,

військовий комісар Миколаїв�

ської області Олександр Іванов

відзначив, що саме завдяки таким

людям глибокий зміст має лозунг

«Народ і армія єдині».

Приймаючи нагороду, Олек�

сій Вадатурський подякував

миколаївцям за високу оцінку ро�

боти компанії: «Сьогодні велике

свято: ми вшановуємо людей, які

захищають нашу країну. Й у нас

перед ними великий обов'язок. У

перші дні, коли Україна зіткнулася

з агресією, до нас звернулися по

допомогу: бійцям бракує необхід�

ного і елементарного – ніде спати,

нічого їсти, немає у що нормально

вдягнутися, відсутні будь�які побу�

тові умови. У той час було зрозу�

міло, що держава просто не в змозі

дати все необхідне своїм захисни�

кам. Величезну ношу взяли на себе

волонтери, але поки вони не

могли максимально мобілізувати�

ся, в цю справу допомоги включи�

лися ми, керівники підприємств. І

я висловлюю глибоку подяку ке�

рівникам миколаївських підпри�

ємств, які виявили високий па�

тріотизм, відповідальність у справі

допомоги українській армії. Дуже

вдячний своєму синові, народно�

му депутату України Андрію Вада�

турському, який допомагав армії

разом зі мною, продовжує робити

це і зараз. А для компанії «НІБУ�

ЛОН» це була, є і буде важлива ро�

бота з підтримки Збройних Сил

України, наших захисників.

Ми повинні пам'ятати тих, хто

загинув, захищаючи нас із вами,

допомагати, підтримувати їхні

сім'ї. З часом держава повністю

візьме на себе вирішення всіх цих

проблем. А сьогодні це наш обо�

в'язок і наша спільна відповідаль�

ність.

Останнім часом ситуація дово�

дить, що держава набагато ефек�

тивніше вирішує ці питання. Мені

ж хочеться подякувати за те, що

загальноміська програма «Городя�

нин року» дає можливість вшано�

вувати наших захисників, висло�

вити захоплення і повагу до них

усіх миколаївців».

Переможцем у номінації

«Промисловість і транспорт» виз�

нано заступника генерального ди�

ректора «НІБУЛОНу» з будівниц�

тва, експлуатації флоту і безпеки

судноплавства Андрія Воліка.

Сільськогосподарське підприєм�

ство відоме в Україні й як солідний

судновласник і суднобудівник.

Про важливість цієї ролі компанії

говорив Почесний громадянин

Миколаєва, депутат обласної ради

Ігор Овдієнко, людина, яка як

ніхто володіє проблематикою суд�

нобудування: «На заводі «НІБУ�

ЛОН» суднобудування, судноре�

монт, модернізація підприєм�

ства – все робиться за найви�

щими стандартами. У людей є

робота, яка належним чином

оцінюється, а головне – тут зав�

жди думають про завтрашній

день. Тому тим більше мені

приємно вручати цю нагороду».

Андрій Волік подякував за

нагороду і підкреслив: «Це на�

города для всієї компанії, це

визнання її великої роботи з

розбудови флоту, відродження

судноплавства на Дніпрі і Пів�

денному Бузі.

У моєму житті – два вели�

ких періоди: служба у прикор�

донних військах і робота у ком�

панії «НІБУЛОН». Тут я освоїв

другу професію, знайшов ко�

лектив, що став для мене рід�

ним. Є чим пишатися: нібуло�

нівський флот має вже 34

транспортні одиниці, буксири і

баржі, оснащені сучасним

обладнанням, створено сотні

робочих місць, чим далі розви�

вається програма будівництва

суден, завантаження – на 3

роки наперед. Дуже цінним є

те, що компанія дозволяє

людям максимально реалізува�

ти свої досвід і знання, бачити

власну перспективу».

Те, що компанія постійно

перемагає у численних програ�

мах, конкурсах, номінаціях,

свідчить про активну грома�

дянську, патріотичну позицію її

колективу, її керівника. Еконо�

мічна ефективність роботи ні�

булонівців, прагнення до по�

стійного розвитку, соціальна

відповідальність компанії зав�

жди знаходять відгук у суспіль�

стві. Нинішня ж нагорода –

«Допомога армії» – серед най�

дорожчих, бо вона справді ві�

дображає найдорожче і найцін�

ніше – внесок у боротьбу за

безпеку, свободу і незалежність

Вітчизни.

Вітання з нагородою приймає Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ (ліворуч) Нагороду отримує Андрій ВОЛІК (праворуч)
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«НІБУЛОН» 
розгортає 
весняно�
польові роботи
НИНІШНІЙ початок весняно�

польових робіт має свої особливо�

сті, зумовлені тривалою сухою по�

годою осені 2014�го, яка не сприя�

ла розвитку озимих культур.

Але навіть за цих умов на ви�

сокому рівні спрацювали спеціа�

лісти галузі рослинництва ТОВ

СП «НІБУЛОН». Тому й весняне

пересівання озимої пшениці пе�

редбачається до 4% від загальної

площі цієї культури – у межах се�

редньостатистичних багаторічних

показників. Попередній етап об�

стежень посівів показав, що з від�

новленням вегетації озимого яч�

меню після перезимівлі, можливо,

взагалі вдасться уникнути пересі�

вання цієї культури. Третій тур об�

стежень дасть остаточну картину

стану озимого ріпаку. У цілому ж,

на сьогодні не існує ніяких пере�

думов для зниження врожаю у фі�

ліях компанії.

Тим часом весняно�польові

роботи вже розпочалися. Станом

на 27 лютого було підживлено по

мерзлоталому ґрунту посіви на 11

тисячах гектарів – 35% площі ози�

мих (у Миколаївській області –

60%, 6200 гектарів). У південних

філіях ці роботи завершено на по�

сівах озимої пшениці, стосовно

озимого ячменю – окрема такти�

ка: якщо найближчим часом не

буде опадів, буде внесено зміни в

технологію внесення добрив. Три�

ває підживлення у Хмельницькій,

Черкаській, Вінницькій, Жито�

мирській, Київській областях, у

східних регіонах.

У зимовий період проведено

цілий комплекс підготовчих

робіт: придбана необхідна кіль�

кість аміачної селітри для корене�

вого підживлення рослин, у перс�

пективі – другий етап закупівлі

азотних добрив. Завершується по�

ставка на філії «НІБУЛОНу»

складних добрив під сівбу ярих

культур. На склади завезено 85 %

від потрібної кількості насіння

кукурудзи та соняшнику Monsan�

to, Pioneer (решта буде закуплена

на внутрішньому ринку після виз�

начення обсягів пересівання). Не�

щодавно укладено контракт на за�

купівлю насіння сорго в США

(компанія «CAIJO»). Тим часом

закуповуються насіння сої та на�

сіннєва картопля. Традиційно, ін�

женерна служба ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН» дотримується графіків під�

готовки техніки до весняно�

польових робіт.

Всі намічені на цей період ор�

ганізаційні, агротехнічні заходи,

повідомили у відділі сільськогос�

подарського виробництва компа�

нії, проводяться за чітко визначе�

ним планом, хоча і в складних

умовах, пов’язаних з коливанням

курсу долара. Тому березень у

плані інтенсивності зусиль, кон�

статують спеціалісти, буде досить

напруженим.

«Городянин року�2014»: 
у дусі патріотизму 
ВІДЗНАКА Переможцями Миколаївської загальноміської програми
«Городянин року» за підсумками 2014 року стали Герой України, генеральний
директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій Вадатурський та його заступник із
будівництва, експлуатації флоту і безпеки судноплавства Андрій Волік.

Сторінку підготовлено за матеріалами прес�центру компанії «НІБУЛОН». Фото компанії «НІБУЛОН»



Агрохолдинг 
Авангард відклав
виплату $23 млн
дивідендів
АГРОХОЛДИНГ «Авангард» в ході

позачергових загальних зборів акціо�

нерів, які відбулися 26 лютого, від�

клав виплату дивідендів мажоритар�

ному акціонерові компанії UkrLand�

Farming PLC на суму $22,9 млн. Про

це йдеться в повідомленні компанії,

опублікованому на сайті Лондонсь�

кої фондової біржі.

Міноритарним акціонерам, як і

планувалося, будуть виплачені диві�

денди в розмірі $6,6 млн, що стано�

вить $4,625 на одну звичайну акцію.

Дата виплати міноритарним акціо�

нерам буде визначена Радою дирек�

торів окремо.

Moody's 
засумнівалося 
в можливості 
погашення 
єврооблігацій МХП
КОМПАНІЯ «Миронівський хлібо�

продукт» (МХП), один з провідних

агрохолдингів України, показала

свою невизначеність щодо здатності

рефінансувати майбутній обсяг

єврооблігацій у розмірі $235 млн

терміном погашення до 29 квітня

2015. Про це йдеться в повідомленні

міжнародного рейтингового агент�

ства Moody's.

Раніше МХП вирішив питання

майбутнього погашення зобов'язань

шляхом організації кредиту в $200

млн від Міжнародної фінансової

корпорації (IFC) в червні 2014 року.

«Тим не менш, до цих пір зали�

шається високий ступінь невизначе�

ності з приводу наявності цього кре�

диту, враховуючи, що відповідно до

умов договору позики, IFC зберігає

за собою право скасувати або призу�

пинити виплату в разі значного по�

гіршення політичної та/або еконо�

мічної ситуації в Україні. Якщо кре�

дит буде скасований, MХП, швидше

за все, не зможе погасити єврооблі�

гації в повному обсязі з інших дже�

рел, які доступні компанії в даний

час», – розповідають в Moody's.

Разом із тим, незважаючи на си�

туацію в Україні, МХП вдалося про�

демонструвати сильні операційні та

фінансові результати протягом 2014

року. Moody 's очікує, що вони зали�

шаться на досить високому рівні в

майбутньому.

«У 12�місячний період, що закін�

чився у вересні 2014 р, доходи МХП

практично не змінилися. У той час

як скоригована маржа за EBITDA

збільшилася до 37% з 27% у 2013 р.

Компанія також скоротила скориго�

ваний леверидж (борг/EBITDA) до

показника в 2,6x, від 3,7x у 2013 р.»,

– відзначають експерти.

Рейтингове агентство очікує, що

в 2015 р. МХП буде залишатися в

межах свого внутрішнього левери�

джу з  показниками чистого

боргу/EBITDA нижче 3,0x, а рента�

бельність повинна залишатися стій�

кою до маржі EBITDA на рівні

близько 35�40%.

Компанія «Миронівський хлібо�

продукт» (МХП) планує повністю

рефінансувати майбутній обсяг

єврооблігацій у розмірі $235 млн

терміном погашення до 29 квітня

2015 р. Про це в ексклюзивному ко�

ментарі Національному агропорталу

Latifundist.com розповіла начальник

відділу по роботі з інвесторами та

ЗМІ МХП Анастасія Соботюк.

«Як вже говорилося раніше, у

травні рада директорів IFC схвалила

проект з надання фінансування

МХП в розмірі до $250 млн із пога�

шенням у 2015 р. У червні 2014 було

підписано угоду. На даний момент

ми маємо committed (підтверджені)

кошти від IFC у розмірі $200 млн. У

січні МХП вже отримав перший

транш у розмірі $40 млн. Також очі�

куємо наступне надходження гро�

шей ближче до середини березня», –

додає Анастасія Соботюк.

За її словами, повідомлення між�

народного рейтингового агентства

Moody's більше пов'язано з ситуа�

цією, яка склалася в Україні. МХП

повністю розуміє ризики і їх потен�

ційний вплив на компанію. У той же

час робота над програмою погашен�

ня єврооблігацій 2015 проходить

поки успішно.

Кернел 
наростив EBITDA 
в 2,5 разу
АГРОХОЛДИНГ «Кернел» у першо�

му півріччі 2015 фінансового року

(ФР) отримав дохід у розмірі $1,2

млрд, це на 8% більше ніж за анало�

гічний період попереднього ФР, по�

відомляється в звіті, опублікованому

на сайті компанії.

При цьому EBITDA збільшилася

в 2,5 рази і склала $142,4 млн. У

першу чергу, завдяки високому

рівню рентабельності в сегменті со�

няшникової олії.

«Чистий прибуток склав $54,8

млн, у порівнянні з чистим збитком

у розмірі $9,1 млн роком раніше. На

прибуток вплинув збиток від курсо�

вої різниці в розмірі $56,2 млн, який

був в першу чергу викликаний пе�

реоцінкою передплачених гривневих

податків – 18%, також девальвацією

валюти в Росії», – йдеться в повідо�

мленні.

Чистий борг знизився на 28% по�

рівняно з попереднім роком до

$735,2 млн за станом на 31 грудня

2014 р., на це вплинуло зниження

цін на сировину.

Також стало відомо, що земель�

ний банк компанії «Кернел Груп»

становить 390 тис. га. Про це Націо�

нальному агропорталу Latifun�

dist.com повідомили в прес�службі

компанії. Станом на жовтень 2013 р.

після того, як компанія продала свої

землі на півдні країни, цей показник

знаходився на рівні 405 тис. га.

Згідно з повідомленням, на обсяг

земельного банку «Кернел Груп»

вплинули два чинники. «Змінено

підхід до обліку земель. Якщо рані�

ше ми показували площу, яку ми

орендуємо, то тепер – те, що ми об�

робляємо», – повідомляють в ком�

панії. Також представник компанії

додала, що в частині договорів орен�

ди в навантаження до землі, яку

необхідно обробляти, йдуть також

земельні ділянки, які обробляти не

можна (озера, частина лугів і т.д.).

Це обумовлює такий обсяг скоро�

чення.

Другою причиною стали немате�

ріальні зміни по балансу. Зокрема,

відтік і приплив пайовиків.

«Сварог Вест Груп»
створює нові
можливості
заробітку для селян
КОРПОРАЦІЯ «Сварог Вест Груп»

спільно з Благодійний фондом

«Зміцнення громад» розробили про�

ект з вирощування червоної квасолі.

Проект під назвою «Заробіток біля

хати» дозволить не лише забезпечи�

ти якісне вирощування цієї нішевої

культури, а й надасть можливість за�

робітку жителям сіл Хмельниччини.

Учасники проекту зможуть отри�

мати до $300 із кожних 10 сотих, за�

садивши їх квасолею. Єдина вимога

– площа ділянки засіву від 0,1 га.

Щоб взяти участь у проекті необхід�

но подати заявку на розгляд комісії.

Після визначення найбільш рента�

бельних варіантів укладається офі�

ційний договір про співпрацю.

Практичні кроки проекту розпо�

чинаються з посівної компанії, під

час якої корпорація постачатиме і

доставлятиме високоякісне насіння

на обрані господарства. Також бу�

дуть надаватись консультації фахів�

ців та проводитиметься огляд куль�

тури на всіх етапах її вирощування.

Збір урожаю відбуватиметься за

розробленими маршрутами і в зазна�

чені терміни. Для цього будуть залу�

чені спеціалісти та техніка «Сварог

Вест Груп». Заключним етапом реа�

лізації проекту є обов'язковий викуп

корпорацією вирощеної продукції.

Щоб вберегти учасників проекту

«Заробіток біля хати» від фінансових

ризиків, встановлюється фіксована

ціна – $1,3/кг. Виплата коштів від�

буватиметься одразу ж при викупі

культури в гривні, згідно офіційного

курсу іноземної валюти НБУ. Кор�

порація турбується про фінансовий

стан селян і тому бере на себе випла�

ту податкових зобов'язань на дохід

фізичних осіб у розмірі 15%.
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 05 березня 2015 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 9,05 9,10 9,05 956 956 $4,7% $1,6% $1,5%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 31,95 32,00 31,95 2546 679 7,8% 12,3% 0,3%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 2,70 2,78 2,80 179 179 $2,8% 36,6% $0,9%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 24,69 24,70 24,70 618 165 $0,4% 23,5% $0,2%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 69,00 70,00 70,00 420 112 2,1% $2,8% 0,1%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 5,76 5,80 5,80 182 48 $3,3% 2,3% $2,5%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 0,38 0,42 0,38 40 45 4,4% $32,4% 0,0%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 3,38 3,40 3,40 106 28 7,3% 129,7% $2,9%

Агротон Варшава AGT PW PLN 1,32 1,34 1,33 29 8 $0,7% 8,1% 0,0%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 1,06 1,09 1,08 16 4 $0,9% $3,6% 2,9%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 6,11 7,00 6,11 2 4 $9,5% $18,5% 0,2%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 8,50 8,89 8,65 13 4 $4,4% $3,9% $7,4%
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11 Орієнтовні ціни. Кінцева ціна залежить від віддаленості елеватора від портів, вартості послуг елеватора. Джерело: www.ukragrocom.com
* На час здачі номера до друку оновлена інформація на сайті групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес5Трейдинг» була відсутня.

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес�Трейдинг» на 05.03.2015* 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» 3400 3350 – 3800 3550 – 8200 8200 2800
Світловодський річний термінал – – – – – – – – –
Вінниця1 3300 3300 – 3700 3550 – 8200 8100 2800
Кіровоград1 3300 3300 – 3700 3550 – 8200 8100 2800
Черкаси1 3300 3300 – 3700 3550 – 8200 8100 2800
Дніпропетровськ 3300 3300 – 3700 3550 – 8200 8100 2800

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 05.03 по 06.03.2015 року (до 20:00), 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 – 4400 4300 – – 4000 4100 – 3000 3000 – – 3400
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. 4330 4280 4180 – – 3880 4000 – 2800 2800 – – 3300
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 4350 4300 4200 – – 3900 4020 – 2860 2860 – – 3350
Філія «Козацька», Херсонська обл. 4400 4350 4250 – – 3950 4050 – 2910 2910 – – 3370
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. 4420 4370 4270 – – 3970 4070 – 2930 2930 – – 3370
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – 4230 4130 – – 3830 3900 – 2760 2760 – – 3210
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 3210
Філія «Артемівська», Полтавська обл. 4260 4210 4110 – – 3810 3900 – – – – – 3170
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. 4280 4230 4130 – – 3830 3900 – 2760 2760 – – 3210
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 4280 4230 4130 – – 3830 3920 – 2780 2780 – – 3210
Філія «Градизьк», Полтавська обл. 4300 4250 4150 – – – – – – – – – 3230
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. 4300 4250 4150 – – – 3950 – – – – – 3230
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. 4300 4250 4150 – – 3850 3920 – 2780 2780 – – 3210
Філія «Вітове», Черкаська обл. 4320 4270 4170 – – 3870 3950 – – – – – 3260
Філія «Кам’янка$Дніпровська», Запорізька обл. 4350 4300 4200 – – 3900 4020 – 2880 2880 – – 3350
Філія «Тетерів», Житомирська обл. 4210 4160 4060 – – 3760 3850 – – – – – 3160
Філія «Денихівська», Київська обл. 4280 4230 4130 – – – – – – – – – 3210
Філія «Переяславська», Київська обл. 4280 4230 4130 – – 3830 – – 2780 2780 – – 3210
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 4160 4060 – – 3760 3850 – – – – – 3130
Старобільський елеватор 3850 3800 3700 – – 3400 3450 – 2840 2840 – – 2830
ТОВ «Круп’яний дім», Кіровоградська обл. 4300 4250 4150 – – 3850 3900 – – – – – 3210

ПШЕНИЦЯ. Минулого тижня увагу

учасників світового ринку пшениці було зо�

середжено навколо стану посівів даної

культури в США. Так, через несприятливі

погодні умови, а саме сильні морози, які

протягом останнього часу спостерігалися в

Америці, стан посівів пшениці дещо погір�

шився. Прогнози американських аналіти�

ків стосовно подальшого розвитку подій

певною мірою розходяться, тому і ситуація

на світовому ринку даної культури у корот�

костроковій перспективі залишатиметься

суперечливою. 

В Україні, відповідно до прогнозу віт�

чизняних аналітиків, валовий збір пшениці

2015 року може бути нижчим порівняно з

минулорічним результатом. Нагадаємо, що

згідно з лютневим звітом аналітиків Міні�

стерства сільського господарства США, ви�

робництво пшениці в Україні 2014 року

становить 24,75 млн т. Зменшення прогно�

зу валового збору даної культури, в першу

чергу, пов'язано з погіршенням стану посі�

вів озимої пшениці. Так, за інформацією

експертів, стан 15% посівів від загальної

посівної площі даної культури оцінюється

як незадовільний. Проте, наразі, цей фак�

тор не надає суттєвої підтримки закупі�

вельним цінам, оскільки виробники ще

мають достатні залишки цієї культури для

реалізації на внутрішньому ринку країни.

Більше того, закупівельні ціни на пше�

ницю через укріплення курсу національної

валюти відносно долара США зазнали сут�

тєвого зниження. Враховуючи такий стан

справ, вітчизняні фермери почали активні�

ше реалізовувати запаси даної культури, що

в свою чергу створює додатковий тиск на

рівень закупівельних цін. На думку експер�

тів, у короткостроковій перспективі гривня

продовжить своє подорожчання, що приз�

веде до подальшого зниження цін на дану

культуру. 

Станом на 5 березня ціни в портах Ук�

раїни наступні: пшениця 2�го класу – 4030�

4600 грн/т, 3�го класу – 3950�4500 грн/т,

фураж – 3670�4000 грн/т.

КУКУРУДЗА. На світовому ринку ку�

курудзи протягом останнього тижня виз�

начних подій не відбулося, а рівень цін на

дану культуру, як і раніше, перебуває під ти�

ском з боку таких факторів, як прогноз ре�

кордного світового виробництва та прогноз

рекордних запасів кукурудзи на кінець по�

точного маркетингового року. 

Можливо дещо змінити ситуацію на

світовому ринку даної культури зможе оно�

влений звіт Міністерства сільського госпо�

дарства США, який буде опубліковано на�

ступного тижня, а саме 10 березня. Трейде�

ри очікують, що у даному звіті амери�

канськими аналітиками буде переглянуто

прогноз світового експорту кукурудзи у бік

збільшення. Нагадаємо, що у лютневому

звіті даний показник становив 115,14 млн т,

а минулого МР 121,86 млн т.

Щодо експорту з України, то станом на

поточну дату було експортовано 11,3 млн т

кукурудзи. Тож, згідно з прогнозами аналі�

тиків, до кінця поточного маркетингового

року з України залишається відвантажити

на експорт трохи більше 6 млн т. Такий стан

справ створює додатковий тиск на вітчиз�

няний ринок даної культури. 

На внутрішньому ринку України заку�

півельні ціни на кукурудзу протягом остан�

нього тижня відчутно знизилися. Рушійною

силою зниження стало укріплення курсу

національної валюти відносно долара

США. Зважаючи на стрімке падіння заку�

півельних цін, вітчизняні виробники куку�

рудзи почали активніше реалізовувати свої

запаси, створюючи при цьому додатковий

тиск на ринок кукурудзи.

Аналізуючи вищенаведену інформацію,

можна зробити висновок, що найближчим

часом на вітчизняному ринку кукурудзи

зберігатиметься тенденція до зниження

рівня закупівельних цін. 

Так, станом на 5 березня закупівельні

ціни трейдерів на кукурудзу в портах пере�

бували в діапазоні: 3000�3500 грн/т.

СОЯ. Світовий ринок соєвих бобів

протягом тривалого часу перебуває під ти�

ском з боку прогнозу рекордного світового

валового збору даної культури на рівні

315,06 млн т. Іще одним фактором, що

створює тиск на рівень цін, є прогноз ви�

робництва соєвих бобів у Південній Аме�

риці. В Бразилії даний показник оцінюєть�

ся на рівні 94,5 млн т, а в Аргентині у 56

млн т даної культури. Варто зазначити, що

в Бразилії наразі проходить збирання сої.

Так, станом на поточну дату обмолочено

29% посівних площ, минулого маркетин�

гового року на аналогічну дату цей показ�

ник становив 39%. На думку експертів,

зниження темпів жнив, у першу чергу,

спричинене транспортним страйком, який

протягом двох останніх тижнів має місце в

Бразилії. За інформацією аналітиків, про�

тести водіїв все ще тривають, проте в мен�

ших масштабах ніж минулого тижня. Так,

водії вантажівок продовжують блокувати

рух на основних транспортних шляхах у

чотирьох штатах на півдні країни, що приз�

водить до певної нестачі палива в соєвому

поясі Бразилії, яке є необхідним для прове�

дення жнив. Нагадаємо, що основною

причиною даного страйку було підвищен�

ня рівня цін на дизельне паливо та, як ре�

зультат, зниження доходу виробників сої та

транспортних компаній. З метою повного

врегулювання даного конфлікту на 10 бе�

резня запланована зустріч між урядом Бра�

зилії, з одного боку, та транспортними

компаніями з іншого. Незважаючи на не�

повне вирішення даної проблеми, експор�

тери соєвих бобів запевняють, що відван�

таження даної культури на експорт відбу�

ваються запланованими темпами. Тож осо�

бливого впливу на світовий ринок соєвих

бобів дана ситуація не створює.  

Протягом минулого тижня зберігалася

тенденція до зниження торгової активності

основного імпортера соєвих бобів – Китая.

Варто зазначити, що КНР закуповує біль�

ше ніж 60% від загального світового імпор�

ту даної культури. Так, у лютневому звіті

Мінсільгоспу США, імпорт даною країною

поточного маркетингового року прогнозу�

ється на рівні 74 млн т сої. На думку аналі�

тиків, найближчим часом очікувати на сут�

тєві зміни на ринку даної культури не варто. 

В Україні через укріплення курсу націо�

нальної валюти закупівельні ціни на соєві

боби протягом минулого тижня зазнали

суттєвого зниження. При цьому вітчизняні

аналітики вважають, що у короткостроко�

вій перспективі ситуація кардинально не

зміниться, а закупівельні ціни на сою і на�

далі залишатимуться досить чутливими до

зміни курсу гривні.

Станом на 5 березня на внутрішньому

ринку сої в Україні ціни трейдерів у портах

перебували в діапазоні: 8800 – 9000 грн/т, а

ціни переробників на заводах: 8500�9800

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 58504502)

Цінові тренди на світових ринках зерна



НАШЕ близьке знайомство з

«Відродженням» і його господа�

рями почалося восени 2012�го,

коли японський колега�журна�

ліст Масару Ямада спеціально

прибув в Україну, щоб детально

дізнатися про кукурудзу, яку

Японія збиралася в нас купува�

ти. Колега висловив бажання

побачити невеличке господар�

ство, і в Аграрному союзі Украї�

ни нам порадили звернутися до

керівника одного з таких госпо�

дарств – Лариси Дмитрівни
Майсак.

Господиня радо погодилася і

крім основної оглядової програ�

ми запропонувала нашій делега�

ції обід зі смаколиків українсь�

кої кухні, який приготували ку�

харі сільгосппідприємства. Япо�

нець був настільки вражений

жнивами й озиминою, фермами

і сільгосптехнікою, що погодив�

ся спробувати українського

борщу зі сметаною і пампушка�

ми (див. «Лариса Майсак: «Я свій

колектив ніколи не проміняю!»,

«Агропрофі», №43/2012 – прим.

ред.). Відтоді, коли йдеться про

родючі українські чорноземи і

неможливість отримати на них

світові врожаї, а також про по�

гляд на Україну очима інозем�

ців, я завжди згадую Масару,

який буквально плакав, розми�

наючи в руках жирний шматок

землі, і щиро посміхався словам

«українка» і «борщ».

За два з половиною роки, що

минули, в Україні сталося чима�

ло подій. Попри всі катаклізми,

СТОВ «Відродження», дякувати

Богу і своїм працівникам, про�

довжує працювати й утримува�

ти статус сучасного і багатогалу�

зевого. У його складі вже півто�

ра року працює молочно�товар�

на ферма, є свиноферма і навіть

пасіка. Додалося техніки в ма�

шинно�тракторному парку, ре�

конструйовано складські примі�

щення й у наявності машини

для первинної очистки зерна і

підготовки посівного матеріалу.

Працює їдальня. Площа сіль�

госпугідь – близько 1,3 тис. га,

де крім ріллі є сіножаті і пасови�

ща. У рослинництві перевагу

віддають зерновим. Господар�

ство має паспорт�патент на ви�

рощування елітних сортів ярих

та озимих культур. 

Відродження господарства

просто можна викласти лише на

папері, в житті ж усе набагато

складніше. На той час, 2000�го,

в Малополовецьке зайшло три

потужних інвестори, які заохо�

тили багато селян працювати в

новостворюваних ними госпо�

дарствах, а також здати паї їм в

оренду. Давно про тих «інвесто�

рів» уже не чути, а «бідний стіл»

«Відродження», як вони казали,

має хліб і до хліба – це одне з

кращих сільгосппідприємств

Фастівського району. І єдине ба�

гатогалузеве, яке утримує вели�

ку рогату худобу.

«15 років тому між усіма но�

воствореними структурами ми

розділили поголів'я ВРХ, яке до

того належало реорганізованому

КСП «Нове життя», – розпові�

дає Лариса Дмитрівна. – Впро�

довж місяця ці «господарі» весь

той відбірний молодняк розпро�

дали. Ми – єдине господарство,

яке з 2000 року не лише не втра�

тило, а навпаки наростило пого�

лів'я ВРХ. У листопаді 2013�го

нашими зусиллями було осна�

щено новий корівник: обладна�

ні кормові столи, встановлено

делавалівський молокопровід, і

корів перевели на дворазове до�

їння. Молоко маємо вищого ґа�

тунку. Дійне стадо наразі налі�

чує 160 корів, також є більше

сотні телят на відгодівлі».

СТОВ «Відродження», як

уже йшлося, господарство се�

реднє, в якому 56 робітників, з

них двадцятеро жінок, які вар�

тують сотні. «Без жінок, так

само як без чоловіків, життя

неможливе, – впевнена Лариса

Дмитрівна.  – Жінка – це і

весна, і тепло, і сонце, і настрій.

На своїх плечах жінки витриму�

ють чималі навантаження і

разом із тим створюють багато

благ. Я пишаюся своєю коман�

дою, бо що би там говорили про

сильного керівника, а сильний

він тоді, коли довкола нього

сильна команда. До створення
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нинішньої команди ми йшли

впродовж 10 років: викупали

майно КСП, відбивали рейдер�

ські атаки в судах, відбудовували

тік, купували техніку, відроджу�

вали з нуля ферми. Ми ввесь час

працювали і працювали. І нада�

лі працюватимемо. Єдине, чого

ми прагнемо, – це миру в дер�

жаві, спокою і стабільності. Ми

молимо Бога, щоб дав нам мо�

жливість посіяти і зібрати зерно,

щоб країна була з хлібом!» 

Працівники ферми
Надія Калістратівна Івоненко від

природи має напрочуд сині ла�

гідні очі, які в купі з чуйним

серцем дають їй можливість до�

глядати за маленькими телятка�

ми, як за дітьми. Родом з Він�

ниччини, вона вже чотири де�

сятки років живе у Малополо�

вецькому і працює телятницею

від заснування СТОВ. А за осві�

тою могла би працювати на

взуттєвій фабриці, та фабрики

закривали, мовляв, кому потріб�

не вітчизняне взуття. А тепер

кинулися шити воякам берці, та

Надії Кіндратівні в сільському

господарстві набагато краще.

Вона вдовою виховала трьох

доньок – Тетяну, Наталю і Ва�

лентину. Свого часу Наталка як

гарний пекар в Києві на вистав�

ці презентувала свої роботи і там

познайомилася з Петером із Ні�

меччини. Вони побралися і пої�

хали на батьківщину чоловіка.

Нещодавно Надія Кіндратівна

отримала фотографії своїх ону�

чок в українських національних

костюмах, які вона відправила

їм поштою. Було дуже зворуш�

ливо, коли вона показала ці

знімки на роботі. Пані Надія –

пенсійного віку, але продовжує

працювати і дуже боїться, що

держава наразі вкоротить пенсії

не лише можновладцям, а і всім

селянам. «Нас тут у «Відроджен�

ні» не кинуть, – впевнена вона,

– А решті жити як? Хай би вже

ця влада повернулася обличчям

до людей та працювала так само

віддано, як ми. Тоді би життя

налагодилося й у війні ми би

швидше перемогли!»

Надія Миколаївна Якименко
– доярка з 1985 року. Починала

працювати в колгоспі. Тоді в

групі було по 24 корови, доїли в

бідони, а зараз – їх 50 голів сто�

їть у ряд. Тепер начебто легше

працювати, зізнається вона, бо

бідони з молоком таскати не

треба, корм роздавати. Проте

все одно важко – о 5�й ранку

вже починається перше доїння,

а до нього слід все підготувати: і

прибрати, і корів помити, і апа�

рати перевірити. 

Надія Миколаївна дуже доб�

росовісна доярка, терпіти не

може бруду: завжди все ретель�

но миє, прибирає, до корів як до

рідних ставиться. Пані Надія

мріє, щоб в селі народжувалися

діти, а вона як піде на пенсію, то

буде їх всіх глядіти, а батьки за

те будуть їй гроші платити. Го�

ловне, щоб повернувся мир, а

тоді всім буде добре.

Олена Михайлівна Чарупа
помітно вирізняється серед

інших своєю чарівністю, опти�

мізмом і життєрадісністю. Крім

роботи на фермі, вона тримає

чимале господарство: корову, дві

свиноматки, кролі, свійську

птицю. «Бо сім'я велика – діти

й онуки – всіх годувати треба, –

пояснює Олена Михайлівна. –

Хто на землі живе, той від неї і

годується. Бо хіба ж можна про�

кормити родину на саму зарпла�

ту в пару тисяч гривень?». По�

чинала вона в колгоспі дояркою

1986�го. Потім більше шести ро�

ків пані Олена працювала на

свинарнику, а коли захотіла за�

робляти більше грошей – знову

перекваліфікувалася на доярку.

«Тут грошей, звісно, більше, але

й навантаження чимале, – гово�

рить вона. – Дівчатам, що моло�

денькі і худенькі, можливо й по�

легше, а мені важко через вік, та

й хвороби даються в знаки, бо

весь час же на ногах крутишся».

Олена Михайлівна – хоро�

ший спеціаліст, а її чоловік

– Михайло Тодосієнко – один

із кращих трактористів�механі�

заторів.

Тетяна Станіславівна Кішлар
дуже різностороння людина,

віддана роботі. Вона починала з

1986 року дояркою в тутешньо�

му колгоспі. Потім 12 років

працювала техніком штучного

осіменіння, як кажуть, із нат�

хнення. Але на ту посаду прий�

шла людина з освітою, і Тетяна

повернулася працювати дояр�

кою, із задоволенням узяла

групу корів. Крім усього, вона

гордиться тим, що родом із Ма�

лополовецького, де, каже, її пуп

закопаний. Досвід роботи має

чималий, бо починала ще в кол�

госпі, і має особливе ставлення

до тварин. Кожна корова має

своє ім'я, говорить вона, а від�

недавна навіть і паспорт. Для

кожної дівчата підбирають осо�

бливі, лагідні імена, щоб і коро�

ва відчувала любов до себе. І, як

у кожної доярки, у Тетяни була

своя улюблениця – Кохана, яку

тепер доглядає молода зміна –

Таміла.

Таміла Андріївна Шевчук –

представниця надійної молодої

зміни фахівців «Відродження».

Свій життєвий вибір вона по�

яснює так: «У місті зараз дуже

важко жити: зарплата малень�

ка, а треба платити за квартиру,

за продукти, дитину кормити і

в школу збирати. У селі так

просто теж не можна прожити,

треба працювати». Таміла – з

сусіднього села Красноліси,

вже рік працює дояркою. За�

кінчила сільськогосподарський

технікум, і за фахом мала би

бути фахівцем з плодоовочі�

вництва. Але доля розпоряди�

лася інакше:  вона вийшла

заміж за Олега Левченка і пере�

їхала до нього в Малополовець�

ке. Олег також працює в госпо�

дарстві трактористом. Їхня до�

нечка Вікторія вже пішла в пер�

ший клас. «Для дітей хотілося

би кращої долі, – каже вона. –

Та в  нашому селі  вовки не

виють, господарство працює.

Для охочих працювати завжди

є робота. Немає часу скиглити,

бо життя як життя».

Зінаїда Леонідівна Попова
також із молодих: після закін�

чення школи�одинадцятирічки

вже два роки працює дояркою,

винаймає в Малополовецькому

житло. Вони з Тамілою потова�

ришували, та за порадами зав�

жди звертаються до більш дос�

відчених. Як кожна молодиця,

та ще й така приваблива, Зінаїда

мріє про сімейний затишок. А

поки працює на фермі і не цу�

рається такої праці, бо робота

доярки вимагає зібраності, і

жене подалі сумні думки. Дівчи�

на продовжує вірити в краще. А

поки просто живе і працює.

Підмінна доярка Олена
Лук'янівна Рудьківська того дня

була зайнята хатніми справами.

В господарстві вони з чоловіком

працюють разом, її друга поло�

винка Ігор – фуражир. 

Столова зараз не працює,

тому обидві кухарки у відпуст�

ках, і ми з ними не зустрілися.

Тим не менш, смачно готує і не

шкодує порцій Тетяна Вікторів'
на Чарупа, а її чоловік Микола

працює в господарстві водієм і

комбайнером. Віддана своїй

справі і майстер їстівної справи

Любов Василівна Козуб. Під час

жнив столова забезпечує трира�

зове харчування задіяних у полі

працівників. З їхнім весняним

виходом у поле на кухні розпоч�

неться новий «маркетинговий

сезон».

Ніна Григорівна Кошарна'
Терещенко – телятниця, а її чо�

ловік Віктор – нічний охоро�

нець на фермі. Маслюк Галина
Григорівна – легендарна телят�

ниця, вже могла би відпочивати

на пенсії, бо має і город, і вну�

ків. Та каже, що своїх телят ні�

кому не віддасть. Вона настіль�

ки вболіває за свою справу, що

не має геть падежу худоби: як

захворіє теля, Галина Григорівна

не скидає проблему лише на

ветлікаря, носить хворому з

дому провірені заварені трави,

дбайливо доглядає. 

Свинарство в господарстві

наразі переважно для внутріш�

ніх потреб. Однак навіть неве�

личке поголів'я теж треба догля�

дати. Свинарками працюють

досвідчені Валентина Григорівна
Капустенко і Марія Іванівна
Кошарна, попри те, що вже

мають пенсійний вік і онуків,

продовжують доглядати 160

голів стада. 

Економічно	обліковий
відділ
Надія Миколаївна Демиденко,

заступник головного бухгалтера

і права рука керівниці в одній

особі. Вона, як мозковий центр

господарства, всіх зустрічає в

офісній приймальні і, підключе�

на до телефонів і комп'ютерів,

намагається вирішити питання

прийдешнього без втручання

керівництва. Тож пані Надія має

неабияке навантаження, проте в

неї завжди готова відповідь на

будь�яке запитання: і  про

людей, і про документи, і про

цифри, і про настрої в суспіль�

стві. Активна і відповідальна,

від природи хазяйновита Надія

при тому має дуже м'який ха�

рактер і легку вдачу. Вона місце�

ва. Попри нелегку долю (Надія

вдовою залишилася з малень�

ким сином на руках), вона не

зламалася: закінчила Білоцер�

ківський аграрний університет

за фахом агроном, потім в сто�

лиці – курси бухгалтерів з гли�

боким володінням комп'ютер�

них програм. Розбудова госпо�

дарства і підтримка колег нада�

ли жінці сил. Надія скрізь всти�

гає: і на роботі, і по господар�

ству, доглядає хвору маму. 
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Героєм України Дмитром МОТОРНИМ. Київ, 2011 рік
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Син Сергій – тепер орел –

уже в 10 класі. Всеосяжна й

дуже активна Надія Демиденко

в школі очолює батьківський

комітет, і жодна подія в навчаль�

ному закладі не проходить без її

участі. «Мене нещодавно запи�

тали, кого я бачу головою нашо�

го села, – говорить Лариса Дми�

трівна. – У нас є багато достой�

них претендентів, і я не хочу

Надію Миколаївну від нас від�

пускати. Та вона саме така, яка

може організувати людей, пове�

сти за собою. Вона, якщо чогось

раптом не розуміє, не соромить�

ся віднайти відповідь, підняти

будь�кого на ноги заради цього.

Вона і сама навчиться, і село

навчить. Вона намагається від

лідера взяти максимум позити�

ву, не боїться труднощів. Надія

– взірець сучасної української

жінки». 

Ольга Вікторівна Вернигора
обіймає посади економіста і

бухгалтера. Її фаховість, прин�

циповість і порядність дозволя�

ють Ларисі Дмитрівні, як вона

зізнається, спокійно жити. Крім

усього, в Ольги дуже легка рука.

Особливо її полюбляють росли�

ни і квіти. Завдячуючи їй, офіс�

ні кімнати потопають у квітах,

причому так вони ні в кого не

ростуть і тим більше не цвітуть.

Таку сильну позитивну енерге�

тику Ольга Вікторівна постійно

віддає і людям, при тому вона

залишається дуже чуйною і на�

віть ранимою натурою.

Ольга родом із Малополо�

вецького, в селі мешкають її

батьки, брат із  родиною, є

також сестра. Ольга – щаслива

мати, в неї 25�річний син Ігор і

15�річна донька Оленка. Чоло�

вік Віталій працює електрозвар�

ником у фастівському ремонт�

ному депо Укрзалізниці.  

Людмила Андріївна Івоненко
– інспектор відділу кадрів і

касир, за освітою вона товароз�

навець. «На її плечі лягли пи�

тання взаємодії з пайовиками, і

вона так майстерно їх вирішує,

що у нас немає навіть непорозу�

мінь з селянами», – говорить

голова господарства. 

Людмила дуже привітна

жінка, усміхнена, вона любить

спілкуватися з людьми і вміє

знаходити вихід із будь�якої си�

туації. Вони з чоловіком від пер�

ших днів у «Відродженні»,

Олександр тривалий час прац�

ював механізатором, а зараз за�

початкував приватний бізнес –

узяв в оренду ставки і розводить

рибу. Позаторік усім селом у

кафе святкували весілля їхньої

єдиної доньки Олени. Наразі

батьки тішаться онучком Да�

нилком.

Катерина Михайлівна Дми'
тренко – завідуюча током, або ж

комірник. З перших днів ство�

рення «Відродження» вона при�

стала до «бідного столу» госпо�

дарства на цю посаду. А до того

15 років кухарювала в тутешньо�

му колгоспі «Нове життя» –

спочатку поваром, потім – заві�

дуючою столовою. 

«Комору я прийняла 1 верес�

ня, наче до першого класу

пішла, – розповідає Катерина

Михайлівна. – Я родом із Чер�

нівеччини, а в Малополовецьке

слідом за сестрою вийшла

заміж, коли мені навіть сімнад�

цяти не було. Тут народилися

наші з чоловіком два сини, а 14

років тому він передчасно пішов

із життя. Сини з родинами жи�

вуть неподалік, приїздять до

мене з онучками, у мене їх чо�

тири, на вихідні, допомагають

мені в усьому». У нас велика і

дружна сім'я».

«Катерину Михайлівну я

знаю з часу приїзду в село 1985

року. Вона завжди була дуже від�

повідальною людиною. А всі

знають, що таке комора. І нас�

кільки важлива посада комірни�

ка. За весь час роботи Катерини

Михайлівни, а нашому підпри�

ємству у квітні виповниться 15

років, я жодного разу не засум�

нівалася в її порядності», – го�

ворить Лариса Майсак.

Робочий день у господарстві

починається з наряду на трак�

торному стані. З початком вес�

няно�польових робіт і до кінця

жнив робочий день стає ненор�

мованим навіть у коморі. Але всі

працюють з повною віддачею,

дружньо, бо керівник хороший. 

* * *

ПРО СВОГО директора – Лари�

су Дмитрівну Майсак – всі без

винятку і гендерного поділу ви�

словлюються так: «Слово ди�

ректора – закон у нас. Наша Ла�

риса Дмитрівна всім нам як

мати: і в смуті, і в радості вона

завжди з нами. Вона дуже по�

рядна, живе цим господарством

і цією роботою. Вона – людина

щирої душі: за хорошу роботу

завжди подякує, всякі людські

питання допоможе вирішити,

ну а за провину покарає, бо

скрізь має бути дисципліна і по�

рядок. А ще Лариса Дмитрівна

нікого з нас в біді не полишить.

І ми за це її поважаємо і дуже

любимо!» 

У переддень свята заговори�

ли про дозвілля. Природно для

«Відродження» свята і визначні

події відзначати разом. До виз�

начних свят робітники отриму�

ють продуктові пайки, подарун�

ки, на День працівників сільсь�

кого господарства виплачують�

ся премії. 

Незабутнє враження справи�

ла минулорічна поїздка селян до

Чорного моря. Двадцятеро кра�

щих працівників за рахунок гос�

подарства кілька днів побули під

Одесою. «Ми до поїздки гарно

підготувалися, – розповідають

доярки, – нам дівчата в столо�

вій цілу каструлю котлет нажа�

рили, ми сальця свіжого взяли,

хліба, овочів. Лариса Дмитрівна

замовила мікроавтобус, та й ми

поїхали». З'ясувалося, зізнають�

ся дівчата, що тоді більшість

людей море наживо вперше в

житті побачили. «Назад як вер�

талися, проїздили повз блок�

пост, де стояли наші діти�вояки.

Ми як глянули, – хапаються за

серце співрозмовниці, – які

вони стомлені і голодні, то ві�

дразу все сало, хліб і решту хар�

чів, що були в дорогу, їм із вдяч�

ністю віддали». Щоправда, зіз�

наються вони, три дні, звичай�

но, мало: «Проте ми так відпо�

чили, вражень набралися. Зразу

боялися: їхати далеко, все нав�

круги незнайоме. А море ж яке!

Та коли ж посмілішали, все роз�

дивилися – то так сподобалося!

Аж тут вже назад їхати було

пора…»

Спілкуючись, ми не могли

уникнути теми війни та її жах�

ливих наслідків. Гуманітарну до�

помогу військовим і постражда�

лим від війни на Сході України

селяни надають постійно. Так,

трудовий колектив зібрав 12 тис.

грн і, на прохання матерів, за ці

кошти придбали весь необхід�

ний одяг для десятьох призов�

ників Фастівського району.

У складі Ради сільгосппід�

приємств Фастівського району,

яку очолює Лариса Майсак, гос�

подарство також перечислило

кошти для укомплектування 50

призовників району. Господар�

ство ж близько п'яти разів

майже вичищало комору на

прохання волонтерів – відван�

тажували все, що виробили:

мішками більше п'яти наймену�

вань крупів, горох, борошно,

олію, мед. «Ми і всі інші госпо�

дарства по Україні все це відда�

вали від щирого серця, і не дай

Боже, щоб ця допомога не дохо�

дила до наших дітей, до тих всіх

нужденних. 

Головне, щоб мирне небо

було у нас над головою. Щоб у

наших душах був мир, і щоб

навесні руки тягнулися до ло�

пати і до насіння, а не до куле�

мета!»

Тетяна Шелкопляс

Артем Житков
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Відродження 
починається з жінки

ДЕРЖАВНЕ агентство земельних

ресурсів України затвердило план

заходів з виконання Програми

діяльності Кабінету Міністрів Ук�

раїни та Коаліційної угоди у сфері

земельних відносин, про це йдеть�

ся у повідомленні відомства. У

плані окреслено першочергові за�

ходи щодо реформування сфери

земельних відносин та забезпе�

чення сталого розвитку сільських

територій.

Зокрема, йдеться у повідо�

мленні, з метою розширення пов�

новажень органів місцевого само�

врядування фахівцями Держзем�

агентства вже розроблено проект
Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів щодо
розширення повноважень органів
місцевого самоврядування з розпо'
рядження земельними ділянками і
здійснення контролю за викори'
станням та охороною земель».

«Даним проектом пропонуєть�

ся на законодавчому рівні визна�

чити органи місцевого самовряду�

вання розпорядниками земель

державної та комунальної власно�

сті (крім земель дна територіаль�

ного моря та земельних ділянок,

на яких розташовано об'єкти, які

підлягають приватизації). При

цьому надання земельних ділянок

особливо цінних земель здійсню�

ватиметься за погодженням з Ка�

бінетом Міністрів України (на

сьогодні – з Верховною Радою

України). Крім того, пропонується

закріпити норми щодо можливо�

сті розроблення документації із

землеустрою без дозволу розпо�

рядників земель у разі розміщення

на земельній ділянці об'єктів не�

рухомого майна. Водночас, зако�

нопроектом передбачено запрова�

дження ефективного державного

нагляду і контролю за викори�

станням та охороною земель та

надання таких повноважень цен�

тральному органу виконавчої

влади, який реалізує державну по�

літику у сфері земельних відно�

син», – повідомляє прес�служба

агентства.

Планом передбачена також

низка заходів щодо ефективного

формування бази даних Держав�

ного земельного кадастру. Відпо�

відним законопроектом «Про
внесення змін до Закону України
«Про Державний земельний ка'
дастр», передбачене забезпе�

чення вільного доступу у мере�

жі  Інтернет до інформації про

земельні ділянки, у тому числі

про землевласників та землеко�

ристувачів. Проектом пропону�

ється встановити норму щодо

оприлюднення відомостей про

суб'єктів права власності та

інших речових прав.

Для удосконалення оренд�

них відносин, забезпечення

монетизації орендних платежів,

запровадження ефективних ре�

гуляторних механізмів оренди

земель фахівцями земельного

відомства розроблено проект
Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо розвитку
орендних відносин на землю».

Проектом Закону пропонуєть�

ся встановити мінімальний

термін оренди земель сільсько�

господарського призначення –

7 років. Право оренди земель�

ної ділянки можна буде прода�

ти, подарувати, обміняти. За

систематичну невиплату оренд�

ної плати орендодавець зможе

розірвати договір в односто�

ронньому порядку.

Проектом Закону України
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо спрощення умов ведення
бізнесу (дерегуляція)», зареєс�

трованим у Верховній Раді

України 22.12.2014 за №1580,

планується врегулювати питан�

ня модернізації орендних пла�

тежів. Зокрема проектом про�

понується внести зміни до

статті 22 Закону України «Про

оренду землі» та визначити, що

орендна плата за землі приват�

ної власності справляється у

грошовій формі. За згодою сто�

рін розрахунки по орендній

платі за землю можуть здійсню�

ватися у натуральній формі, в

такому випадку розрахунок у

натуральній формі має відпові�

дати грошовому еквіваленту

вартості товарів за ринковими

цінами.

Держземагентство
підготувало низку
законопроектів



От кортить деяким діячам

увійти в історію. Для цього,

кажуть древні, – слід зроби�

ти щось таке, аби нащадки

тобою пишалися. Правда,

бували випадки, коли на�

щадкам доводилося відвер�

то соромитися «вікопомни�

ми» діяннями… Наше бага�

тостраждальне сільське гос�

подарство як місце для до�

кладання молодецької сили

– поле неоране: трудись,

роби, і нащадки не забу�

дуть. 

З ЧАСІВ незалежності політики

на всіх рівнях неодмінно й пов�

сякчасно підкреслюють пріори�

тетність розвитку українського

села. Не було в Україні такого пре�

зидента, парламенту, уряду, полі�

тичної сили чи політичного ліде�

ра, який би не заявляв про ключо�

ву роль села та аграрного сектору у

розбудові держави. В тренді, як

тепер кажуть, залишається декла�

рування своєї прихильності до ук�

раїнського селянина, високі епіте�

ти для означення його унікальної

місії.

Усі ці 23 роки поспіль можно�

владці будь�що «на благо» аграрія

підмінюють імітацією. Уряди у нас

змінюються частіше, ніж листя на

деревах, тож і відповідати за зро�

блене не обов'язково. Тим більше,

ніхто не прагне відповідати за зро�

блене попередниками (звісно,

якщо досягнення не можна поста�

вити собі в заслугу). 

Так само часто з'являються

програми і плани, що вивершують

стратегії розвитку. От тільки віз,

що донині був там, устиг добряче

відкотитися назад. Кожен прези�

дент України вважав за обов'язок

презентувати суспільству свій

план реформування та розвитку

АПК, а оформлялася владна іні�

ціатива президентським указом,

законом чи урядовою постано�

вою. Розпочали ще за Кравчука,

коли 1990�го ухвалили досі чин�

ний Закон «Про пріоритетність

соціального розвитку села та агро�

промислового комплексу в народ�

ному господарстві». Попри «похи�

лий» як для закону вік, він і досі

залишається фактично єдиним

актом, який визначає реальні за�

ходи щодо соціального розвитку

села. Законом уперше на законо�

давчому рівні було проголошено

політику на відродження селян�

ства як «господаря землі, носія

моралі та національної культури».

Далі політиків «понесло», і до�

кументи посипалися, як із рогу

достатку. Чим гіршим був стан

справ у сільському господарстві,

тим помпезнішими ставали назви

урядових ініціатив. Найсмішніше,

що більшість із них і досі чинні,

хоча виконувати їх, здається, ніхто

і не збирався. Досі чинна(!) Поста�

нова КМУ «Про вдосконалення

формування інвестицій на со�

ціальний розвиток села та агро�

промислового комплексу» від 29

липня 1992 року. Так само досі

чинний Указ Президента України

«Про основні засади розвитку со�

ціальної сфери села» від 20 грудня

2000 року. Закон України «Про

стимулювання розвитку сільсько�

го господарства на період 2001�

2004 років» від 18 січня 2001 року.

Закон України «Про державну

підтримку сільського господар�

ства України» від 24 червня 2004

року. Закон України «Про основні

засади державної аграрної політи�

ки на період до 2015 року» від 18

жовтня 2005 року.

Не відставав і уряд: 2007 рік –

Постанова «Про затвердження

Державної цільової програми ро�

звитку українського села до 2015

року», 2009 рік – Постанова «Про

затвердження Державної цільової

економічної програми підтримки

розвитку сільськогосподарських

обслуговуючих кооперативів на

період до 2015 року». Того таки

2009�го – Постанова «Про затвер�

дження Державної цільової про�

грами створення оптових ринків

сільськогосподарської продукції».

А ще ж були концепції дер�

жавних програм, котрі так і не

стали програмами: 1994 року Вер�

ховна Рада схвалила «Концепцію

Національної програми відро�

дження села на 1995�2005 роки». У

2004 році вже уряд ухвалив свою

«Концепцію Загальнодержавної

програми соціального розвитку

села на період до 2011 року». На�

ступного року новий Кабмін ухва�

лив так само нову «Концепцію

Комплексної програми підтримки

розвитку українського села на

2006�2010 роки». А у лютому 2010�

го черговий новий уряд ухвалив

«Концепцію Державної цільової

програми сталого розвитку сільсь�

ких територій на період до 2020

року». А ще ж були десятки дер�

жавних та регіональних цільових

програм із розвитку галузей рос�

линництва, тваринництва, вино�

градарства, для закупівлі сільгос�

птехніки й обладнання, доїльних

апаратів тощо.

Ну й апофеозом державниць�

кого «піклування» стало схвален�

ня у жовтні 2013�го небагато�не�

мало – цілої Стратегії розвитку аг�

рарного сектору економіки на пе�

ріод до 2020 року. Вона знову�таки

передбачала розроблення, ухва�

лення та виконання Державної

програми розвитку аграрного сек�

тору економіки на період до 2020

року. Її ухвалення планувалося

2014 року, та життя внесло свої ко�

рективи у долю ініціаторів цього

дійства. А що новий уряд – про�

довжив корисне починання попе�

редників чи принаймні відзвітував

про проміжні результати?

Ні, не прозвітувавши про вті�

лення стратегії, уряд Яценюка

взявся за власну писанину. Ну не

втілювати ж напрацювання «папе�

редників», тим більше звітувати

про виконання раніше ухвалених

концепцій, програм та стратегій.

В історії незалежної України взага'
лі не траплялося прецеденту, щоб
уряд прозвітував хоча би про свою
діяльність. Значно легше презенту'
вати свою програму, а там – хоч
трава не рости.

Що ж вікопомного хоче зали�

шити на згадку про себе новий мі�

ністр Олексій Павленко? Почнемо

з підвалин. Насправді ніякої стра'
тегії наразі не існує – Мінагрополі'
тики лише приступило до її розроб'
ки, проте вже позиціонує в якості
єдиної та комплексної. Стратегія

розробляється за підтримки ЄС,

Світового банку, ЄБРР, USAID,

FAO, інших міжнародних органі�

зацій�донорів та українських екс�

пертів. Її метою є покращення

конкурентоспроможності сіль�

ського господарства України, за�

безпечення сталого розвитку від�

повідно до міжнародних стандар�

тів, забезпечення продовольчої

безпеки країни та розвиток сільсь�

ких територій – ну, як завжди.

Наслідком реалізації стратегії

стане виробництво 100 млн тонн

зернових та подвоєння їх експорту.

Що відмінного від роботи по�

передників? Розробка стратегії ве�

деться одразу за вісьмома напрям�

ками (наближення аграрного зако�

нодавства України до норм ЄС; де�

регуляція; фактори виробництва;

розвиток аграрної науки, освіти та

інновацій; управління виробниц�

твом і ринком; держпідтримка та

оподаткування; розвиток сільсь�

ких територій; управління ресур�

сами). Ці напрямки розробляти�

муться вісьмома робочими група�

ми, котрі, у свою чергу, поділяють�

ся на підгрупи, тобто всього буде

розроблено 24 теми. Так от –

кожну групу і навіть підгрупу на

постійній основі консультуватиме

фахівець з ЄС або США, роботу

котрого оплачують західні спонсо�

ри. Таким чином стратегія розвитку
українського АПК буде створювати'
ся під пильним наглядом кураторів із
Євросоюзу і відразу під майбутні ін'
вестиції.

Задумка проста і оригінальна

водночас: у ході розробки доку�

менту куратори матимуть змогу

детально вивчити стан справ у на�

шому АПК і потім консультувати�

муть уже інвесторів – куди краще

вкладати кошти. Раніше діяв

принцип: дайте нам грошей, а ми

вам потім напишемо, куди їх ви�

тратили і чому немає віддачі від

інвестицій. Тепер так грошей уже

не дають. Тепер іноземці самі напи'
шуть стратегію під свої власні інве'
стиції, і чи будуть там враховані
наші інтереси – побачимо. Можна

як завгодно ставитися до колиш�

нього міністра Присяжнюка та

розробленої під його орудою стра�

тегії, проте її хоч писали вітчизня�

ні фахівці. Новий документ буде
зовсім чужим для нашого ґрунту –
це ніби апельсин, прищеплений до
яблуні.

За тиждень на офіційному веб�

сайті Мінагрополітики будуть роз�

міщені робочі матеріали груп для

початку публічних консультацій.

Чотири тижні відбуватиметься

збір письмових пропозицій. На
офіційному сайті міністерства буде
форма опитування для всіх бажаю'
чих приєднатися і зробити свій
вклад в розроблення Стратегії.
Потім – з 15 квітня до 30 травня

пройде публічне обговорення на�

працьованого в рамках круглих

столів та консультативних нарад.

Десь на початку липня планують

звести все до купи і підготувати

консолідовану чернетку Стратегії.

А до 31 липня має відбутися пре�

зентація остаточного варіанта до�

кументу, який потім буде переда�

ний на схвалення Кабміну та Вер�

ховної Ради.

Тобто міністерство обіцяє впо�

ратися із розробкою документу

«всього» за півроку і ставить це

собі в заслугу – адже в Євросоюзі

такого рангу документ пишуть

взагалі два роки. Цікаво: мене од�

ного дивує той факт, що писати

стратегію вирішили лише зараз, і

діяти вона почне в кращому ви�

падку восени? Хлопці! У нас земля
горить під ногами! Посівна під за'
грозою зриву через брак коштів.
Невже ж можна призначати на най'
вищі посади в країні людей, котрі
банально не уявляють, що мають
робити, і лише через три місяці
після призначення починають писа'
ти отой план роботи. Та поки ви
його напишете – вже й уряду цього
може не бути. От і живемо, як у

анекдоті: що не уряд – то новий

докорінний поворот політики. Так

можна і шию зламати!

От, скажімо, цього року спли'
ває час дії Державної цільової про'
грами розвитку українського села,
затвердженої урядовою постановою
ще 2007 року. Чого б уряду не про'
звітувати про її виконання із ґрун'
товним аналізом: що вдалося зроби'
ти, а що ні, та в якому напрямку ру'
хатися далі. Тим більше, що до мі�

ністерства справно надходили

звіти про її виконання. Правда,

ухвалював її уряд на чолі з Януко�

вичем. То що, і виконувати, і зві�

тувати вже не потрібно? Кори�

стуючись нагодою, після закін�

чення презентації намірів про

створення нової стратегії (інакше

це дійство назвати не можна), я

особисто спитав у Олексія Пав�

ленка, чи буде уряд звітувати про

виконання програм «попередни�

ків», та позитивної відповіді так і

не одержав.

Олесь Євтєєв
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Бурхлива імітація стратегії АПК, 
або Апельсин, прищеплений до яблуні



ЯК НЕ КРУТИ, все починається з молока.

Принаймні для ссавців. В аграрній галузі мо�

лочний бізнес також має не останнє значен�

ня для добробуту компанії. Це і робочі місця

для населення (відповідно, й імідж компа�

нії), і жива копійка у міжсезоння, і, насамкі�

нець, можливість піти ва�банк, продавши

стадо на м'ясо з метою витягнути підприєм�

ство з лап банкрутства. Про такі і інші, більш

райдужні, можливості для молочної галузі

України 3 березня 2015 року в Києві говори�

ли учасники VIII Міжнародного молочного
конгресу, який зібрав близько 1500 виробни�

ків і переробників молока. Організаторами

заходу виступили Асоціація виробників мо�

лока та Всеукраїнська аграрна рада.

Зараз на тлі занепаду гривні, зростаючих

витрат на виробництво і відсутності коштів у

держбюджеті, представники молочної галузі

не оригінальні у своїх проблемах, характер�

них для аграрної галузі в цілому. Однак є і
деякі суттєві відмінності: молоко не передер'
жиш до більш привабливої ціни, корова не
протримається на обіцянках сплатити за корми
потім, а споживач не платитиме більше, ніж
йому дозволяє дедалі більше худа кишеня.

Загалом, якщо підходити структурно, то

проблеми галузі можна розписати за схемою:

проблеми виробника, проблеми переробни�

ка, проблеми населення. Проблеми корів

рахувати не будемо, бо які в них проблеми.

Тут ще варто зауважити, що значна кількість

виробників молока намагається займатися і

переробкою, аби якось диверсифікувати ри�

зики.

Проблеми 
виробника	переробника
ЗАГАЛЬНІ пропозиції і претензії виробника

молочної сировини до держави озвучив

Василь Голубінка, директор ТОВ СГП «ім.

Воловікова» (Рівненська область). За його

словами, дійну корову нашої держави – аг�

рарний сектор – потрібно оберігати, щоб

мати можливість доїти її надалі. Тож потріб�

но, щоб реальне навантаження на аграрний

сектор не було навіть на копійку більшим,

ніж є зараз, коли піднялася ціна на землю,

піднялися ціни на державні послуги. Також

ціни на корми збільшилися вдвічі, на зоове�

теринарне забезпечення – на 70%, зросли у

цінах паливо та електроенергія. Крім того,

потрібно збільшувати робітникам зарплату,

нести соціальні виплати. І при цьому вироб�

ники розуміють, що про зменшення наван�

таження мова не йде.

Анатолій Клименко, власник МПК

«Катеринославський» (Дніпропетровська

область), будучи сільгоспвиробником і пере�

робником, зосередився на точкових пробле�

мах виробництва. 

Це, зокрема, питання спеціального водо�

користування на молочно�тваринницьких

фермах та комплексах. «Для того, щоб отри�

мати дозвіл на буріння свердловини, потріб�

ні півроку нервів і двоє міцних хлопців чи

дівчат, щоб бігали по кабінетах. Потім пакет

документів передається в облводгосп. Якщо

раніше це питання вирішувалося на рівні

області, то зараз ці документи, за кілька тиж�

нів чи місяців(!) передаються в Київ, і слід че�

кати на рішення від київського чиновника –

давати воду тваринам в області, чи не давати.

Але ж худобі потрібно пити! Відповідно на�

кладають штрафні санкції. Потім іде моніто�

ринг – потрібно шукати довідку про довідку

на той чи інший вид забруднення і таке інше.

Це наш час і наші гроші», – зазначив він.

Ще одне марудне питання – відведення у

довгострокове користування пасовищ. Ос�

кільки знову ж таки рішення про оформлен�

ня пасовища приймається у Києві, то поки

пройдеш усі ці інстанції, «не хочеться вже ні

пасти, ні поліпшувати це пасовище». 

Присутнім у залі депутатам він запропо�

нував узяти ці претензії не до уваги, а на за�

мітку. Бо поки 450 чоловік у Верховній Раді
бореться з корупцією і іншими глобальними ре'
чами, проблемами виробника ніхто не займа'
ється. 

Чималий камінець, а їх, до речі, останнім

часом помітно побільшало, полетів у бік ре�

гіональних департаментів агропромислового

розвитку (більш зрозуміло, управлінь сіль�

ського господарства). На думку промовця, або
потрібно ліквідувати департаменти АПР, або
перетворити на сервісні центри. Щоб началь�

ники управлінь не дзвонили, не просили

грошей, бензину: «Це ж абсурд, коли теле�

фонує начальник управління і каже, що пот�

рібно дати гроші, бо будемо преміювати

вашу робітницю до Дня сільського господар�

ства. І додає: «і купіть їй подарунок, і приве�

зіть, будь�ласка». 

А от інший виробник�переробник ДП

«Мілкіленд Україна» вочевидь таких дрібних

проблем немає. Принаймні Анатолій Юрке�

вич, голова ради директорів компанії, про

них не згадував. Можливо, через те, що ни�

нішні проблеми більш дрібних фермерів,

пов'язані з корупцією чиновників і недолугі�

стю наших законів, для великого бізнесу –

це необхідні супутні затрати, вже давно про�

раховані у бізнес�плані? 

Тож він озвучив глобальні питання, на�

приклад, чому ПДВ на молочні продукти в

Польщі становить 5%, в РФ – 10%, а у нас –

20%? Фактично, держава забирає ці гроші у

виробника і переробника, віддає їх на со�

ціальні виплати, а люди знову ж таки наново

сплачують ці кошти в магазині у вигляді

ПДВ. «Тож прямий шлях до збільшення спо'
живання молока населенням, про що так тур'
бується влада, це зменшити ПДВ для молочної
галузі», – зазначив він. 

Однією з головних проблем галузі він

назвав закриття ринків окремих країн – ек�

спорт до РФ припинено, при тому, що укра�

їнська молочка завжди орієнтувалася на

ринки СНД. При цьому ринки ЄС досі не

відкрито, є спроби відновити співпрацю з

КНР. 
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Дійну корову держави – АПК – 
слід оберігати!



Також значними є проблеми відсутності

кооперації між виробниками і регулювання

цін.  

Проблеми переробника
ПРО ціноутворення і кооперацію докладно

розповів голова ради директорів Спілки мо�

лочних підприємств України Вадим Чага�

ровський. «Щодо питань ціноутворення

тиждень тому засідали у МінАП. У міністер�

стві висловили занепокоєння тим, що за сі�

чень порівняно з минулим роком відбулося

зниження поголів'я на 6,2%. Переробники

також занепокоєні цим. Але питання у тому,

чому МінАП зібрало лише переробників, а

не також виробників і торговельні мережі.

Адже це спільна проблема», – зазначив він. 

У ціноутворенні переробники обмежені

Постановою КМУ №1222, в якій ідеться про

те, що переробник може тільки на 1% на мі�

сяць піднімати ціни на соціальні продукти. В

тому числі і на питне молоко. В умовах де�

вальвації і подорожчання ресурсів для ви�

робництва на десятки відсотків підняття

ціни на 1% – це просто недоречна іронія. 

Переробники, бізнес яких залежить у

тому числі і від благополуччя виробників, ро�

зуміють, що нинішня собівартість виробництва
молочної сировини більша за закупівельні ціни,
які вони можуть запропонувати виробнику.
Втім вдіяти нічого не можуть – самим же

треба виходити на рівень рентабельності. 

«Безумовно, слід збільшити ціну на мо�

лочну сировину, але ми повинні компенсу�

вати збільшення ціни на сировину цінами на

готову продукцію. Таке підняття, безумовно,

відіб'ється на внутрішньому споживанні у бік

скорочення, але є зовнішній попит на нашу

продукцію. І те молоко, яке не піде на спо�

живання всередині країни, стовідсотково по�

трапить до підприємства�експортера», – вва�

жає він. 

І хоча Постанова №1222 передбачає ме�

ханізм для підвищення ціни на більший від�

соток, для цього потрібно узгоджувати собі�

вартість продукції у ціновій інспекції, узго�

джувати ціни реалізації і затверджувати ці уз�

годження в обласних департаментах агропро�

мислового розвитку. Цей механізм, пан Ча�

гаровський назвав суто корупційним, як і в

цілому цінову інспекцію суто корупційною

організацією. І хоча вона зараз перебуває в

стадії ліквідації, це не означає, що це відмі�

няє дію постанови. 

Тож зазначений документ, вважає він,

необхідно скасувати, натомість відстоювати

адресні дотації для допомоги бідним вер�

ствам населення.

Щодо статистики закупівельних цін, то

зараз хоча й є законопроекти окремих депу�

татів впровадити державні інструменти для

їх регуляції, ціни формує виключно ринок.

Сільгоспвиробник іще недавно – 2012�2013

рр., у перші 3 місяці 2014 року – отримував

достатньо високу ціну на сировину, яка до�

сягала 50�60 центів за літр (при курсі долара

по 8 грн). Зараз собівартість виробництва

літру молока становить 5,70 грн, а закупі�

вельні ціни становлять 4,80�5,30 грн за

вищий сорт, на молоко першого ґатунку –

4,50�4,60 грн із коливанням по регіонах,

наприклад, у центрі, де більша конкуренція

– більша ціна, але не значно – на 10�20 копі�

йок. 

Нормальним рівнем заробітків для всіх

учасників молочного ланцюжка голова

СМПУ вважає 20�25%. Але для цього потріб�

но збиратися разом із чиновниками, вирішу�

вати, як цього досягти. Наприклад, у Туреч�

чині встановлюються максимальні закупі�

вельні ціни. Щокварталу збираються 4

суб'єкти – держава, товаровиробник, пере�

робник і торгівля – і вони вирішують, якою

має бути максимальна ціна на майбутній

квартал, бо її перевищення принесе збитки

всім за рахунок того, що споживач менше ку�

пуватиме. Але для цього потрібні спільні уз�

годжені дії. У нас же самі переробники не

можуть ефективно згуртуватися – на ринку

закупівлі молока оперують чотири об'єднан�

ня переробників. Що вже казати про загаль�

не об'єднання від виробників до торгівлі.

Або, приміром, механізм формування за�

купівельної ціни на молочну сировину в

США, коли вона вираховується за показни�

ками біржової ціни вершкового масла. Тож у

фермера не виникає думки, що, мовляв, пе�

реробник має надприбутки за його рахунок.

«Там, безумовно, немає такого явища, як

дефіцит молочної сировини. В Україні ж це

єдиний рік, коли не було дефіциту у цей ос�

інньо�зимовий період і коли спостерігається

спекулятивне підняття ціни», – зазначив він.

Додамо, що до прозорої біржової торгівлі

нам ще також далеко. 

Проблеми 
і радості населення
ЄДИНА проблема споживача – це його ку�

півельна спроможність, яка в українців де�

далі зменшується. Однак і споживачеві є

незначний привід порадіти. Під час форуму

аграрії говорили про необхідність збільшен�

ня мит на пальмову олію, мовляв, за її вико�

ристання переробники купують менше мо�

лока. Пальмова олія, на основі олійної фрак�

ції якої виготовляються замінники молочно�

го жиру, завжди була дешевшою за тварин�

ний жир. Тож замінники використовувалися

для здешевлення виробництва продукції.

Переробники запевняють, що сьогоднішня

девальвація гривні спричинила подорожчан�

ня пальмової олії, тож зараз економічно ви�

гідніше користуватися у виробництві тва�

ринними жирами. Тож споживач може на�

солоджуватися натурпродуктом, якщо кош�

тів вистачить. 

Павло Мороз
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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 27 лютого 2015 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 190,15 5,1750 0,0725 5,1300 0,0600 5,1675 0,0525 5,2500 0,0525 5,3850 0,0675
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 196,39 5,3450 0,0125 5,3950 0,0125 5,4600 0,0025 5,5875 0,0075 5,7450 0,0200
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 204,29 5,5600 $0,1060 5,6640 $0,0060 5,7240 0,0080 5,7920 0,0160 5,9020 0,0100
CBOT Чикаго (Кукурудза) 151,39 3,8450 $0,0075 3,9325 0,0025 4,0125 0,0075 4,0825 0,0075 4,1750 0,0125

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

378,73 10,3075 0,3150 10,3175 0,2950 10,3475 0,2800 10,1200 0,2075 9,9750 0,1750

США. Ставки океанського фрахту на 20 лютого 2015 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) 15
Схід Південної Америки (Бразилія) 30
Західна Африка (Нігерія) 50
Східне Середземномор'я (Італія) 34
Західне Середземномор'я (Марокко) 28
Близький Схід (Єгипет) 29
Японія 29 28

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 35
Західна Африка (Нігерія) 52
Близький Схід (Єгипет) 41

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 39
Європа (Роттердам) 30
Близький Схід (Єгипет) 31

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) 23
Близький Схід (Єгипет) 32
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 52
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 36 35
Тайвань 28 26
Південна Корея 27 25
Японія 20 18

Informa Economics 
переглядає прогнози
щодо сої та кукурудзи
АНАЛІТИЧНЕ агентство Infor�

ma Economics опублікувало

уточнені прогнози врожаю соє�

вих бобів і кукурудзи в Бразилії

та Аргентині, повідомляє Зерно

Он�Лайн. Нестача вологи в

Бразилії стала причиною зни�

ження прогнозу врожаю сої з

93,5 до 92,5 млн тонн. Тим не

менш, валовий збір сої переви�

щить показник попереднього

сезону 2013/2014 – 86,1 млн

тонн. Оцінка врожаю сої в Ар�

гентині, навпаки, підвищена на

1 млн тонн до 58 млн тонн.

Виробництво кукурудзи в

Бразилії в сезоні 2014/2015

складе 72,4 млн тонн (�0,45 млн

тонн до попереднього прогно�

зу), в Аргентині – 23,5 млн тонн

(0,5 млн тонн).

Єгипет на тендері 
закупив російську та
українську пшеницю
ЗАІНФОРМАЦІЄЮ операторів

ринку, державний трейдер

Єгипту GASC закупив в рамках

внутрішнього тендеру 110 тис.

тонн української та російської

пшениці із запасів трейдерів.

Про це передає «АПК�Інформ». 

Зокрема, 15 тис. тонн укра�

їнської пшениці було закон�

трактовано у оператора Uinion і

10 тис. тонн у компанії White

Flour за ціною 1940 єгипетських

фунтів ($254,25) за тонну.

50 тис. тонн російської пше�

ниці було закуплено у компанії

Louis Dreyfus, 25 тис. тонн у

оператора Uinion і ще 15 тис.

тонн у трейдера Alex Grain. Ціна

закупівлі продукції з Росії скла�

ла 1970 єгипетських фунтів

($258,2) за тонну. Поставка

пшениці імпортеру запланована

на 15�31 березня цього року.

Україна – ключовий
постачальник 
кукурудзи до Китаю
КИТАЙ в січні 2015 року ім�

портував 0,58 млн тонн кукуру�

дзи, що на 11% відстає від по�

казника за аналогічний місяць

минулого року, що стало наслід�

ком високих запасів зернової в

країні. Про це свідчить інфор�

мація державної митної служби

Китаю, повідомляє «АПК�Ін�

форм».

Ключовим постачальником

зазначеної продукції в країну

залишилася Україна. З нашої

країни було відвантажено на

китайський ринок в звітному

місяці 470,1 тис. тонн кукуру�

дзи. Ще 86,6 тис. тонн зернової

було імпортовано до Китаю з

Болгарії та 20,4 тис. тонн – із

США.

Новини зернових і олійних 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 $0,1575 150,1507

CBOT – Травень'15 $0,5512 153,3002

CBOT – Липень'15 $0,6299 156,4496

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Березень '15 $1,3178 163,3348

Euronext – Червень'15 +0,1787 175,3406

Euronext – Серпень'15 +0,1675 180,6455

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Березень'15 $5,5850 181,2934

CBOT – Травень'15 $3,6744 182,2488

CBOT – Липень'15 $2,4251 184,8208

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Березень '15 $0,4467 206,0532

Euronext – Червень'15 $0,4467 208,0076

Euronext – Серпень'15 $0,1564 206,6116

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Травень'15 +0,3015 408,4767

Euronext – Серпень'15 +0,1564 399,5421

Euronext – Листопад'15 +0,0782 400,9381

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Березень'15 0,0000 169,7560

CBOT – Травень'15 +0,5802 165,1147

CBOT – Липень'15 +0,6962 164,5345

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Березень '15 $7,2018 363,3952

CBOT – Травень '15 $6,6874 365,2324

CBOT – Липень '15 $6,3934 367,2900

Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Березень '15 $8,4877 368,2784

CBOT – Травень '15 $6,2831 360,5623

CBOT – Липень '15 $5,9524 358,4680

Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT – Березень '15 $1,6960 70,5507

CBOT – Травень '15 $1,6740 70,9471

CBOT – Липень '15 $1,6300 71,3656

Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT – Березень '15 +2,3149 230,7135

CBOT – Травень '15 +2,2046 236,4455

CBOT – Липень '15 +2,2046 241,9570

Етанол Ціна ($) за літр

CBOT – Березень '15 +0,0069 0,3963

CBOT – Квітень '15 +0,0045 0,3989

CBOT – Травень '15 +0,0042 0,4018

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Березень '15 0,0000 2,2687

CME – Квітень '15 0,0000 2,4890

CME – Травень '15 $0,2203 2,5771

Цукор Ціна ($) за тонну

NYBOT – Травень'15 $2,4229 482,3000

NYBOT – Липень'15 $3,5242 298,0176

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 04 березня 2015 року
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* * *

17 березня 2015 року у Києві стартує безкоштовна

освітня програма «АГРОЛІДЕРИ», спрямована на
об'єднання підприємців аграрного сектора з метою ство�
рення для них навчально�розвиваючого середовища, яке
сприятиме особистому зростанню, професійному роз�
витку, обміну досвідом та налагодженню мережі ділових
контактів. Організатори – Проект «Надання послуг з
управління двома ланцюгами додаткової вартості сільсь�
когосподарської продукції в Україні» («Агро�Львів») та
Київська Школа Економіки (KSE).
Взяти участь у програмі можуть управлінці малого та се�
реднього бізнесу з молочного, фруктового, овочевого,
ягідного та зернового секторів, які ведуть діяльність у за�
хідних областях України.
Навчання на програмі передбачає відвідання 5 дводен�
них модулів у Києві впродовж 3 місяців. У період між мо�
дулями буде відбуватись онлайн�комунікація та само�
стійне опрацювання завдань учасниками.
«АГРОЛІДЕРИ» – це ґрунтовний модульний курс, який
дозволяє отримати знання та набути важливі особисті та
ділові компетенції, які необхідні для формування систем�
ного підходу в управлінні власною справою. Організато�
ри зазначають, що окрім цього, програма «АГРОЛІДЕРИ»
допоможе розвинути творчий потенціал, краще зрозумі�
ти себе та та власні пріоритети, сформувати мережу од�
нодумців, організувати онлайн�комунікацію; а також за�
безпечить зустрічі з успішними лідерами та провідними
фахівцями у агросфері, можливість вирватись із рутини
процесів та визначити стратегію розвитку власної діяль�
ності, підвищити ефективніть бізнесу та відкрити нові
перспективи у власній справі.
Участь у програмі безкоштовна. Заявки на участь прий�
маються до 5 березня 2015 року. 

* * *

19 березня 2015 року в Києві (Radisson Blu Hotel)
відбудеться Форум для продовольчого бізнесу Укра�

їни «Продовольча Стратегія – Ініціатива 2015». Орга�
нізатори: Торгово�промислова палата України, Консал�
тингова агенція «УкрАгроКонсалт», Правнича фірма
«Софія». Захід проводиться за підтримки галузевих асо�
ціацій: Укрцукор, Укроліяпром, Укрмолпром, Укрхліб�
пром, Укрпиво, Укрвинпром, Укркондпром.
Важливе місце в процесі формування адекватної страте�
гії досягнення глобальної продовольчої безпеки відво�
диться Україні. Роль України – або сировинного експор�
тера, який нещадно експлуатує чорноземи, або виробни�
ка високоякісних готових продуктів харчування на основі
інноваційних технологій – буде предметом обговорення
на міжнародному форумі «Продовольчі Стратегії –
Ініціатива 2015».
Питання для обговорення на форумі:
– Глобальна продовольча безпека: у світі/вУкраїні.
– Український експорт: від сировини до вивезення про�
дуктів харчування.
– Ефективні стратегії розвитку продовольчих компаній.
– Роль і місце харчопрому в економіці України.

* * *

19 березня 2015 року в Києві (Національний універ�
ситет біоресурсів та природокористування України) про�
водиться Конференція «Органічне рослинництво �

2015». Організатори заходу � Міжнародний сертифіка�
ційний орган Органік Стандарт та Дослідний інститут ор�
ганічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія).
Під час конференції плануються доповіді найкращих ук�
раїнських експертів та міжнародних спеціалістів зі Швей�
царії та Німеччини зокрема на такі теми: технології міні�
мального обробітку ґрунту; сумішки культур в органічно�
му землеробстві; методи контролю захворювань озимої
пшениці; відбір сортів озимої пшениці в органічному зе�
млеробстві; знаряддя та методи для боротьби з
бур'янами; досвід переходу на органічне виробництво;
підготовка насіння до сівби.
Конференція організовується для органічних виробни�
ків, інших с.�г. виробників, що цікавляться органічним
виробництвом, надавачів послуг в органічному вироб�
ництві, виробників ЗЗР та добрив для органічного ви�
робництва.

* * *

19�21 березня 2015 року в Києві (Експоцентр
України) проводиться 15 Спеціалізована виставка�

ярмарок «Україна Аграрна�2015». Організатор
виставки�ярмарка – Національний комплекс «Експо�
центр України».
Тематичні розділи виставки:
– Аграрна наука та освіта;
– Сільськогосподарська техніка, обладнання та
транспорт для агропромислового комплексу;
– Органічне землеробство;
– Насіння, саджанці плодових культур, декоративний
садивний матеріал;
– Екологічно безпечні засоби захисту рослин, мінеральні
добрива, агрохімікати та технології їх застосування;
– Міні�техніка, садово�городній і господарський інвентар;
– Тваринництво. Ветеринарна медицина та
біопрепарати;
– Продукція бджільництва;
– Органічні продукти харчування.
Спеціалізовані експозиції: «Землеробство»,
«Біоенергетика», «Біокомплекси»,»Сільгоспмаш»,
«Садівництво»,»Бджільництво»,»Тваринництво»,
«Органічна продукція».

* * *

23�26 березня 2015 року у Вашингтоні (США) відбу�
деться Україно�американський аграрний конгрес

(раніше планувався як Третій раунд V Ураїнського
зернового конгресу). Організаторами конгресу виступа�
ють Всеукраїнське громадське об'єднання «Українська
зернова асоціація» та інформаційно�аналітичне агентство
«АПК�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 тема�
ми американо�українського аграрного діалогу стануть:
— Стан і перспективи американського та українського аг�
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 причорно�
морського ф'ючерсу на Чиказькому майданчику СВОТ.
— Інвестування в агробізнес, хеджування ризиків.
— Основні програми страхування в США та Україні.
— Кредитування АПК в США, зокрема, програми креди�
тування експорту Ексімбанку США.
— Сучасні технології зберігання і переробки зерна. Досвід
США та України.
— Річкові перевезення і зернова логістика в США й Україні.
— Функціонування ринку біопалива в США і його розви�
ток, потенціал в Україні.
— Розвиток насінницької галузі в США, співпраця з Укра�
їною.
— Космічні дослідження на службі АПК США.
— Генетичні дослідження і питання, пов'язані з ГМО.
— Якість зерна та продуктів його переробки.
У рамках Україно�американського аграрного конгресу
відбудеться Круглий стіл «Аграрний діалог Україна�
США», в якому візьмуть участь представники державних
структур, бізнесу та громадських організацій.
Україно�американський зерновий конгрес відбудеться
за підтримки Міністерства аграрної політики та продо�
вольства України, Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України, Української аграрної конфедерації,
Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН
(FAO), Українсько�американської ділової ради
(USUBC), Американської торгової палати в Україні
(ACC).

* * *

27 березня 2015 року в Києві відбудеться Українська

аграрна конференція «Стратегії експорту: трейдинг і

логістика», присвячена логістичним стратегіям, побудові
ефективного трейдингу, розвитку і можливостям
транспортної інфраструктури. Організатором заходу
виступає Інформаційна компанія «ПроАгро».
Серед основних тем, які будуть розглянуті на цій
конференції:
– Логістичні стратегії компаній�експортерів.
– Ефективний трейдинг: побудова партнерства,
створення інфраструктури, фінансові інструменти.
– Розвиток і можливості транспортної інфраструктури.
До участі запрошуються: представники компаній�трейде�
рів, аграрних компаній, холдингів, ресурсних компаній,
державних структур, консалтингових, юридичних, фінан�
сових тощо.

* * *

22�23 квітня 2015 року в Києві (Готель «InterConti�
nental») проводиться ХІІ Міжнародна конференція:

«Зерно Причорномор'я – 2015». Організатор заходу –
Консалтингова агенція «УкрАгроКонсалт».
Конференція «Зерно Причорномор'я» – це щорічна між�
народна платформа для розгляду глобальних тенденцій
світового аграрного ринку, обміну прогресивними ініціа�
тивами та налагодження міжнародного співробітництва.
Серед найважливіших чинників, які формують нинішню
ситуацію на аграрних ринках Причорномор'я:
– Зростання політичних ризиків. Критична важливість
переходу до довгострокових стратегій розвитку;
– Проблема низьких цін на аграрну продукцію в умовах
стагнації світового розвитку;
– Падіння прибутку фермерів. Дефіцит інвестицій в умо�
вах низької маржинальності виробництва. Зростання
конкуренції на світових ринках;
– Надлишок інформації – загострення проблеми її інтер�
претації для прийняття оптимальних рішень;
– Спрямованість на зростання ефективності управління
для досягнення високої прибутковості аграрного бізнесу.
Основні теми, які будуть обговорюватися на Конференції
«Зерно Причорномор'я – 2015»:
– Урожай 2015 – зниження після пікового виробництва?
Конкурентоспроможність Чорноморського регіону в умовах
рекордного світового виробництва зернових та олійних.
– Прогноз на 2015�2016 роки: Погодний ринок? Політич�
ний ринок? Ключові фактори виробництва зерна в Чор�
номорському регіоні (Україна, Росія, Казахстан).
– Широкі реформи і дерегулювання економіки України:
результати та оцінки перспектив.
– Попит з Азії – ключовий фактор, що визначає тенденції
розвитку аграрного сектора.
– Світові тенденції інвестиційних потоків в аграрному
секторі: наскільки пропозиція продукції сільського гос�
подарства відстає від попиту? Напрями інвестицій сьо�
годні.

* * *

3�6 червня 2015 року в Києві (НК «Експоцентр Украї�
ни») відбудеться XXVII Міжнародна агропромислова

виставка «АГРО�2015». Організатор – Міністерство
аграрної політики та продовольства України. Розпоряд�
ник виставки – ТОВ «ТД «ПромФінІнвест».
«АГРО» – найбільша агропромислова виставка СНГ і
Східної Європи, найважливіший загальнодержавний
захід в АПК України. «АГРО» – це найбільше серед ана�
логічних заходів число відвідувачів, серед яких перші
особи держави, керівництво АПК всіх регіонів України,
топ�менеджери та фахівці підприємств АПК
В рамках ділової програми виставки «АГРО�2015» органі�
зовано низку вузькопрофільних спеціалізованих вистав�
кових експозицій:
– Міжнародна спеціалізована виставка сільськогоспо�
дарської техніки, обладнання та запасних частин, зрошу�
вального обладнання, засобів механізації сільгоспви�
робництв, продовольчого машинобудування, обладнан�
ня для тваринництва, птахівництва, кормо виробництва
«ЕкспоАгроТех�2015»;
– Міжнародна спеціалізована виставка автоматизації,
управління, альтернативної енергетики, GPS і GIS техно�
логій «Hi�Tech АГРО�2015»;
– Міжнародна спеціалізована виставка біологічних енер�
горесурсів «Біопаливо�2015»;
– Міжнародна спеціалізована виставка тваринництва та
ветеринарної медицини «ANІMAL` EX�2015»;
– Міжнародна спеціалізована виставка «Рослинництво і
агрохімія�2015»;
– Міжнародна спеціалізована виставка екологічно без�
печних продуктів і технологій «ORGANIC�2015» та дегу�
стаційне шоу «СМАК ОРГАНІКУ»;
– Міжнародна спеціалізована виставка конярства та кін�
ного спорту «ЕквіСвіт�2015»;
– Міжнародна спеціалізована виставка рибного госпо�
дарства та рибальства «FISHEXPO�2015»;
– Спеціалізована виставка виноробства «СВІТ ВИНА�
2015».
Попередня Міжнародна агропромислова виставка
«Агро�2014», що відбувалась 4�7 червня 2014 року у
Києві зібрала на території НК «Експоцентр України» біль�
ше ніж 900 вітчизняних та іноземних компаній із 14 країн
світу. Захід відвідали понад 38 тисяч осіб, значна частка з
яких – провідні спеціалісти агропромислового сектору.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков



ЯСКРАВИМ тому прикладом є кевлар

— нинішня тканина�захисник, що ви�

користовується у бронежилетах і ка�

сках, була винайдена 1965 року Стефа�

ні Кволек. На початку 1960�х компа�

нія DuPont почла шукати легке, але

міцне волокно для армування шин ав�

томобілів. Нове волокно, відкрите

пані Кволек було в п'ять разів міцніше

за сталь і таке ж гнучке, як нейлон.

Нині кевлар використовується у вже

згаданих засобах бронезахисту, авіа�

ційній промисловості, суднобудівниц�

тві, а також за своїм першопочатковим

призначенням — армує шини автомо�

білів. 1995 року Стефані Кволек стала

четвертою жінкою, яку прийняли в

американський «Національний зал

слави винахідників».

Шлях до залу слави винахідників

можуть відкрити і більш, так би мови�

ти, приземлені речі. Так, 1886 року

Жозефіна Кохрейн, коли розбилася

чергова чашка з фамільного сервізу,

проголошує: «Якщо ніхто не збираєть�

ся винаходити посудомийну машину,

я зроблю це сама!». Сказано�зроблено.

1893 року вона вже представляє свій

винахід на Світовій виставці. Довгий

час її винаходом користувались лише

ресторани і готелі, але за понад півсто�

ліття — 1950�го — техніка дійшла і до

пересічного споживача. Винахідниця

ніколи не використовувала машину

сама, зате значно полегшила життя

своїй прислузі. Зазначимо також, що

за сто років до цього найперший па�

тент на посудомийну машину зареєс�

трував чоловік — Джоель Хогтон, але

машина використовувала ручну

працю, була громіздкою і незручною,

тож не отримала поширення.

Або ось взяти ще одну побутову

дрібничку, що полегшує життя — пе�

даль на сміттєве відро. Це один з вина�

ходів Ліліан Гілберт. Серед інших її ви�

находів — проект поличок в дверці хо�

лодильника, спрощення використання

консервного ножа. Винахідниця прац�

ювала разом з чоловіком Френком.

Подружжя стало знаменитим завдяки

книзі двох з дванадцяти своїх дітей

«Оптом дешевше», за якою згодом

зняли фільм, а потім і ремейк на нього.

Щоправда, крім наявності 12 дітей

книгу і фільми нічого не об'єднує. 

Винаходи Олів Денніс повністю

змінили характер поїздок залізничним

транспортом на початку XX століття.

Серед них — полиці, що відкидають�

ся, брудо� і водовідштовхуюча меблева

оббивка, надання безкоштовних руш�

ників, рідке мило.

Винаходи окрім користі людству

можуть приносити і значні кошти їх�

ньому автору. Секретарка Бетт Несміт

Гремм збагатилася на $47,5 млн. Саме

за стільки корпорація Gillette 1979

року купила її винахід — коректор,

який замальовує помилки у тексті.

Точніше, не сам винахід, а в цілому

компанію, що належала винахідниці.

Перед патентуванням винаходу 1958

року вона витратила роки часу на до�

ведення формули до ладу. 

1951 року Меріон Донован запа�

тентувала одноразовий підгузник.

Спочатку водонепроникний шар під�

гузників був зроблений з душової за�

навіски. Патент був проданий компа�

нії Кеко за $1 млн. 

Взагалі значна частина жіночих ви�

находів присвячена дітям. Дитячі ку�

біки з літерами для розвитку малюків

винайшла письменниця і поетеса Аде�

ліна Д. Т. Уітні і запатентувала їх дале�

кого 1892 року. 

Енн Мур, побувавши у складі Кор�

пусу миру в Африці побачила, з яким

задоволенням діти влаштовувалися за

спинами своїх матерів, у 60�ті роки

спроектувала наплічний рюкзак�крі�

сло для переноски дітей, який назвала

Snugli.

Іноді для винахідниць не все скла�

дається райдужно у сенсі фінансової

винагороди за винахід. Наприклад, ці�

кава і повчальна історія винаходу гри

«Монополія». За задумом Елізабет Мегі

гра «The Landlord's Game» мала відкри�

ти очі гравцям і суспільству на неспра�

ведливість захоплення земель, показати

недоліки орендного законодавства, до�

вести необхідність введення єдиного

земельного податку. Вона запатентува�

ла настольну гру 1904 року і самостійно

опублікувала її 1906 року. За 30 років

Чарльз Дарроу змінив дизайн гри і про�

дав її компанії «Паркер Бразерс» як мо�

нополію. Компанія купила патент Елі�

забет Мегі лише за $500.  

Або ось циркулярна пила. Винай�

шла її… ткачиня Тавіфа Беббіт, яка за�

пропонувала робітникам замість того,

щоб марудитися з дворучною пилою,

автоматизувати процес Прототип вона

зробила на основі своєї прялки 1813

року. Оскільки Беббіт належала до

протестантської общини, з якихось ре�

лігійних переконань вона відмовилася

від патентування винаходу. Втім общи�

ну, яку не влаштовували патенти, сам

винахід цілком задовольняв. Як зго�

дом і світ в цілому. 

Це наочний приклад, що іноді і на

думку не спаде, що автором «суто чо�

ловічих предметів» може бути жінка.

Так, перші автомобільні склоочисни�

ки винайшла Мері Андерсон 1903

року, якій стало шкода водія, який у

снігопад постійно виходив з машини,

щоб змести сніг з лобового скла. Втім

самі водії скептично поставилися до

винаходу. Вони вважали, що безпечні�

ше їздити з поганим оглядом, ніж

смикнути в процесі руху за ричаг скло�

очисника. Інша жінка�винахідниця

Шарлота Брілгвуд винайшла автома�

тичну версію прибору з електричним

живленням 1917 року, що також не

мало успіху. Патент Андерсон закінчи�

вся 1920 року, а до того часу склоочи�

сники вдосконалили. Компанія Cadil�

lac стала першою, хто розпочав серій�

не виробництво і встановлення «двір�

ників» на всі свої автомобілі. 

Іншою автомобільною новелою —

глушником, людство також зобов'я�

зано ніжному слуху Еллі Долорес

Джонс, яка запатентувала цей винахід

1917 року. 

Ще один здавалося б чоловічий ви�

нахід не часто можна побачити в укра�

їнських містах, проте він користуєть�

ся значним попитом в США і Європі.

Це ручна снігоочисна машина. Її ви�

нахід належить секретарці Сінтії Ве�

стовер, яка зібрала прототип пристрою

1892 року. 

Звісно, це тільки найбільш наочні

приклади винаходів, які подарували

світу жінки. А скільки їх в науці, техні�

ці — тисячі, якщо не мільйони. Як за�

свідчило Головне управління статисти�

ки у Вінницькій області 2009 року

більше третини (35%) усіх винаходів в

області зареєстрували жінки. Навряд

чи загальна картина у світі суттєво ві�

дрізняється від цих даних. 

Тож якщо чоловік заведе про жіно�

чу логіку, можна запропонувати йому

відірвати глушника в машини, або не

користуватися «двірниками», або пи�

ляти дрова вручну, якщо він вважає,

що жіноча логіка так вже відрізняється

від чоловічої.

Підготував Павло Мороз
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Жіноча логіка у дії
Коли ми чуємо слово «винахідник», у свідомості постає образ забудькуватого бородатого чо�

ловіка з полум'яними очима, обов'язково у розтягнутому світері і у окулярах з величезними

діоптріями. Якщо це можна назвати провиною, то частково вона лежить на мистецтві літе�

ратури і кіно, частково на гендерній політиці, частково на мовних стереотипах. Ну не сприй�

має людина, що його звичайний з вигляду сусід може бути винахідником. А роки патріарха�

ту роблять ще більш дивним слово «винахідниця» — ну що, здавалося б, може винайти

жінка, крім нового рецепту млинців? 

Німецький вислів кіндер, кюхе, кірхе, який приписується австрійському кайзеру Вільгельму

ІІ, надовго закріпив у свідомості суспільства, що призначення жінок — то діти, кухня і цер�

ква. Якою б була думка суспільства, жінки займалися своєю справою, не особливо на те сус�

пільство зважаючи. Тож історія повна винаходів від жінок. Деякі з них залишилися за жін�

ками, деякі привласнили чоловіки, на жаль, є і такі приклади, деякі за плином часу віднесли

до загальнолюдського надбання. Щодо останніх, то впевнений, що якщо жінка і не винай�

шла спосіб здобуття вогню, то неодмінно надихнула на це чоловіка словами «зроби щось, бо

мені холодно». А інакше ми б і так перетерпіли. Втім, про жінок�натхненниць можна розпо�

відати щодня, зараз мова про жінок�винахідниць. Єдине, що хотілося б додати, це те, що ви�

находи прекрасної статі на відміну від чоловічих винаходів завжди спрямовані на раціо�

нальне, а не на війну чи ще якийсь спосіб ускладнити життя ближньому. 


