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Попередні
підсумки
врожаю�2016

ЗА ПОПЕРЕДНІМИ даними

Мінагрополітики України,

2016 року виробництво зер#

нових та зернобобових куль#

тур у заліковій вазі очікується

в межах 64,2 млн т, що на 4,0

млн т більше, ніж 2015 року,

при врожайності 44,8 ц/га

(більше на 3,7 ц/га ніж торік),

у т.ч.: пшениці — 26,1 млн т

(менше на 435 тис. т) при

врожайності 42,0 ц/га (вище

на 3,2 ц/га); кукурудзи на

зерно — 26,1 млн т (більше на

2,8 млн т) при врожайності

61,5 ц/га (вище на 4,4 ц/га);

ячменю — 9,5 млн т (більше

на 1,2 млн т) при врожайності

33,1 ц/га (вище на 3,5 ц/га);

жита — 395,0 тис. т (більше на

4 тис. т) при врожайності 27,7

ц/га (вище на 1,8 ц/га); вівса

— 510,1 тис. т (більше на 21,6

тис. т) при врожайності 24,6

ц/га (вище на 1,4 ц/га); гречки

— 183,3 тис. т (більше на 55,2

тис. т) при врожайності 12,3

ц/га (вище на 2,2 ц/га); проса

— 189,1 тис. т (менше на 24,2

тис. т) при врожайності 18,0

ц/га (нижче на 0,9 ц/га); рису

— 68,9 тис. т (більше на 6,4

тис. т) при врожайності 56,5

ц/га (вище на 3,1 ц/га). 

Щодо технічних культур

дані такі: цукрових буряків —

13,2 млн т (більше на 2,8 млн

т) при врожайності 455,4 ц/га

(вище на 19,6 ц/га); соняш#

нику — 12,9 млн т (більше на

1,7 млн т) при врожайності

21,9 ц/га (вище на 0,3 ц/га);

сої — 4,1 млн т (більше на 219

тис. т) при врожайності 22,6

ц/га (вище на 4,2 ц/га); ріпаку

— 1,2 млн т (менше на 581 тис.

т порівняно з 2015 р.) при

врожайності 25,5 ц/га (нижче

на 0,4 ц/га).

Крім того, картоплі отри#

мано — 20,9 млн т (на 50,8 тис.

т більше, ніж 2015 року) при

врожайності 160,7 ц/га (нижче

на 0,7 ц/га), овочів — 9,0 млн т

(менше на 176 тис. т) при

врожайності 208,2 ц/га (вище

на 2,1 ц/га). Плодів та ягід

зібрано — 2050 тис. т (на 102,8

тис. т менше) при врожайності

99,5 ц/га (нижче на 5,0 ц/га).

Винограду — 400 тис. т (на

13,7 тис. т більше) при

врожайності 95,7 ц/га (вище

на 3,4 ц/га). 

УКРАЇНА — безперечний лідер

за багатьма ключовими позиція#

ми на світовому аграрному

ринку. Перше місце з експорту

соняшникової олії, 2#е — з екс#

порту зернових, при цьому 3#є —

з експорту ячменю, 4#е — куку#

рудзи, 5#е — пшениці. Всього

минулого року Україна експорту#

вала продукції АПК на $14,6

млрд (38% у загальному обсязі

національного експорту) до 174

країн світу, з них до 28 країн —

уперше.

Обсяги експорту аграрної

продукції продовжують зростати:

за 9 місяців 2016 року Україна

вже продала за кордон сіль#

госппродукції на $10,4 млрд

(40,2% від загального обсягу ек#

спорту з країни), випереджаючи

минулорічні показники.

Наші експортні досягнення —

результат копіткої роботи і трей#

дерів, і сільгоспвиробників. Зро#

стання валових зборів зернових і

олійних, відкриття нових пере#

робних потужностей, розвиток і

оптимізація логістики, постачан#

ня нішевих і органічних культур,

вихід на нові ринки — все це було

би неможливим без системного

підходу до бізнесу, застосування

нових технологій і знань, нових

методів просування продукції і

відносин з контрагентами.

Курятина 
в молочному 
шоколаді
ЗАГАЛЬНОВІДОМІ наші успіхи

в експорті зернових чи соняшни#

кової олії. А що з більш маржи#

нальною і, я би сказав, «ПДВ#

носною» продукцією? Основні

тенденції, що відбуваються в ук#

раїнському експорті м'ясної про#

дукції, в останні три роки вигля#

дають наступним чином.

Експорт м'яса зростає впро#

довж 2013#2016 років (з 175,8 тис.

т 2013#го до 233,4 тис. т 2016#го).

У січні#жовтні 2016 року експорт

м'яса всіх видів продовжив зрос#

тати і збільшився на 20%, порів#

няно з аналогічним періодом ми#

нулого року. Зокрема, поставки

м'яса птиці за кордон виросли на

46% — до 199,8 тис. т, а от свини#

ни (через АЧС) — впали у 13

разів, до всього 2 тис. т (з 27,2

тис. т минулого року), яловичи#

ни — зменшилися на 5%, (з 32,1

тис. т до 26,1 тис. т). До 80%

(199,8 тис. т) у загальній структу#

рі експорту українського м'яса

складає курятина. Правда, сви#

нина «вибухнула» у листопаді,

коли за межі України відправили

380 т свиней забійних кондицій

на $462 тис.

Продовження на стор.7

Продовольство на винос
Досягнення і проблеми вітчизняного аграрного експорту

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
ЯК НАБЛИЗИТИ УКРАЇНУ 
ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ?

2014 року компанія АСТАРТА збудувала у місті
Глобино Полтавської області Біоенергетичний
комплекс (БЕК) потужністю 150 тис. м3 біогазу
на добу. Потенціал потужностей БЕКу відкриває
можливість розширення діяльності компанії
у сфері «зеленої» енергетики.
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ТОЧКА ЗОРУ
ПАТРІОТИЗМ ó ЦЕ НЕ ГУЧНІ СЛОВА, 
А ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ 
СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ
«Будь6яка влада тримається на економіці, бо не буде
економіки — не буде і самої влади. У нас — все
навпаки», — переконаний гендиректор ТОВ СП
«НІБУЛОН», Герой України Олексій Вадатурський.

ОСОБИСТІСТЬ
ПОЛЯНСЬКА КНЯГИНЯ

Цьогоріч 17 грудня виповнюється 100 років від дня
народження Галини Євгенівни Буркацької — двічі
Героя Соціалістичної Праці, голови впродовж двох
десятиліть передового колгоспу на Черкащині,
державного і громадського діяча, а головне — над6
звичайно людяної і відданої своїй справі людини.

ПЕРЕДПЛАТА�2017
Шановні читачі! Відкрито передплату�2017!

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2017�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

15.12.2016

Зміна 
за тиж&

день

Зміна 
з початку

року
UX&індекс (UA) 770,00 &3,9% 12,3%
РТС (RU) 1140,65 3,9% 50,7%
WIG 20 (PL) 1917,13 &0,2% 3,1%
WIG Ukraine (PL) 532,31 &1,2% 39,4%
DAX* (DE) 11244,84 2,3% 4,7%
S&P 500* (US) 2253,28 0,5% 10,2%



2017 року цукровики 
нарощуватимуть 
потужності
НАСТУПНОГО року українські виробники прагну#

тимуть нарощувати виробничі потужності, разом з

якими зростатимуть кількісні та якісні показники ви#

робництва цукрових буряків.

Як передає видання «Пропозиція», про це розпо#

вів аналітик сировинних ринків і сільського госпо#

дарства НАЦУ «Укрцукор» Василь Долинський. 

За його словами, після десятиліть стагнації буря#

коцукровий комплекс України демонструє перші

кроки до відродження. У сезоні 2016 спостерігається

рекордне зростання поставок українського цукру до

Європи, Африки та Азії, що стимулює розвиток сег#

мента.

Так, за останні півроку «Гнідавський цукровий

завод» отримав кредит на будівництво цеху з вироб#

ництва біоетанолу, компанія «Астарта#Київ» інвесту#

вала 100 млн грн у розвиток «Агрофірми ім. Довжен#

ка», холдинг «Юкрейніан Шугар Компані» заявив

про плани розширити земельний банк і придбати ще

кілька цукрових заводів, компанія «Сігнет» планує

розширення земельного банку на 10#15 тис. га, а ком#

панія «Радехівський цукор» придбала 6 цукрових за#

водів в Тернопільській області.

За інформацією Долинського, три українських за#

води практикують європейську систему забезпечення

цукрових заводів, засновану на зберіганні коренепло#

дів в укритих кагатах на полях фермерів і підпри#

ємств. За умови дотримання технології буряки мо#

жуть залишатися на полях до кінця січня. 

За сезон копання цукрових буряків середня вро#

жайність по країні виросла на 5,5#6 т/га — зупинила#

ся на позначці 48,2 т/га, що на 5,3 т/га більше, ніж

минулого року. Цього вдалося досягти за рахунок

раннього проведення посівних робіт і хороших ме#

теорологічних умов від травня до кінця липня. 

Прогресом експерт також назвав упровадження

меліорації при вирощуванні цукрових буряків.

Мінагрополітики 
про реформу НААН
РЕФОРМА Національної академії аграрних наук

(НААН) буде, й її дорожня карта з'явиться на базі ко#

лективного бачення необхідних змін вчених НААН,

експертів і міністерства. Про це в бліц#інтерв'ю Lati#

fundist.com розповів міністр аграрної політики і про#

довольства України Тарас Кутовий.

Він вважає, що в низці належних до структури

НААН підприємств потрібно відновити справедли#

вість і розпаювати землі серед працівників. 

За його словами, необхідно вирішити питання з

землями НААН, які сьогодні застрягли в судах через

борги, накопичені минулими керівниками.

«Є реальні підприємства#банкрути, які фактично

знаходяться в стані ліквідації. Крім того, потрібно ро#

зібратися, скільки академії необхідно земель для про#

ведення наукової діяльності. Як бути з цим всім доб#

ром», — підкреслив міністр.

Він також розповів про можливості законно зда#

вати частину земель НААН в оренду агрохолдингам,

а отримані гроші пускати на фінансування структури.

«Варіантів реформування може бути декілька.

Разом з експертами, депутатами і вченими академії

вони сьогодні відпрацьовуються. Але те, що НААН

буде реформована — безумовно. Про це неодноразо#

во говорили і народні депутати», — підсумував поса#

довець.

Нагадаємо, що раніше керівництво НААН та екс#

перти ринку висловлювалися щодо того, щоби нада#

ти академії можливість законно здавати частину зе#

мель в оренду.

Також Кутовий підкреслив, що дуже важливо в

процесі реформи не втратити аграрну науку, яка має

непогані показники по врожайності сільгоспкультур.

ЄБРР профінансує дрібних
і середніх виробників
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ банк реконструкції і розвитку

(ЄБРР) запускає програму фінансування дрібного і

середнього бізнесу, яка пошириться на 17 областей

України. Як повідомляє The DairyNews, про це роз#

повів глава представництва ЄБРР в Україні Шевкі

Аджунер.

За його словами, в проекти ЄБРР має намір вкла#

сти EUR40 млн протягом 4#річного періоду. Ще

EUR10 млн банк виділить на покриття витрат,

пов'язаних із підготовкою проектів фінансування. У

цілому, банк збирається профінансувати 100 різних

проектів.

Глава представництва пояснив, що ліміту на фі#

нансування окремих областей немає, все залежатиме

від активності самих виробників у регіонах.

«Таким чином ЄБРР розраховує вибудувати дов#

гострокові відносини з локальними виробниками,

допомогти їм стати більш конкурентоспроможними

на ринку», — йдеться у повідомленні.
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ДЕРЖАВНА служба з питань безпеки

харчових продуктів і захисту споживачів

вказує на відсутність значного зростання

цін у результаті скасування державного

регулювання цін на продукти харчуван#

ня. Про це сказано в повідомленні ві#

домства. 

«Обмеження державного регулюван#

ня цін спрямоване на вирівнювання цін

на продовольчі товари в цілому. У рин#

кових умовах на ціни впливає безліч

факторів, але все одно їхній розмір уста#

новлює не держава, а ринок, точніше —

попит споживачів. Далі все залежатиме

лише від ступеня конкуренції. Взаємна

конкуренція не дозволить ні виробни#

кам, ні торговельним мережам значно

піднімати ціни там, де дійсно є вибір між

виробниками», — вважає т.в.о. заступни#

ка голови Держпродспоживслужби Лілія

Стиренко. 

У повідомленні зазначається, що

незначне подорожчання продуктів зумо#

влене, насамперед, підвищенням їх со#

бівартості та сезонністю. 

«Якщо зростають витрати виробни#

ків — буде зростати й ціна. Насамперед

ідеться про енергоносії — це ціна на

електроенергію. Підвищення мінімаль#

ної заробітної плати — це також прямі

видатки, і це не може не відбитися на

ціні», — пояснює начальник управління

контролю регульованих цін Держпрод#

споживслужби Лариса Єфімова. 

Зазначається, що з моменту дії екс#

перименту щодо скасування регулюван#

ня цін на продовольство, їхнє зростання

було незначним — хліб пшеничний по#

дорожчав на 26 коп., житній — на 34

коп., соняшникова олія істотно не змі#

нилася в ціні, цукор подорожчав на

11,2%, подешевшала риба в листопаді,

але напередодні новорічних свят може

на 5#10% подорожчати. 

Спостерігалося зростання цін на ку#

ряче яйце через значний вплив фактору

сезонності в цьому сегменті, аналогічна

ситуація з молоком і молочними про#

дуктами, і відомство прогнозує, що зни#

ження цін на ці продукти можна чекати

вже з початку весни. 

На 12,1% подорожчало сало, ковбаси

варені першого сорту — на 4,1%, куря#

тина подорожчала восени менш ніж на

1 грн, яловичина — на 3%, а на свинину

ціни залишилися на рівні початку осені,

хоча через підвищений попит перед свя#

тами виробники також можуть підняти

їх на 10%. 

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів

тимчасово (на три місяці — з 1 жовтня по

31 грудня поточного року) скасував дер#

жавне регулювання цін на продукти хар#

чування з метою ухвалення рішення про

дію такого регулювання в майбутньому. 

Міністр аграрної політики та продо#

вольства Тарас Кутовий вітає експери#

мент щодо скасування державного регу#

лювання цін на продукти харчування. 

Дія пілотного проекту закінчується 1

січня, і тоді уряд має прийняти рішення

— залишити держрегулювання цін або ж

певним чином удосконалити цю систе#

му, або зовсім скасувати.

Держпродспоживслужба 
«за» скасування регулювання цін



Поточний стан 
озимини
Мінагрополітики інформує,
що з посіяних 6,9 млн га сіль�
госпкультур під урожай�2017
сходи отримано на площі 6,5
млн га (93% до посіяних), із
них в доброму та задовільно�
му стані 5,4 млн га (83%), в
слабкому та зрідженому — 1,1
млн га (17%). За підрахунками
близько 465 тис. га, або 7%,
посівів не утворили сходів.
Крім того, сходи озимого ріпа�
ку із посіяних 845,2 тис. га от�
римані на 782,5 тис. га (93%
до посіяних), із них в доброму
та задовільному стані 642,7
тис. га (82%), в слабкому та
зрідженому — 138,4 тис. га
(18%); майже 62,7 тис. га, або
7%, посівів не утворили сходів.

Україна 
експортувала понад
20 млн т зерна
За даними Мінагрополітики,
станом на 15 грудня 2016 року
Україною 2016/2017 маркетин�
гового року поставлено на
зовнішні ринки 20,061 млн т
зерна, що перевищує показ�
ник за аналогічний період ми�
нулого року на 880 тис. т.
Більше половини (10,6 млн т)
загального обсягу склав ек�
спорт пшениці (+1,1 млн т до
попереднього періоду). Куку�
рудзи поставлено на світовий
ринок 5,3 млн т (�0,45 млн т
до попереднього періоду), яч�
меню — 4 млн т (+0,2 млн т до
попереднього періоду).
Крім того, з 1 липня 2016 року
Україною експортовано бо�
рошно загальною вагою 165
тис. т.
Традиційно найбільшими ім�
портерами українських зерно�
вих є країни Азії та Африки:
Єгипет, Китай, Таїланд, Сау�
дівська Аравія, Індонезія, Бан�
гладеш та інші.

Індекс 
агровиробництва 
сягнув 102,3%
Мінагрополітики повідомляє,
що за даними Держстату ін�
декс сільськогосподарського
виробництва за 11 місяців (за
результатами січня�листопа�
да) 2016 року склав 102,9% до
аналогічного періоду минуло�
го року. 
Зазначається, що з липня по�
точного року цей показник пе�
ребуває у зоні вище 100%,
чого не спостерігалося з грудня
2014 року. Найбільше зростан�
ня виробництва аграрної про�
дукції відбулося у Вінницькій
(113,2%), Одеській (11,8%) та
Луганській (110,3%, дані мо�
жуть бути уточнені) областях. 
Також найбільший показник
індексу за 11 місяців 2016 року
спостерігався у сільськогоспо�
дарських підприємствах —
104%. Натомість, у господар�
ствах населення цей показник
склав 101,6%.

— У НАС ЕКОНОМІКА — кон#

центроване вираження політики.

У нас приналежність до політич#

них груп і кланів дає можливість

олігархам захоплювати і нещадно

експлуатувати економічні галузі

на шкоду народу і державі, напра#

вляючи грошові потоки в свою

кишеню, в обхід державної казни.

На жаль, це відбувається дотепер,

можливо, навіть іще цинічніше і

нахабніше, незважаючи на Рево#

люцію Гідності, війну на Сході

країни, борги і кредити.

Я, як кажуть на Заході, зробив

себе сам. Себе і компанію «НІБУ#

ЛОН», яка за минулі 25 років пе#

режила всі етапи боротьби з олі#

гархами, які вважали, що Україна

— це їхні мисливські угіддя, де або

вбити, або відібрати. Так, на нас

теж полювали. Але ми вистояли, а

потім повірили в те, що ніколи

вже в нашій країні не повториться

те цинічне свавілля, при якому

діяв один негласний закон: якщо

не можна відібрати, треба знищи#

ти — бізнес, галузь, економіку.

Сама невситима жага — це

жага наживи. Змушений визнати:

корупція нікуди не поділася, вона

просто «змінила гардероб». Окре#

ма біда — це корупція в парламен#

ті. Це коли олігархи або фінансо#

во#промислові групи «заводять» у

законодавчий орган «своїх» депу#

татів або купують, коли треба, го#

лоси «несвоїх», а то й домовля#

ються один з одним обміняти або

«здати на час» депутатів під пот#

рібне голосування. Навіщо це

потрібно? Щоби «протягнути»

потрібне рішення, яке дасть мо#

жливість грабувати країну офіцій#

но і залишатися безкарним — все

ж «по закону».

Сьогодні політична корупція

стала ще нахабніше і цинічніше —

відразу й не зрозумієш, хто є хто.

Тому що корупціонери видають

себе за патріотів, а свої бізнес#ін#

тереси — за державні. Так сталося

і з пакетом законопроектів про

внутрішній водний транспорт Ук#

раїни.

Ці спочатку корупційні зако#

ни, які за допомогою піар#супро#

воду намагалися швидко «втюха#

ти» парламенту і прийняти їх,

враховуючи, що більшість парла#

ментаріїв від цієї теми далекі. І

можливо, тільки наша принципо#

ва позиція не дозволила поки

цього зробити.

Саме розраховуючи на неком#

петентність нардепів група співав#

торів пакету законопроектів, в

числі яких і миколаївський нардеп

Борис Козир, а також одеський

нардеп Ігор Урбанський, намага#

ються представити свою законо#

творчість як прорив в організації

внутрішніх річкових перевезень в

Україні, як майбутній рай для суд#

новласників і вантажовласників.

Нічого подібного! Це капкан, ми#

шоловка, в яку намагаються по#

класти навіть не сир, а обгортку

від нього.

Основна ідея всіх чотирьох за#

конопроектів — ввести додатко#

вий податок, створити «річкову ад#

міністрацію» — аналог адміністра#

ції морських портів, і відкрити річ#

кові ворота України для іноземно#

го секонд#хенду — зношених

суден, які там нікому не потрібні, а

тут ще можуть попрацювати на

своїх господарів. Тому що велика

частина цього плавучого мотлоху

— це колишні судна українського

флоту, заздалегідь виведені в оф#

шори. А їхні справжні господарі

досі тут і намагаються обібрати

країну остаточно. Сумний приклад

— колишній суховантаж «Юрій

Макаров», названий на честь

легендарного директора найбіль#

шого в СРСР миколаївського Чор#

номорського суднобудівного заво#

ду. Його будували ще за державні

гроші, а тепер немає в України та#

кого суховантажу, й імені такого

немає. Його тихо продали і перей#

менували, щоби навіть пам'яті про

українське суднобудування не за#

лишилося — колишній сухован#

таж «Юрій Макаров» тепер «Sea

Leader» (порт приписки Валлетта),

і працює він у Росії.

Але ідея авторів цих законо#

проектів «глибша» — такі судна

під «зручними» прапорами, на від#

міну від суден під українським

прапором, і податків платити не

будуть. Як, на вашу думку, вигідно

це українській державі? Кому пот#

рібні ці плавучі офшори? Козирю і

компанії — так, державі — ні.

Друге «ноу#хау» річкових зако#

нодавців — введення річкової ад#

міністрації, на рахунках якої в

обхід бюджету буде осідати новий

податок — річковий збір. Тобто, за

допомогою Адміністрації морсь#

ких портів України (АМПУ) по#

грабували вітчизняні порти, тепер

дійшли руки до річок? Але ж коли

створювали АМПУ, говорили так

само гарні і правильні слова, як

сьогодні, коли переконують нас у

необхідності створення її річково#

го клону. Тепер Адміністрація

морських портів — це лайливе

визначення. У кожному порту, в

кожному портовому місті знають:

мільярди, які викачують з портів,

більшість з яких все ще державні,

до портів уже не повертаються.

Навіть на ремонт причалів і під#

тримання глибин.

Тепер Борис Козир змушений

визнати, що АМПУ — це монстр,

що погруз у корупційних сканда#

лах і зробив українські порти най#

дорожчими для суднозаходів, а

значить — неконкурентними. Але

хто це говорить ?! Це говорить ко#

лишній заступник керівника Ад#

міністрації морських портів з еко#

номічних питань! Саме цю посаду

займав Борис Козир іще 2014

року. Хочеться запитати: що ста#

лося, невже він прозрів? 

Упевнений, що причина в ін#

шому. Проти АМПУ, яка остаточ#

но себе показала як корупційний

інструмент в руках купки людей,

збунтувалися і портовики, і міс#

цева влада. І господарі зрозуміли:

треба «зливати» структуру, що ви#

черпала себе, і тікати — разом із

тим, що викачано за стільки років

з української економіки. А пара#

лельно створити таку саму фінан#

сову воронку, але вже річкову. Ро#

зумієте, в чому суть? Назви різні,

а кишені ті самі.

Сьогодні Борис Козир гово#

рить про те, що причина провалу

АМПУ — неграмотна кадрова по#

літика. А я хочу запитати: а хто

формував і формує цю кадрову

політику, яка, нагадаємо, і його

туди посадила? Точно не Міні#

стерство інфраструктури. Вже ни#

нішній міністр Володимир Оме#

лян дізнається про призначення

топ#менеджерів в АМПУ з Інтер#

нету! Тому що все в Адміністрації

в обхід міністерства вирішує фі#

нансово#промислова група Ахме#

това.

Днями міністр інфраструктури

Омелян заявив про те, що ДП

«Білгород#Дністровський морсь#

кий торговельний порт» може зу#

пинити свою роботу через пробле#

ми з глибинами, що викликано

помилками в управлінні підпри#

ємством і негативними природни#

ми факторами. І практично одно#

часно з міністром АМПУ пообі#

цяла перетворити цей порт «на

рейдовий хаб» із річним обсягом

перевалки вантажів у 1 млн тонн.

Ми багато років говорили, що

АМПУ — це міністерство в міні#

стерстві. Формально — держпід#

приємство, фактично — приват#

на лавочка для використання

державних коштів у власних

цілях. До речі, у керівника депар#

таменту цієї структури зарплата

— 200 тис. грн на місяць. А всьо#

го в АМПУ працює 8 тисяч осіб.

Уявляєте цей натовп людей, що

присмоктався до наших природ#

них ресурсів?

Тепер Борис Козир, лаючи

АМПУ, нібито співпереживає міс#

цевим громадам портових міст,

яким від портів дістаються тільки

розбиті дороги. Але давайте поди#

вимося, як же «піклується» про

місцеві громади вже прирічкових

міст і сіл цей же нардеп у своїх

«річкових» законопроектах. 

АГРОПРОФІ

№ 46 [352] 16 грудня, 2016

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 3 ТОЧКА ЗОРУ
НОВИНИ ï СТИСЛОПатріотизм — це не гучні 

слова, а захист економічних 
інтересів своєї Батьківщини
«Вважається, що політика — це концентроване вираження економіки. Будь�яка влада тримається
на економіці, бо не буде економіки — не буде і самої влади. У нас — все навпаки», — переконаний
генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН», Герой України Олексій Вадатурський. Його точку зору з цього
приводу — фактично, крик душі справжнього патріота України — читайте нижче від першої особи.
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роботі українських компаній.

Адже по суті державну монопо#

лію на водному транспорті в

Україні хочуть остаточно тран#

сформувати в монополію олі#

гархів.

Я хочу підкреслити: «НІБУ#

ЛОН» працював при всіх режи#

мах і при будь#яких законах.

Ми не просто вистояли, ми

весь цей час розвивалися, роз#

виваючи при цьому й економі#

ку України. Тому що інтереси

«НІБУЛОНа» ніколи не йшли

врозріз з інтересами нашої дер#

жави. 

Тому я звертаюся до народ�
них депутатів від Миколаїв�
ської, Херсонської, Дніпропе�
тровської, Запорізької, Чер�
каської, Полтавської та Київ�
ської областей, до всіх чесних
народних депутатів, для яких
Батьківщина, інтереси Вітчиз�
ни — не порожній звук. Вду�
майтеся в суть запропонованих
законопроектів. Прийміть зва�
жене рішення і відправте їх на
доопрацювання. Ми і  так
стільки вже втратили, роздали,
розбазарили. А збереження і
примноження вітчизняної еко�
номіки — це й є справжній па�
тріотизм.

Я вірив Президенту Украї#

ни Петру Порошенку, який під

час своїх робочих візитів на

наш суднобудівний завод у

Миколаєві говорив про те, що

українське суднобудування й

українські річки будуть відро#

джуватися і розвиватися. Я

вірю в це і сьогодні. Тому наша

компанія самостійно виконала

днопоглиблювальні роботи на

річці Південний Буг.

Коли мені довелося спілку#

ватися з Прем'єр#міністром Во#

лодимиром Гройсманом, він

запитав, чим нам допомогти? Я

відповів, що мені і нашій ком#

панії допомагати не потрібна,

потрібно допомогти Україні, її

економіці.

Я хочу, щоби мене почули:
для нас, для компанії «НІБУ�
ЛОН», інтереси держави — це і
наші інтереси, тому що ми не
відділяємо себе, свій бізнес від
державних інтересів. І сьогодні
ми відстоюємо інтереси Украї�
ни, а не окремої групи людей,
які звикли жити за її рахунок.

Якщо ці закони будуть

прийняті, я втрачу надію на те,

що в Україні можна щось змі#

нити.

Олексій Вадатурський 

генеральний директор 
ТОВ СП «НІБУЛОН», 

Герой України

Так ось, місцева влада, яким

вже 2 роки твердять про децентра#

лізацію, в разі прийняття цього за#

кону, буде позбавлена права дава#

ти погодження на будівництво

причалів, на відведення землі під

будівництво інфраструктурних

об'єктів. Усе це узгоджуватиметь#

ся тільки з міністерством.

Тобто, замість обіцяної децен#

тралізації місцеві громади поста#

влять перед фактом посиленої

централізації! Тобто, на словах

обіцяючи загальне благоденство,

на ділі в закони від самого початку

закладаються зовсім інші принци#

пи і механізми.

Тому мери Канева, Черкас,

Кременчука, Херсона та Микола#

єва направили спікеру Верховної

Ради колективний лист, в якому

теж висловили незгоду з цим за#

конопроектом.

Тепер про річковий збір. Він

нібито повинен замінити плату за

шлюзування, розведення мостів,

зменшити канальний збір. Але

сьогодні ми платимо ще багато

інших внесків: адміністративний

та санітарний збори, єдиний со#

ціальний внесок, рентну плату за

використання води, акцизний по#

даток на нафтопродукти, оплачує#

мо послуги служби регулювання

суден... У підсумку виходить знову

брехня — замість обіцяного зде#

шевлення річкових перевезень,

вони подорожчають. Але виключ#

но для вітчизняних, для українсь#

ких судноперевізників — іноземці

наших податків платити не будуть.

Це, до слова, про патріотизм. І ще:

ми любимо і шануємо наш укра#

їнський державний прапор під час

урочистостей і свят. Так давайте

відстоювати його і на економічно#

му терені, а не «здавати», не «зли#

вати» його на догоду чужим пра#

порам.

Я розумію, що автори законо#

проектів розраховують на те, що в

таких «дрібницях» до прийняття

закону ніхто копатися не буде. А

потім буде запізно. Але «докопа#

лися» не тільки ми. Авторитетна в

Україні Асоціація суднобудівників

«Укрсудпром» виступила різко

проти прийняття «річкових» зако#

нопроектів в такому вигляді. «Заз#

начені законопроекти подаються

як дуже прогресивні, які повинні

підтримати і вивести на якісно

новий рівень як будівництво, так

і використання річкового транс#

порту, проте це не відповідає дій#

сності», — сказано в заяві Асоці#

ації суднобудівників «Укрсуд#

пром», яка в своєму зверненні до

спікера парламенту просить по#

вернути ці законопроекти до про#

фільного комітету на серйозне до#

опрацювання.

Чому суднобудівники теж

проти пакету «річкових законів»?

Тому що розуміють: ухвалені доку#

менти остаточно доб'ють українсь#

ке суднобудування. Тому що за

ними українські суднобудівники

платитимуть податки на комплек#

туючі, будь#які інші запчастини,

податок на прибуток, закладати в

заробітну плату податок на доходи

фізичних осіб, єдиний соціальний

внесок тощо. А іноземні судна, за#

реєстровані в офшорах, нічого

цього не платитимуть. З прийнят#

тям таких змін відпаде будь#яка

економічна доцільність у будів#

ництві і ремонті суден на терито#

рії України, простіше буде фор#

мально перереєструвати судна під

прапор держави, де найменші по#

датки, офшори, а реально викори#

стовувати його в Україні, не спла#

чуючи левову частку податків і

зборів. Тому в Асоціації суднобу#

дівників і висловилися різко, але

справедливо: «Такі нововведення

приведуть до вбивства суднобуду#

вання в Україні»!

Мені скажуть: а де це суднобу#

дування, що від нього залишило#

ся? Саме це і хочуть вселити

людям, далеким від цього сектору

економіки, автори законопроекту.

«НІБУЛОН» на власному судно#

будівному заводі побудував свій

вантажний флот — 54 одиниці. А в

планах співпраці з Європейським

Інвестиційним банком і ЄБРР за#

плановано будівництво до 15

суден вантажного флоту на рік. Із

залученням вмираючого сьогодні

суднобудівного заводу ім. 61 кому#

нара в Миколаєві, херсонського

суднобудівного заводу «Паллада»

тощо. Тільки в Миколаєві це дало

би можливість створити 8 тис. ро#

бочих місць. Так що можливість

реанімувати вітчизняне суднобу#

дування є, і суднобудівники цього

чекають, тільки лобістам чужих

інтересів у парламенті це не пот#

рібно.

Давайте подивимося, хто ці

лобісти. Це Кононенко, Урбансь#

кий, Бурбак тощо. Причому,

Козир та Урбанський — ключові

гравці в просуванні цих законо#

проектів, і вони, на відміну від ба#

гатьох інших, задіяних в цьому

процесі, прекрасно розуміють, що

вийде в результаті. Але в обох є

пов'язані з ними офшорні компа#

нії в морському транспорті, тому

їм особисто вигідно створити

умови для тіньового бізнесу на

річковому транспорті. А те, що він

при таких законах буде тіньовим

— це очевидно.

Ще одна зацікавлена в цьому

структура — «Укррічфлот», влас#

ники якої — Костянтин Григори#

шин і Юлія Льовочкіна. Тому не

складно припустити, хто очолить

«річкову адміністрацію» у разі її

створення, й як це позначиться на

У ЗМІ ПОВСЯКЧАС з'являються

хвалебні оди, автори яких намага#

ються переконати громадськість і

парламентарів, що ці законопроек#

ти підтримує ледь не весь українсь#

кий бізнес, і лише компанія «НІБУ#

ЛОН» буцімто «через незрозумілі

причини категорично виступає

проти річкового збору».

Роль рупора «всього українсько#

го бізнесу» вирішила взяти на себе

маловідома та малочисельна Асоці#

ація «Річки України», яка і підтри#

мала ідею запровадження річкового

збору, створення Адміністрації річ#

кових водних шляхів і проекту За#

кону України «Про внутрішній вод#

ний транспорт» (реєстр. № 2475а) в

цілому.

При цьому Асоціація стверджує,

що ТОВ СП «НІБУЛОН» нібито пе#

рекручує факти і спотворює дій#

сність, вважаючи позицію нашого

товариства такою, що не має

підґрунтя.

На думку Асоціації, вигода від

запровадження річкового збору є

очевидною. Також стверджується,

що новий підхід дасть істотний по#

штовх для розвитку галузевого біз#

несу, а проста арифметика показує,

що ефективність водних перевезень

значно зросте.

Перш ніж аналізувати позицію

цієї Асоціації за суттю та її вплив на

український парламент, слід зверну#

ти увагу на те, інтереси якого бізне#

су вона представляє в Україні (див.

схему на стор. 5).

Головою ради Асоціації є Лисюк

Олександр Володимирович. Члена#

ми цієї ради є діючий керівник ПАТ

«Перший експедиційний загін під#

водних та гідротехнічних робіт» і ко#

лишній керівник ТОВ «Загін Річ#

буд» Козачук Олександр Микито#

вич, а також діючий менеджмент

ПАТ «Судноплавна компанія «Укр#

річфлот»: Москаленко Дмитро Оле#

гович — генеральний директор,

Таран Кирило Сергійович — дирек#

тор з шиппінгу і Телющенко Віталій

Петрович — співробітник юридич#

ної служби.

Таким чином, Асоціація фак#

тично об'єднує здебільшого компа#

нії, що мають спільних засновників,

кінцевих бенефіціарних власників

(контролерів), які мешкають де зав#

годно, але тільки не в Україні: у РФ,

Швейцарії, на Кіпрі та в Болгарії,

зареєстровані за однією адресою і

належать до однієї фінансово#про#

мислової групи, засновником якої є

громадянин Росії.

Тож навряд Асоціація може дій#

сно представляти річковий транс#

порт України у цілому, та її позиція

вважатись репрезентативною,

проукраїнською і патріотичною.

Фактично ця Асоціація відобра#

жає позицію однієї фінансово#про#
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мислової групи, відомою свою при#

четністю до гучних корпоративних і

тендерних скандалів, у т.ч, пов'яза#

них із рейдерськими захопленнями.

Тому не дивно, що позиція Асо#

ціації щодо законопроекту «Про

внутрішній водний транспорт» фор#

мується і гартується саме в офісах

ПАТ «Судноплавна компанія «Укр#

річфлот» і фінансово#промислової

групи «Енергетичний стандарт».

Те, що інвесторами і кінцевими

бенефіціарними власниками (кон#

тролерами) ПАТ «Судноплавна

компанія «Укррічфлот» є нерези#

денти України, пояснює, чому знач#

ний наголос Асоціація робить саме

на тому, що ухвалення законопроек#

ту «Про внутрішній водний транс#

порт» може особливо зацікавити за#

кордонних інвесторів.

Дійсно, найбільшу вигоду від

прийняття цього законопроекту

разом із законопроектами «Про вне#

сення змін до Податкового кодексу

України щодо особливостей спра#

вляння рентної плати за спеціальне

використання води та оподаткуван#

ня земель внутрішнього водного

транспорту» (реєстр. №2476а від

04.08.2015), «Про внесення змін до

Кодексу торговельного мореплав#

ства України (щодо сприяння ро#

звитку судноплавства в Україні)»

(реєстр. № 2712 від 23.04.2015) і

«Про внесення змін до Митного ко#

дексу України (щодо сприяння ро#

звитку судноплавства в Україні)»

(реєстр. №2713 від 23.04.2015) отри#

мають саме судновласники, що ек#

сплуатуватимуть судна під інозем#

ним прапором.

При цьому слід згадати, яку

кількість збудованого на українсь#

ких верфях флоту ПАТ «Судноплав#

на компанія «Укррічфлот» вивело

під «зручні» прапори, перереєстру#

вавши судна на компанії#нерези#

денти та змінивши їхні назви.

Гадаємо, саме цим і може по#

яснюватись настільки активне пра#

гнення Асоціації пролобіювати за#

конопроекти у сфері внутрішнього

водного транспорту в інтересах фі#

нансово#промислової групи з ро#

сійським корінням.

Тому, напевне, головною метою

Асоціації є не відродження судно#

плавства під Державним прапором

України та українського річкового

транспорту і суднобудування, а під

приводом турботи про безпеку суд#

ноплавства — лобізм з метою полег#

шення умов доступу до внутрішніх

водних шляхів України компаній#

нерезидентів, пов'язаних з кінцеви#

ми бенефіціарними власниками

(контролерами) фінансово#проми#

слової групи, до якої належить ПАТ

«Судноплавна компанія «Укрріч#

флот», і легітимізація уникнення

ними платежів на користь держави

Україна.

Позиція ж ТОВ СП «НІБУ#

ЛОН» у питанні річкового збору за#

лишається послідовною, системною

і незмінною: наразі в річковій галузі

немає потреби у створенні чергової

державної монополії — Адміністра#

ції річкових водних шляхів на

кшталт скандально відомої Адміні#

страції морських портів України, а

ідея річкового збору є неприйнят#

ною для даної галузі транспорту, ос#

кільки запровадження нового по#

датку на річкові перевезення забло#

кує нарощування вантажних пере#

везень, відродження річкового

транспорту, будівництво нового і

оновлення/реновацію наявного на

річках України вживаного тоннажу,

позбавить роботи українську судно#

будівну промисловість, дискримінує

українських судновласників і пере#

візників, а особливо критичним

буде для водних пасажирських пере#

везень.

Разом зі змінами, що передбача#

ються законопроектами №№ 2476а,

2712 та 2713, підтримана Асоціацією

редакція проекту Закону України

«Про внутрішній водний транс#

порт» вигідна лише іноземним суд#

новласникам або ж пов'язаним з

ними українським компаніям і фі#

нансово#промисловим групам, які

штучно вивели флот в офшорні

юрисдикції, перереєструвавши його

під «зручні» прапори, і мають намір

дешево експлуатувати його на вну#

трішніх водних шляхах України,

уникаючи при цьому сплати подат#

ків і зборів до Державного і місце#

вих бюджетів та інших обов'язкових

платежів на користь держави.

Утім, перелік невідповідностей

позиції Асоціації інтересам річково#

го транспорту цим не вичерпується.

Розрахунки, виконані фахівця#

ми ТОВ СП «НІБУЛОН», показу#

ють, що у разі справляння річкового

збору навіть за ставкою 0,005 грн/т

за 1 км, дисбурсментські витрати на

каботажне перевезення зерна Дні#

пром баржо#буксирними складами,

що експлуатуються під Державним

прапором України, не лише не

зменшаться, а й навіть зростуть.

При чому зростання витрат буде

збільшуватись пропорційно зро#

станню відстані перевезень вантажу.

З іншого боку, доходи від річко#

вого збору все одно будуть недостат#

німи для забезпечення повноцінно#

го фінансування утримання та без#

печної експлуатації внутрішніх вод#

них шляхів.

Є інформація, що попри те, що

закон про внутрішній водний транс#

порт ще навіть не розглянутий пар#

ламентом, а Адміністрація річкових

водних шляхів не створена — кан#

дидатура її майбутнього керівника

вже визначена.

Враховуючи, що менеджери

ПАТ «Судноплавна компанія «Укр#

річфлот» вже неодноразово брали

участь у кадрових конкурсах на

призначення керівників державних

підприємств у сфері транспорту, зо#

крема державного підприємства

водних шляхів «Укрводшлях», не

можна виключати того, що саме вже

згадана фінансово#промислова

група має намір пролобіювати при#

значення на посаду керівника Адмі#

ністрації річкових водних шляхів

своєї людини. 

За таких умов річковий збір

фактично витрачатиметься Адміні#

страцією річкових водних шляхів

переважно на утримання себе самої,

а не на потреби річкового судно#

плавства.

Окрім того, пропозиції Асоціації

не враховують регіональних особли#

востей перевезень певними річко#

вими водними шляхами.

Так, зростання дисбурсментсь#

ких витрат судновласників суден,

що експлуатуються під Державним

прапором України, при перевезенні

вантажів і пасажирів Південним

Бугом буде ще більшим, аніж на пе#

ревезеннях Дніпром, що пов'язане з

існуючими особливостями спра#

вляння державою портових зборів,

зборів і плат у відповідному регіоні.

Це не лише заблокує розпочате

відродження водних перевезень

Південним Бугом, а призведе до ос#

таточного занепаду другої за народ#

ногосподарським значенням водної

транспортної артерії України і втра#

ти нею судноплавного призначення.

У свою чергу, це позбавить Ми#

колаївщину внутрішньо обласного

водного сполучення, різко підви#

щить навантаження на автомобільні

шляхи області і Миколаєва, техно#

генне навантаження на навколиш#

нє природне середовище та погір#

шить умови проживання мешканців

населених пунктів, через які прохо#

дять автомобільні магістралі.

Тож чи не слід Асоціації спочат#

ку порадитись з іншими учасника#

ми ринку річкових перевезень, міс#

цевими органами влади, місцевими

територіальними громадами і пред#

ставницькими органами місцевого

самоврядування, перш ніж виступа#

ти на підтримку відверто антиукра#

їнських законопроектів та лобіюва#

ти в парламенті інтереси конкретної

фінансово#промислової групи з іно#

земним корінням?

На жаль, діяльність Асоціації

щодо лобіювання проекту Закону

України «Про внутрішній водний

транспорт» та інших законопроектів

у сфері річкового транспорту не ви#

кликає у нас особливого подиву, ос#

кільки є далеко не єдиним прикла#

дом використання великим бізне#

сом «кишенькових» громадських

об'єднань в інтересах фінансово#

промислових груп і певних «бізнес#

менів», що наживають капітали на

державі.

Зокрема, в Миколаєві відомий

причетністю до багатьох скандалів

колишній керівник державного під#

приємства «Миколаївський морсь#

кий торговельний порт» Василь Ка#

пацина для просування власних ін#

тересів, здебільшого пов'язаних з

використанням державного майна,

теж створив і активно використовує

асоціацію «Миколаївська обласна

громадська організація «Дніпро#Бу#

зька асоціація морського бізнесу».

Тому парламентарям та очільни#

кам Міністерства інфраструктури

слід бути більш обачливими й уваж#

ними при вислуховуванні думок різ#

них асоціацій та приймати рішення,

що дійсно відповідають інтересам

держави, а не окремих ФПГ.

За інф. прес,центру 
компанії «НІБУЛОН»
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Хто лобіює перетворення
українських річок на офшорні зони?
Напередодні чергового «інфраструктурного дня» у Верховній Раді лобісти та народні депутати почали
наперебій вихваляти свої законопроекти, серед яких і проект закону «Про внутрішній водний транспорт»

У підготовці використані матеріали сайтів: http://ukrrichflot.ua, http://www.esfmc.com, http://aru.org.ua



АГРОПРОФІ

№ 46 [352] 16 грудня, 2016

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaРИНОК І ЦІНИ6

11 Ціни на ріпак: 1) без ГМО, вміст глюкоз. до 35 мкрм/г / 2) без ГМО, вміст глюкоз. понад 35 мкрм/г Джерело: www.nibulon.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 15.12.2016 (20:00) по 20.12.2016 року (до 07:30), грн/тонна

Базис поставки
Пшениця

Ячмінь Ріпак1 Сорго
Соняш�

ник
Соя

Куку�
рудза1 кл. 

(гр.А)
2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл.

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв – 4800 4750 – – 4650 4200 – – – 11180 4600
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 4700 4650 – – 4400 4100 – – 10000 – 4470
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 4600 4550 – – 4300 4000 – – – 10880 4370
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 4650 4600 – – 4350 4050 – 4110 10000 10930 4420
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 4600 4550 – – 4300 4000 – 4060 – 11150 4370
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 4740 4690 – – 4440 4140 – 4200 10000 11100 4510
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – – – – – – – – 3820 – 10750 4130
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4130
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – 9750 – 4130
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – 4430 – – – – – – – 9750 – 4130
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – – – – – – – – 3820 – 10750 4130
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4170
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – – 4410 – – – – – – – – 4170
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – 4460 – – – – – – – 9800 – 4150
Філія «Вітове», Черкаська обл. – – – – – – – – – – – 4220
Філія «Кам’янка&Дніпровська», Запорізька обл. – 4560 4510 – – 4260 3960 – 4020 – – 4330
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – – 4350 – – 4130 – – – 9750 10750 4130
Філія «Денихівська», Київська обл. – 4450 4400 – – 4150 3750 – 3820 9750 10750 4130
Філія «Переяславська», Київська обл. – 4450 – – – – – – – – – 4110
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – 4400 4350 – – 4130 3730 – – 9600 10750 4130
Старобільський елеватор – 4050 4000 – – 3750 3300 – 3350 9200 – 3700
ТОВ «Круп’яний тік», Кіровоградська обл. – 4450 4400 – – 4150 3780 – – 9750 10750 4150

ПШЕНИЦЯ. Висока світова пропо#

зиція пшениці та, як результат, висока

конкуренція між найбільшими продав#

цями тримають світовий ринок у на#

прузі та не створюють підстав для зро#

стання світового рівня цін. Експерти

відзначають, що великі запаси сіль#

госпкультур у США (зокрема, пшени#

ці) призвели до нестачі вільного місця

для їхньго якісного зберігання, що

змушує американських експортерів

провадити активну реалізаційну полі#

тику. Аргентинські трейдери також до#

волі активно укладають зовнішньоеко#

номічні контракти на поставку нового

врожаю пшениці. Так, з початку по#

точного сезону обсяги її експорту

складають 8 млн т проти минулорічно#

го результату за аналогічний період на

рівні 4 млн т. Зміцнення курсу долара

США відносно інших світових валют

йде на користь експортерам «не з

США» та підвищує їхню конкуренто#

здатність. Великий експортний потен#

ціал Росії та її цьогорічна експортна

програма продовжують тиснути на сві#

товий рівень цін. Згідно з оцінками

різних аналітичних агентств, поточно#

го сезону з портів РФ може бути від#

вантажено на експорт близько 30 млн т

пшениці. Минулого маркетингового

року, згідно з даними аналітиків Мін#

сільгоспу США, даний показник склав

25,54 млн т.

Знецінення єгипетського фунту

(що почалося на початку минулого мі#

сяця) знижує купівельну спроможність

Єгипту, що призводить до зниження

попиту на світовому ринку, оскільки

дана країна є одним із найбільш важ#

ливих гравців.

Станом на 15 грудня ціни в портах

України наступні: пшениця 2#го класу:

4600#4850 грн/т, 3#го класу: 4500#4800

грн/т, фураж: 4350#4650 грн/т.

СОЯ. Основними факторами, що

наразі визначають настрої учасників та

цінову тенденцію на світовому ринку

сої залишаються погодні умови в Ла#

тинській Америці та США, а також

прогнози щодо виробництва даної

культури в цих країнах.

Оператори ринку відмічають, що

експорт соєвих бобів походженням із

США продовжує набирати обертів. На

початку поточного тижня їм стало ві#

домо про реалізацію 330 тис. т даної

культури до Китаю, додатково 136 тис.

т було продано невідомому покупцю.

Слід зауважити, що крім американсь#

кої сої КНР було законтрактовано ще

одну партію бразильської. За даними

аналітиків, імпорт соєвих бобів Кита#

єм протягом листопада поточного року

сягнув 10 млн т, що є абсолютним ре#

кордом для цього місяця. Для прикла#

ду, у жовтні обсяги закупівель ки#

тайськими трейдерами склали 4,79 млн

т. У грудні, згідно з розрахунками ана#

літичних агентств, даний показник пе#

ревищить 8 млн т.

В Україні кардинальних змін на

внутрішньому ринку сої не відбулося.

Збирання соєвих бобів можна вважати

завершеним. За останніми даними,

вітчизняними фермерами обмолочено

98% від прогнозованої площі до зби#

рання та намолочено 4,13 млн т. Ми#

нулого сезону на аналогічну дату дані

показники становили 100% та 3,77 млн

т відповідно. 

Станом на 15 грудня на внутріш#

ньому ринку сої в Україні ціни в пор#

тах перебували на рівні 11100#11250

грн/т.

КУКУРУДЗА. Світовий ринок куку#

рудзи залишається чутливим до погод#

них умов у країнах#основних виробни#

ках даної культури, саме від них наразі

залежать настрої учасників та пануюча

цінова тенденція. 

Так, посушливі погодні умови в Ар#

гентині поточного тижня призвели до

зростання котирувань кукурудзяних

ф'ючерсів на Чиказькій біржі. Фізич#

ний ринок спокійно відреагував на

таке зростання, вважаючи такі погодні

умови не надто критичними. Вологи у

ґрунті для нормального розвитку посі#

вів аргентинської кукурудзи достатньо,

а прогнози щодо її валового збору все

ще залишаються високими, за різними

оцінками на рівні 36 млн тонн (проти

29 млн тонн — результату попередньо#

го сезону).

Експерти відмічають активізацію

попиту на світовому ринку кукурудзи.

За наданою ними інформацією, екс#

портні продажі поточного тижня пере#

вищують минулорічний результат за

аналогічний період на 76%. Активно

продовжує продаватися американська

кукурудза (яка залишається найдешев#

шою) та бразильська. Попит на укра#

їнську кукурудзу на зовнішніх ринках є

доволі слабким, що пояснюється

більш високими ціновими пропозиція#

ми трейдерів з України відносно інших

продавців. Логістичні проблеми в Ук#

раїні призводять до подорожчання ви#

трат на транспортування кукурудзи, у

результаті цінові пропозиції українсь#

ких експортерів на світовому ринку не

є конкурентними. 

Жнива в Україні тривають, а їхні

темпи все ще відстають від минулоріч#

них. Так, за останніми даними, вітчиз#

няними фермерами проведено обмо#

лот на 90% від прогнозованої площі до

збирання та намолочено 24,21 млн т.

Попереднього сезону на аналогічну

дату дані показники становили 96% та

22,12 млн т відповідно. 

Станом на 15 грудня закупівельні

ціни трейдерів на кукурудзу в портах

становили 4400#4600 грн/т.

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

або зателефонувавши на автовідповідач (тел 0512 58�04�02)

11 Орієнтовні ціни. Кінцева ціна залежить від віддаленості елеватора від портів, вартості послуг елеватора. Джерело: www.ukragrocom.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес,Трейдинг» на 14.12.2016 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» – 4000 – 4400 4300 – – – 4150
Світловодський річний термінал – 3880 – 4400 4300 – – – 4100
Вінниця1 – – – – – – – – –
Кіровоград1 – – – – – – – – –
Черкаси1 – – – – – – – – –
Дніпропетровськ – – – – – – – – –

Цінові тренди на світових ринках зерна
ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ



ОСНОВНИМИ споживачами

української м'ясної продукції є

країни Азі ї  (41,7%),  СНД

(26,2%), Африки (17,9%) та

Європи (14,1%). Динаміка зміни

напрямків вражає: лише за три

роки обсяги експорту до країн

СНД впали з 67,9% до 26,2%, на#

томість поставки до країн Азії за

цей період зросли з 25,5% до

41,7%. Більш ніж удвічі (з 6,3%

2013#го до 17,9% 2016#го) зросли

поставки до країн Африки. Та

особливо вражають наші успіхи

на європейському напрямку: до

країн ЄС експорт збільшився аж

у 47 разів (з 0,3% 2013#го до

14,1% 2016#го).

Упродовж 2013#2015 років

практично весь обсяг українсь#

кої свинини експортувався до

країн СНД: частка Росії склада#

ла більше 90%. Те ж саме і з яло#

вичиною — 2013 року практич#

но весь її обсяг експортувався до

країн СНД і 73% припадало на

Росію. Минулого року частка

РФ складала 80%. Цього року

52% українського м'яса експор#

тували до Білорусі,  ще 17%

купив Казахстан,13% — Азер#

байджан та 5% — Грузія.

За прогнозами Продовольчої

та сільськогосподарської органі#

зації ООН (FAO), подальше зро#

стання споживання м'яса у світі

буде визначатися ростом чи#

сельності та доходів населення в

Азії, Латинській Америці та

країнах Близького Сходу. До

2025 року світове виробництво

м'яса зросте на 16%, а спожи#

вання на душу населення збіль#

шиться на 1,3 кг. Найбільш ін#

тенсивне зростання споживання

очікується в регіонах, що розви#

ваються, особливо в країнах

Субсахарної Африки.

Цукор і кондитерка
ЗА ДАНИМИ митної статисти#

ки, в листопаді 2016#го експорт

цукру з України склав близько

112 тис. т, що практично вдвічі

перевищує попередній рекор#

дний обсяг жовтня. У грошово#

му еквіваленті експорт склав

$55,6 млн. За 11 місяців 2016

року обсяг чистого експорту

цукру склав 288 тис. т ($147

млн), тоді як за весь 2015 рік —

трохи більше 110 тис. т. Експорт#

ні операції значно активізували#

ся, оскільки через девальвацію

гривні і зростання світових цін, з

серпня 2015 року, впродовж

останніх місяців світова ціна на

цукор перевищує внутрішню.

Загальний експорт цукру з Укра#

їни в новому сезоні прогнозуєть#

ся на рівні 400#500 тис. т (при

цьому впродовж вересня#листо#

пада експорт вже склав більше

220 тис. т). 

Основними напрямками по#

ставок є країни Азії (41%), СНД

(36%), Європи (21%) та Африки

(3%). Головними покупцями

серед країн СНД минулого року

були Казахстан і Киргизстан —

50% сумарно, а 2016#го — Казах#

стан та Азербайджан — разом

23% та Грузія — 15%. Спостері#

галося збільшення поставок до

Європи (в основному до Руму#

нії). Цього року відбулося певне

розширення географії експорту

цукру на Схід — відбулися по#

ставки до Шрі#Ланки (6%) та

М'янми (13%).  З'являються

серед покупців і країни Африки

(3%): Бенін, Джібуті та ПАР.

За інформацією Асоціації

«Укрцукор», станом на 5 грудня

в новому сезоні виробництво

цукру в Україні склало 1,74 млн

тонн (перероблено 11,86 млн т

буряків). Поточного сезону за#

гальне виробництво цукру в Ук#

раїні очікується на рівні 2,0#2,1

млн т (порівняно з 1,46 млн т

минулого).

Експорт кондитерських ви#

робів з цукру за 9 місяців цього

року зріс на 1% — до 57,5 тис. т,

а структура поставок виглядає

так: на країни СНД припадає

58% експорту (79% проти 2013#

го), на Європу — 19% (проти

9%),  на Азію — 22% (проти

11%). Через припинення ек#

спорту до РФ збільшився ек#

спорту до Казахстану, Європи

(Польща, Румунія, Литва) та Азії

(Ірак, Монголія, Китай). 

Схоже виглядають поставки

за кордон шоколадних кондви#

робів, хоча, на відміну від цукру,

за 9 місяців 2016 року вони ско#

ротилися на 14% і склали 37,8

тис. т. На країни СНД припадає

58% (проти 88% 2013#го), на

Європу — 18% (проти 4%), а на

Азію — 21% (проти 8%). Основ#

ним покупцем із СНД є Казах#

стан, в Європі — це Болгарія,

Румунія та Польща. Вірними на#

шому шоколаду є Грузія та Мон#

голія. З'являються і нові афри#

канські споживачі, найбільшим

серед яких став Алжир (експор#

тували 2% шоколаду).

На думку аналітиків, най#

ближчими роками ринок кон#

дитерської продукції залишати#

меться під впливом тренду здо#

рового способу життя: активізу#

ється виробництво продукції з

низьким вмістом цукру або на

основі його замінників, продук#

тів із вмістом натуральних ін#

гредієнтів, збагачення вітаміна#

ми тощо. При виході на зовніш#

ній ринок з цією продукцією

акцент варто робити на нових

смаках та адаптованою до ринку

збуту етикетку. Приміром, на

ринки країн Перської затоки

щороку ми можемо виходити на

$15#20 і навіть $25 млн експор#

ту. Але для цього слід розробити

сертифікат якості необхідної їм

форми.

Молочна продукція 
і сири тверді
«МОЛОЧКА» відверто не радує

— експорт цієї продукції у січні#

жовтні 2016#го скоротився на 8%

порівняно з аналогічним періо#

дом 2015 року і склав 92,1 тис. т.

Ми експортуємо переважно мо#

локо та вершки згущені (51%) і

молочну сироватку (23%). Вод#

ночас реалізація сухого молока,

згущених молока та вершків

скоротилася на 7%, вершкового

масла — на 2%, а сирів — майже

на чверть (24%).

Три роки тому 97% українсь#

кої вершкового масла та молоч#

них жирів купували в СНД, а 3%

— азійські країни. Поступове

«закручування гайок» «Росспо#

живнаглядом» (аж до повної

заборони експорту до РФ), пе#

реорієнтував поставки. Нині до

СНД експортується лише 38%

(Казахстан, Вірменія, Молдова

та Грузія). Натомість до азійсь#

ких країн — 39% (2013#го було

8%) і 23% — до країн Африки

(2013#го туди не продавали зов#

сім).

Проте з  сиром такі  різкі

кульбіти не виходять. Три роки

тому увесь його обсяг (58,5 тис.

т) йшов до країн СНД, причому

85% — до Росії. Нині він скоро#

тилися до 4,6 тис. т, причому до

СНД поставлялося 84% (Молдо#

ва та Казахстан), ще 9% продали

до країн Африки (Єгипет) і 6%

— до азійських країн (Ізраїль,

ОАЕ, Саудівська Аравія). Відно#

вити обсяги експорту найближ#

чим часом не вдасться через об#

межену номенклатуру — ну не

їдять «російський» сир ніде,

крім СНД.  Разом із тим, у се#

редньостроковій перспективі

зростатиме попит на молоко і

молочні продукти в країнах, що

розвиваються, через збільшення

доходів, зростання кількості на#

селення і зміни раціону харчу#

вання. Китай залишатиметься

найбільшим світовим імпорте#

ром молочної продукції — нез#

важаючи на активний розвиток

власної молочної галузі, повні#

стю забезпечити зростаючий

попит внутрішнього ринку він

не зможе, відтак обсяги імпорту

побільшають. За прогнозами, до

2020 року споживання молока

на душу населення складе у

Китаї 42,9 кг, а до 2030#го — 46,2

кг. Перемножте це на 1,5 млрд

населення і ви зрозумієте, які це

колосальні обсяги. 

Так само привабливо вигля#

дають і ринки Африки та Близь#

кого Сходу — сумарний обсяг їх#

нього імпорту до 2025#го складе

по вершковому маслу 38%, а по

сиру — 22% світового. Бо прак#

тично весь приріст населення,

котре до 2050 року складе 9 млрд

осіб, припаде саме на ці країни.

Найшвидше населення прирос#

татиме у країнах, що на південь

від Сахари (на 108% або 910 млн

осіб). 

Фрукти й овочі
УКРАЇНА вже досягла певних

успіхів на європейському ринку

свіжих і підготовлених (заморо#

жених тощо) ягід. Приміром,

торік ми відправили до ЄС лише

суниці садової 28,5 т на майже $1

млн. Інших ягід (малина, ожина,

шовковиця тощо) країна ек#

спортувала понад 5 тис. т на $6,8

млн. Продаж ягід до ЄС стрімко

зростає: якщо 2014#го ми прода#

ли їх туди на $4,3 млн, то 2015#го

— вже на $7,7 млн.

Які нові ринки вдасться від#

крити українським виробникам

плодово#ягідної продукції 2017

року? Експерти визначають

Китай, Індію, В'єтнам, Мексику,

Малайзію, Корею. Вони ж виз#

начають чотири найбільш при#

вабливі для цього плодово#ягідні

культури: яблука, вишня, череш#

ня і лохина. Існує дуже висока

ймовірність отримати доступ на

ринок В'єтнаму вже до кінця

2016#го. Головною перешкодою

на шляху до нових ринків є узго#

дження фітосанітарних умов між

країнами.

Китай є найбільшим вироб#

ником яблук у світі і водночас

значним їхнім споживачем. З

огляду на кількість жителів в

Китаї та Індії, потенціал поста#

вок фруктів сюди «зашкалює». 
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Експерти асоціації «Укрсад#

пром» вважають азіатський на#

прямок навіть цікавішим, порів#

няно з європейськими ринками

— бо з ними легше узгодити фі#

тосанітарні вимоги.

Держава допомагає...
ЗА 10 МІСЯЦІВ 2016 року екс#

порт АПК перевищив 40% всьо#

го експорту України, а це більше

$11 млрд. Його регіональна

структура виглядає так: країни

Азії — 45,7%, ЄС — 27,8%, Аф#

рики — 15,3%, СНД — 8%, США

— 0,3%. Серед продуктів, які

принесли нам найбільшу ек#

спортну виручку: олія соняшни#

кова, сафлорова (або бавовняна)

— 24,1%, пшениця — 19,1%, ку#

курудза — 15,9%, соя — 5,1%,

ячмінь — 4,8%, макуха — 4,8%.

Підписання угоди про Асоці#

ацію та запровадження повно#

цінної ЗВТ з Євросоюзом потро#

ху відкриває перед нашим продо#

вольством ринки Європи. Голов#

ними країнами#імпортерами ук#

раїнської продукції стали Іспанія,

Нідерланди, Польща, Італія, Ні#

меччина, Франція, Бельгія, Ве#

ликобританія, Португалія, Руму#

нія, Угорщина та Греція. Вже 277

українських підприємств можуть

експортувати свою продукцію до

країн ЄС, зокрема — 97 із них

харчові та 180 нехарчові продукти

тваринного походження.

Як відомо, Єврокомісія прий#

няла рішення щодо збільшення

квот на деякі групи українських

товарів, а саме: мед; крупи та об#

роблене зерно; оброблені томати;

виноградний сік; овес, пшениця

та борошно; кукурудза та ячмінь.

Якщо це рішення підтримає

Європарламент та країни#члени

ЄС, це дозволить нашим вироб#

никам отримувати додатково

майже $200 млн щорічно. Така

ініціатива діятиме 3 роки. 

Попри те, що ЄС залишати#

меться нашим стратегічним

партнером в аграрній сфері, за#

цікавленість наших експортерів

у розширенні співпраці з країна#

ми Азії та глобальні економічні

процеси дозволяють прогнозува#

ти наступного року збільшення

вітчизняного експорту до країн

Південно#Східної Азії. Насампе#

ред, Китаю та Індії, річний аг#

рарний товарообіг із кожною з

яких наразі перевищує $1 млрд. 

Щодо Індії, варто очікувати

на розвиток торгівлі бобовими

та продуктами їхньої переробки,

з урахуванням значної ємності

індійського ринку. Перші сер#

йозні поставки прогнозуються

наступного року. Китай тради#

ційно лідируватиме як імпортер

нашої агропродукції, та хочеться

вірити, що асортимент експорту

розшириться за рахунок шроту,

жому, певних видів м'яса тощо.

Не меншої уваги заслугову#

ють Японія та Південна Корея,

котрі є потужними імпортерами

продовольства (одна Корея що#

року імпортує агропродукції на

понад $25 млрд). 

Правда, конкуренція на там#

тешніх ринках дуже висока через

географічне наближення великих

гравців, таких, як США, Австра#

лія та Канада. Але за умови здо#

рового нахабства, українські ви#

робники можуть посісти на цих

ринках цікаві ніші, включаючи

органічні продукти (мед, горіхи,

сушені фрукти, ягоди тощо). 

Африка (крім традиційного

імпортера нашої продукції АПК

— Єгипту) поки слабо освоєна

українцями. Відтак, за 10 місяців

цьогоріч ми експортували до

країн цього континенту продук#

ції на майже $1,9 млрд. Пере#

важно це зернові злаки, насіння

олійних, макуха та інші залишки

переробки олійних, м'ясо та суб#

продукти, борошномельна про#

дукція тощо.

Але цей регіон вартий біль#

шої уваги. За останнє десятиріч#

чя, згідно з даними ООН, ВВП

континенту зріс на 60%, а пред#

ставників середнього класу

стало більше майже вдвічі. Через

збільшення платоспроможності

з одного боку, та дефіциту аграр#

ної продукції — з іншого, конти#

нент став привабливим для сві#

тових та українських виробни#

ків. І цей тренд — надовго: до

2024 року середній клас у Субса#

харській Африці подвоїться, що

збільшить споживання харчових

продуктів, не тільки базових, а й

із доданою вартістю. 

Близький Схід — це ще один

важливий напрямок розвитку

нашого експорту найближчим

часом. Іран, Ірак, Саудівська

Аравія, Катар та інші мають по#

тенціал до збільшення спожи#

вання нашої аграрної продукції,

причому, як у сегменті сирови#

ни, так і перероблених продуктів

із доданою вартістю. Збільшен#

ня товарообігу можна очікувати

з Ізраїлем — у разі успішного за#

вершення перемовин щодо

угоди про ЗВТ. 

Держава в особі Мінагропо#

літики та Мінекономрозвитку

намагаються всіляко сприяти

українським експортерам. Для

розширення нашої присутності

на світових ринках продоволь#

ства вони намагаються збільши#

ти асортимент з відчутним кре#

ном на продукцію з доданою

вартістю та диверсифікувати

географію експортних ринків за

рахунок відкриття нових країн

(уроки російських заборон не

минули дарма). До всього Міна#

грополітики прагне розширити

коло експортерів аграрної та

харчової продукції за рахунок

більшої кількості малих і серед#

ніх виробників та переробників,

які здатні експортувати.

Залишилася дрібничка —

звести нашого виробника з там#

тешніми покупцями, і тут без

допомоги держави важко. Ос#

новна проблема, що нашого ви#

робника та бренд «Made in Ukra#

ine» на цих ринках споживачі не

знають, тому головний напрям

роботи буде пов'язаний саме з

розбудовою українського бренду

через посилену презентація про#

дуктів у рамках профільних ви#

ставок. Правда, виставки#фору#

ми та інші заходи класу B2B, де є

можливості  налагоджувати

прямі контакти, проводять пере#

важно галузеві асоціації.

Ну, дещо держава таки ро#

бить: чиновники Мінагрополі#

тики, Мінекономрозвитку та

МЗС проводять перемовин із

компетентними органами по#

тенційних торговельних партне#

рів України і засилають торго#

вельні місії до різних країн. Ось і

3 грудня Мінекономрозвитку

відправило торгову місію для

проведення переговорів з вла#

дою Кенії і Танзанії. До складу

делегації ввійшли представники

півтора десятка українських

компаній, а ключовою темою

став експорт української агро#

продукції до країн Африки. По#

передня така місія працювала в

Канаді, а на 2017 рік заплановані

місії до Індії, Ірану тощо.

Чому саме Кенія? По#перше,

це найбільший торговельний

партнер України серед країн

Східної Африки, і співпраця з

нею має значні перспективи. За

9 місяців 2016 року обсяг обміну

товарами і послугами між краї#

нами склав $31,6 млн, із них

$26,7 млн — український ек#

спорт. Торік до Кенії ми прода#

ли пшениці #135 тис. т, м'яса та

курятини — 75 т, яєць — 77 т.

Кенія зацікавлена в імпорті ук#

раїнських кормів (у т.ч. для риб#

ництва і птахівництва), яблук і

сокових концентратів, насіння,

м'яса птиці та свинини. А по#

друге, Кенія — це не тільки

об'ємний ринок Східної Афри#

ки. Це також доступ до Уганди,

Бурунді, Руанди і Південного

Судану. Україна просто#таки

зобов'язана тепер отримувати

доступ до регіональних ринків,

навіть якщо вони відносно неве#

ликі.

...і не допомагає
ЧИ Є МЕЖА у зростання? Фа#

хівці запевняють, що українсь#

ким аграріям за певних умов

(переважно фінансових) цілком

по силах подвоїти виробництво

зернових. Та немає пророка у

своїй вітчизні — тож більшість із

сумнівом ставиться до таких

прогнозів, вважаючи їх занадто

оптимістичними. Ну що ж — не

вірите нашим, ось вам іноземці:

консорціум із 17 науково�дослід�
них установ з ЄС, СНД, України
та Грузії у рамках проекту AGRI�
CISTRADE здійснив моделюван�
ня виробничого потенціалу нашої
держави на період до 2030 року. І
що ви думаєте? Висновок учених
однозначний: Україна до 2030
року може виробляти 100 млн т
зернових, з  яких 60 млн т —
експортувати. 

Наразі експорт зернових на#

ближається до позначки в 40

млн т при виробництві близько

63 млн т. Прогнозні варіанти

проти теперішніх означають, що

потенціал зростання внутріш#

нього споживання дорівнює до#

датковим 20 млн т. Але вже зараз

слід замислитись над логістич#

ним та інфраструктурним забез#

печенням експорту. Якщо зараз

експорт в 40 млн т є доволі про#

блематичним для логістичної та

інфраструктурної системи Укра#

їни, то що буде, коли він зросте

до 60 млн т?

І якщо з пошуком нових рин�
ків збуту держава в особі Міна�
грополітики, Мінекономрозвит�
ку та МЗС намагається пособи�
ти аграріям, то у питаннях логі�
стики та ж таки держава, але
вже в особі Мінінфраструктури,
«ні кує, ні меле». 

Почнемо з наболілого. По#

треба в вагонах#зерновозах для

безперебійного перевезення зер#

нових та олійних культур і про#

дуктів їхньої переробки, з урах#

уванням пікового навантаження

в осінній період, становить 22

тис. штук.
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Продовольство на винос
Досягнення і проблеми вітчизняного аграрного експорту
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АГРОПРОФІ

№ 46 [352] 16 грудня, 2016

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 9 АГРОПОЛІТИКА
Це майже вдвічі більше наяв#

ної кількості, через що наявна

гостра нестача рухомого складу.

Дефіцит вагонів гальмує вико#

нання трейдерами в повному об#

сязі експортних контрактів і за#

вершення аграріями збирання

зерна, адже елеватори перепов#

нені. Зате дефіцитом на «повну

котушку» користуються сприт#

ники від «Укрзалізниці» — вча�
сне надання зерновозу тепер об�
ходиться у $500 (хоча при «зло�
чинній владі» коштувало всього
$200).

При цьому з наступного року

«Укрзалізниця» планує підвищи#

ти тарифи на вантажні переве#

зення (і зернові) на 25%, аргу#

ментуючи це необхідністю збіль#

шення інвестицій в оборотні ак#

тиви. За оцінками УКАБ, таке

зростання тарифів УЗ призведе
до додаткових витрат на транс�
портування зерна для аграріїв на
рівні 1,5 млрд грн. Водночас,

«Укрзалізниця» озвучила плани

щодо купівлі наступного року

1070 зерновозів, що, за її твер#

дженням, дозволить поліпшити

зернову логістику залізничними

коліями.

Це, звісно, добре — адже ще

донедавна «Укрзалізниця» взага#

лі не вважала за потрібне купу#

вати зерновози. Однак та тисяча

зерновозів — крапля в морі. Їх

придбання збільшить число хо#

перів на 15% — до 7,7 тис. Те, що

це поповнення (якщо воно, звіс#

но, відбудеться) проблему не ви#

рішить, визнають і в Мінінфра#

структури, адже за таких темпів

оновлення парку вагонів#зерно#

возів необхідної їхньої кількості

буде досягнуто лише через 10

років!

Щоби не завести зерновий

експорт у «глухий кут», дово#

диться «поступатися принципа#

ми»: Мінагрополітики і Мінін�
фраструктури погодилися збіль�
шити гранично допустимі норми
на рух великовагових автомо�
більних транспортних засобів
удвічі. Принаймні ухвалити таке
рішення на засіданні уряду домо�
вилися місяць тому на нараді в

Мінагрополітики за участю ке#

рівництва «Укравтодору», пред#

ставників Мінінфраструктури і

зернотрейдерів. 

Міністр агрополітики поо#

біцяв особисто «поставити пи#

тання руба» на засіданні уряду. А

куди діватися? Якщо не будуть
вжиті екстрені заходи, то близь�
ко 7 млн т зерна Україна взагалі
може не вивезти. 

От лише після обіцянки міні#

стра Кутового минув вже місяць,

а вантажівки «і досі там» — тобто

на узбіччі, а в Мінінфраструктурі

тим часом розпочали тендерні

процедури із закупівлі 86 ком#

плексів вагового контролю на

дорогах, на які планується витра#

тити 117 млн грн.

Виходить, що на заходи,
котрі  погіршують логістику
(комплекси вагового контролю)
гроші знаходяться, а на заходи,

що можуть цю логістику поліп�
шити та ще й коштують удвічі
дешевше (днопоглиблення Дні�
пра) коштів не знаходять уже
п'ятий рік.

Епізоотичний 
шлагбаум
МИ ВСІ РОЗУМІЄМО, що пла#

тоспроможність населення Ук#

раїни найближчим навряд чи

зростатиме. Щоби розвивати

внутрішнє виробництво, потріб#

но шукати експортні ринки, і

Мінагрополітики разом з Мі#

некономрозвитку працюють в

цьому напрямку. Та на шляху до
споживача перед нашим продо�
вольством тим часом виріс новий
«шлагбаум» — фітосанітарний.
Як відомо, в нашій країні систе#

ма фітосанітарного та ветери#

нарного контролю зазнала рішу#

чих змін — частина органів і

установ, що мали контролювати

безпечність продукції АПК, лік#

відовано, натомість створено

нову установу, на яку поклали

відповідальність за все, тому і

назва ї ї  доволі заплутана —

Держпродспоживслужба.

Як виявилося, грізна назва

шкідників та хвороби не врази#

ла, а робити перевірки щодо дот#

римання фітосанітарних та вете#

ринарних вимог нині — зась, от і

ширяться Україною хвороби ху#

доби та рослинні паразити. Я

вже мовчу про багатостраждаль#

них свиней з їхньою АЧС (88

спалахів за цей рік), та нодуляр#

ний дерматит, котрий як тільки

забринить весна, має всі шанси

постати страшним привидом на

наших кордонах. Нещодавно в

Херсонській області зафіксова#

ний випадок високопатогенного

грипу птиці, про який в Україні

не чули вже 10 років. Як наслі#

док, Євросоюз скористався мо#

жливістю «здихатися» конкурен#

та і тут же заборонив імпорт ук#

раїнського м'яса птиці та про#

дуктів з нього, а до всього ще й

Гонконг увів заборону на постав#

ки українського курячого яйця.

Якщо так триватиме далі,

наше «ПДВ#носне» продоволь#

ство стане «невиїздним», а узго#

джена форма ветеринарного сер#

тифікату для експорту яловичи#

ни до Єгипту так і не знадобить#

ся. Епізоотії здатні якщо не ціл#

ком знищити, то принаймні пе#

ретворити українське тварин#

ництво з промислового вироб#

ництва на екзотичну забаву —

типу розведення страусів. Украї#

на ж залишатиметься експорте#

ром сировини, а не продукції з

доданою вартістю. З голоду ми,

звісно, не помремо — для вну#

трішнього споживання вироще#

ного вистачить з надлишком,

проте про 40% валютних та 93

млрд грн бюджетних надходжень

від підприємств АПК доведеться

забути 

* * *

АГРАРНЕ виробництво України

у своєму розвитку проходило

різні фази. Щодо зернового ек#

спорту першою фазою була «є

куди везти, є чим везти, нема

чого везти» (це коли обсяги віт#

чизняного зерновиробництва

були «не вельми»). Проте стрім#

кий розвиток вітчизняного ріль#

ництва призвів до наступної

фази — «є що везти,  є  куди

везти, немає чим везти». Бо на#

явна вітчизняна транспортно#

логістична інфраструктура вже

не в змозі перевалити такі обся#

ги експорту. 

У м'ясо#молочного та плодо#

овочевого сегменту першою

фазою було «є що везти, є куди

везти, є чим везти», й українські

виробники довгий час почивали

на лаврах неосяжного російсько#

го ринку. Втім торгівельні війни

з Росією призвели до іншої

фази: «є що везти, є чим везти,

немає куди везти». Та, як вияви#

лося, не єдиним ринком РФ

може жити український селя#

нин, і для нашого продовольства

(хоч і не на весь асортимент)

знайшлися інші покупці. 

А тепер, якщо не вдасться

вирішити епізоотичні та фітоса#

нітарні проблеми, скоро нас

може спіткати інша фаза — «є

що везти, є чим везти, є куди

везти — але ніхто не хоче брати».

Звісно, українські зернові та зер#

нобобові з олійними завжди раді

будуть бачити на світових рин#

ках, але ж ми хочемо експорту#

вати і молоко та м'ясо. Хіба ні?

Олесь Євтєєв
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НОВИНИ ï СТИСЛО Індекси цін* на товари і послуги

в Україні у листопаді 2016 року

ЦІНИ на продукцію переробної

промисловості підвищилися на

1,0%, зокрема, у виробництві коксу

та продуктів нафтоперероблення –

на 3,2%, металургійному вироб#

ництві – на 2,2%, виробництві

електричного устатковання – на

0,9%. У той же час у виробництві

автотранспортних засобів, приче#

пів і напівпричепів відбулося зни#

ження цін на 1,3%, хімічних речо#

вин і хімічної продукції – на 1,1%.

У виробництві харчових про#

дуктів, напоїв і тютюнових виробів

ціни зросли на 0,9%. При цьому у

виробництві цукру продукція подо#

рожчала на 4,9%, молочних про#

дуктів – на 3,0%, переробленні та

консервуванні фруктів і овочів, а

також борошномельно#круп'яній

промисловості – на 1,8%, вироб#

ництві м'яса та м'ясних продуктів –

на 1,2%, хліба, хлібобулочних і бо#

рошняних виробів – на 1,0%.

Разом з тим у виробництві тютю#

нових виробів відбулося здеше#

влення продукції на 0,7%.

У постачанні електроенергії,

газу, пари та кондиційованого по#

вітря ціни підвищилися на 4,5%,

що пов'язано, в основному, з подо#

рожчанням електроенергії на 4,9%.

СТАТИСТИКА За даними Держстату України, ціни
на споживчому ринку в листопаді 2016 р. порівняно з
попереднім місяцем зросли на 1,8%, з початку року —
на 11,4%; ціни виробників промислової продукції в
листопаді 2016 р. порівняно з попереднім місяцем
зросли на 2,2%, з початку року — на 31,5%.

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя
та частини зони проведення антитерористичної операції.

За матеріалами Держстату України (Експрес�випуск від 8 грудня 2016 р.)

Таблиця 1. Зміни споживчих цін на товари та послуги, %

Товари та послуги

Листопад 2016 до

жовтня 
2016

грудня 
2015

листопада
2015

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 1,8 11,4 12,1 

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 1,0 1,7 3,4 

Продукти харчування загалом 1,0 1,4 3,3 
Хліб та хлібопродукти 1,0 5,0 6,7 

Хліб 1,5 5,2 6,7 
Макаронні вироби 0,2 2,5 3,4 

М'ясо та м'ясопродукти &0,2 4,1 3,9 
Риба та рибопродукти &0,5 2,0 2,7 
Молоко 7,3 15,9 20,8 
Сир і м'який сир (творог) 4,1 13,5 16,3 
Яйця 0,5 &11,1 &0,1 
Масло 6,6 22,7 27,9 
Олія 0,7 9,2 10,8 
Фрукти &4,8 &4,3 &3,9 
Овочі 3,3 &33,3 &30,2 
Цукор 2,7 &2,8 &0,3 
Безалкогольні напої 0,3 3,4 3,3 
Алкогольні напої, тютюнові вироби 1,3 18,7 16,4 
Одяг і взуття &0,5 8,5 6,7 

Одяг &0,5 8,3 6,3 
Взуття &0,6 8,4 6,8 

Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 5,3 47,2 47,2 

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 0,4 11,1 11,1 

Утримання та ремонт житла 0,7 7,4 7,9 
Водопостачання 3,0 41,2 40,9 
Каналізація 2,1 27,8 27,5 
Електроенергія 0,0 60,0 60,0 
Природний газ 0,0 42,0 42,0 
Гаряча вода, опалення 22,0 88,2 88,2 

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 0,2 4,1 4,4 

Охорона здоров’я 0,3 7,5 8,7 
Медичні товари, ліки та обладнання 0,2 6,4 7,4 
Амбулаторні послуги 0,7 10,7 11,5 

Транспорт 1,1 10,6 10,5 
Паливо і мастила 1,8 18,8 18,1 
Транспортні послуги: 0,3 4,0 4,3 

Залізничний пасажирський транспорт 0,3 3,0 3,5 
Автодорожній пасажирський транспорт 0,4 4,1 4,3 

Зв’язок 0,1 1,2 1,2 
Відпочинок і культура 0,8 5,1 6,0 
Освіта 0,3 13,6 13,8 
Ресторани та готелі 0,7 10,1 11,1 
Різні товари та послуги 1,3 4,4 5,5 

НА СПОЖИВЧОМУ ринку в ли#

стопаді ціни на продукти харчуван#

ня та безалкогольні напої зросли на

1,0%. 

На 7,3#1,5% підвищилися ціни

на молоко, масло, сметану, сири,

кисломолочну продукцію, овочі,

цукор, сало, хліб. Водночас на 4,8#

0,5% подешевшали фрукти, свини#

на, м'ясо птиці, риба та продукти з

риби. 

Ціни на алкогольні напої та тю#

тюнові вироби зросли на 1,3

відсотка, у тому числі тютюнові ви#

роби – на 1,8%, алкогольні напої –

на 0,6%.

Зростання цін (тарифів) на

житло, воду, електроенергію, газ та

інші види палива на 5,3% відбулося

головним чином за рахунок підви#

щення тарифів на опалення на

24,6%, а також на гарячу воду – на

6,6%, водопостачання – на 3,0%,

каналізацію – на 2,1%.

Ціни на транспорт у цілому

підвищилися на 1,1%, насамперед

через подорожчання палива та ма#

стил на 1,8%. 

Мал.2. Зміни цін на продукти харчування (у % до попереднього місяця)  

Мал.1. Зміни споживчих цін і цін виробників (у % до попереднього місяця)  

Товари та послуги

Листопад 2016 до

жовтня 
2016

грудня 
2015

листопада
2015

ПРОМИСЛОВІСТЬ 2,2 31,5 32,0
Переробна промисловість 1,0 19,1 18,9
Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 0,9 14,1 14,8

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 1,2 8,5 10,2

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 3,0 18,2 22,2

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 1,0 5,8 8,2

Виробництво цукру 4,9 4,9 6,1
Виробництво напоїв 0,1 14,1 14,7

Таблиця 2. Зміни цін виробників промислової продукції, %

Заводи переробили
рекордний обсяг 
соняшнику
За підсумками вересня�листо�
пада 2016/17 МР в Україні про�
довжується значне нарощуван�
ня виробництва та експорту
олії соняшникової, що складає
відповідно 130% та 131,7%
проти відповідного періоду
2015/16 МР. Про це повідомляє
прес�служба асоціації «Укро�
ліяпром». При цьому, у листо�
паді зростання виробництва
олії соняшникової склало
141,4%, а експорту — 142,3%.
Крім того, з урожаю 2016 року
перероблено на олію рекордну
для цього періоду кількість на�
сіння соняшнику — понад 3,3
млн тонн або 22% від валового
збору. Зростає виробництво
олії соняшникової рафінованої
як за підсумками вересня�ли�
стопада 2016/17 МР (107,8%),
так, зокрема, і за підсумками
листопада (116,3%).
За даними асоціації, потреби
внутрішнього ринку задоволь�
няються в повному обсязі. 
«На жаль, через масовий ек�
спорт сої та ріпаку, на які не
розповсюджується експортне
мито, спостерігається скоро�
чення виробництва соєвої та
ріпакової олій», — йдеться в
повідомленні асоціації «Укр�
оліяпром».
Прогнозується, що у 2016 році
Україна залишиться світовим
лідером з виробництва та ек�
спорту олії соняшникової. При
цьому, прогнозується зростан�
ня виробництва — 120%, ек�
спорту — 125%.

Україні потрібні 
нові вантажні вагони 
Потреба України в нових ван�
тажних вагонах в період 2017�
2020 років складе 53,7 тис.
одиниць за відновлювальним
сценарієм, або 69,2 тис. оди�
ниць за інвестиційним сценарі�
єм. Про це йдеться в даних ДП
«Укрпромзовнішекспертиза»
(УПЕ).
Згідно з даними УПЕ, найбіль�
ший попит буде на напіввагони
— 32,8 тис. одиниць і 44,5 тис.
одиниць, а також зерновози —
10,5 тис. одиниць і 11,3 тис.
одиниць відповідно. При
цьому наголошується, що по�
точні умови інвестування в нові
вантажні вагони є несприятли�
вими для вагонних операторів,
оскільки термін їх окупності —
8�13,5 років.
Експерти УПЕ прогнозують, що
зростання інвестицій в будів�
ництво нових вагонів спричи�
нить пожвавлення економіки,
зокрема, стимулює роботу су�
міжних підприємств, а спожи�
вання металопродукції збіль�
шиться на 1,2 млн тонн, або на
1,6 млн тонн, в залежності від
сценарію. Крім того, попов�
ниться фонд металобрухту за
рахунок утилізації старих ваго�
нів (на 1,15 млн тонн).



ГАЛИНА БУРКАЦЬКА народи#

лася 17 грудня (за іншими дани#

ми 17 лютого) 1916 року в селі Ге#

ронимівка (нині Черкаський

район Черкаської області) у бід#

ній селянській родині. Активна і

жадібна до знань, вона повсякчас

прагнула вчитися. Зовсім юною,

по закінченні школи, була при#

значена секретарем Геронимів#

ської сільської ради, а у 18 років

уже стала її головою. А ще через

два роки вона стала інструктором

Черкаського райвиконкому.

Після закінчення в Харкові 1938

року Вищої комуністичної сільсь#

когосподарської школи Галина

Буркацька займалася вихованням

молоді в рідному колгоспі. Бо це

було мрією її життя. Та все перер#

вала Друга світова війна.

Разом із маленькими сином і

донечкою евакуювалася до Сара#

товської області, де працювала в

колгоспі «Серп і молот» Перво#

майського району впродовж

1941#1944 років. Тут застало її ве#

лике горе — звістка про загибель

коханого чоловіка в боях за Сева#

стополь. «Біда всіх нас наділила

бідою, — згадувала ті страшні

часи Галина Євгенівна. — Голоду#

вали, оплакували загиблих, тру#

дились до сьомого поту, адже тоді

практично весь тягар ліг на плечі

жінок, підлітків та, як правило,

непридатних для фронту чолові#

ків». Пізніше її спіткало ще одне

горе — поховала маленького

сина.

Після звільнення України від

гітлерівців Галина Буркацька з

донькою повернулася в рідне

село і почала працювати в місце#

вому колгоспі — спочатку рядо#

вою колгоспницею, потім брига#

диром, пізніше була обрана се#

кретарем партійного комітету

колгоспу (член КПРС від 1946

року). Після війни селяни напо#

легливо відновлювали сільське

господарство. Упродовж п'яти

років після Великої Перемоги 38

передовиків геронимівського

колгоспу були удостоєні урядових

нагород, а його голові М.Ю.Брат#

ку та керівнику рільничої бригади

П.К.Тацьку присвоєно звання

Герой Соціалістичної Праці. 

Влітку 1950 року місцевий

колгосп та сусідні господарства з

Дахнівки та Василиці об'єднались

в колгосп «Радянська Україна»

(декілька років господарство но#

сило ім'я Микити Хрущова). Го#

ловою новоутвореної укрупненої

артілі було обрано Г.Є.Буркацьку. 

Вона була новатором сільсь#

когосподарського виробництва і

досягла чимало в своїй роботі.

Саме на цій посаді розкрився її

могутній організаторський та#

лант. Усі новинки агротехноло#

гій, які на той час лише випробо#

вувались на полях і фермах, за#

стосовувалися в очолюваному

Галиною Євгенівною колгоспі.

Тут почали впроваджувати вап#

нування ґрунтів, внесення орга#

но#мінеральних сумішей, засто#

сування сучасної техніки на по#

лях, передові методи утримання

ВРХ на фермах. Увагою до про#

блем трударів і людяним ставлен#

ням до них вона згуртувала ко#

лектив, який був здатен працю#

вати на повну силу. Відтак врожаї

зернових, кукурудзи і конопель,

овочів і надої молока рік від року

зростали. 

Указом Президії Верховної

Ради СРСР від 18 травня 1951

року за отримання високих вро#

жаїв пшениці Галині Євгенівні

Буркацькій присвоєно звання

Герой Соціалістичної Праці з вру#

ченням ордена Леніна і золотої

медалі «Серп і молот». Загалом

же за високі врожаї зернових 42

колгоспники були нагороджені

орденами та медалями. 

Голова господарства була неа#

бияким прихильником розвитку

великотоварного виробництва і

впровадження сучасних техноло#

гій. І на той час, коли Україна

лише мріяла про стопудовий уро#

жай зернових (16,4 ц/га), колгосп

Буркацької збирав по 50 ц/га

збіжжя на круг.

«Успіхи були, але мене весь

час не полишало відчуття невдо#

волення. Я почала все більше ро#

зуміти, — пригадувала Галина Єв#

генівна, — що за високою ци#

фрою врожайності належить ба#

чити економічну сторону справи,

а саме це в ті часи недооцінюва#

лось. Ми стали рахувати кожну

копійку, виважувати вигоду від

того чи іншого виду господарю#

вання. Зокрема, звернули увагу

на коноплі. Мали з цією культу#

рою немало клопотів, а користі —

як кіт наплакав. Розібравшись у

причинах цього, вирішили ввести

коноплі в сівозміну, дати вдосталь

органічних добрив, доручити

площу старанним працівникам.

Так і зробили. Результати були

вражаючі. Одержали вагомі при#

бутки, і це дало змогу зміцнити

економіку колгоспу. Механізува#

ли більшість операцій у рослин#

ництві й тваринництві. Прибутки

за період 1950#1955 років зросли

з 1 до 6 мільйонів карбованців».

У селах господарства почалась

розбудова об'єктів соціальної та

культурно#побутової сфери — Бу#

динки культури, лікарня, магази#

ни, лазні у кожному селі. Колгос#

пники отримали змогу залучити

кошти для перебудови власного

житла, провести газ, спорудити

водогін. Виросла нова школа, ди#

тячий садок. Згодом у колгоспі

вибудували тепличний комбінат

площею 12 га, що виявився най#

більшим і найтехнологічнішим на

Черкащині.

Другу зірку Героя Соцпраці

Галина Буркацька отримала у лю#

тому 1958 року за видатні успіхи

у справі отримання високих і ста#

лих урожаїв зернових і технічних

культур, виробництві продуктів

тваринництва, широке викори#

стання досягнень науки і передо#

вого досвіду в обробленні сільсь#

когосподарських культур, підйо#

мі тваринництва і вміле керів#

ництво колгоспним виробниц#

твом. Люди ж через глибоку по#

вагу називали свого голову кол#

госпу княгинею полів, або По#

лянською княгинею.

Жага до знань та бажання

вдосконалюватись рушили нею,

коли пані Галина ночами засид#

жувалася над конспектами та пі#

дручниками — заочно закінчила

Українську сільськогосподарську

академію. У такий самий спосіб

навчалась в аспірантурі і 1967

року здобула ступінь кандидата

економічних наук. Її запросили

на викладацьку роботу, спочатку

за сумісництвом, а згодом — на

постійну.

Рідний колгосп Галина Євге#

нівна очолювала до 1968 року, а

потім переїхала до столиці —

працювати старшим викладачем

кафедри організації праці в Укра#

їнській сільськогосподарській

академії (тепер НУБіП).

Багато випускників сільгосп#

академії з вдячністю згадують

лекції Буркацької, в яких теорія

підкріплювалась переконливими

фактами і прикладами з практи#

ки її господарювання. Досвід гос#

прозрахунку, оренди, економіч#

ного лікнепу трудівників випу#

скники академії потім успішно

застосовували в очолюваних

ними виробничих підрозділах і

господарствах.

У творчому доробку Галини

Євгенівни книги «Як ми вико#

нуємо головне завдання в сільсь#

кому господарстві» (1953), «По

дорозі крутого підйому господар#

ства» (1964); «Удосконалення си#

стеми господарювання» (1967).

Добре знана далеко за межа#

ми України Галина Буркацька

також як політичний і громадсь#

кий діяч. Вона обиралася депута#

том Верховної Ради СРСР упро#

довж чотирьох скликань поспіль

(III#VI), делегатом XIX#XXII#го

з'їздів КПРС, членом Централь#

ної ревізійної комісії  КПРС

(1961#1965). Вона була членом

редколегії дуже популярного за

часів СРСР журналу з мільйон#

ними тиражами — «Селянка».

Двічі Герой Соціалістичної

Праці Галина Буркацька була на#

городжена двома орденами Лені#

на, орденом Трудового Червоного

Прапора, українськими орденами

Княгині Ольги 2#го і 3#го ступе#

нів, медалями.

Після переїзду жила в Києві,

з часу виходу на пенсію брала ак#

тивну участь у жіночому та вете#

ранському русі, постійно зустрі#

чалася з фахівцями агровироб#

ництва, розповідала про свій ба#

гатий досвід молодим. Галина Єв#

генівна Буркацька пішла за межу

в поважному віці 13 березня 2006

року. Похована в Києві на Байко#

вому кладовищі разом зі своїм

чоловіком — Іваном Самойлови#

чем Грушецьким (1904#1982 рр.,

український радянський партій#

ний і державний діяч, Голова

Президії Верховної Ради УРСР

(1972#1976), Герой Соцпраці,

член ЦК КПУ і ЦК КПРС).

На батьківщині героїні в селі

Геронимівка на сільському май#

дані напроти Будинку культури

встановлено пам'ятник Галині

Буркацькій. У бронзі застигло

обличчя злегка усміхненої жінки,

голова пов'язана хусткою, а на

лацкані її вбрання — дві золоті

зірки. Впевнено і разом із тим

дещо замріяно дивиться вдале#

чінь велика наша співвітчизниця.

Створювала цей пам'ятник з на#

тури на той час молодий скульп#

тор Галина Никифорівна Каль#

ченко, яка згодом стала Народ#

ним художником УРСР; серед

найбільш відомих її  робіт —

пам'ятник Лесі Українці в Києві

та Пагорб Слави у Черкасах

(співавтор).

На спомин про свою знаме#

ниту односельчанку громада Ге#

ронимівки 2008#го урочисто від#

крила меморіальну дошку будин#

ку, де мешкала Галина Буркацька. 

Народна мудрість свідчить,

що людина живе доти, доки її

пам'ятають. І що би говорили

скептики і політики про героїв

попередніх десятиліть, давайте

пам'ятати, давайте залишатися

вдячними всім трударям — із зір#

ками і без, — хто поклав життя на

нелегкій селянській ниві заради

прийдешніх поколінь, заради нас

із вами.

Артем Житков
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Полянська княгиня
ЮВІЛЕЙ Цьогоріч 17 грудня виповнюється 100 років від дня народження Галини Євгенівни
Буркацької — двічі Героя Соціалістичної Праці, новатора сільськогосподарського виробництва, голови
впродовж двох десятиліть передового колгоспу на Черкащині, кандидата економічних наук, доцента
Української сільгоспакадемії (нині — НУБіП), державного і громадського діяча, а головне —
надзвичайно людяної і відданої своїй справі людини.

Галина БУРКАЦЬКА 

Кадри із документального фільму «В одному колгоспі» (1955 р.)



НОВИМ ЕТАПОМ Біоенергетич#

ного проекту стане когенерація

(комбіноване виробництво тепла

та електрики — прим. ред.) елек#

троенергії. Для цього АСТАРТА
розробила проект «Комплекс з ви�
робництва біогазу, електроенергії
та пари», в результаті реалізації
якого у Полтавській області
з'явиться когенераційна установ�
ка потужністю 12 МВт. 

АСТАРТА як публічна і від#

крита компанія готова до співпра#

ці з усіма зацікавленими сторона#

ми. Відтак нею днями у Києві

було проведено круглий стіл на

тему: «Зелене світло» від і для ук#

раїнського агросектору: досвід і

інновації АСТАРТИ у сфері біо#

енергетики». На ньому йшлося не

лише про досягнення компанії, а

комплексно розглядалося питан#

ня перспектив розвитку біоенер#

гетики в Україні.

Відкриваючи захід, генераль#

ний директор ТОВ Фірма «Астар#

та#Київ» Віктор Іванчик, насам#

перед, подякував фінансовим

партнерам компанії: Міжнародній

фінансовій корпорації (IFC), яка

профінансувала будівництво соє#

переробного заводу у м. Глобино,

та Європейському банку рекон#

струкції та розвитку (ЄБРР), який

вкладає кошти в новий проект

створення когенераційної уста#

новки. 

Замість обговорення наболі#

лих проблем, на круглому столі

йшлося про перспективи спільної

роботи комерційних структур різ#

них галузей, а також партнерства

держави і бізнесу в галузі альтер#

нативної енергетики, яку здатен

виробляти вітчизняний АПК.

Адже, як зазначила заступник мі#

ністра аграрної політики та продо#

вольства Олена Ковальова, укра#

їнський агропромисловий ком#

плекс на сьогодні має більше

функцій, ніж суто забезпечення

продовольчої безпеки держави.

Крім важливої соціальної, еколо#

гічної і соціальної ролі в житті

країни, він здатен відігравати ва#

жливу роль у забезпеченні її енер#

гетичної безпеки. За даними Мі#

нагрополітики, весь потенціал га#

лузі — рослинництво, тваринниц#

тво, переробна промисловість, лі#

сове господарство — здатен ви#

робляти на рік в еквіваленті від 10

до 20 млрд кубомертів газу.

«Напрямок біоенергетики

дуже перспективний, — зазначив

Віктор Іванчик. — Сьогодні весь

світ уважно дивиться в бік біо#

енергетики. Наша компанія також

бере в ньому участь і робить все

можливе, щоби залучити якомога

більше інвестицій у розбудову біо#

енергетики»,

Він зазначив, що для АСТАР#

ТИ ухвалення цього рішення не

було легким і швидким. Адже в

розвинених країнах такі проекти

не є швидко окупними, а тому не

«бізнес#привабливими». Водночас

вони є дуже важливими з огляду

перспективи, захисту навколиш#

нього природного середовища, а

найголовніше — з погляду со#

ціального захисту. 

«Поштовхом для компанії

стала необхідність утилізації біо#

маси, яка залишалася на цукрово#

му заводі, — вів далі гендиректор

компанії. — На той час буряковий

жом ми не мали можливості су#

шити і не було кому його реалізо#

вувати в сирому вигляді. Поєднав#

ши всі аргументи — роботу на

перспективу, захист довкілля і на#

селення — ми у співпраці з ЄБРР

2014#го завершили будівництво

біогазового комплексу. І сьогодні

більше 100 тис. кубометрів біогазу

поступає на наш Глобинський

цукровий завод, що становить

близько 50#60% в структурі його

споживання газу. На цьому можна

було би зупинитися. Але дивилися

далі: щоби цей комплекс міг прац#

ювати цілорічно, а не 3#4 місяці

циклу цукроваріння, поруч ми

звели соєпереробний завод за

кошти IFC, проклали дещо біль#

ше двох кілометрів газопроводу і

направили біогаз на соєперероб#

ний завод. Та і це ще не ідеал. Ми

бачимо, що є можливість також,

виробляючи «зелену» електрое#

нергію, утилізувати на соєвому за#

воді теплову енергію».

Презентував масштабний ін#

вестпроект АСТАРТИ з вироб#

ництва «зеленої» електроенергії —

«Комплекс з виробництва біогазу,

електроенергії та пари» керівник

проекту офісу «Астарта#Київ» Ва#

лерій Плітченко.

За його словами, перша черга

комплексу вартістю $2 млн вклю#

чає будівництво когенеруючої

електростанції на 2 МВт та офор#

млення дозвільної документації

для виробництва електроенергії за

«зеленим» тарифом. 

У рамках другої черги вартістю

$13 млн, сказав він, потужність

електростанції буде збільшено до

12 МВт. 

Згідно з проектом, у процесі

когенерації також вироблятиметь#

ся супутня теплова енергія —

пара, споживачем якої стане Гло#

бинський соєпереробний завод

компанії.

Фахівець також повідомив, що

для запуску першого етапу когене#

рації вже законтрактовано облад#

нання та розпочато будівництво

на території БЕКу складів сирови#

ни ємністю 40 тис. кубометрів.

Також ведеться дооснащення іс#

нуючої біогазової установки для її

експлуатації на відновлюваній си#

ровині. 

Таким чином АСТАРТА вдос#

коналює модель роботи у біоенер#

гетичному напрямку: за умови ви#

користання відновлюваної сиро#

вини та виробництва і реалізації

електроенергії за «зеленим» тари#

фом, Глобинський БЕК перейде

на цілорічний цикл із максималь#

но ефективною віддачею для біз#

несу та суспільства. Адже генера#

ція та передача 12 МВт електрое#

нергії до місцевих мереж дозво#

лить суттєво розвантажити заста#

рілу місцеву Глобинську РЕМ по#

тужністю 50 МВт.

Учасники заходу, а це дирек#

тор з питань інформації та роботи

з членами організації Амери#

кансько#української ділової ради

(USUBC) Михайло Даценко, го#

ловний інвестиційний радник

Прем'єр#міністра України Данило

Білак, народний депутат і прези#

дент УАК Леонід Козаченко та

інші зазначили, що такі проекти,

як «Комплекс з виробництва біо#

газу, електроенергії та пари»,

мають важливе державне значен#

ня у зв'язку зі стратегічним пла#

ном України здобути енергетичну

незалежність і відповідають духу

підписаної 22 квітня 2016 року Ук#

раїною Паризької угоди по зміні

клімату. Разом із тим, широкомас#

штабне впровадження «зелених»

енергопроектів із відновлюваних

джерел неможливе без налаго#

дження ефективних законодавчих

та дозвільних процедур. 

Розкрити потужний потенціал
аграрного сектору у галузі альтер�
нативної «зеленої» енергетики —
означає наблизити Україну до
енергетичної незалежності. 

«Цю спільну мету ми пропо#

нуємо закласти у Програму парт#

нерства уряду і бізнесу, яка би

стала базою для передачі досвіду

впровадження енергогенеруючих

біотехнологій для великої кілько#

сті українських підприємств, зай#

нятих у галузі вирощування і пе#

реробки сільгосппродукції», —

резюмував Віктор Іванчик.

Артем Житков
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КОМПАНІЇ Агропромисловий холдинг АСТАРТА був одним із першопрохідців у галузі біоенергетики
в Україні. 2014 року компанія збудувала у місті Глобино Полтавської області Біоенергетичний
комплекс (БЕК) потужністю 150 тис. кубометрів біогазу на добу, який утворив промисловий цикл із
сусідніми підприємствами Глобинського кластеру АСТАРТИ — цукровим та соєпереробним заводами.
Сьогодні БЕК використовує в якості сировини побічні продукти виробництва цукру, відходи
соєпереробки та інші рослинні рештки. У такий спосіб компанія вирішує питання енергоефективності
виробництва та утилізації відходів. Разом із тим, потенціал потужностей БЕКу відкриває можливість
розширення діяльності компанії у сфері «зеленої» енергетики. 

Як наблизити Україну 
до енергетичної незалежності?

АСТАРТА — вертикально інтегрований агропромисловий
холдинг, який обробляє 250 тис. га землі у 8 областях
України. Основна діяльність компанії полягає у
вирощуванні цукрових буряків, зернових і олійних
культур, виробництві високоякісного цукру, молока та
переробці сої. До складу АСТАРТИ входять 8 цукрових
заводів, молочні ферми на 30 тис. голів стада, потужний
соєпереробний завод та Біоенергетичний комплекс з
виробництва біогазу (м. Глобино).

ДОВІДКА

Віктор ІВАНЧИК



ЗА ЙОГО словами, в Україні за

два роки вдалося знизити спожи#

вання газу на 7,2 млрд м3, з 23,62

млрд м3 у сезоні 2013/2014 до 16,47

млрд м3 — у сезоні 2015/2016. Еко#

номія сягнула $1,5 млрд. За його

повідомленням, ці цифри не стос#

уються промислового споживання

і не враховують зону проведення

АТО та АР Крим. 

Відбулося це, зокрема, і за ра#

хунок постанови уряду, якою було

введено стимулюючий тариф для

виробництва тепла з альтернатив#

них джерел палива. Завдяки цьому

малим і середнім бізнесом за два

роки було проінвестовано потуж#

ності у понад 1,2 гВт, у грошово#

му виразі інвестиції у заміщення

газу становили 2,2 млрд грн.

Скоротило споживання газу і

населення. За ці самі 2 роки спо#

живання скоротилося з 14,1 м3 до

9,6 млрд м3 газу, або на 31%. За

його словами, відбулося це завдя#

ки державній програмі з енерго#

ефективності, яка діє з жовтня

2014 року. 

Як відомо, 2014 року в Україні

затверджено Національний план

дій з відновлюваної енергетики на

період до 2020 року. Однак для

того, щоб його виконати, потрібна

величезна сума у EUR16 млрд.

Найбільше потрібно вкласти у ви#

робництво електроенергії  —

EUR8,5 млрд, у системи опалення

— EUR6,9 млрд, у транспортну га#

лузь — EUR0,6 млрд. Загалом же

цим планом передбачено досягти

до 2020 року 11% енергії, виробле#

ної з відновлювальних джерел, у

загальній структурі енергоспожи#

вання країни. Наразі, за словами

голови Держенергоефективності,

частка такої енергії у загальному

споживанні становить 3%. 

Сергій Савчук зазначив, що

одним із головних кроків для дося�
гнення 11% енергії з відновлюваль�
них джерел є ухвалення законопро�
екту №4334 щодо стимулювання
виробництва тепла з альтернатив�
них джерел енергії. Нині законо#

проект пройшов перше читання і

готується до другого у ВРУ. Його

основна мета — виправити ситуа#

цію з найповільнішими темпами

зменшення споживання газу, які

спостерігаються у секторі кому#

нальної теплоенергетики.

Важлива риса законопроекту

— встановлення стимулюючих та#

рифів підприємствам на теплову

енергію, вироблену з альтернатив#

них джерел для потреб бюджетних

установ та населення. 

«Інвестор, який планує вста#

новити твердопаливну котельню,

має знати тариф, за яким прац#

юватиме. Це дозволить йому заз#

далегідь прорахувати рентабель#

ність та окупність свого проекту.

Тому цим законопроектом пропо#

нуємо на законодавчому рівні

встановлювати тариф на вироб#

ництво тепла з альтернативних

джерел на рівні 90% від «газового»

тарифу. Як тільки цей законопро#

ект буде прийнято у другому чи#

танні, відкривається величезний

ринок проектів із заміщення газу.

Загалом, його прийняття дозво#

лить впродовж 3#5 років замістити

3 млрд м3 на рік», — зауважив го#

лова Держенергоефективності

(див. графік).
Надзвичайну популярність по#

дібним проектам чиновник проро#

кує за рахунок того, що обізнаний

наперед із тарифами підприємець

зможе чітко вибудувати бізнес#

план і залучити під нього фінансу#

вання в кредитних установах.  

«Запропонований підхід фор#

мування тарифів дозволяє збіль#

шити рентабельність інвестицій у

проекти з виробництва тепла «не

з газу» до 15#20%. Тому компанія,

що здійснила інвестицію, матиме

достатні гарантії повернення кош#

тів», — зазначив Сергій Савчук.

Він вважає, що зниження тарифу

відчує і кінцевий споживач. 

Законопроектом також перед#

бачено передачу повноважень від

Національної комісії, що здій#

снює державне регулювання у

сферах енергетики та комуналь#

них послуг, органам місцевого

самоврядування щодо встано#

влення тарифів та місцевим адмі#

ністраціям щодо ліцензування

господарської діяльності з вироб#

ництва теплової енергії на уста#

новках (крім теплоелектроцентра#

лей, ТЕС та когенераційних уста#

новок) з використанням альтерна#

тивних джерел енергії.

Крім того, за словами чинов#

ника, зараз на ринку склалася си#

туація, що будь#яке теплокомуне#

нерго, яке виробляє тепло, воло#

діє також і мережами його поста#

чання до кінцевого виробника.

Це унеможливлює конкуренцію

на ринку, тому що скрізь тепло#

комуненерго просто не пускають

у ці тепломережі виробників

тепла з альтернативних джерел

енергії. 

У Держенергоефективності на�
разі розробляється проект реформи,

яка би перевела теплові мережі у
власність безпосередньо муніципа�
літетів, або ж публічних акціонер�
них товариств. Такі компанії або

муніципалітети раз на місяць, на#

приклад, проводили би відкриті

тендери, на яких би закуповували

тепло від усіх охочих виробників.

Як приклад Сергій Савчук навів

Литву, де після запровадження

такої системи ціна на одну гігака#

лорію впала вдвічі за рахунок кон#

куренції. Частка виробників тепла

з альтернативних джерел енергії

на ринку Литви становить 61%.

Більше того, щоби забезпечити

себе сировиною, виробники поча#

ли вкладати кошти у лісове і сіль#

ське господарство. 

Важливо, що водночас уже
набув чинності Закон України щодо
віднесення теплових насосів до
обладнання, яке використовує від�
новлювані джерела енергії. Доку#

мент підписано Президентом Ук#

раїни Петром Порошенком 8

грудня 2016 року. 

«Цим Законом ми адаптуємо

українське законодавство до

європейського у сфері відновлю#

ваної енергетики. Зокрема, при#

водимо у відповідність до Дирек#

тиви №2009/28/ЄС визначення

«альтернативні джерела енергії».

Так, перелік відновлюваних дже#

рел енергії поповнюється такими

видами енергії, як аеротермальна

та гідротермальна», — зазначив

голова Держенергоефективності.

Відтак Законом чітко визначено,

що отримана за допомогою те#

плових насосів аеротермальна, гі#

дротермальна або геотермальна

теплова енергія вважається видо#

бутою з відновлюваних джерел

енергії. 

Не теплом єдиним
ЯК ВИСЛОВИВСЯ Сергій Сав#

чук, в Європі зараз вважається мо#

ветоном (від фр. mauvais ton — по�

ганий тон — прим. ред.) вироблен#

ня лише одного виду енергії на

підприємстві. Відтак в Україні сти�
мулюватимуть встановлення коге�
нераційних установок. 

(Когенераційна установка —

комплекс обладнання, що працює за

способом комбінованого виробниц�

тва електричної і теплової енергії

або перетворює скидний енергетич�

ний потенціал технологічних проце�

сів в електричну та теплову енер�

гію. — Прим. ред.).

Для цього розроблено законо#

проект, який передбачає здійснен#

ня обов'язкової оцінки потенціалу

застосування високоефективної

когенерації в цілому по країні та

при істотному оновленні діючих

теплогенеруючих об'єктів або бу#

дівництві нових потужностей те#

плової генерації.

Також промовець повідомив

про ухвалений Закон України, яким
скасовано вимогу щодо ведення
державного реєстру виробників рід�
ких біологічних видів палива та біо�
газів. За його словами, цей реєстр

мало би вести Держенергоефек#

тивності, але у відомстві вважа#

ють, що це лише створить переш#

коди для бізнесу у цій сфері.

«Крім цього, розроблено зако�
нопроект щодо розвитку сфери ви�
робництва рідких біологічних видів
палива. Він передбачає встановлен�
ня вимог щодо обов'язкового вмісту
біокомпонентів (біоетанолу, біоди�
зелю) в моторному паливі, що виро�
бляється, постачається, реалізуєть�
ся кінцевому споживачу на митній
території України. Прийняття за#

конопроекту сприятиме створен#

ню ринку біоетанолу, біодизелю в

країні, а це додаткова ніша для ро#

боти інвесторів та бізнесу», — по#

інформував голова держагентства.

(Нагадаємо, що подібний закон

було ухвалено ВРУ 2012 року. Того

ж року його було повернуто Прези�

дентом з пропозицією відхилити.

Депутати не змогли подолати вето

Президента, тож норми щодо до�

давання біопалива до моторних су�

мішей так і залишилися рекоменда�

ційними. З іншого боку, низка екс�

пертів зазначала, що в Україні не

всі авто придатні до використання

такої суміші. — Прим. ред.)

Сергій Савчук також розповів

про законопроект, який дозволяє

в майбутньому вирішити пробле#

му резервування потужностей для

приєднання електростанцій до

мереж. «Сьогодні на розгляд Ко#

мітету ВРУ з питань ПЕК подано

проект Закону України, яким ми

пропонуємо обмежити термін дії

технічних умов до двох років з мо#

жливістю їх продовження до п'яти

років. Таким чином, планується

уникнути ситуації, яка склалася у

2015#2016 роках, коли інвестора#

ми зарезервовано 3,6 ГВт потуж#

ності для приєднання об'єктів від#

новлюваної енергетики, але досі

проекти не реалізовані з різних

причин», — додав він.

Павло Мороз
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Як здешевити дороге тепло 

Очікується, що з ухваленням Законопроекту №4334 споживання газу
підприємствами теплокомуненерго скоротиться на 3 млрд м3

РЕФОРМА ГАЛУЗІ Грандіозні плани влади щодо видобутку українського газу нещодавно
оприлюднив Прем'єр�міністр України Володимир Гройсман. Згідно з його повідомленням у Twitter,
2017 року заплановано збільшити обсяг власного видобутку газу на 500 млн м3 і вже до 2020 року
задовольнити власні потреби у паливі. Однак для реалізації цього, зазначив він, потрібно, крім
збільшення видобутку, щоби громадяни як мінімум утричі знизили споживання газу у своїх
помешканнях. За його словами, 2017 року уряд закладає на сферу енергоефективності близько 800
млн грн державних витрат. Про те, як можна скорочувати витрати газу і, головне, як їх вже вдалося
скоротити, під час Круглого столу «Зелене світло» від і для українського агросектору: досвід і
інновації АСТАРТИ у сфері біоенергетики» розповів голова Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук.

Динаміка скорочення споживання газу за опалювальні періоди
2013/2014, 2014/2015 та 2015/2016 (млрд м3)
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ЄС: Виробництво олійних
скоротилося на 1,3 млн т
АСОЦІАЦІЯ європейських зернотрейдерів COCERAL

опублікувала грудневу оцінку виробництва олійних в кра#

їнах ЄС 2016 року, повідомляє агентство «Зерно Он#

Лайн».

Згідно з опублікованими даними, виробництво олій#

них культур в ЄС поточного року скоротилося в порів#

нянні з попереднім на 1,3 млн т і склало 31,9 млн т.

Виробництво ріпаку становило 20,1 млн т, що нижче

торішнього показника у 22,4 млн т. Скорочення посівних

площ склало 0,03 млн га (з 6,44 млн га до 6,41 млн га), а

врожайності — 3,5 ц/га (з 34,9 ц/га до 31,4 ц/га).

Виробництво соняшнику збільшилось з 8,2 млн т

2015 року і склало 8,8 млн т. Скорочення посівних площ

(з 4,63 млн га до 4,61 млн га) було скомпенсовано зро#

станням врожайності, яка склала 19,1 ц/га (17,7 ц/га 2015

року).

Аналогічна ситуація склалася і з виробництвом сої.

Незважаючи на скорочення посівних площ під цю куль#

туру (з 1,04 млн га до 1,01 млн га) виробництво сої збіль#

шилася з 2,6 млн т до 3,02 млн т. Зростання врожайності

бобів склало 3,1 ц/га (з 25,8 ц/га до 28,9 ц/га).

АЧС в Польщі загрожує 
експорту свинини
СПАЛАХ африканської чуми свиней, виявлений в од#

ному з польських свиногосподарств у Підляссі став

справжнім ударом для галузі. Про це повідомив Януш

Войтчак з Об'єднання виробників і роботодавців м'ясної

промисловості UPEMI. На його думку, цю подію слід

оцінювати особливо негативно в контексті переговорів

про відновлення експорту свинини з Польщі на китайсь#

кий ринок. І нинішня ситуація повинна стати «відром

холодної води» як для фермерів, так і для ветеринарних

служб.

«Мені здається, що в останні кілька місяців наша

пильність зменшилася. Здавалося, що ми можемо спати

спокійно, що АЧС загрожує тільки кабанам. Нинішня

ситуація дала зрозуміти всій галузі, що АЧС — це не аб#

страктна, ілюзорна загроза, це хвороба, яка може торкну#

тися кожного свинаря», — пояснив експерт.

Те, що поява АЧС у свиней ускладнить переговори,

що стосуються експорту, в тому числі з Китаєм, раніше

визнала і заступник міністра сільського господарства

Єва Лех.

Нагадаємо, відповідно до міжнародних правил, ек#

спорт свинини можна відновити після закінчення дво#

річного строку з моменту появи останнього вогнища цієї

хвороби. 

* 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 09 грудня 2016 року

Біржа 
(зернові) 

Березень ’17 Травень ’17 Липень ’17 Вересень ’17 Грудень ’17 

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 152,94 4,1625 0,1200 4,2650 0,0950 4,3850 0,0750 4,5250 0,0625 4,7000 0,0475
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 151,93 4,1350 0,0475 4,2525 0,0475 4,3750 0,0500 4,5325 0,0600 4,7450 0,0725
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 195,11 5,3100 &0,0750 5,3375 &0,0625 5,3725 &0,0550 5,4325 &0,0550 5,5225 &0,0575
CBOT Чикаго (Кукурудза) 132,09 3,5950 0,1225 3,6625 0,1200 3,7350 0,1175 3,8025 0,1125 3,8850 0,1075 

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Січень ’17 Березень ’17 Травень ’17 Липень ’17 Серпень ’17

381,18 10,3750 0,1000 10,4850 0,1125 10,5625 0,1175 10,6175 0,1250 10,5900 0,1325

США. Ставки океанського фрахту на 09 грудня 2016 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
25&30 тис.тонн

«Handymax» 
40&46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 17 15
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 28
Південь Південної Америки (Чилі) 26
Північ Південної Америки (Колумбія) 19
Схід Південної Америки (Бразилія) 27
Західна Африка (Нігерія) 55
Східне Середземномор'я (Італія) 35
Західне Середземномор'я (Марокко) 33
Близький Схід (Єгипет) 23
Японія 34 33

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 28
Західна Африка (Нігерія) 54
Близький Схід (Єгипет) 46

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 24
Європа (Роттердам) 20
Близький Схід (Єгипет) 23

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 49
Західне Середземномор'я (Іспанія) 44
Європа (Роттердам) 40
Західна Африка (Марокко/Алжир) 44

Північно&Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 26
Південь Південної Америки (Чилі) 29
Північ Південної Америки (Колумбія) 27
Близький Схід (Єгипет) 26
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 45
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 37 27
Тайвань 25 23
Південна Корея 24 22
Японія 19 18

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 14 грудня 2016 року

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

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень '16 &1,7322 139,7575
CME – Березень '17 +0,3937 142,2770

CME – Травень '17 +0,2362 145,0328
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Січень '17 0,0000 173,0648
Euronext – Березень '17 +0,1573 174,3759
Euronext – Червень '17 +0,1573 176,9981

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Січень'17 0,0000 –
TOCOM – Березень'17 +0,5099 193,0988

TOCOM – Травень'17 +1,9548 177,4605
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень '16 &2,3516 145,9460
CME – Березень '17 +0,1470 153,4417

CME – Травень '17 +0,2205 157,6305
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Грудень '16 +0,1573 174,1137
Euronext – Березень '17 0,0000 176,7359

Euronext – Травень '17 +0,3042 178,5714
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Лютий '17 &0,0629 434,2354
Euronext – Травень '17 0,0000 432,9243
Euronext – Серпень '17 &0,1364 410,6356

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень '16 &1,2764 126,2437
CME – Березень '17 &1,5084 132,6255

CME – Травень '17 &1,5084 134,0179
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Січень '17 +1,5432 376,1085
CME – Березень '17 +1,8372 379,7829

CME – Травень '17 +1,9842 383,3103
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Грудень'16 0,0000 –
TOCOM – Лютий'17 &0,0850 441,8664

TOCOM – Квітень'17 +0,1700 416,6242
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень '16 &2,6455 342,5948
CME – Січень '17 &2,5353 345,5711

CME – Березень '17 &2,7558 350,4212
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Грудень '16 +0,3524 80,6167
CME – Січень '17 +0,3084 81,2555

CME – Березень '17 +0,2863 81,9163
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Січень '17 &1,7621 214,3130
CME – Березень '17 &1,8722 220,0397

CME – Травень '17 &1,8722 226,8678
Етанол Ціна ($) за літр

CME – Грудень '16 &0,0166 0,4402
CME – Січень '17 &0,0140 0,4225
CME – Лютий '17 &0,0132 0,4230

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME – Грудень '16 +0,0012 2,1256
CME – Січень '17 +0,0037 2,3007
CME – Лютий '17 +0,0022 2,3794

Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Березень '17 &12,5551 397,1366
CME – Травень '17 &11,2335 394,4934
CME – Липень '17 &8,5903 –
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ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 15 грудня 2016 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

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 62,55 62,75 62,80 5068 1192 &4,0% 30,6% &3,4%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 8,75 8,99 8,72 921 921 &1,5% &6,2% &1,8%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 53,40 53,99 53,40 1335 314 &0,9% 54,8% 1,5%

Ovostar Union Варшава OVO PW PLN 84,11 87,00 85,00 510 120 &3,2% 18,1% 0,0%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 7,98 8,03 8,03 251 59 3,7% 41,6% 2,7%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 0,45 0,50 0,47 30 30 10,6% &77,1% 0,0%

Агротон Варшава AGT PW PLN 4,03 4,06 4,06 88 21 15,0% 230,1% &1,9%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 1,87 1,90 1,86 58 14 3,9% 25,7% &5,1%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 2,02 2,05 2,05 31 7 0,0% 83,0% &5,1%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 15,65 16,00 16,00 25 6 5,6% 77,8% 0,3%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 3,51 5,00 4,25 2 2 0,0% &43,3% 0,0%
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •

АСТАРТА
ОПЕРАЦІЯ компанії Fairfax Financial Holdings Limited з

придбання більше 25% акцій Astarta Holding N.V. може

бути завершена у найближчі три#чотири місяці. Про це

повідомляє «Пропозиція» з посиланням на слова гене#

рального директора ТОВ Фірма «АСТАРТА#Київ» Вік#

тора Іванчика.

За його словами, компанія отримала згоду АМКУ

місяць тому. Виконання умов угоди потребувало часу,

оскільки необхідно було погоджувати її з усіма банка#

ми#кредиторами. Це практично завершено. Гендирек#

тор припустив, що угода буде завершена протягом

трьох#чотирьох місяців.

Також В.Іванчик повідомив, що свою частку в ком#

панії продає бізнес#партнер Валерій Коротков.

«Це взаємовигідна справа. Він завжди був фінансо#

вим інвестором, не глибоко залученим у повсякденне

операційне управління компанією. Він вийшов зі ста#

тутного капіталу після близько 10 років володіння акці#

ями компанії», — зазначив він.

Довідка. «АСТАРТА» — вертикально інтегрований

агропромисловий холдинг, який об'єднує шість регіо#

нальних підрозділів у Полтавській, Вінницькій, Хмель#

ницькій, Тернопільській, Житомирській та Харківській

областях. До їх складу входять дев'ять цукрових заво#

дів, агрогосподарства із земельним банком близько 245

тис. га і молочні ферми. 

Fаirfax зі штаб#квартирою в Торонто (Канада) є хол#

динговою компанією з фінансових послуг, яка через ме#

режу власних компаній здійснює інвестиційний менед#

жмент, страхування майна і відповідальності, пере#

страхування.

Миронівський хлібопродукт
АГРОХОЛДИНГ «Миронівський хлібопродукт» має

намір залучити $500 млн інвестицій на реалізацію дру#

гого етапу розвитку підприємства у Вінницькій обла#

сті. Як повідомляє Vezha, про це розповів голова Він#

ницької ОДА Валерій Коровій.

За його словами, даний етап розвитку проекту, крім

залучення масштабних інвестицій, також передбачає

створення нових робочих місць і побудову автономно#

го джерела енергії — біогазового генератора потужні#

стю 20 МВт.

Нагадаємо, за словами фінансового директора «Ми#

ронівського хлібопродукту» Вікторії Капелюшної, 2017

року компанія планує інвестувати у свій розвиток до

$160 млн.

KSG Agro
АГРОХОЛДИНГ KSG Agro у січні#вересні 2016 року

одержав $15,087 млн виручки, що на 46% більше порів#

няно з аналогічним періодом роком раніше. Про це по#

відомляє портал «Дело».

Згідно з повідомленням, при цьому чистий прибу#

ток для акціонерів компанії склав $1,9 млн проти збит#

ків $1,4 млн роком раніше.

«Дані фінансової звітності агрохолдингу KSG Agro

за підсумками трьох кварталів 2016 року вселяють опти#

мізм в акціонерів компанії, а прибуткова діяльність

KSG Agro позитивно відіб'ється на ринкових котиру#

ваннях її акцій», — розповів головний фінансовий ана#

літик рейтингового агентства «Експерт#Рейтинг» Віта#

лій Шапран.

Зокрема, він вважає, що прибутковій роботі компа#

нії за підсумками перших дев'яти місяців поточного

року сприяла її правильно обрана стратегія.

«У складних ринкових умовах KSG Agro концентру#

валася на найбільш перспективному напрямку діяль#

ності — тваринництві. З початку 2016 року закупівель#

ні ціни на свинину за кілограм живої ваги в Україні зро#

сли на 10#11%, приблизно, до 32 грн за кг. Ростуть ціни

і у наших сусідів в Німеччині на 26% до 1,6 євро за кг, в

Польщі на 29% до 6,58 злотих/кг, в Росії на 15% до 111

руб/кг. в Європейському регіоні вартість істотно коли#

вається, що відкриває перед компанією широкі ек#

спортні можливості. При цьому холдинг вже вдало ви#

користовує поточну кон'юнктуру і активно диверсифі#

кував свої продажі за рахунок динамічного нарощуван#

ня експорту живого поголів'я свиней в Грузію», — про#

коментував Віталій Шапран.

Довідка. KSG Agro — один з провідних агрохолдин#

гів України, який працює за принципом вертикальної

інтеграції. Акції холдингу включені до лістингу Вар#

шавської фондової біржі. Основною діяльністю KSG

Agro є обробка землі та виробництво сільськогосподар#

ських культур, а також виробництво свинини.

Мрія
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ господарський суд розгляне позов

BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, трастової

компанії, що діє в інтересах усіх власників єврообліга#

цій, випущених Mriya Agro Holding PLC (Cyprus) при по#

передньому менеджменті у 2011 і 2013 роках, щодо виз#

нання в Україні боргових зобов'язань компаній, що вхо#

дять до складу «Мрії» і виступали поручителями Mriya

Agro Holding PLC за цими облігаціями. Про це повідо#

мляє прес#служба компанії.

Так, згідно з повідомленням, позов поданий до Тер#

нопільського господарського суду за місцем знаходжен#

ня підприємств#відповідачів з найбільшими активами.

Позов стосується поручительств 68 компаній «Мрії»

за простроченими борговими зобов'язаннями Mriya

Agro Holding PLC на суму $573 млн (приблизно 15 млрд

грн), які складаються з непогашеної суми кредиту і від#

сотків з серпня 2014 року, коли компанія оголосила про

дефолт по євробондам.

«Це перший випадок, коли власники єврооблігацій

звертаються до українського суду з позовом про стя#

гнення заборгованості за єврооблігаціями з поручителів

— дочірніх компаній холдингу#емітента облігацій (ос#

новного позичальника)», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що основна маса єврооблігацій, ви#

пущених українськими компаніями, структурована

ідентичний структурі «Мрії»: холдингова компанія#не#

резидент виступає емітентом єврооблігацій, великий

банк — довіреною особою бондхолдеров, а українські

компанії (активи) групи емітента — поручителями за

зобов'язаннями холдингової компанії#нерезидента.

Таким чином, дана судова справа створить преце#

дент для всіх інвесторів в українські корпоративні євро#

облігації, оскільки рішення за позовом BNY Mellon до

українських компанійаАгрохолдингу «Мрія» перевірить

позицію української судової системи щодо структури

єврооблігацій, що гарантується поручительствами від

українських компаній емітента. 

Власники єврооблігацій «Мрії», серед яких великі

міжнародні фонди, такі як DuPont і Argentem Creek

Partners, розраховують на професіоналізм і компетент#

ність української судової системи і впевнені, що ця

справа стане своєрідним тестом для української право#

вої системи на здатність забезпечити і захистити права

інвесторів в разі невиконання поручителями своїх

зобов'язань за поручительствами, пов'язаним з євроо#

блігаціями. 

В агрохолдингу «Мрія» вважають, що позов є

обґрунтованим, але не впливає на процес реструктури#

зації 1,1 млрд доларів боргу, через який зараз проходить

компанія. 

«Ми розглядаємо судовий позов з боку бондхолдерів

як прагнення «зрівняти умови» для всіх сторін в про#

цесі реструктуризації, оскільки більшість наших креди#

торів#банків вже мають на руках аналогічні судові рі#

шення», — говорить генеральний директор «Мрії» Сай#

мон Чернявський. 

Довідка. «Мрія Агрохолдинг» — одна з найбільших

агропромислових компаній України. Заснована 1992

року. На сьогодні «Мрія» обробляє близько 180 тис. га

земель в Тернопільській, Хмельницькій, Івано#Фран#

ківській, Чернівецькій, Рівненській і Львівській обла#

стях.

Кернел
АГРОХОЛДИНГ «Кернел» виплатить дивіденди за 2016

фінансовий рік у розмірі $0,25 на акцію. Про це повідо#

мляє прес#служба компанії.

Згідно з повідомленням, загальна кількість акцій

компанії в обігу складає 80,7 млн штук. Таким чином, в

цілому за 2016 ФР «Кернел» виплатить $20,175 млн ди#

відендів.

Довідка. «Кернел» — найбільший у світі виробник і

експортер соняшникової олії. Серед видів діяльності:

виробництво, експорт і внутрішній продаж соняшни#

кової олії; рослинництво; експорт зернових культур;

надання послуг зі зберігання і перевалки зерна на еле#

ваторах і портових терміналах.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ



Як збудувати середньовічний
замок у ХХІ столітті?
ВОЧЕВИДЬ, мсьє Мішелю Гуйо дуже подобаються

замки. Зокрема, він є гордим замкоутримувачем Шато

де Сен#Фаржо в Бургундії. Ця поважна споруда 1453

року, коли її 1979#го придбав мсьє Гуйо, дуже потребува#

ла коштовного ремонту. 

Витрачаючи черговий мільйон на реставрацію

замку, власник винайшов геніальний бізнес#план. За 13

км від Шато де Сен#Фаржо він… почав будувати новий

замок. Так, 1997 року стартувало будівництво замку

Геделон, автентичного новотвору ХІІІ століття.

Команда археологів, архітекторів, істориків і ми#

стецтвознавців будує Геделон за традиціями, техноло#

гіями та з матеріалів ХІІІ ст. За відправну точку будів#

ництва взяли 1228 рік. Каміння видобувають у най#

ближчому кар'єрі і перевозять кінною силою. На стіни

його піднімають дерев'яним колесом. Канати — з коно#

пель, замість цементу використовують розчин з вапна і

піску. Навіть цвяхи і теракотову черепицю виготовля#

ють за технологіями XIII ст.

Такий досвід будівництва дозволяє вченим відкрити

забуті технології будівництва і спробувати моделі, гіпо#

тези і теорії. Багато нерозв'язаних питань, як будували#

ся замки у XIII ст., отримали відповіді в ході цього екс#

перименту. Над Геделоном працює близько 70 постій#

них робочих, але щороку близько 600 чоловік беруть

участь у проекті і дізнаються більше про будівельні тех#

нології, які тут застосовуються.

Це ноу#хау стало можливим завдяки вдалому розта#

шуванню бюро, під вікнами якого знаходиться закри#

тий внутрішній двір. На думку генерального директора

Vardehaugen Хакона Матре Аасарода, це дозволяє замов#

нику в прямому сенсі кімнатами прогулятися.

Як помститися клієнту?
ТУТ УЖЕ потрібен хитрий план. Мабуть усім відомо,

як будівельники мстяться нечистим на руку замовни#

кам, вбудовуючи, приміром, під дахом пляшки, які за

найменшого вітру гудуть як скажені. І дістати їх звідти

можна лише вщент зруйнувавши фасад. 

А як може помститися архітектор? Свята правда, ка#

жуть містяни, що перша громадська вбиральня в Мінсь#

ку з'явилася саме з міркувань помсти. Будівля за автор#

ством і спонсорством архітектора Стенкевича з'явилася

поблизу центральної площі міста, в Олександрівському

сквері, на початку ХХ ст. Містяни і гості насолоджува#

лися міським комфортом у вишуканому будиночку під

червоною черепицею в стилі пізнього рококо, а от один

поміщик лютував до нестями. Все через те, що цей осе#

редок комфорту до болі нагадував йому маленьку копію

його будинку. Причин називають кілька: це і справи

сердешні, коли поміщик відмовив віддати доньку заміж

за архітектора, і фінансові, мовляв, пан Чапський, як

звали поміщика, не розрахувався з архітектором за ство#

рений план будівлі. Зараз там містяться квиткові каси

Національного академічного театру ім. Янкі Купали.

Для споруди навіть вигадали се#

редньовічного власника — мсьє

Жильбера.  За легендою, мсьє

Жильбер небагатий феодал, який

отримав від свого пана дозвіл на бу#

дівництво. Відтак замок у нього теж

не виблискує пишністю і високими

стінами та буде більше схожим на

дуже розкішний і укріплений се#

редньовічний будинок. Утім, мсьє

Жильберу за феодальним ранжи#

ром і не личить змагатися у розко#

шах зі своїм паном, тож він і не заз#

нається, будує собі, на що коштів

вистачить. 

А коштів мсьє Жильберу тепер

вистачає, і навіть на подальшу ре#

ставрацію сусіднього Шато де Сен#

Фаржо. Річ у тім, що бізнес#план

мсьє Мішеля Гуйо передбачав також

туристів, яких щороку тут буває до

300 тисяч. А також, ймовірно, нау#

кові гранти тощо. 

На запитання щодо дотримання

середньовічних технологій вмурову#

вання «на щастя» у стіни незайма#

них панянок і птахів Мішель Гуйо

відповідає, що це з ним мсьє Жиль#

бер не погоджував. 

Як задовольнити клієнта?
А ТУТ потрібен не стільки бізнес#

план, скільки просто план. Очевид#

но, що у будівництві це питання

найболючіше: і план клієнту пока#

зали, і бізнес#план, і кошторис. А

клієнт вередує: мовляв, туалет хотів

золотий і з видом на море, й у ві#

тальні на нього клаустрофобія напа#

дає. А все вже збудовано… 

Щоби полегшити стосунки з

клієнтом, працівники архітектурно#

го бюро Vardehaugen з Осло (Норве#

гія) віднайшли, як продемонструва#

ти реальний (фізичний) розмір про#

екту на стадії підготовки — плани

своїх об'єктів вони креслять прямо

на асфальті в форматі 1:1.

Вони почали створювати кре#

слення прямо у дворі під вікнами

свого бюро. Для отримання рівних

ліній і прямих кутів архітектори ви#

користовують лазерні промені, а ма#

люнок наносять широкою білою

ізоляційною стрічкою і крейдою.
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