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´НІБУЛОНª ñ ТРИ В ОДНОМУ: 
ВИРОБНИК, ІНВЕСТОР, ТРЕЙДЕР

Одне з найпотужніших підприємств
агропромислового комплексу України. 
На світовому ринку компанія має репутацію
вигідного і надійного ділового партнера 
з постачання високоякісних зернових культур.

ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО ñ 
МАЙБУТНЄ ЗДОРОВОЇ КРАЇНИ

Досягти високих результатів у землеробстві,
виявляється, можливо і без використання
засобів захисту рослин і міндобрив. 
Про тридцятирічний досвід у цій царині
розповідає Герой України Семен Антонець.

Шановні читачі!

Ви тримаєте в руках перший
у 2008 році випуск укра�
їнського тижневика ділової
інформації «АГРОПРОФІ»,
який містить також дайд�
жест�вкладку «AGROPROFI»
англійською мовою, і скла�
дається з 24 сторінок. 
Англомовний дайджест
«AGROPROFI» виходитиме
як «газета в газеті» в стисло�
му адаптованому для
іноземного читача вигляді
для презентації українсько�
го АПК на міжнародних фо�
румах, виставках, конфе�
ренціях тощо. 
15�17 січня 2008 року пред�
ставники газети братимуть
участь у щорічній Міжна�
родній виставці «АГРОМЕК�
2008» у м.Хернінг (Данія) у
складі бізнес�делегації від
України. Також цей випуск
учасники публікацій газети
презентуватимуть на тради�
ційній Міжнародній вистав�
ці�ярмарку «Зелений тиж�
день», яка проходитиме 18�
27 січня в м.Берлін (Німеч�
чина). 

Мета нашої участі у цих за�
ходах – показати світовій
спільноті Україну як потуж�
ну аграрну державу за до�
помогою ділового профіль�
ного ЗМІ.
Газета має власний Інтер�
нет�сайт: www.agroprofi.com.ua,
де матеріали, що вийшли
друком у 2007 році, а також
англомовний спецвипуск
розміщено у вільному
доступі.
Сподіваємося, що підгото�
влені нами інформаційні
матеріали стануть Вам у
пригоді, сприятимуть роз�
витку Вашого бізнесу.

З повагою, 

Редакція «Агропрофі»

На українському столі завжди

має бути сало. Словосполу�

чення «українське сало» так

само природно звучить, як

«італійська піца», «німецьке

пиво», «російська горілка», бо

об'єднуються вони загальним

поняттям – національний про�

дукт.

ЗАНАДТО гіперболізована (осо�

бливо в анекдотах) любов україн�

ців до сала має свої історичні пе�

редумови. Вважається, що нашій

зазвичай працьовитій хлібороб�

ській нації настільки набридли

постійні навали кочових племен,

що не залишали їм іншого вибо�

ру, як вирощувати свиней. На�

падники забирали зерно, курей,

корів, а свиней не чіпали. Адже

вживати свинину мусульманам

заборонено Кораном. За іншими

віруваннями, наприклад, в Індії

та Ірані, кабан вважається свя�

щенною твариною. Для Північ�

ної Європи вепр  – символ безза�

вітної хоробрості, у скандинавів

– символізує родючість і урожай. 

Згідно з дослідженнями вче�

них, найближчим генетичним ро�

дичем людини є свиня. Подейку�

ють, що свого часу науковці з по�

літиками дуже сперечалися, кого

саме слід засилати у космос перед

людиною для експериментів –

собак чи свиней. За енергетич�

ним балансом свинина якнайкра�

ще підходить до системи травлен�

ня людини. Як стверджують ме�

дики, холестерину в салі вдвічі

менше, ніж у вершковому маслі.

Свинарство традиційно –

найбільш рентабельна і популяр�

на у світі галузь тваринництва.

Зумовлено це багатоплідністю і

швидкими темпами зростання

поголів'я свиней, недорогою кор�

мовою базою і утриманням. А та�

кож, повторимося, відмінними

смаковими якостями і харчовою

цінністю свинини.

Людина навчилася оптимізу�

вати технологічні процеси і у

промислових масштабах відтво�

рювати властиві тваринам умови

існування, а отже, найбільш пов�

но використовувати їхню гене�

тичну продуктивність. Інтенсив�

ні технології промислового ви�

робництва дали змогу минулого

року довести чисельність пого�

лів'я свиней у світі майже до од�

ного мільярда.

Свинарство набуло переваж�

ного розвитку в районах інтен�

сивного землеробства і проми�

слової переробки сільськогоспо�

дарської сировини. 

У світі існує безліч технологій

і методів виробництва свинини.

Серед європейських виробників

Данія, безумовно, займає провід�

ні позиції з виробництва і пере�

робки свинини. У цьому сенсі на�

ші виробники давно вже зверну�

ли погляд на цю країну, де при 5

млн. жителів утримується 25 млн.

свиней. 

І хоча за цими технологіями

нарощування сала не є пріорите�

том, – ставка робиться на м'ясо –

редакція «Агропрофі» вирішила

відрядити своїх представників до

Данії на найбільшу в Північній

Європі виставку механізації

сільського господарства і тварин�

ництва «АГРОМЕК». Як то ка�

жуть, і на людей подивитись, і на

свиней. Ну, і себе, вірніше, агро�

промисловий комплекс України

показати.

Про корисне харчування і найближчих генетичних родичів

КОМПАНІЇ
ПЕРША ВІРА ПАНА КУРЧАКА

У 2005 році до складу агропромислової
групи «Пан Курчак», добре відомої 
на українському ринку м'яса птиці, 
увійшло ТОВ «Віра/1», яке займається
виробництвом свинини. 

БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
ЯК ЗНАЙТИ ЮРИСТА 
´НА ВСІ РУКИª

В умовах жорсткої конкуренції недостатньо
просто взяти і увійти на будь/який ринок.
Треба ще подбати про свою юридичну
безпеку. 
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КОМПАНІЇ
ОДНА З КРАЩИХ 
УКРАЇНСЬКИХ ФЕРМÖ В ДАНІЇ

Десять років тому підприємець Олександр
Мостіпан узяв в оренду 500 га землі, щоб
займатися свинарством. Нині «Нива
Переяславщини» – одне з найпотужніших
підприємств галузі. 177

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» на 2008#й рік 
в будь#якому поштовому відділенні за каталогом 

або через Редакцію за тел. (044) 236#02#08
і щотижня отримуйте корисну 

Інформацію для Голови!

Наш індекс:98990



Тетяна Шелкопляс

СЕРЕД представників вітчизняної

делегації: високопосадовці на чолі

з заступниками міністра аграрної

політики України Валентиною

Завалевською та Сергієм Мель�

ником, фахівці профільного міні�

стерства та облдержадміністрацій,

керівники та представники по�

тужних і середніх агропідпри�

ємств, професійних та громадсь�

ких об'єднань, науковці, журналі�

сти аграрних ЗМІ.  

Минулого року не менш пред�

ставницьку делегацію очолював

міністр аграрної політики України

Юрій Мельник у рамках продов�

ження існуючого співробітництва

України та Данії в галузі агропро�

мислового виробництва. До про�

грами перебування було включе�

но відвідування провідних дансь�

ких сільськогосподарських під�

приємств, зокрема заводу з вироб�

ництва твердих сирів «Арла Фудс»

та найбільшого м'ясопереробного

комбінату із забійним цехом кор�

порації «Деніш Краун». 

Наші фахівці ознайомилися з

представленим на виставці

«АГРОМЕК�2007» досвідом світо�

вих виробників сільськогосподар�

ських машин та обладнання, дося�

гненнями  у розвитку агроеколо�

гічних технологій, галузі племін�

ного тваринництва, сучасних тех�

нологій харчової та переробної

промисловості. Під час відвідання

заходу було проведено переговори

з Міністром продовольства,

сільського господарства та ри�

бальства Данії Хансом Крістіаном

Шмідтом, Головою правління

сільськогосподарської Ради Данії

Петером Гемельке, Головою по�

стійного Оргкомітету виставки

«АГРОМЕК» Петером Хансеном.

Зокрема, було досягнуто домовле�

ності про запрошення України на

виставку у 2008 році та безкоштов�

ну організацію стенду площею 30

кв.м. на тему «Інвестиційні мо�

жливості України». Також українці

взяли участь у  роботі семінару

щодо можливостей українсько�

данського співробітництва в аг�

рарному секторі. 

Цей візит і досягнуті попередні

домовленості передували офіцій�

ному візиту Президента України

Віктора Ющенка до Данії 15�16 бе�

резня минулого року і підписанню

Меморандуму між Міністерством

аграрної політики України та

Міністерством продовольства,

сільського господарства і рибаль�

ства Королівства Данія про еконо�

мічну, наукову і технічну спів�

працю у сфері сільського госпо�

дарства та харчової промисловості.

З української сторони Мемо�

рандум підписав Юрій Мельник, з

данської – Ханс Крістіан Шмідт.

Президент України Віктор

Ющенко зустрівся також з прин�

цом Данії Йоакімом, який під�

твердив свою готовність знову від�

відати нашу країну на чолі делега�

ції ділових кіл.  Королівський на�

щадок є фахівцем агропромисло�

вої сфери і безпосередньо опіку�

ється в країні проблемами сільсь�

кого господарства. Попередній

його візит в складі данської біз�

нес�делегації відбувся у вересні

2006 року. 

В економіці обох країн аграр�

ний комплекс є винятковою лан�

кою, що забезпечує стабільне со�

ціально�економічне становище

суспільства та продовольчу безпе�

ку. Так, у 2006 році зовнішньотор�

говельний оборот між Україною та

Данією становив майже $33,4

млн., у тому числі імпорт – $28,2

млн.  Щодо імпорту, то найбільша

частка припадає на живі тварини,

рибу, ракоподібні молюски, готові

та консервовані продукти з риби

та ракоподібних, маргарин, виро�

би із зерна і хлібних злаків й інші

харчові продукти. Експорт порів�

няно з 2005 роком збільшився на

22% – до $5,2 млн. – за рахунок

олії, рослинної сировини, плодів

горіхів та цедри.

За 11 місяців 2007 року товаро�

оборот сільськогосподарської про�

дукції між Україною та Данією

становив $35,2 млн., з яких ек�

спорт з України становив $3 млн.,

а імпорт – $32,2 млн. Серед ек�

спортної продукції були, в основ�

ному, плодоовочеві культури, горі�

хи та цедра; залишки і відходи хар�

чової промисловості. Імпортува�

лися риба, ракоподібні, молюски;

маргарин й інші харчові продукти.

Програма нинішнього перебу�

вання також обіцяє бути цікавою і

змістовною. Вона передбачає ді�

лові зустрічі на високому рівні з

фахівцями Сільськогосподарської

ради Данії, данської адміністрації

з питань продовольства і ветери�

нарії, керівництвом оргкомітету

«АГРОМЕК». Робота на виставці

цього разу триватиме цілий робо�

чий день, адже організатори обі�

цяють збільшення і числа учасни�

ків, і кількості цікавих розробок,

як тих, що вже з успіхом застосо�

вуються в світі, так і тих, що тіль�

ки�но впроваджуються. Про все

це, а також про роботу і досвід

провідних агропідприємств Данії

пропонуємо читати впродовж

року в нашому виданні.

СПІВПРАЦЯ Вдруге представницька українська делегація з майже сотні
фахівців АПК 15!17 січня 2008 року здійснить робочий візит до Королівства
Данія в рамках роботи 33!ї міжнародної виставки АГРОМЕК!2008.

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2008#й рік 

в будь#якому поштовому
відділенні або через Редакцію 
і щотижня отримуйте корисну 

Інформацію для Голови!
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індекс:98990
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Артем Житков

ДЕСЯТИХВИЛИННА щоденна

т е л е п р о г р а м а « А г р а р н а

країна», яка виходить з поне�

ділка по п'ятницю о 09:15 на

Першому Національному, – но�

вий цікавий проект компанії

«ESGroup», впевненого лідера

на ринку ділової телевізійної ін�

формації. 

Це – передача, з якою варто

починати робочий день кожно�

му агропрофесіоналу. Саме її пе�

регляд дасть можливість за ко�

роткий проміжок дорогоцінно�

го часу отримати конкретні ре�

цепти та прогнози, аналіз цифр

і тенденцій, а також регулятор�

ної політики держави, корисну

інформацію про нові перспек�

тивні підходи в агровиробництві

та переробці. 

Подача інформації – дина�

мічна та агресивна. Ведучі про�

грами – Віта Євтушина та Ко�

стянтин Мельник – повідомля�

ють про становище на світових

ринках, наводять дані з аграр�

них бірж, прогнози на врожай,

безліч іншої оперативної бізнес�

інформації. Програма подає

огляди ринків фінансових по�

слуг, динаміку цін на насіння,

добрива, пальне, корми. Часті

гості студії – провідні експерти

галузі. 

Щосуботи о 14:00 виходить

підсумковий тижневий випуск

тривалістю півгодини. Один із

блоків суботньої програми –

огляд ділової аграрної преси, з

якого глядач, зокрема, може ді�

знатися про найцікавіші матері�

али, опубліковані у свіжому чи�

слі газети «Агропрофі».

Ділові новини 
аграрної країни
Business news of agricultural country

Україна�Данія 2007�2008
Ukraine�Denmark 2007�2008

Видатки Держбюджету 2008
на АПК
Budget of Ukraine 2008 

for the agricultural sector

ДЕРЖАВНИЙ бюджет України на 2008 р. передбачає загальні ви�

датки на агропромисловий комплекс  у 2008 р. у розмірі 11 млрд.

грн. проти передбачених на минулий рік 8,235 млрд. грн. 

Згідно з документом, зокрема, із загального фонду держбюдже�

ту цього року на АПК буде виділено 7,942 млрд. грн., із спеціаль�

ного – 3,074 млрд. грн. 

На бюджетну тваринницьку дотацію і підтримку виробництва

продукції рослинництва в 2008 р. держава виділить 2,522 млн. грн.

(у 2007 р. – 2,333 млн. грн.), на здешевлення кредитів – 700 млн.

грн. (667 млн. грн.), на підтримку фермерських господарств – 60

млн. грн. (38 млн. грн.). 

При цьому на рівні прийшлого року залишені витрати загаль�

ного фонду держбюджету на часткову компенсацію аграріям вар�

тості складної сільськогосподарської техніки (100 млн. грн.), а та�

кож на селекцію в рослинництві (90 млн. грн.) і тваринництві

(125 млн. грн.).



180 днів довкола 
валютних платежів
НАБУЛИ чинності зміни до
Закону України «Про порядок
здійснення розрахунків в
іноземній валюті». Так, рані�
ше виручка резидентів у іно�
земній валюті підлягала за�
рахуванню на їхні валютні ра�
хунки в уповноважених бан�
ках у строки виплати забор�
гованостей, зазначені в кон�
трактах, але не пізніше 90 ка�
лендарних днів з дати митно�
го оформлення продукції, що
експортується. У разі експор�
ту робіт (послуг), прав інте�
лектуальної власності – з мо�
менту підписання акта або ін�
шого документа, що засвідчує
виконання робіт, надання по�
слуг, експорт прав інтелекту�
альної власності. Відтепер
цей строк, як і строк відстро�
чення поставки, продовжено
до 180 днів. 
Змінами встановлено, що ці
строки можуть бути продов�
жені центральним органом
виконавчої влади з питань
економічної політики у разі
виконання резидентами опе�
рацій за договорами вироб�
ничої кооперації, консигна�
ції, комплексного будівниц�
тва, тендерної поставки, га�
рантійного обслуговування,
поставки складних технічних
виробів і товарів спеціально�
го призначення.
Крім того, передбачається,
що Національний банк Укра�
їни має право встановлюва�
ти строк, протягом якого
куплена резидентом на між�
банківському валютному
ринку України іноземна ва�
люта для забезпечення вико�
нання зобов'язань перед не�
резидентом має бути вико�
ристана за призначенням, і
порядок її продажу в разі
недотримання резидентом
цього строку. Індивідуальну
ліцензію НБУ замінено в за�
коні на висновок централь�
ного органу виконавчої вла�
ди з питань економічної по�
літики. 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ

підприємство «НІБУЛОН» – вер�

тикально інтегрована структура,

яка займається вирощуванням

зернових і олійних культур, їх

зберіганням і відвантаженням із

власного перевантажувального

терміналу в м.Миколаїв із вихо�

дом у Чорне море. На сьогодні це

один з найсучасніших в Європі

високотехнологічний комплекс

місткістю 133 тис. тонн зерна,

здатний за добу переробляти і

відвантажувати 20�25 тис. тонн.

Термінал був визнаний кращим

промисловим об'єктом 2004 року

в державі, і відтоді став візитною

карткою не лише «НІБУЛОНА»

та міста Миколаєва, а й України.

СП «НІБУЛОН» – одноліток

незалежної України. За шістнад�

цять років роботи компанія набу�

ла статусу національного сіль�

госпвиробника, інвестора і зер�

нотрейдера, перетворилася на од�

ного з найвпливовіших учасників

ринку зернових і олійних культур.

Такого успіху вона досягла завдя�

ки виваженій стратегії ведення

бізнесу, дотриманню високих тех�

нологій сільгоспвиробництва,

власноруч підготовленій команді

фахівців. 

Сьогодні 24 філії компанії

розташовано у восьми регіонах

України: Вінницькій, Луганській,

Миколаївській, Полтавській,

Харківській, Хмельницькій, Чер�

каській, а з осені 2007 року в

Сумській областях. Понад 15 тис.

власників землі  довірили їй

близько 70 тис. га. сільгоспугідь. 

Філософія компанії – чесний

і прозорий бізнес, що поклика�

ний зміцнювати економічний по�

тенціал України, гідно предста�

вляти її в світі як потужну аграрну

державу. Для отримання зерна,

яке відповідає світовим стандар�

там якості, необхідно забезпечи�

ти його високі товарні кондиції.

Тому «НІБУЛОН» щороку будує

в означених регіонах України но�

ві елеваторні комплекси ємністю

30�60 тис. тонн кожний, оснаще�

ні повним комплексом лабора�

торного, очисного, сушильного

та перевантажувального облад�

нання фірм «Mathews Company»,

«SCAFCO Corporation» (США),

«Cimbria Unigrain A/S», «A/S J.C.

Lokkes Maskinfabric», «SIMATEK

A/S» (Данія), «FOSS ANALYTI�

CAL AB» (Швеція),  «AGCO

GmbH», «CLAAS Gruppe»,

«Lemken GmbH & Co. KG» (Ні�

меччина), «Perten Instruments AB»

(Данія), «Chopin» (Франція),

«Dickey�John Products» (США),

«Элеватормельмаш» (Росія).

Стратегія «НІБУЛОНА», спрямо�

вана на наближення зерноприй�

мальних потужностей до потуж�

ностей виробничих, забезпечує

не лише власні потреби компанії,

а й дає змогу малим та середнім

агропідприємствам в регіонах от�

римати послуги європейської

якості з приймання та зберігання

зерна. 

СП «НІБУЛОН» – націо�

нальний інвестор, вкладення

якого в сільське господарство пе�

ревищили 1 млрд. грн. Три остан�

ні  маркетингові роки поспіль

компанія утримує перше місце

серед українських експортерів

зерна, її діяльність відзначено

почесною грамотою Міністер�

ства аграрної політики України в

номінації «Зернотрейдер року».

Загальний обсяг перевалки сіль�

госппродукції через термінал в

Миколаєві, тільки в 2005/2006

маркетинговому році перевищив

1,7 млн. тонн. На зовнішньому

ринку компанія реалізує зерно

країнам Європи, Африки і Пів�

денно�східної Азії.

Упродовж усього періоду

діяльності «НІБУЛОН» упевнено

доводить, що майбутнє українсь�

кого села – за молоддю. У компа�

нії працює 2,5 тисячі чоловік, се�

редній вік яких становить 29 ро�

ків. Компанія охоче надає мо�

жливість студентам проходити

практику у своїх підрозділах,

більшість із них згодом залиша�

ються тут працювати. Виховання

власних кадрів – один із чинни�

ків успіху, вважає її генеральний

директор Олексій Вадатурський,

тому молодим довіряють і нада�

ють їм можливість для самореалі�

зації і кар'єрного зростання. 

Серед інших підприємств га�

лузі СП «НІБУЛОН» виокрем�

лює постійна соціальна відпові�

дальність за регіони, де компанія

працює. Регулярно вкладаються

кошти в придбання медичного

обладнання для лікувальних за�

кладів, комп'ютеризацію шкіл,

газифікацію сіл, прокладання

доріг, ремонт об'єктів соціально�

культурного призначення. Це

дає можливість формувати суча�

сну інфраструктуру сільської

місцевості, заохочувати людей

жити і працювати в аграрному

секторі.

Держава високо оцінила робо�

ту компанії та її керівника. В ли�

стопаді 2007 року Олексій Вада�

турський  удостоєний найвищої

державної нагороди – звання Ге�

рой України за видатний особи�

стий внесок у зміцнення потен�

ціалу агропромислового комплек�

су, організацію і забезпечення до�

сягнення стабільно високих по�

казників у виробництві сільсько�

господарської продукції, розвиток

соціальної сфери. Тепер і до під�

приємства, і до його керівника

виставлятимуться більш жорсткі

вимоги. Але команда «НІБУЛО�

НА» до цього готова і упевнено

дивиться в майбутнє.
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ЛІДЕР Провідний національний сільгоспвиробник, інвестор і зернотрейдер «НІБУЛОН» – одне з
найпотужніших підприємств агропромислового комплексу України. На світовому ринку компанія має
репутацію вигідного і надійного ділового партнера з постачання високоякісних зернових культур.

«НІБУЛОН» – три в одному: 
виробник, інвестор, трейдер
«NIBULON» – three in one: producer, investor, trader

Перевантажувальний термінал ТОВ СП «НІБУЛОН» для зернових і олійних культур, м.Миколаїв
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ЦЯ ЛЮДИНА вже стала живою

легендою. Третього січня випов�

нилося 57 років, як Володимир

Плютинський очолює господар�

ство «Зоря» на Рівненщині. Ре�

корд не тільки український, а й

світовий. 

Володимир Антонович ще й

досі сповнений планів та мрій.

«Мені треба три роки», – каже він.

Саме за цей термін господарство

«Зоря» стане ще багатшим, ще

більш сучасним. А потім, вважає

голова, вже можна буде й відпочи�

ти. Та не дуже віриться, що ця лю�

дина зможе залишити своє госпо�

дарство. Він – із тих одержимих,

які ніколи не облишать справу

свого життя просто так. Бо «Зоря»

– це все одно, що його власна ди�

тина, яку він підняв, виплекав,

виховав, щоб осявала вона своїм

світлом всю мальовничу Рівнен�

щину.

Так, він має цілу низку дер�

жавних нагород, але який орден

може променіти яскравіше за

вдячний блиск в очах його праців�

ників та односельців?

«Якщо б я працював тільки на

себе, то був би мільйонером», –

каже Володимир Антонович. А

нам дуже важко уявити таке – щоб

людина ця не думала про інших.

Він просто не може так. Може ба�

гато що зробити – але для людей. 

Працюйте, Володимире Анто�

новичу, творіть мрію на землі!

АГРОПРОФІ

№ 1�2 [017] 11 січня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaОСОБИСТІСТЬ4

Скільки мільйонів 

треба Україні

– ЯКЩО говорити взагалі про зе�

млеробство, то сьогодні вирощу�

вати високі врожаї за інтенсивних

технологій, в принципі, не важко.

Є безвідвальний обробіток ґрунту,

відповідні пестициди і міндобри�

ва, є техніка для збирання та збе�

рігання. Завдяки нашому природ�

ному потенціалу, за розрахунками,

Україна може виробляти навіть

100 млн. т зерна за рік. Я не засу�

джую бізнес і не намагаюся тих,

хто працює в такий спосіб, ні в чо�

му звинувачувати. Це, без сумніву,

талановиті люди, які створили по�

тужні великі господарства, які об�

робляють по 50�100 тис. га землі.

І я не кажу, що проти них треба

боротися, бо це безглуздо.

Якщо дати волю капіталу, він

виростить ці 100 мільйонів. Але у

мене виникає питання: «Навіщо?»

Кажуть, щоб був добробут, щоб

краще жилося. Я вважаю, що та�

кої потреби для України сьогодні

немає. Ми не настільки голодна

нація, щоб споживати захімізовані

продукти.  

А що  ж насправді потрібно лю�

дині? Чисте повітря, вода і харчі. 

Одна справа, вирощувати ін�

тенсивно кукурудзу або ріпак на

технічні потреби – біодизель чи

ще щось, тут я згоден. А для хар�

чування потрібен чистий якісний

продукт. Овочі, які забезпечують

людину вітамінами, ми вирощує�

мо на пестицидах. Хіба нікому об�

полоти ту помідорину? У нас же

безробіття!

Найбільше вартує 

здоров'я людини

– Я НАДТО давно працюю на зе�

млі й можу стверджувати, що ор�

ганічне землеробство потребує ви�

щого інтелекту, більше знань,

більше клопоту. Більше людської

праці. Я не проти цивілізації. Але

людина природно живе і працює

на землі. Хіба ви не згодні, що в

Києві вже нічим дихати, я там за�

дихаюся від нестачі повітря.

Але нас давлять великі гроші.

Кажуть, гроші – це зло, та коли

ходиш по базару – цього зла не

вистачає. Правильно. Та давайте

визначимося, чим і за що плати�

мо. Прагнемо мати прибутки і

надприбутки. І при цьому нехтує�

мо власним здоров'ям. 

Треба виробляти чисту при�

родну продукцію – не кажу, що

для усього населення (хоча і це б

не завадило). Цивілізоване сус�

пільство зобов'язане дати дітям,

хворим, літнім людям чисті харчі.

З цього потрібно починати. 

Ми так багато говоримо про

добробут, пишемо безліч держав�

них програм. Але й досі немає за�

гальної ідеології – до чого ми

прагнемо. Якщо йдеться про доб�

робут людини, то на першому міс�

ці в забезпеченні цього має бути

здоров'я. Все дуже просто і цілком

реально: в нашій державі чверть

світових запасів чорноземів. А лю�

дей скільки від загального народо�

ГЕРОЙ УКРАЇНИ

МОНОЛОГ ЕНТУЗІАСТАСамоорганізація – 
гарного бізнесу запорука
Self�organization is a pledge of a successful business

ОБ’ЄДНАННЯ В Україні існує недержавна фахова організація – Всеукраїнський союз
сільськогосподарських підприємств, який об'єднує близько 14 тисяч господарств в усіх регіонах.

«ДОПОМОЖИ собі сам» – влуч�

ний лозунг сільгоспвиробників,

які не звикли чекати манни не�

бесної. Саме такі люди, ділові та

самостійні, створили у лютому

2001 року Всеукраїнський союз

сільськогосподарських підпри�

ємств (ВССП), реформувавши

Всеукраїнську Раду колективних

сільськогосподарських підпри�

ємств, засновану в 1992 році. 

ВССП об'єднує великі за об�

сягом виробництв господарства.

Це недержавна і неприбуткова

організація, яка формується на

добровільних засадах. По суті, во�

на – аналог потужних та впливо�

вих фахових об'єднань, які існу�

ють в багатьох розвинених краї�

нах світу. 

Очолює ВССП Олександр

Боровик, директор агрофірми

«Авангард�А» Коропського райо�

ну Чернігівської області, – гар�

ний організатор, досвідчений ке�

рівник, відомий громадський

діяч, Герой Соціалістичної Праці,

Герой України. Першими заступ�

никами голови ВССП є Василь

Ярошовець, Президент Націо�

нальної асоціації агроторгових

домів України, та Юрій Карасик

– почесний член УААН, голова

ради Національного об'єднання з

племінної справи в тваринництві

«Укрплемоб'єднання». Заступни�

ками голови об'єднання обрані:

Анатолій Криворучко, Герой Ук�

раїни, директор СТОВ «Агрофір�

ма «Новий шлях»; Микола Пана�

сюк, директор Агрокооперативу

приватних пайовиків; Василь Пе�

тринюк, Герой України, директор

ТОВ «Старт», Володимир Про�

ценко – засновник Агропроми�

слового концерну «Колос».

Вищий керівний орган ВССП

– Конференція. Вона затверджує

установчі документи та обирає

керівний орган – Раду, до якої ре�

гіони на принципах рівноправно�

сті рекомендують по два своїх

представники. Всі ці люди – ві�

домі в країні аграрники, вчені,

представники бізнес�структур та

агропідприємств. 

Регіональні об'єднання Сою�

зу організували близько 14 тис.

господарств із 490 сільських ра�

йонів, 24 областей та Автономної

Республіки Крим. До керівних

органів входять 15 тисяч вироб�

ничників.

Прагнення та цілі. Основною

своєю метою ВССП вважає

об'єднати зусилля великих сіль�

госппідприємств у справі наро�

щування обсягів виробництва,

поліпшення якості продукції,

створення сприятливих умов для

життя та праці простих селян. 

ВССП також всебічно сприяє

завершенню реформ в АПК, для

того, щоб формувалися нові

сільськогосподарські структури

на основі приватної власності на

землю та майно. Інше завдання –

забезпечувати правові гарантії

діяльності членів Союзу, предста�

вляти їхні інтереси в законодав�

чих та державних органах і гро�

мадських організаціях. Важливою

є діяльність із залучення інвести�

цій, допомоги в розвитку інфра�

структури на селі, всебічного ін�

формаційного забезпечення ви�

робників. І, звісно, ведеться ве�

лика робота із впровадження нау�

ково�технічних досягнень, пере�

дових форм організації праці та

виробництва.

При поглибленні адміністра�

тивної реформи окремі функції

державних органів поступово пе�

реходитимуть до самоврядних ор�

ганізацій, а отже, перспективи у

Всеукраїнського союзу сільсько�

господарських підприємств дуже

великі. 

А поки що ця неурядова ор�

ганізація бере активну участь у

законодавчій роботі, розробці та

реалізації державних програм.

Адже хто краще може знати

справжні потреби села, ніж самі

професіонали,  виробники�

практики.

Патріарх української ниви
Patriarch of Ukrainian fields

ДОВІДКА: ПЛЮТИНСЬКИЙ Володимир Антонович. Почесний
голова правління ЗАТ «Агропромислова корпорація «Зоря».
Член�кореспондент Міжнародної кадрової академії (ЮНЕСКО),
почесний член Української академії аграрних наук. Двічі Герой
Соціалістичної Праці, Тричі кавалер Ордена Леніна. Заслужений
працівник сільського господарства України. Обирався депутатом
Верховної Ради УРСР VII�XI скликань, народним депутатом СРСР.
З 1998 по 2006 рр. – народний депутат України.

Очільники ВССП (зліва направо):  Василь ЯРОШОВЕЦЬ, Олександр БОРОВИК та Володимир ПРОЦЕНКО



населення? Крихта в морі. Так от,

наш український народ має харчу�

ватися чистими продуктами і бути

найздоровішим у світі. 

Щоб не бути голослівним, да�

вайте застосуємо просту арифме�

тику. Якщо у нас 30 млн. га землі в

обробітку. Припустімо, що 50%

становитимуть зернові культури –

то це 15 млн. га. Якщо урожай�

ність брати по 30 ц/га, то це буде

45 млн. т зерна. А тепер уявіть, що

ці 45 млн. тонн зерна були б еко�

логічно чистими?!

Ручна праця 

сумісна із прибутком

– У СВІТІ багато визначних по�

статей. От і наша держава намага�

ється віднайти свою сотню ви�

значних українців. І серед перших

тут – Григорій Сковорода, котрий

для нас став взірцем у своїй жит�

тєвій філософії. Він вважав, що

кожна родина має працювати так,

щоб не голодувати, і забезпечувати

себе  сама. Він агітував за сталий

розвиток села. І основою такого

сталого розвитку має бути близь�

кість до природи, дбайливе ста�

влення до землі. 

Я говоритиму про досвід робо�

ти нашого господарства. Ми вже

30 років не оремо і отрутохімікатів

не вносимо, 12 років – без міндоб�

рив. А середня врожайність зерно�

вих цього несприятливого посу�

шливого року становила 47 ц/га.

Озима пшениця дала 62 ц/га, яч�

мінь – 33 ц/га, а зазвичай на рівні

48 ц/га; добрий урожай гречки –

це 20 ц/га, нині отримали 17 ц/га.

Ріпак в нашій зоні сіяти недореч�

но. Тут добре ростуть пшениці, то

ж їх і треба вирощувати. Рослин�

ницька продукція, яку ми виро�

бляємо, переважно йде на тварин�

ництво. Ми маємо хіба не найчи�

стіше і не найякісніше в країні мо�

локо. Надій на корову, а їх у нас

1700 голів, – близько 6 тис. л мо�

лока. Ми продаємо на рік 700 тонн

ялового м’яса, 7 тис. т молока – це

все чистий продукт, без стимуля�

торів росту.

Так, у нас більше ручної праці.

Але й прибутки ми отримуємо не�

погані. Дбаємо про людей. По�

стійно будуємось. Зараз зводимо

другу церкву...

Черв'як як символ родючості

– ДО НАС постійно їздять по нау�

ку, але переважно із�за кордону.

Земля, яка не кропиться і не тра�

виться, живе природно, в ній існує

біота. Усім подобається, але я кож�

ному відвідувачу кажу, що ви тіль�

ки побачили і почули про органіч�

не землеробство. Але головне – це

треба все зрозуміти, змінити своє

ставлення і до природи, і до себе

самого. 

Два роки тому ми приймали ро�

дину фермерів із Данії, торік – 37

фермерів з Австралії і потім науков�

ців з Америки, цього року – бос�

нійських фермерів, які намагаються

запровадити у себе органічне земле�

робство. Щоб не ганяти повітря

розповідями, я завжди пропоную

їхати на поле. Бо найкращий аналіз

– на полі. В машині в мене є неве�

личка лопаточка шириною леза 5

сантиметрів. Кожен охочий може

копнути. Я копнув раз – дощовий

черв'як, знову копнув – знову

черв'як. Після п'ятої спроби ні в ко�

го питань не виникає. А давайте на

полях, що хімізуються, знайдемо

бодай одного черв'яка…

Чисті харчі 

в заручниках у політики

– ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ якості

продукції ми будуємо лабораторії,

як от у Мельничуків в НАУ. Хай

вони будуть, але лабораторні до�

слідження не вирішують проблему

якості харчування. Вони можуть

визначити наявність отрути в хар�

чах. Вирішить проблему загально�

державна політика виробництва

екологічно чистої продукції з виз�

наченням природних зон і госпо�

дарств, віддалених від промисло�

вих об'єктів, надання їм відповід�

ного охоронного статусу. Такі є в

усіх регіонах України. І це цілком

реально зробити. Тут можна було

б виробляти чисту пшеницю, греч�

ку, молоко.

Наше господарство відоме ви�

робництвом чистої продукції вже

30 років. Але поруч земля оренду�

ється іншими структурами, де хі�

мією обробляються, наприклад,

цукрові буряки 6 разів на рік. А ці

землі часто безпосередньо сусідять

із селом. А якби цим маленьким

краплинкам, як, наприклад, наша

у 8 тис. га, був би наданий статус

якогось заповідника, абощо. Ди�

віться що ж виходить зараз: основ�

на маса людей уклали з нами до�

говори оренди на 25 років. Але

близько десяти селян одноосібно

ведуть господарювання на своїх

паях, і почали кропити ці чисті від

бур'янів і хімії землі . Хіба не мож�

на без цього обійтися. От вам при�

клад безглуздя.

Науку – землеРОБАМ

– ЩЕ 1987 РОКУ газета «Ізвестія»

надрукувала про нас невеличкий

матеріал «Урожай без гербіцидів».

Відтоді почалося поширення ін�

формації про наші здобутки на

широкий загал.

Повторюся, що без отрутохімі�

катів ми працюємо вже 30 років,

без міндобрив – 12. Поки ми впро�

ваджували «безвідвалку», багато

науковців захистилися з нашої те�

ми. А коли ми перейшли на орга�

нічне землеробство, відмовилися

від хімії, досліди чомусь припини�

лися. За радянських часів з ініціа�

тиви тодішнього аграрного мі�

ністра Юрія Карасика ми побуду�

вали такий собі науково�дослід�

ний комплекс на 30 осіб, де можна

і жити, і працювати. Наразі він по�

рожній. Але ми готові чи то відро�

дити, чи то започаткувати прове�

дення досліджень, наукових роз�

робок тощо, щоб досвід органіч�

ного землеробства поширювався.

За ним майбутнє, якщо ми не хо�

чемо втратити найцінніші наші

скарби – землю і людей. Адже, ко�

ли В.Докучаєв (вітчизняний вче�

ний�ґрунтознавець (1846�1903) –

прим.ред.) робив аналіз ґрунтів в

нашій зоні, гумус становив 10�

12%. Зараз в середньому по госпо�

дарству землі мають 5,1% гумусу. А

так в окремих господарствах – у

межах 2�2,6%, але є і ще гірші.

Тобто ми в Україні господарю�

ємо як безжальні землекористува�

чі, а зовсім не як землероби, які

повинні землю не лише обробля�

ти, експлуатувати, а й «землю ро�

бити» – берегти і відновлювати…

Партія не проти – 

Боже помагай!

– У 1975 РОЦІ я став головою кол�

госпу ім.Орджонікідзе, де було 3,5

тис га землі. Країною тоді, як ка�

жуть, блукали думки про безвід�

вальний обробіток ґрунту, на Ціли�

ні його застосовували з середини

шестидесятих. Була радянська

ґрунтообробна техніка, плоскорізи.

Я був прихильником цього методу.

Бо ще в дитинстві звернув увагу на

те, що край поля або по обніжку

колоски завжди були дужчими, ви�

живали навіть у морози і посуху, то�

ді як на зораному полі посіви гину�

ли. Через те, що я прийшов з пар�

тійної роботи, ніхто нам особливих

перепон не чинив, тому ми відразу

впровадили «безвідвалку». До орга�

нічного землеробства спочатку

приглядалися. А поштовхом стало

те, що я побачив рани на руках аг�

ронома, його вже немає серед жи�

вих, який колотив отруту для обро�

бітку ґрунту. У 1978�му ми відмови�

лися від отрутохімікатів. 

Структуру посівних площ не

змінювали. Шість років тому при�

єднали занапащену землю сусід�

нього господарства. Тепер маємо

8 тис. га. Техніка уся наша – і

трактори, і сівалки, і плоскорізи,

але ми останні вже майже не ви�

користовуємо. 

Проте маємо власне ноу�хау:

працюємо культиваторами, на

яких за нашими кресленнями у

Калинівці Вінницької області пе�

реобладнали стойки і лапи. Ці ла�

пи ми змусили йти плоскорізно,

адже коли постійно зрізувати

бур'яни, вони самі гинуть. На

жаль, наша лапа не самозагострю�

ється, швидко затуплюється. Над

цим іще працюємо…

Сидерати врятують землю

– ОТ МАЄМО бідне поле. Його

треба відновлювати. Найкраще ви�

користовувати багаторічні трави.

Наприклад, еспарцет – наше не�

примхливе бобове чудо, яке засто�

совуємо вже років вісімнадцять.

Отже, під покровом ярого ячменю,

який не дає рости бур'янам, одно�

часно висіваємо еспарцет. Потім

ячмінь збираємо, а еспарцет відро�

стає. Якщо погода сприятлива, то

восени його скошуємо, а як ні – то

залишаємо зимувати. На другий

рік він росте буйно, і ми збираємо

його на сінаж. На осінь він зацві�

тає, зимує. Навесні  знову відро�

стає, переганяє сухий. Тоді, а це

вже на третій рік, десь в червні

прикочуємо поле котками, диско�

вою бороною, перемішуємо. Го�

ловне, щоб утворена у такий спосіб

«подушка» встигла перегнити пе�

ред тим, як сіяти в середині верес�

ня озиму пшеницю. Оце вам заня�

тий пар. Науковці підрахували, що

дуже сильним моментом є те, що

за ці три роки на гектарі утворю�

ється понад чотириста кілограмів

азоту. Отже еспарцет – вирішення

питань забезпечення азотом.

Другий сидерат для складних

земель – вика й овес, який у стадії

цвітіння вики приробляється.

І третій сидерат – гречка.

Суть сидератів не тільки в то�

му, що своєю масою вони дають

органіку, а й підтягують з глибини

землі завдяки своїй кореневій сис�

темі калій і фосфор. Гречка в цьо�

му плані є незамінною, бо робить

доступними решті рослин ці міне�

рали. 

Дуже важливий момент, про

який не скрізь говорять, – скільки

б ми не вносили міндобрив, а все

одно не можемо внести в ґрунт

необхідний йому вуглець. Так от,

пожнивні рештки якраз і дають

цей вуглець. І не тільки. Коли ми

приробляємо цю зелену масу, в

ґрунті зберігається волога, бо не

оремо, і завдяки цьому розводить�

ся біота. Коли є волога, зелена

рослинка покривається цвіллю, а

цвіль – це грибки, які для свого

розвитку азот беруть  з повітря, і

земля наповнюється азотом. 

Органічне землеробство на�

справді дуже складне з точки зору

агрономії. Наприклад, проблема

пшениць полягає у виляганні, бо

ми можемо не вгадати з кількістю

азоту. Тому треба постійно робити

аналіз полів, а це складно. Вико�

ристання тих чи інших сидератів

залежить від багатьох факторів –

складу ґрунту, попередників, тер�

мінів посіву тощо. 

От, наприклад, гречаний пар

який цікавий. Ми сіємо гречку на

сидерат з розрахунку 60 кг/га, вона

в червні цвіте, і коли ми її приро�

бляємо, то знизу вже є зерно�па�

далиця, яке до осені знову зацві�

тає. Ми його знову приробляємо, і

втретє приробляємо, але озимину

сіємо вже по мульчі. 

P.S. – БЕЗУМОВНО, якби ми в

своєму господарстві перейшли на

інтенсивні агротехнології, то мали

б більші прибутки. Але я впевне�

ний: за органічним землеробством

– майбутнє здорової країни.
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Семен Антонець:

«Органічне землеробство –
майбутнє здорової країни»
The organic agriculture is a future in a healthy country

Підготувала Тетяна Шелкопляс

АНТОНЕЦЬ 

Семен Свиридонович 

Народився 20 серпня 1935 р. в
с.Антонці Решетилівського р�ну на
Полтавщині. Закінчив Полтавський
сільськогосподарський інститут
(1962 р.), за фахом зоотехнік. З
1975 р. – голова колгоспу ім. Ор�
джонікідзе, перетвореного у 1992 р.
на ЗАТ «Обрій». Засновник ПП «Аг�
роекологія» с.Михайлики Ши�
шацького р�ну Полтавської обл.
Почесний академік Української
академії аграрних наук, дійсний
член Української академії екологіч�
них наук. Герой Соціалістичної
Праці (1991 р.), Герой України
(1999 р.). Нагороджений Орденом
князя Ярослава Мудрого V ст. 

ОСОБОВА СПРАВА
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АСОЦІАЦІЯ українських вироб�

ників «Морозиво і заморожені

продукти» – громадське об'єднан�

ня, до складу якого входить 33 ор�

ганізації. Це підприємства�вироб�

ники морозива і заморожених

продуктів в Україні, а також під�

приємства супутніх галузей: ви�

робники глазурі, наповнювачів,

холодильного обладнання, упа�

ковки. 

Крім того, до складу Асоціації

входять наукові установи: Націо�

нальний університет харчових тех�

нологій, Одеська національна ака�

демія харчових технологій, Київ�

ський національний торгівельно�

економічний університет, Донець�

кий національний університет

економіки і торгівлі ім.М.Туган�

Барановського, Одеська державна

академія холоду, Київський націо�

нальний університет культури і

мистецтв. 

Асоціація захищає права і ін�

тереси українських виробників,

сприяє розвитку виробництва мо�

розива, заморожених продуктів і

індустрії холоду, здійснює інфор�

маційну підтримку підприємств,

розвиває взаємовигідні зовніш�

ньоекономічні зв'язки, укріплює

науково�виробничий потенціал

підприємств. 

Асоціація «Українське морози�

во і заморожені продукти» розро�

била три державні стандарти на

морозиво: 

– ДСТУ «Морозиво молочне,
вершкове, пломбір»  

Білоцерківське ПП «Дригало»

– один із вітчизняних лідерів

у виробництві заморожених

напівфабрикатів. 

ЗАРАЗ підприємство стрімко роз�

вивається, зробивши ставку на

власні потужності. Сьогодні під

різними марками випускається

140 видів продукції. Майже трети�

на з них – м'ясні напівфабрика�

ти,12% – рибні, 8% – овочеві. За�

морожені напівфабрикати готують

без жодних домішок. Географія

продажів якнайширша – усі регіо�

ни України, у планах – близьке та

далеке зарубіжжя.

Серед українських виробників

заморожених напівфабрикатів бі�

лоцерківське підприємство «Дри�

гало» – перше, що змогло одержа�

ти сертифікати відповідності

ДСТУ ISO 9001:2001 MC ISO

22000�2005 на системи управління

якістю і безпекою продуктів хар�

чування.

У 2007 році, у рамках Держав�

ної програми із оздоровлення на�

ції ТМ «Дригало»  розробила про�

дукти, які можуть бути використа�

ні у раціональному та дієтичному

харчуванні населення. Розробка

проводилась за участю фахівців

Інституту екогігієни та токсиколо�

гії ім. Л.І.Медведя та отримала

експертну оцінку відповідності

Асоціації виробників геронтоло�

гічно цінних продуктів.

Новий продукт – це меню на

два дні для харчування людей з

різними хронічними захворюван�

нями, надлишковою вагою. Також

може вживатися людьми, які пі�

клуються про своє здоров'я  та

здоров'я своїх дітей.

За роки успішної діяльності

торгівельна марка одержала безліч

нагород і відзнак. 

ТМ «Дригало» – лауреат за�

гальнонаціонального конкурсу

«Вища проба». Міжнародний

академічний рейтинг «Золота

фортуна» нагородив підприєм�

ство Срібною і Золотою стелами,

компанія стала лауреатом націо�

нального конкурсу «100 кращих

товарів України», «Кращій товар

року» та ін. Підприємство постій�

но отримує нові заслужені наго�

роди: «Золота торгівельна марка»,

«Фаворит успіху».

На конкурс «Кращий товар

2007 року», в серпні 2007р.,ТМ

«Дригало» були представлені 3 ви�

ди продукції (пельмені «Євро�

пейські», котлети «Колобок», го�

лубці «Домашні»), які й отримали

вищі нагороди, а ТМ отримала

звання «Кращий виробник

2007 р.»

В липні 2007 г. підприємство

стало членом Міжнародної Торгі�

вельної палати, а його директор

Людмила Дригало – її регіональ�

ним представником.

У вересні 2007 р. ТМ отримала

міжнародну нагороду «Європейсь�

ка якість» (Оксфорд), та Срібний

орден «МECENAT» від Міжна�

родного благодійного фонду Ме�

ценати Батьківщини.

ТМ «Дригало» дуже активно

займається благодійною діяльні�

стю. А Людмила Дригало,  нагоро�

джена Знаком Ордена «Свята

Анна» 4 ступеня, «Миколи Чудо�

творця» 4 та 3 ступенів, держав�

ною нагородою – Орденом «За

заслуги» 3 ступеня, Орденом Кня�

зя Володимира, Срібним орденом

«МECENAT».

І для морозива 
знайдеться асоціація
Ice�cream will also have association therefor

Дригало™ – 
корисна заморозка
Drygalo™ – healthy frozen products

– ДСТУ «Морозиво з ком�
бінованим складом сировини» 

– ДСТУ «Морозиво плодо�
во�ягідне, ароматичне, шербет,
лід». 

Щорічно напередодні сезо�

ну Асоціація проводить Міжна�

родні спеціалізовані виставки

«Світ морозива та холоду» &

«Молочна і м'ясна індустрія

ХХІ століття». Видає журнал

«Світ морозива та холоду». 

Асоціація «Українське мо�

розиво і заморожені продук�

ти», за підтримки Міністерства

аграрної політики України та

інших структур, щороку про�

водить на Хрещатику Всеукра�

їнський фестиваль морозива,

приурочений до дня захисту

дітей.

Докладніше про Асоціацію

на сайті www.auvm.com.ua.

Увагу – сої 
Attention to soy

В 2003 році було створено галузе�
ве об'єднання «Українська асоці�
ація виробників і переробників
сої». Цю культуру не можна на�
звати традиційною для українсь�
кого сільського господарства. Тож
серед перших завдань Асоціації
стоять координація державних
програм «Соя України», а також
організація практичної взаємодії
вчених, сільгоспвиробників, ко�
мерційних та фінансових структур
із нарощування посівів сої на те�
риторії «соєвого поясу» України. 
На вимогу ринку та не без участі
Асоціації за період з 2003 до 2007
року посіви сої в Україні збільши�
лися майже в 3 рази – з 189 тис.
га до 570 тис. га. Вироблено в
2003 році 200 тис. т, у 2007 році –
690 тис. т. Експорт збільшився
майже у 40 разів – із 7 тис. т до
266 тис. т. Нині вирощуванням сої
займається 3400 господарств.
У 2008 році передбачено засіяти
650 тис. га і до 2010 року довести
посіви до 850 тис. га.
Асоціацією розроблена програма
збільшення посівів сої, згідно з
якою до 2015 р. планується довести
виробництво її до 2,5 млн. т за рік.

ФЕРМИ «ПІД КЛЮЧ»:
розробляємо проекти МТФ; 
проводимо реконструкцію ферм; 
будуємо нові ферми.

ЗДІЙСНЮЄМО:
монтаж та налагодження доїльного і холодильного устаткування;
розробку та виготовлення нестандартного устаткування;
навчання персоналу і обслуговування устаткування.

МИ ГАРАНТУЄМО:
поставку обладнання в найшвидший термін;
якісний монтаж і налагодження устаткування;
швидку поставку і заміну будь�яких запчастин;
планове технічне обслуговування із заміною вузлів, які вийшли з ладу, 
та витратних матеріалів.

ВИГОТОВЛЯЄМО ТА ПРОДАЄМО:
доїльні зали УДТ�8 і УДЯ�16;
молокопроводи УДМ�50, УДМ�100, УДМ�200;
доїльні установки для літніх таборів УДЛ�12 та пасовищні УДП�8;
доїльні установки для доїння в відро УДБ�100;
кормороздатчики КРС�15Л і РКК 100;
гнойові транспортери ТСН�3.ОБ, УСГ�3, УСГ�4 (дельта флепер);
комплекти уніфікованих вузлів та агрегатів для доїльних установок;
стійлове устаткування та засоби малої механізації;
ємності для зберігання та охолодження молока від 600 до 2500 літрів;
доїльні установки для індивідуальних та фермерських господарств 
УІД�10, УІД�10С, УІД�20.

Відкрите акціонерне товариство «БРАЦЛАВ»
Україна, Вінницька обл., Немирівський р�н,

смт.Брацлав,вул.Леніна,124. 

Тел.: (04331) 51�441, факс: 22�559; 22482.

www.bratslav.vn.ua
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ВАТ «Концерн «Стирол»

(Горлівка Донецької обл.) у
2008 р. має намір розширити
виробничу лінійку з випуску мі�
неральних добрив. Сума інве�
стицій становитиме  $25 млн.

* * *
Компанія «Агроінвест»

(Латвія) придбала у Вінницькій
області потужності з переробки
зернових. Впродовж наступних
двох років компанія інвестує в
реконструкцію Сороцького
комбінату хлібопродуктів (Іллі�
нецький район Вінницької
обл.) 330 млн. грн.

* * *
Компанія Cargill має намір
до кінця 2009 року інвестувати
80 млн. доларів у будівництво
олієекстракційного заводу в
Гайсині (Вінницька область).

* * *
Компанія Landkom Interna�

tional Plc (о.Мен), яка має на�
мір стати великим виробником
агропромислової сировини в
Україні, планує будівництво
чотирьох елеваторів в Західній
Україні. Інвестиції в кожен із
цих проектів становлять по
$6 млн. 

* * *
Компанія «Вінниця�млин»

планує збільшити статутний
фонд на 260,53%, або 4,95
млн. грн. – до 6,85 млн. грн.
Збільшення СФ планується
здійснити шляхом додаткового
випуску 495 простих іменних
акцій у документарній формі
вартістю 10 тис. грн. кожна.
Спосіб розміщення акцій – за�
критий. Розміщення акцій пла�
нується здійснити з 10 березня
2008 по 28 березня 2008 року. 

ВАТ «Кременчукм'ясо» –

одне з провідних м'ясопере�

робних підприємств України.

Комбінат постачає м'ясну

продукцію для мереж най�

більших вітчизняних,  ав�

стрійських і німецьких супер�

маркетів. 

ЯКІСТЬ сировини і продукції

на всіх стадіях  виробництва,

зберігання, транспортування і

реалізації  контролюється акре�

дитованою лабораторією в си�

стемі   УКРСЕПРО. Система

управління якістю ВАТ «Кре�

менчукм'ясо» 14 вересня 2006

року сертифікована ДСТУ 9001�

2000 в системі сертифікації

УКРСЕПРО. 

З 1998 року  підприємство

почало створювати в м. Кремен�

чуці фірмову роздрібну мережу

під назвою «М'ясна Лавка».

Асортимент магазинів нараховує

4,5 тис. одиниць, що відповідає

європейському стандарту. Особ�

ливість магазинів фірмової мере�

жі – стовідсоткова представле�

ність продукції  власної ТМ

«ФАРРО» і продаж охолоджено�

го м'яса,  напівфабрикатів.

Окрім багатого  асортименту

м'ясної і супутньої продукції в

магазинах «М'ясна лавка» по�

купцям пропонують спеціальну

програму сервісного обслугову�

вання: дисконтні картки, служба

гарячій лінії, корпоративна газе�

та «М'ясна Лавка».

Потужності ВАТ «Кремен�

чукм'ясо» розраховано на заготі�

влю 50 тонн м'яса і 30 тонн ков�

баси за зміну. У 2008 р. підпри�

ємство планує інвестувати в мо�

дернізацію виробництва 5 млн.

Євро кредитних ресурсів на бу�

дівництво цеху напівфабрикатів,

оновлення обладнання для ви�

робництва сирокопчених і си�

ров'ялених ковбас. 

Зараз підприємство виробляє

220 найменувань різних ковбас�

них виробів, копчення і м'ясні

напівфабрикати під власною тор�

гівельною маркою  «ФАРРО».

Згідно зі стародавньою легендою,

ФАРРО – божественна сутність в

образі барана, яка приносить ба�

гатство, процвітання і є симво�

лом Золотого віку.  Ця марка сим�

волізує появу продукту нового

тисячоліття, в якому зібрані воє�

дино високотехнологічний підхід

і накопичені роками знання.

«Часи міняються і ми разом
з ними, але стандарти – вічні.
ФАРРО. М'ясний стандарт».

Перша Віра Пана Курчака
The first Vira for Pan Kurchak

РОЗВИТОК Усе більше компаній на українському ринку починають розуміти, що вузька спеціалізація
– це, звісно, добре, але широкий спектр діяльності – це більший оборот коштів, і впевнена стабіль!
ність на ринку. Так, у 2005 році до складу агропромислової групи «Пан Курчак», увійшло ТОВ «Віра!1».

АГРОПРОМИСЛОВА група «Пан

Курчак» добре відома на українсь�

кому ринку м'яса птиці одноймен�

ною торговою маркою. Свою ус�

пішну роботу компанія розпочала

у 2001 році з реконструкції птахо�

комплексу в с.Губин Локачинсько�

го району Волинської області. На

сьогодні в Україні працює вже

6 подібних комплексів.

ТОВ «Віра�1» займається виро�

щуванням та реалізацією свиней

м'ясної породи у живій вазі. Нині у

власності підприємства є два ком�

плекси: відгодівельний комплекс і

ферма�племрепродуктор.

Відгодівельний комплекс по�

тужністю 7500 голів свиней одно�

часної посадки знаходиться в с.

Миляновичі, Турійського району

Волинської області, де утриму�

ються свині вагою 28�110 кг. Звід�

си поголів'я реалізовується м'яс�

опереробному підприємству ТОВ

«СМП» м.Нововолинськ, Во�

линської області, яке також вхо�

дить до агропромислової групи

«Пан Курчак».

У результаті схрещування ліній

великої білої породи свиней та по�

роди ландрас отримують високий

рівень м'ясистості, а завдяки спе�

цифічній програмі відгодівлі кор�

мами, виготовленими із натураль�

них зернових, м'ясо вільне від хі�

мічних добавок та має дуже гар�

ний смак.

Ферма�племрепродуктор роз�

рахована на потужність 1300 сви�

номаток. Маточне стадо було за�

везено із спеціалізованих ферм

Англії та Чехії. Підприємство зна�

ходиться в с.Радошин Ковельсь�

кого району Волинської обл. На

фермі підтримуються генетичні

лінії, проводиться ротація свиней:

старші свиноматки замінюються

молодими, народженими вже на

власній фермі. Є лабораторія,

кнурівня, приміщення інсемінації

та опоросу. Інсемінація прово�

диться штучно. Народжені поро�

сята проходять стадії відлучення

та відбору. Після досягнення ваги

28 кг поросята переводяться на

відгодівельну ферму – щотижня

520�560 голів.

ТОВ «Віра�1» має статус плем�

репродуктора. Маточне стадо під�

приємства входить до державного

племінного реєстру.

Обидві ферми оснащені суча�

сним обладнанням дансько�

польського підприємства Terra�

exim�Agroimpex та відповідають

європейським вимогам. На фер�

мах працюють висококваліфікова�

ні робітники, які пройшли нав�

чання на аналогічних європейсь�

ких фермах.

Зараз на підприємстві зайнято

66 працівників. Середня заробітна

плата становить 2000, що для аг�

рарного сектору України досить

висока цифра. 

На досягнутому тут не зупиня�

ються: у 2008 році починається бу�

дівництво сучасного комплексу –

племрепродуктора, потужністю

2500 свиноматок. Початок роботи

комплексу запланований на II по�

ловину 2009 року. Тож може ста�

тися так, що невдовзі «Пан Кур�

чак» віднайде свою другу Віру.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

В АГРОХОЛДИНГ 

З ІНОЗЕМНИМИ

ІНВЕСТИЦІЯМИ (м.Харків)

30�45 р., ВО, досвід роботи
керівником на виробництві
(штат від 600 осіб) 

ГОЛОВНИЙ АГРОНОМ 

В АГРОХОЛДИНГ 

З ІНОЗЕМНИМИ

ІНВЕСТИЦІЯМИ (м.Київ) 

35�50 р., ВО, досвід роботи
на керівній посаді від 3 років  

ГОЛОВНИЙ ЕНЕРГЕТИК

(м.Київ) 

35�50 р., ВО, досвід роботи
на аналогічній посаді 
у харчовій промисловості

Тел. (044) 206 06 76, 

Моб. 8 (067) 240 9 420

aga�rkt@ukr.net

Резюме надсилати із зазначенням
бажаного рівня з/п.

Рекрутингова агенція 

«Ей.Джи.Ей Рекрутмент»

шукає кандидатів 

на такі вакансії:

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

Часи міняються. Смаки залишаються
Times change. Tastes stay
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НА ОТРИМАННЯ одного кіло�

грама свинини витрачається кор�

мів у 2,5 рази менше, ніж на ви�

робництво кілограма яловичини,

вчетверо менше, ніж на виробниц�

тво баранини. Від однієї корови

можна отримати 250�300 кілогра�

мів яловичини за рік, а від однієї

свиноматки – від двох до трьох

тонн свинини. Високий біологіч�

ний потенціал свиней очевидний.

Інша справа – не кожне господар�

ство може його використати. 

Рентабельність свинарства ве�

ликою мірою пов'язана з часткою

кормів у собівартості приросту або

з конверсією кормів. З її зростан�

ням із 50 до 70% собівартість зни�

жується на 65�70% за 1кг, а рента�

бельність збільшується з 41 до

98%, або більш ніж у два рази.

Звичайно, це можливо лише за

значного скорочення витрат на

зарплату, електроенергію і інших,

тобто за використання ресурсозбе�

рігаючих технологій.

Параметри продуктивності і

збереження тварин різних вікових

груп також впливають на рента�

бельність виробництва, але неодна�

ково. Так, підвищення багатоплід�

ності свиней на 1 порося призво�

дить до збільшення валового при�

росту по стаду на 8,2%, прибутків –

на 9,5%, рентабельності – на 3,9%.

При цьому собівартість приросту

знижується на 1,2%, а виробництво

свинини в живій масі на початкову

голову зростає на 1кг.

Позитивною тенденцією в сви�

нарстві нині є щорічне збільшення

середньодобового приросту свиней

(на вирощуванні і відгодівлі) в сіль�

госппідприємствах. Це не в остан�

ню чергу пояснюється і сучасними

технологіями годування з високим

вмістом концентрованих кормів, і

генотипом племінних свиней, що

їх купують господарства.

За період незалежності Укра�

їни тільки зараз вітчизняні сіль�

госппідприємства домоглися ви�

сокого рівня середньорічного ви�

ходу приплоду на 100 свиноматок.

Так у 2005�2006 рр. вихід поросят

від основних свиноматок досяг

1348 і 1346 поросят на рік відповід�

но. Безумовно, такі середні показ�

ники могли з'явитися тільки за

умови інтенсивних технологій ви�

рощування і відгодівлі, а також

добре розвиненої власної племін�

ної бази, яку поки собі може до�

зволити не кожне підприємство,

навіть великотоварне.

Папір занижує прибутки 

ЗА ОСТАННІ роки середні витра�

ти кормів усіх видів на виробниц�

тво одного центнера свинини зни�

зилися порівняно з 2000 роком.

Певною мірою це пов'язано із

більшим використанням високо�

продуктивних порід свиней і пов�

ноцінних кормів із вищим ступе�

нем конверсії, що характерно для

великих свинокомплексів. До речі,

ця тенденція спостерігається у

всьому тваринницькому комплек�

сі. Наприклад, питома вага кон�

центрованих кормів у загальних

витратах всіх кормів у сільгосппід�

приємствах у 2006 р. зросла до

53,7% проти 47,9% у 2005 р., тоді

як в господарствах населення цей

показник скоротився до 27,7% в

2006 р. проти 28,3%. Така негатив�

на динаміка в приватному секторі

фактично є віддзеркаленням знач�

ного здорожчання кормів.

Україна: середні витрати кормів
на виробництво 1 центнера
приросту свиней, 1990!2006 рр.,
центнерів кормових одиниць

Але, не дивлячись на певні

зрушення в свинарстві за останній

час, галузь в цілому ще залишаєть�

ся низькорентабельною, за винят�

ком підприємств, які вкладають

значні інвестиції в розвиток сви�

нокомплексів і виробництво сви�

нини. Позитивна рентабельність,

якої досягли в 2005 р. сільгоспви�

робники у вирощуванні та реаліза�

ції свиней (+15% в цілому по

Україні), в 2006 р. трансформува�

лися в збитковість, а рентабель�

ність впала, за оцінками Держ�

комстату України, до �9,3%. Разом

з тим, не можна сказати, що це

стосується усіх сільгосппідпри�

ємств, і для основних товарови�

робників в цьому секторі, найімо�

вірніше, це тимчасове явище. 

Проте негативні показники

рентабельності в цілому по Укра�

їні склалися не тільки через подо�

рожчання енергоносіїв, кормів і

низькі закупівельні ціни, а й через

вкладення інвесторами значних

фінансів у закупівлю чистопорід�

ного племінного фонду. А це у

майбутньому зможе забезпечити

швидку оборотність стада, високі

показники продуктивності, і від�

повідно, рентабельності. Так, згі�

дно з даними митної статистики,

імпорт чистопорідних племінних

свиней в 2006 р. зріс до 9,3 тис.

голів на суму понад $5 млн., тоді

як в 2005 р. до України було імпор�

товано 5,4 тис. голів на суму

близько $2,4 млн. Все це «впало»

на витрати сільгосппідприємств у

2006 р. Це, разом із зниженням за�

купівельних цін на свиней, зро�

станням імпортних закупівель

м'яса за демпінговими цінами, по�

служило чинником формування

негативної рентабельності. Разом

з тим, вірогідно, що за своєчасної

підтримки держави, відміни пільг

з імпорту м'яса через ВЕЗ/ТПР, а

також за позитивного вирішення

зовнішньоторговельних відносин

із Росією, компанії, які інвестува�

ли минулого року в модернізацію

вже наявних свинокомплексів і

будівництво нових, будуть достат�

ньо прибутковими в наступні

роки. Багато в чому це залежить

від власної кормової бази, наявно�

сті власних м'ясопереробних під�

приємств, а також налагодженої

системи збуту свиней як в живій

вазі, так і в забійній.

Слід також зазначити, що поки

що в Україні відсутня об'єктивна

інформація про рентабельність

свинарства в цілому: багато сег�

ментів ринку знаходяться в тіні,

спотворюється офіційна статисти�

ка, підприємствам вигідно зани�

жувати показники виробництва і

реалізації. 

Україна: рентабельність
виробництва свинини, 
1990!2006 рр. %

Деякі оператори ринку зазна�

чають, що у багатьох виробників

реальна рентабельність становила

близько 20�25%, а то і вище. При

цьому збитковість, яка оцінюєть�

ся Держкомстатом України на ос�

нові офіційної звітності, була за�

фіксована в 23 областях, за винят�

ком Донецької, Запорізької і Чер�

нівецької.

Окрім проблем рентабельності

і обсягів виробництва, найбільш

передові тваринницькі господар�

ства стурбовані також проблемами

гармонізації українських стандар�

тів виробництва продукції з євро�

пейськими. Це обумовлено, зокре�

ма, і бажанням власників м'ясного

бізнесу використовувати всі мо�

жливі способи підвищення рента�

бельності свого виробництва.

Тваринники запевняють, що

«європеїзація» умов утримання

свиней збільшує показники при�

росту худоби не менше ніж на 5%.

Наприклад, корпорація «Агро�

Союз» цілком серйозно впрова�

джує технологію «Щаслива

свиня». Технологія передбачає

сприятливе навколишнє середо�

вище і гуманне ставлення до тва�

рин, що дає змогу отримувати

якіснішу продукцію. Щасливою

свиню роблять їжа, вода, сонце,

повітря і гра у необмеженій кіль�

кості.

Що можна 

(і потрібно) зробити

ВРАХОВУЮЧИ важливу роль

свинини в харчуванні населення і

можливість швидкого нарощуван�

ня обсягів виробництва, необхідне

вжиття негайних заходів щодо

удосконалення і реалізації розро�

блених раніше програм розвитку

свинарства. 

Разом із необхідністю збіль�

шення чисельності поголів'я і на�

рощування обсягів виробництва

свинини, перед галуззю гостро

стоїть проблема підвищення кон�

курентоспроможності продукції. У

зв'язку із цим найбільш важливим

напрямом розвитку галузі є підви�

щення продуктивності свиней,

зниження падежу, зниження кон�

версії корму, підвищення продук�

тивності праці і т.д. 

Витрати кормів становлять го�

ловну статтю витрат у отриманні

свинини, тому при відгодівлі сви�

ней необхідне збільшення концен�

трованих кормів, більш широке

використання преміксів і муль�

тиензимних композицій, що

дають змогу збільшувати перетра�

влювальність і засвоюваність кор�

мів на 30%, а середньодобові при�

рости доводити до 770�800 г і

вище. 

Домінуючою метою селекцій�

но�племінної роботи повинні

бути якісні характеристики пісно�

го м'яса, а саме: мінімальна кіль�

кість жиру, що не тільки підви�

щить якість свинини, але і зни�

зить витрати кормів на одиницю

приросту. 

Для ширшого розповсюджен�

ня цінних генотипів свиней

необхідне широке застосування

такого біотехнічного прийому, як

штучне запліднення. 

Необхідний подальший розви�

ток інтеграції свинарства, тобто

злиття в один технологічний лан�

цюг виробництва, переробки і реа�

лізації продукції. 

Перехід галузі на енерго� і ре�

сурсозберігаючі технології, збере�

ження спеціалізації на великих

комплексах дасть змогу вивести її

на рентабельне виробництво. 

Необхідно збільшити інвесту�

вання в розвиток репродуктивних

комплексів, які забезпечували б

ринок поросят на відгодівлю. Це

сприятиме скороченню імпорту

племінного і товарного молодняку

і зниженню собівартості вироб�

ництва. 

Крім того, разом із різноманіт�

тям завдань, які стоять перед сви�

нарською галуззю, існує і безліч

чинників, які визначають розви�

ток свинарства у майбутньому. 

Серед них експерти виділяють

найважливіші:

навколишнє середовище –

стурбованість громадськості пов'я�

зана, в основному, з високою

щільністю свиней на гектар;

здоров'я тварин – громадськість

стурбована і широким застосуван�

ням антибіотиків у свинарстві, і,

відповідно, їхнім впливом на здо�

ров'я людини;

споживачі – нині в свинарстві

все більше враховують вимоги

споживачів до смакових якостей

продукту, поживності, і головне –

дотримання стандартів виробниц�

тва для досягнення харчової безпе�

ки продукту. Ціна також є основ�

ним чинником, який впливає на

попит, тому будь�які зміни у ви�

робництві не повинні значно пі�

двищувати собівартість.

рентабельність – оскільки ви�

робник не має можливості знач�

но впливати на ціну своєї про�

дукції, основна увага повинна

бути зосереджена на продуктив�

ності і собівартості. І в цьому

плані експерти особливу увагу

приділяють правильному викори�

станню кормових домішок, вод�

ночас багато прагнуть заощадити

саме на кормах, які становлять в

середньому близько 60�70% усіх

витрат у вирощуванні і відгодівлі

свиней.

І хоча вимоги до ведення галу�

зі відрізняються в різних країнах,

збільшення виробництва і торгів�

лі свининою в міжнародному

масштабі означає, що зрештою,

виробники однаковою мірою за�

лежатимуть від впливу цих чоти�

рьох чинників. І Україна не є ви�

нятком у цьому світовому проце�

сі, тим більше в умовах євроінте�

грації і вступу до СОТ. 

Українське свинарство –
тенденції і перспективи

Ukrainian swine rearing – tendencies and prospects

ОГЛЯД Свинарство – галузь скоростигла, технологічна, і забезпечує за
умови грамотного підходу до справи швидку окупність витрат і інвестицій.

Інформаційна 
компанія «Проагро»
www.proagro.com.ua

Рік Всі категорії
господарств

С/г
підприємства

1990 7,92 9,85
2000 9,05 17,9
2001 8,51 13,82
2002 8,4 11,64
2003 8,3 11,32
2004 8,04 9,7
2005 8,25 8,97
2006 8,35 8,12

Рік Рентабельність
1990 20,7
2000 �44,3
2001 �7,2
2002 �16,9
2003 �33
2004 �14,4
2005 14,9
2006 �9,3



Наталія Тарченко

В 1998 РОЦІ підприємець взяв в

оренду 500 гектарів землі. Проте

не відразу справи пішли добре,

тваринництво деякий час залиша�

лося лише мрією. Займався зерно�

вими, купив комбікормовий ком�

бінат. А тим часом їздив світом,

вивчаючи передові технології у

свинарстві.  В 2005 році очолюва�

не Олександром Мостіпаном ТОВ

«Нива Переяславщини» мало вже

8 тис. гектарів та володіло кон�

трольним пакетом акцій Перея�

славського КХП. 

Нині «Нива Переяславщини»

– це спільне українсько�бри�

танське підприємство із замкне�

ним циклом виробництва. Загаль�

на площа господарства – 10,17

тис.га.  Домінуючою культурою в

«Ниві Переяславщини» є кукуру�

дза, якою в цьому році було засія�

но 6 тис. гектарів. В основному,

вона йде на продаж, частково – на

комбікорми. 

У свинарстві за основу взята

данська технологія. На 10 гектарах

розташована сучасна свиноферма.

В проекті будівництва свиноком�

плексу брали участь чотири ком�

панії. Спорудження комплексу

почалося влітку 2005 року. А в

травні 2006�го вже проходили пер�

ші опороси. Протягом двох років

на підприємстві працювали техно�

логи із Данії, доки власні кадри не

навчилися всьому, що треба, і не

відчули, що вони – не гірші. 

Найближчим часом в Україні

заплановано зведення п'яти подіб�

них комплексів. У Згурівському

районі Київської області вже ве�

деться будівництво другої ферми

такої само потужності.

Собівартість виробництва

м'яса становить менше 5 грн. за 1

кг живої ваги. Реалізаційна ціна –

9�10 грн. за 1 кг. Постійні клієнти

– Харківський та Кременчуцький

м`ясокомбінати, мережі супермар�

кетів «Білла», «Велика Кишеня».

Своєї торгівельної марки поки що

немає. Втім, на комбінаті вважа�

ють, що це – справа часу. У пла�

нах також – відкриття мережі

власних магазинів.

Нас вразив дуже суворий сані�

тарний контроль на фермі. Будь�

кого до свинок не пустять – бо ін�

фекцію доведеться лікувати анти�

біотиками, а це негативно позна�

читься на якості м`яса. Перед ро�

ботою персонал повинен прийня�

ти душ, перевдягнутися. 

До речі, при відгодівлі не ви�

користовуються жодні домішки.

Лише зернові та  вітаміни і міне�

рали (3%). 

Всіма процесами можна керу�

вати за допомогою програмного

забезпечення «AgroSoft». 

РОЗПОВІДАЄ заступник

директора з тваринництва

Сергій Слюсарєв. 

– Коли було завезено до ва�
шого комплексу перше пого�
лів’я? 
– В 2005 році, 13 грудня, на�

дійшло 650 ремонтних свинок (ос�

новне майбутнє стадо) із Данії.

Друга поставка – 350 свинок –

відбулася через два місяці. Нині

маємо 1200 свиноматок. У віці 7

місяців із них ми відбираємо кра�

щих, а інших вибраковуємо. 

– Чому ви віддали перевагу
саме данській селекції? 
– Тому що на сьогодні вона

займає в світі одне із перших міс�

ць за рівнем розвитку технологій у

свинарстві. Деякі ферми в цій кра�

їні вже досягли результату в 30 і

вище відлучених поросят.

Наш комплекс славиться. І не

тільки в Україні. До нас приїж�

джали переймати досвід колеги із

Йошкар�Оли. Ми – серед найкра�

щих. В Київській області конку�

рентів у нас поки що немає. Втім,

на Черкащині почали будувати

новий комплекс на 20 тис. голів і в

кількох інших областях також. Та�

кі тенденції обумовлені низкою

факторів. Зокрема, в Україні мен�

ша ціна кормів, дешевша робоча

сила та медичні препарати. А от�

же – у нас займатися цією спра�

вою ефективніше, ніж у тій самій

Данії. Тому в будівництво ком�

плексів спрямовується багато ін�

вестицій. Отже, ринок розви�

вається і свинарство піднімається

серед тваринництва як конкурент�

на галузь. Саме на свинарство за�

раз іде ставка, а не на птахівниц�

тво, як було раніше. 

В нас при першому осіменінні

запліднюється 90% свиноматок. І

це вважається найкращим резуль�

татом. Технологія розрахована на

щотижневий цикл. Відлучання

поросят від матки та нове пару�

вання відбувається кожного тиж�

ня у певні дні. Тобто, якісь нові

процеси відбуваються щодня. Як�

що щось зробити невчасно, то

«мінус» буде у всьому виробниц�

тві. Наприклад, не відлучимо в

тиждень поросят від 60 свинома�

ток – матимемо збиток за рік 600

тис. грн.

– Скільки часу триває цикл
відгодування однієї тварини?
– Для того, щоб досягти стан�

дарту 100 кг, треба 158 – 163 дні.

Хоча деякі тварини мають таку ге�

нетику, що на них витрачається

лише 145 днів.

– Скільки поросят отримуєте
за рік на одну свиноматку? 
– В середньому 28. Це 2,25

опороси на рік. Приблизно четве�

ро з них вибраковуються. Із таки�

ми показниками наш комплекс,

розрахований на 30 тис. голів, ми

можемо вивести на рівень 32�34

тисячі. 

– Розкажіть трохи про лю�
дей, які у вас працюють. 
– Сучасне обладнання, гарне

поголів'я на фермі – це не гаран�

тія того, що і результати будуть та�

кі ж добрі. Основне на таких ком�

плексах – це персонал. У нас

сформувалося основне «ядро» –

це дуже кваліфіковані люди, яких

ми цінуємо. Їх усього 12, щодня

працюють як мінімум 9. Ми прак�

тикуємо цілодобове чергування.

Наскільки мені відомо, в Данії на

70% ферм нічних чергувань немає.

Нам в Україні доводиться важче,

тому що відбувається впроваджен�

ня цілком нової технології – після

10�річного періоду занепаду в тва�

ринництві. 

– Чи міг би ваш комплекс
стати монополістом в Києві
та області? 
– В принципі, хотілося б. Тим

більше, що ми маємо власний за�

бійний цех та можемо побудувати

переробний комплекс закритого

типу. Ми поставляємо продукцію

до супермаркетів «Білла» та «Ве�

лика кишеня». 

Маємо пропозиції і від інших

магазинів, але на сьогодні ще не

можемо задовольнити усі їхні за�

явки. Але робота в цьому напрям�

ку ведеться. Тим більше, що наш

генеральний директор вміє свої

задуми втілювати в життя. 

Для реалізації власної продук�

ції в супермаркетах треба створити

гарну та екологічно чисту упаков�

ку. Лінія з упакування вже готуєть�

ся до запуску. І магазини також

ставлять до виробників відповідні

вимоги. 

До речі, якщо подивитися на

данські рейтинги, наші показни�

ки належать до кращих. Серед�

ньодобовий приріст становить на

відгодівлі 905 грамів, на дорощу�

ванні – 420 грамів. У Данії зараз

простежується тенденція невели�

кого зниження виробництва, а в

Україні, навпаки, іде його наро�

щування. Так само, як і в Білорусії

та Росії. Сьогодні багато данських

менеджерів виїхали навчати наш

персонал. 

– Обладнання яких компа�
ній використовується на
комплексі? 
– Все – від данських компа�

ній. Опалення – «Danfos». Воно

дає стабільну температуру, без

протягів. Вентиляція – «Skov», яка

добре підходить до наших кліма�

тичних умов. 

– А поголів'я від кого? 
– Основний поставщик пого�

лів'я – компанія «Danbred».

– Як розглядаєте перспекти�
ву вступу нашої країни  до
Світової організації торгівлі?
– Ми не боїмося, наша ферма

витримає всі вимоги, наша про�

дукція відповідатиме всім стан�

дартам. Наше м`ясо обов`язково

матиме свого покупця. До того ж,

вступ країни до СОТ позбавить

нас паперової тяганини. 

АГРОПРОФІ
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Одна з кращих 
українських ферм… у Данії
One of the best ukrainian farms … in Denmark

ВТІЛЕНА МРІЯ Спочатку було слово. Вірніше – ідея, якою загорілася одна
людина, Олександр Мостіпан. Він мріяв про свинарство. Його вразив досвід
Данії: країна із населенням 5 млн. чоловік вирощує щорічно 26 млн. свиней.



Євгенія Руженцева

ОДНІ висаджують власний прав�

ничий «десант», інші просять

«поділитися» своїми адвокатами

місцевих партнерів чи друзів, тре�

ті віддають перевагу співпраці з

тамтешньою юридичною фір�

мою. Не становлять виняток у цій

ситуації і представники аграрного

бізнесу, які дедалі частіше обира�

ють саме останній варіант.

Справді, перекласти всі тур�

боти на плечі однієї юридичної

фірми, яка одночасно розумілася

б на специфіці сільськогосподар�

ського бізнесу, мала чималий

досвід роботи в українському

праві та зналася на законодавстві

міжнародному – видається най�

більш оптимальним виходом.

Однак на пошуки таких юристів�

унікумів може піти забагато часу,

а отже, й коштів. Тож ми виріши�

ли дещо полегшити справу тим,

хто планує завоювати українсь�

кий аграрний простір або тим,

хто бажає допомогти своїм зару�

біжним колегам у цьому сміливо�

му задумі, й представити вашій

увазі кілька таких юридичних

компаній. 

Навіщо 
далеко ходити?
ГОВОРЯЧИ про переваги спів�

праці іноземців з українськими

юридичними фірмами, представ�

ники останніх наводять декілька

аргументів. Так, керівний парт�

нер юридичної компанії «AGA

Partners» Амінат Сулейманова

переконана: якщо географія

діяльності міжнародної компанії

поширюється на Україну, то най�

кращим шляхом захисту інтересів

такої компанії та отримання нею

гарантовано професійного право�

вого супроводу є співпраця з ук�

раїнською юридичною фірмою.

Досвід та глибоке розуміння на�

шої правової системи, практики

захисту інтересів клієнтів в Укра�

їні, разом зі знанням міжнарод�

ного права, надають суттєву пере�

вагу саме національним юридич�

ним фірмам.

Погоджується з пані Сулей�

мановою і старший партнер

юридичної компанії «Інюрпо�

ліс» Олена Кібенко, зазначаю�

чи, втім, що коли йдеться про

підтримку проведення міжнарод�

них бізнес�операцій, то тут най�

кращими все�таки залишаються

міжнародні юрфірми, але в засну�

ванні та обслуговуванні поточних

бізнесових операцій беззаперечна

прерогатива локальних юридич�

них компаній. Саме вони можуть

забезпечити ефективне введення

інвестора в місцеве бізнес�сере�

довище.

Крім того, якщо говорити про

аграрне та земельне право, то

воно практично не уніфіковане та

найменшою мірою піддане впли�

ву глобалізації, додає директор

правничої  фірми «Софія»

Олександр Поліводський. На

відміну від фінансового, торго�

вельного, комерційного права,

аграрне та земельне мають певну

специфіку, пізнати і зрозуміти

яку дуже важко юристам з інших

країн.

– Ми добре розуміємо основ�

ні ризики діяльності на території

України, порівняльну різницю у

бізнес�процесах та їх юридично�

му супроводі, – каже старший

юрист Міжнародної юридич�

ної компанії «Інтегрітес» Оле�

на Зайцева. – Понад те, пред�

ставництво в українських судах та

інших офіційних органах, безу�

мовно, краще здійснювати за по�

середництва саме української

юридичної компанії. Проте не

так багато юридичних компаній

мають у своєму арсеналі весь

спектр необхідних аграріям по�

слуг, що змушує клієнтів шукати

декілька юридичних компаній

для супроводження однієї транс�

акції. А це досить незручно і з

точки зору витрат часу, і з точки

зору фінансових витрат.

Хай там як, а, як справедливо

зауважує генеральний дирек�

тор ЮК «Лекснавігатор» Ігор

Скічко, послуги українських

юридичних компаній здебільшо�

го дешевші за аналогічні інозем�

них правників…

Узявся за гуж – 
не кажи, що не дуж
ПОПРИ таку одностайність у

підтримці «вітчизняного вироб�

ника», умови та підходи до обслу�

говування іноземного клієнта у

наших юристів дещо різняться. 

Так, якщо говорити про робо�

ту на міжнародному рівні, то,

скажімо, «AGA Partners» кон�

сультує щодо питань, пов'язаних

із веденням міжнародної торгівлі,

міжнародних інвестицій та між�

народного арбітражу. Загалом

спеціалізація цієї компанії  –

міжнародне право. Для всіх видів

юридичних послуг, крім ведення

справ у суді/арбітражі, викори�

стовується погодинна оплата. В

останньому випадку – фіксова�

ний гонорар або змішана форма

оплати. 

Неабиякий досвід має компа�

нія і у співпраці з представника�

ми агропромислового бізнесу.

Більшість клієнтів «AGA Partners»

– зернотрейдерські компанії з

різних країн: України, Росії, Ка�

захстану, Швейцарії, Ізраїлю,

Єгипту та інших.

Юридична фірма «Aries» зая�

вила про себе у Європі ще у 2003

році, ставши членом найпотуж�

нішого об'єднання Європейських

юридичних та адвокатських ком�

паній – «Eurojuris». Об'єднання

включає 635 юридичних фірм з

усіх 27 країн�членів Євросоюзу.

«На час вступу ми були єдиною

правничою фірмою, яка предста�

вляла Україну в цьому об'єднан�

ні, – розповідає керівний парт�

нер ЮФ «Aries» Олег Дави�

денко. – Одне з головних зав�

дань «Eurojuris» – організація

взаємодії між правничими фір�

мами різних країн зі спільного

обслуговування клієнтів, органі�

зація вдосконалення практики та

обмін професійними навичками

у різних галузях права. Завдяки

членству в цьому об'єднанні ми

встановили контакти з відомими

правничими фірмами в Італії,

Франції, Німеччині, Англії та ін�

ших країнах, серед яких – «Stu�

dio  Legale  Bemdo» (Італія,

Мілан), «Jean�David Guedj & As�

socies»  (Франція,  Париж),

«Matthew Arnold & Baldwin Soli�

citors» (Велика Британія, Лон�

дон)».

Працюють тут також за пого�

динною системою оплати. Залеж�

но від поставленого клієнтом зав�

дання розробляється попередня

специфікація на послуги, яка

вміщує перелік юридичних дій,

що їх потрібно здійснити, кіль�

кість годин на їх підготовку та

вартість. Година роботи коштує

від $200�250.

Як видно з інформації, пред�

ставленої в таблиці, юридична

фірма «Aries» плідно співпрацює

зі структурами агропромислового

сектору. Зазвичай укладаються

прямі договори як на постійне

обслуговування, так і на вико�

нання конкретних юридичних

завдань та представництво інте�

ресів. Наразі серед клієнтів�агра�

ріїв є і виробники, і трейдери. Зо�

крема, ось уже понад п'ять років

обслуговують такі компанії, як

«Besloten Vennootschap (Private

Limited Liability Company) Trade�

point Holding B.V.» (Голландія) че�

рез їх представництва, що спеціа�

лізуються на експорті�імпорті

олій та їх екстракцій. 

Не пасе задніх і юридична

компанія «Інюрполіс». До обслу�

говування іноземних клієнтів

правникам цієї фірми не звикати.

Співпрацю будують на різних за�

садах – часто як місцевого радни�

ка їх залучають міжнародні юри�

дичні компанії («Clifford Chance»,

«BCToms», «Baker & Mackenzie»

та інші), іноді клієнти звертають�

ся безпосередньо: або керуючись

рекомендаціями інших компаній,

або ж просто знаходячи фірму за

результатами публікацій та ін�

терв'ю юристів у відомих бізнес�

ових виданнях чи через веб�сайт.

Гордість «Інюрполісу» – також

членство в міжнародному об'єд�

нанні «Eurojuris». 
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Як знайти юриста «на всі руки»
How to Find «Handy�Andy» Lawyer

Заходячи на український ринок, іноземним аграріям 
варто заручитися місцевою юридичною підтримкою

Олег ДАВИДЕНКО, 
керівний партнер 

ЮФ «Аріес» 

Олена КІБЕНКО, 
старший партнер 

ЮК «Інюрполіс» 

Ігор СКІЧКО, 
генеральний директор 

ЮК «Лекснавігатор»

Олена ЗАЙЦЕВА, 
старший юрист 

МЮК «Інтегрітес» 

Володимир ШАХРАЙ, 
директор 

«Адвокатської групи України»

ДОСЛІДЖЕННЯ Плануючи експансію у нову країну, закордонні бізнесмени
та інвестори насамперед намагаються якомога щільніше оточити себе
правовими «щитами». Хтозна, які ризики можуть чатувати на іноземний
капітал та його власників на новій території. Однак вирішує це питання
кожен із них по!своєму. 



У питанні оплати тут теж від�

дають перевагу «погодинці», а за

певні стандартні послуги перед�

бачено фіксовані суми гонорарів

(наприклад, реєстрація компанії,

отримання дозволу на праце�

влаштування для іноземного пра�

цівника тощо). 

У правничій фірмі «Софія»
переконані, що кожен має займа�

тися своєю справою. Тож само�

стійно юридичних послуг для

іноземних клієнтів на їхній тери�

торії не надають, а з цією метою

співпрацюють з партнерами за

кордоном. Так, на сьогодні нала�

годжені партнерські відносини у

Великій Британії (Лондон) та Ні�

меччині (Берлін та Гамбург), в

міру розвитку інтересів клієнтури

планують розвивати співпрацю з

іншими країнами Європи. 

До роботи з аграріями їм не

звикати. Часто клієнтами Олек�

сандра Поліводського є виробни�

ки та переробники сільськогоспо�

дарської продукції, які починають

або розвивають свій бізнес на те�

риторії України. «Був період, коли

ми мали кілька клієнтів з Західної

Європи та Америки, метою яких

було інвестування у сільське гос�

подарство, а саме – отримання

прав на земельні ділянки, – зга�

дує він. – На сьогодні переважа�

ють ті компанії, які мають на меті

розвивати бізнес в Україні: займа�

тися торгівлею сільгосптехнікою,

агрохімікатами тощо. Це, як пра�

вило, компанії, які вже побудува�

ли свій стабільний бізнес у інших

державах та шукають можливості

для економічної експансії на те�

риторію України».

«Адвокатська група України»,

яка, зокрема, обслуговує інтере�

си зернотрейдерів, виробників,

зберігачів та переробників м'ясо�

молочної продукції, будує робо�

ту з іноземними клієнтами і без�

посередньо, і через співпрацю з

філіями. Головним чином це вре�

гулювання спорів, супровід та

врегулювання питань, пов'язаних

із земельними відносинами та

нерухомістю, юридичний супро�

від експортно�імпортних опера�

цій, купівля�продаж активів та

корпоративних прав. А вартість

послуг, зі слів директора ком�

панії Володимира Шахрая,

обговорюється індивідуально для

кожного клієнта. 

Максимально пристосовуєть�

ся до потреб споживача і «Лекс�
навігатор», використовуючи ту

форму оплати, яка більш зручна

для клієнта: за домовленістю,

процентну ставку, погодинну

оплату, премію тощо.

Компанія «Інтегрітес» ціка�

виться насамперед найбільшими

страховими концернами за кор�

доном. Наразі співпрацюють із

Німеччиною, Італією, Бельгією

та країнами Скандинавії. Як рів�

ноправні партнери проводять

спільні проекти, розробляють та

впроваджують нові для українсь�

кого юридичного ринку послуги.

Що ж до клієнтів�представників

агропромислового комплексу, то

переважають трейдери. «Наша

співпраця з такими компаніями

націлена на підвищення ефектив�

ності їх зовнішньоекономічної

діяльності, поліпшення кредит�

них умов та налагодження нових

міжнародних зв'язків», – по�

яснює Олена Зайцева.

Мрія українського 
юриста
ОДНАК на досягнутому наші

правники не зупиняються. І

перспективу розвитку своєї ком�

панії кожен із них пов'язує з роз�

ширенням передусім на Захід. 

«Якщо говорити про терито�

рію України, то ми раді співпраці

з представниками будь�яких ре�

гіонів України, – коментує Олек�

сандр Поліводський («Софія»).

– До послуг клієнтів – мережа

наших партнерів в основних ре�

гіонах України, завдяки яким мо�

жемо надавати якісні послуги

тими юристами, які мають досвід

роботи саме на цій території. 

Якщо ж говорити про міжна�

родні регіони, то значну перспек�

тиву вбачаємо у роботі з клієнта�

ми з країн ЄС. З ними пов'язуємо

можливості інвестицій та майбут�

ньої співпраці з огляду на перс�

пективи вступу України до СОТ,

розширення співпраці з ЄС. 

Тривалий час ми працюємо у

сфері аграрного, земельного, ін�

вестиційного права та права не�

рухомості, у тому числі у судових

спорах, що стосуються цих від�

носин. Тож представники таких

видів бізнесу можуть розрахову�

вати на наш досвід та допомогу у

цій сфері на особливо високому

рівні».

«Інюрполіс» свій погляд звер�

тає на представників великого та

середнього бізнесу у сфері АПК,

пропонуючи їм широкий спектр

юридичних послуг. «Особливість

нашої компанії, – наголошує

Олена Кібенко, – у наявності

реєстраційного сектору, спеціалі�

сти якого пропонують повний

спектр послуг із організації бізне�

су в Україні, включаючи реєстра�

цію компанії, надання юридичної

адреси, послуги щодо підбору

банку (консультування щодо та�

рифів, якості обслуговування),

ведення бухгалтерського обліку,

подання усіх видів звітності в

уповноважені органи, допомога у

оформленні відносин з персона�

лом, ведення обліку персоналу

тощо». 

Юридична фірма «Aries»
обіцяє бути корисною «заморсь�

ким» клієнтам�аграріям у питан�

нях земельного, податкового та

страхового права, а також у су�

проводі зовнішньоекономічних

угод. Регіони, в яких компанія

має певні напрацювання та дос�

від роботи, – Київ та Київська

область, Харків, Дніпропетров�

ськ, Донецьк, Львів та Севасто�

поль. Як повідомив Олег Дави�

денко, для іноземних компаній

тут напрацьовано комплексні

юридичні дії, які спрямовані не

на вузькопрофільні консультації

в одній із галузей права, а на під�

готовку правового обґрунтування

виходу нерезидента на українсь�

кий ринок. Починаючи від реко�

мендованої організаційно�право�

вої форми підприємства й аж до

податкового обґрунтування та ре�

комендацій у побудові взаємодії

структур при будівництві проми�

слових об'єктів та подальшої реа�

лізації продукції виробництва.  

Амінат Сулейманова («AGA
Partners») висловлює особливу

зацікавленість у співпраці з тими

учасниками бізнесу, які займа�

ються міжнародною торгівлею та

міжнародними інвестиціями. 

А Ігор Скічко («Лекснаві�
гатор») взагалі не поділяє клієн�

тів ані за просторовою ознакою,

ані за галузевою. «Ми готові до

співпраці незалежно від місце�

знаходження клієнта, – підкре�

слює він. – І захищаємо інтереси

клієнтів хоч би в якому сегменті

бізнесу потрібна була допомога».

Ось із такими щирими обій�

мами зустрічають гостинні укра�

їнські юристи іноземних клієн�

тів. Що ж, залишається тільки

побажати, щоб і закордонні гості

з такою ж щедрою душею віддя�

чували за працю наших співвіт�

чизників. А наші клієнти�аграрії

– перейняли в іноземців уміння

вчасно та з легкістю розлучатися

з грішми, заробленими на їхнє ж

благо!
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Адреса,
телефон/факс
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вул. Б.Хмельницького,
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581 32 12
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www.advocate�
group.com.ua

ЗАТ «Багатогалузевий концерн «Співдружність»
(м.Київ), ЗАТ з іноземними інвестиціями
«Дніпропетровський маслоекстрактний завод»
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11/106, офіс 3, м.Київ,
Україна, 01032.
Тел.: (044) 239 98 99

info@aries.com.ua
www.aries.com.ua

Cargill Ukraine, Cheminova, Pioneer Hi�Bred
Switzerland S.A., Loture, Du Pont de Nemours, BNP
Paribas, BCV (Banque Cantonale Vaudoise)

вул. Богдана
Хмельницького,
17/52А, м.Київ,
Україна, 01030.
Тел.: (044) 581 77 77;
факс: (044) 581 77 70

vkp@vkp.kiev.ua
www.kisilandpartners.com

Київський офіс GAFTA, ЗАТ «Рамбурс», ЗАТ
«Донагроімпекс», ТОВ «Украгроімпекс», ТОВ
«Торговий Дім «Приват», ТОВ «Лотуре» (Україна),
Grainfields LLP (Великобританія), ЗАТ «Агромаркет�
Трейд», ВАТ «Лебедянський Елеватор», ТОВ
«Славянка», ТОВ «Каліпсо», ТОВ «Міжнародний
Комерційний Союз – Агро» (Росія), UNITED GRAIN
(SUISSE) S.A. (Швейцарія)

пр.Науки, 11А, м.Київ,
Україна, 03028.
Тел.: (044) 206 06 75;
206 06 76;
т./ф.: (044) 206 06 75

office@agalawyers.org
www.agalawyers.org
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вул.Скрипника, 14А,
Харків, Україна, 61057.
вул.Кутузова, 18/7,
офіс 210, Київ, 
Україна, 01133.
Тел.: (057) 714  06 26;
факс.: (057) 714 06 28;
т./ф.: (044) 286 19 54

kharkiv@inyurpolis.com
kyiv@inyurpolis.com
www.inyurpolis.com

Компанія «Каргілл», «Бунге», «Гленкор» і пов'язані
підприємства, підприємства групи «Лакталіс»,
підприємства і проекти групи «Препарадос
Аліментісіоус СА», постачальники засобів захисту
рослин і насіння – «Сингента», виробники кормів �
«Київ_Атлантік Україна», інші, як�от «Тегра
Україна», «Крафт» та інші.

вул. Паньківська, 5,
5�й пов., м.Київ,
Україна, 01033.
Тел.: (044) 490 71 97;
факс: (044) 492 88 59

admin@kmp.kiev.ua
www.kmp.kiev.ua

Відомості не розголошуються

вул.Володимирська,
97/37, м.Київ, 
Україна, 01033;
Фактична: Я.Вал, 21Г,
м.Київ, Україна, 01034.
Тел.: (044) 587 50 10;
235 88 36

info@lexnavigator.com
www.lexnavigator.com

Відомості не розголошуються 

вул.Артема, 10, 
офіс 45, Київ, 
Україна, 04053
тел.: (044) 331 04 85
т./ф.: (044) 272 06 85

office@
lawfirmsofiya.kiev.ua

««ААддввооккааттссььккаа  ггррууппаа  УУккррааїїннии»»

ЮЮррииддииччннаа  ффііррммаа  ««ААррііеесс»»

ААддввооккааттссььккее  ообб''єєддннаанннняя  
««ЮЮФФ  ««ВВаассиилльь  ККііссіілльь  іі  ППааррттннееррии»»

ЮЮррииддииччннаа  ффііррммаа  ««ККММ  ППааррттннееррии»»

ЮЮррииддииччннаа  ккооммппааннііяя  ««ЛЛееккссннааввііггааттоорр»»

ППррааввннииччаа  ффііррммаа  ««ССооффііяя»»

ЮЮррииддииччннаа  ккооммппааннііяя  
««ЕЕйй..ДДжжіі..ЕЕйй..  іі  ППааррттннееррии»»

НОТАТНИК Юридичні фірми, які консультують підприємства АПК*

* Таблиця не є рейтингом. Юридичні фірми розташовані за абеткою



Хто відповідатиме
за безперебійне 
постачання палива?
З ПОЧАТКУ року норматив�
но�правова база України
поповнилася ще одним
законом – №229�V від
5 жовтня 2006 року «Про
систему інженерно�техніч�
ного забезпечення агро�
промислового комплексу
України». Він встановлює
правові, економічні та ор�
ганізаційні засади форму�
вання і функціонування си�
стеми інженерно�технічно�
го забезпечення агропро�
мислового комплексу, ре�
гулює відносини у сфері
технічного і технологічного
обслуговування АПК,
сприяє розвитку економіч�
них умов для створення,
випробування, виробниц�
тва, реалізації, використан�
ня і обслуговування техніч�
них засобів для галузей
сільськогосподарського
виробництва.
Згідно з законом, державне
управління системою інже�
нерно�технічного забезпе�
чення АПК в межах своїх
повноважень здійснюють
Кабінет Міністрів та спе�
ціально уповноважений
орган виконавчої влади з
інженерно�технічного за�
безпечення агропромисло�
вого комплексу та його те�
риторіальні органи.
Зокрема, для стабілізації
цін і забезпечення потреби
сільськогосподарських то�
варовиробників у напруже�
ні (весняно�польові, зби�
ральні) періоди робіт такий
спеціальний орган братиме
участь разом з іншими за�
цікавленими органами ви�
конавчої влади у розробці
ринкової схеми і принципів
гарантованого забезпечен�
ня сільгосптоваровиробни�
ків пально�мастильними
матеріалами і подаватиме
їх на затвердження Уряду –
для того, щоб на їх основі
протягом року забезпечу�
вати стабільне постачання.
Серед інших функцій цього
органу – і організація нау�
кових досліджень, вироб�
ництва й використання біо�
логічних видів палива, зо�
крема біодизелю. 
Йдеться в акті й про креди�
тування суб'єктів системи
інженерно�технічного за�
безпечення АПК, що має
здійснюватися відповідно
до закону з урахуванням
пріоритетів інноваційно�ін�
вестиційного оновлення
основних фондів підпри�
ємств агропромислового
комплексу. Механізм тако�
го кредитування встано�
влюватиме Кабмін.
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Артем Житков

У ДОБРОГО господаря на городі

завжди присутні картопля і цукро�

ві буряки. За умов вирощування їх

у приватному секторі, крім лопати

і гною ці культури нічого не потре�

бують, а віддачу дають колосальну.

Що більше господар займається

вирощуванням цих культур, то

більше ними захоплюється, а від�

повідно, й отримує добрі статки.

Щодо промислового вироб�

ництва, то і картопля, і цукрові

буряки будуть завжди рентабель�

ними, якщо для їхнього вирощу�

вання застосувати сучасні техно�

логії і відповідну енергозберігаю�

чу техніку – від ґрунтообробної до

збиральної. 

Наприклад, щодо картоплі цей

рік став особливо показовим. Че�

рез світовий дефіцит продуктів

харчування і появу в Україні від�

повідних переробних підприємств

навіть невеличкі господарства от�

римали від картоплі непогані при�

бутки. Наприклад, на Тернопіль�

щині та Черкащині, зонах, скажі�

мо так, картопляно нетрадицій�

них, урожайність сягнула 350�400

ц/га. При собівартості виробниц�

тва 0,7�0,8 грн/кг, закупівельна ці�

на на товарну картоплю нижче

1,15 грн/кг не опускалася, а якщо

й сягала цієї позначки, то на не�

тривалий термін. 

За оцінками експертів, попит

у світі на продукти харчування

щороку збільшуватиметься, і не

останнє місце займатимуть карто�

пля і продукти її переробки, так

само, як і цукромістка продукція.

Україна має усі шанси повернути

собі добру славу великої карто�

пляної і цукрової країни, стати

світовою годувальницею і непога�

но на цьому заробляти. Варто

тільки не згаяти час і вдатися до

промислового виробництва кар�

топлі і цукрових буряків на суча�

сному рівні.

Комплексне вирішення пи�

тання промислового виробництва

сільгосппродукції за будь�яких

грунтово�кліматичних умов і га�

рантоване отримання прибутків

пропонує компанія «АМАКО». У

попередніх публікаціях ми досить

детально аналізували ці програми

з точки зору економічної доціль�

ності їхнього застосування. Міні�

мізувати енерговитрати і втрати

врожаю можна і на етапі збиран�

ня. Дають змогу це зробити суча�

сні комбайни, широкий спектр

яких також представляє компанія.

Сьогодні мова піде про картопле�

збиральний Lockwood і бурякоз�

биральний WIC комбайни, точні�

ше, про найсучасніші причіпні

копачі�навантажувачі. 

ЦІЄЇ ОСЕНІ на Дні поля у СТОВ

«Перспектива» Чигиринського ра�

йону Черкаської області компанія

«АМАКО» разом з партнерами де�

монструвала втілений проект з ви�

рощування високоякісної карто�

плі для промислової переробки,

який базується на американській

енергозберігаючій технології за

мінімального обробітку ґрунту.

Вже перший рік її застосування

дав змогу досягти врожайності ко�

ренеплодів до 400 ц/га при рента�

бельності виробництва не менше

70%. Потенціал же цієї технології

– до 800 ц/га, рентабельність при

цьому вимірюється вже тризнач�

ними числами.

«АМАКО» забезпечує сіль�

госпвиробників, зацікавлених

впроваджувати подібний проект,

всім комплексом необхідної суча�

сної техніки виробництва корпо�

рації Lockwood, яка виробляє

обладнання для промислового ви�

рощування картоплі з 1931 року. 

Пригадаймо, що традиційна

технологія вирощування і збиран�

ня картоплі є трудомісткою, вима�

гає значних людських ресурсів.

Зазвичай картопляні бульби вико�

пують разом з грунтовим пластом,

маса якого в 100 разів перевищує

масу самої картоплі. На цей, най�

більш трудомісткий етап вироб�

ництва картоплі,  припадає, за

статистичними даними, до 70%

усіх трудовитрат. Проте сьогодні у

світі випускається кілька типів су�

часних картоплезбиральних ма�

шин – самохідних і причіпних ко�

пачів�навантажувачів – які здатні

за мінімальних енерговитрат і при

цьому майже без пошкоджень

виймати картоплю. 

Компанія «АМАКО» на Дні

поля на Черкащині продемонстру�

вала для збирання врожаю причіп�

ний картоплезбиральний ком�

байн «Lockwood 473H» серії

Harvester («Жнивар»). Виробник

комплектує техніку широкою га�

мою очисних столів, робочих ор�

ганів тощо, завдяки чому можна

підбирати оптимальну комбінацію

для різних типів ґрунтів. Системи

очищення комбайна можна на�

лаштовувати на збирання картоплі

як з попереднім прибиранням ба�

дилля, так і без дефоліації. Всі вуз�

ли та деталі робочих органів ма�

шини пристосовані для дбайливо�

го збирання, очищення, відванта�

ження картоплі без пошкодження

коренеплодів. Широкі очисні

транспортери з гумовим покрит�

тям дають змогу краще очистити

бульби й підвищити пропускну

спроможність. Наявність пневма�

тичної системи очищення бульб –

ще одна з переваг «Жниваря».

Трирядний копальний агрегат

налаштовується на ширину між�

рядь у межах 86�101 см. Робоча

швидкість Lockwood 473H стано�

вить від 3 до 8 км/год. Комбайн

агрегатується із тракторами се�

редньої потужності від 155 к.с. 

Картоплезбиральний комбайн

«Lockwood 473H» – високоефек�

тивна, зручна і надійна у викори�

станні техніка. Вона зекономить

багато коштів порівняно із само�

хідними машинами, не поступаю�

чись їм у продуктивності. Цей

комбайн добре підходить для того,

щоб разом з компанією «АМАКО»

на невеликих площах опанувати

нову технологію вирощування

картоплі, отримати задоволення і

прибуток від роботи та рухатись

далі у розвитку власного бізнесу.

ДЛЯ ЗБИРАННЯ цукрових буря�

ків компанія «АМАКО» пропонує

причіпні бурякозбиральні ком�

байни WIC виробництва ком�

панії Amity Technology (США).

Бурякозбиральна техніка WIC ві�

дома в Америці понад 20 років, на

ринку СНД присутня з 1991 року.

Причіпний бурякозбиральний

комбайн WIC – винятково надій�

на й проста у використанні  техні�

ка. Він може агрегатуватися з віт�

чизняними тракторами, працює за

будь�яких погодних умов і на різ�

них ґрунтах, у тому числі і на важ�

ких черноземах. Комбайн здатен

збирати чисті коренеплоди як з су�

хого або перезволоженоого ґрунту,

так і з вкритого снігом поля. 

Основнім робочим органом

комбайна є пасивні копачі – зуб�

чаті підйомні колеса, завдяки

яким буряки виймаються з ґрунту

практично чистими з різної гли�

бини. Відмінністю комбайна WIC

від машин інших фірм є те, що він

не викопує буряк, а немов би

«виштовхує» його з ґрунту. При

цьому коренеплоди не травмують�

ся, тому суттєво знижуються втра�

ти при збиранні. Транспортер, що

подає буряки до бункера, має за�

гальну площу близько 4 м2, що дає

змогу повністю очистити корене�

плоди від ґрунту. 

Добре збалансований за вагою

комбайн забезпечує рівномірне

збирання коренеплодів по всій

ширині захвату. 

Комбайн випускається 6/8/12�

рядковий, агрегатується з тракто�

рами від 170 до 240 к.с. відповід�

Картоплярство 
та буряківництво – 
технології вищого пілотажу
Potato and beet growing – stunt technologies

ТЕХНІКА АПК Хочете заробляти більше і отримувати задоволення від
роботи? Вирощуйте картоплю і цукрові буряки за сучасними енерго!
зберігаючими технологіями. Компанія «АМАКО» вам у цьому допоможе.

ТОП ТИЖНЯ

НОРМАТИВНІ АКТИ,
нова редакція яких 

набула чинності з 01.01.2008



Пухнаста
асоціація
Furry Association

В УКРАЇНСЬКОМУ хутровому

бізнесі з’являється нова структу�

ра – Асоціація звірівників

України. Дозвіл на її створення

дав  Антимонопольний комітет.

Зараз проходить процес реєстра�

ції у відповідних органах.  

До нової Асоціації увійдуть

ТОВ «Агро Голд» (с.Павлівка,

Івано�Франківська обл.), ТОВ

«Галичхутро» (с.Велике, Львів�

ська обл.), ТОВ «Ізюмське звіро�

господарство» (м.Ізюм, Харків�

ська обл.), ТОВ «Звіроплемгосп

«Еліта» (с.Кедина Гора, Черкась�

ка обл.), ТОВ «Баришівський

звіроплемгосп» (с.Борщів, Київ�

ська обл.). 

Звірівники ставлять собі за

мету координувати господарську

діяльність. Проте не збираються

втручатися у виробничі та комер�

ційні питання, і не ухвалювати�

муть будь�які управлінські рі�

шення. 

Ось що розповів нашому ко�

респонденту президент Асоці�

ації  звірівників України

Олександр Дикий.  

– Найголовніша наша мета –

це дати можливість споживачеві

купувати товари вітчизняного

виробництва, які будуть не гір�

шими, ніж імпортні, але значно

дешевшими.  

Плануємо займатись норкою,

лисицею та песцем. Норка – це

99% усього поголів'я хутрових зві�

рів в Україні. Лисиці у нас прак�

тично нема, песця вибили свого

часу. Лише трохи залишилося пе�

сців породи Біла норвезька. Мо�

жливо, як буде бажання наших

виробників, в майбутньому ми

завеземо в Україну цих тварин. 

Плануємо координувати ро�

звиток технологій вирощування

хутрових звірів. Також сприяти

забезпеченню виробників корма�

ми, бо зараз в Україну прийшли

нові технології відгодівлі. Наша

Асоціація буде неприбутковою

організацією, яка об'єднає п'ять

господарств – ми не збираємося

охоплювати весь ринок та става�

ти монополістами. Отже, мета –

розширити можливості звірівни�

ків, покращити поголів'я норки.

Зокрема, ми плануємо завести

данську та скандинавську поро�

ди цієї тварини. У свій час ро�

сійська норка була чудова. Вона

відповідала всім вимогам, і в ко�

лишньому Радянському Союзі

мала неабиякий попит. Зараз же

з'явилася скандинавська норка,

яку вивели згідно з новими тех�

нологіями. Вона має красивий

окрас, добре вирівняний за то�

ном. Таке хутро користується

гарним попитом. 

Саме зараз деякі господар�

ства завезли таке поголів`я і зай�

маються його розведенням. 

Розгорнутий матеріал про

сучасний стан звірівництва в

Україні читайте в наступному

номері газети «Агропрофі».
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но. Ширина міжрядь – 45�56 см.

Об'єм бункера для буряків становить

3/3,5/4,5 куб.м. Робоча швидкість – у

межах 6�8 км/год.

За продуктивністю WIC не посту�

пається жодному з відомих самохід�

них комбайнів. При цьому для об�

слуговування машини під час зби�

рання необхідна лише одна людина.

Дефоліатор (машина для зрізан�

ня гички) є частиною бурякозби�

рального комплексу WIC для висо�

кого ступеня очищення буряків від

бадилля і ґрунту; плаваючий ніж зрі�

зає тільки верхню частину буряку з

мінімальною дією на коренеплоди,

що істотно додає ваги та якості вро�

жаю. Дефоліатор агрегатується з

тракторами класу МТЗ 80/82, Бєла�

рус 892 потужністю від 80 к.с.

Причіпний бурякозбиральний

комбайн «WIC» – найкраще рішення

для невеликих і середніх господарств.

Це повністю доводить практика його

експлуатації на полях партнерів

«АМАКО» – ТОВ «Борзна Агроін�

вест» Борзнянського р�ну Чернігів�

ської обл. та ЗАТ «Кремінь» Ічнянсь�

кого р�ну Чернігівщини. Обидва гос�

подарства мають в обробітку загалом

близько 5000 га землі та займаються

вирощуванням цукрових буряків. 

Зі слів директора ЗАТ «Кремінь»

О.Сєнчика, економічна ефективність

цього комбайну полягає в суттєво

менших експлуатаційних витратах,

багатофункціональності, простоті

конструкції та високій зносостійко�

сті вузлів та деталей. Значну еконо�

мію коштів дають також набагато

менші стартові витрати на придбан�

ня причіпного комбайна порівняно

із самохідним. Тож, придбавши цю

техніку в компанії «АМАКО», госпо�

дарства на власному досвіді переко�

налися у тому, що вона якнайліпше

підходить для невеликих та середніх

площ цукрових буряків.

– ВІД СТАНУ технічного забез�
печення галузі залежить кіль�
кість і якість продукції АПК, в
підсумку – власне продовольча
безпека держави. Нині ми ма�
ємо в Україні понад 58 тис. аг�
ропідприємств, з яких 18 тисяч
– великотоварні. За останніми
статистичними даними, вони
загалом мають більше полови�
ни від технологічної потреби
технічних засобів, щорічне
придбання яких повинно ста�
новити, згідно до технологій,
близько 22 млрд. грн. 
Треба зазначити, що річна купі�
вельна спроможність серед�
ньостатистичного сільськогос�
подарського підприємства що�
до технічних засобів, на жаль,
сьогодні обмежується сумою
100�150 тис. грн. 
Більшість агропідприємств тіль�
ки�но придивляється до застос�
ування сучасних технологій ви�
рощування сільгоспкультур че�
рез обмеженість оборотних
коштів. Великотоварні ж вироб�
ники залучилися до цього про�

цесу доволі активно. Тому з бо�
ку держави максимально вжи�
вається заходів щодо підтрим�
ки господарств із забезпечення
сільгосптехнікою технікою та
впровадження сучасних енер�
гозберігаючих технологій.
На сьогодні маємо три дієві
державні програми підтримки:
програма часткової компенса�
ції придбання складної техніки,
фінансового лізингу і компен�
сації відсоткових ставок за бан�
ківськими кредитами. На нашу
думку, варто компенсувати ви�
датки і на придбання іноземної
техніки. (На сьогодні відповідне

розпорядження уряду №901�Р від

24 жовтня 2007 р. прийнято і

набрало чинності – Ред.)
За 10 місяців поточного року
господарствами усіх форм
власності придбано близько 18
тис. одиниць сільськогосподар�
ської техніки, з яких понад 7
тис. тракторів і близько 1,5 тис.
зернозбиральних комбайнів,
що суттєво перевищує показни�
ки минулого року (у 2,8 рази).
Для покращення стану техніч�
ного забезпечення, більш діє�
вого впровадження сучасних
інтенсивних енергозберігаючих
технологій в проекті Держбю�
джету на 2008 рік передбачено
видатки: на часткову компен�
сацію техніки в розмірі 168,0
млн. грн., на фінансовий лізинг
– 321,6 млн. грн., на компенса�
цію банківських кредитів май�
же 1 млрд. грн.

З 1 січня 2008 року вступає в
силу Закон України «Про си�
стему інженерно�технічного за�
безпечення АПК». Прийнята
програма реалізації технічної
політики АПК до 2011 року, згі�
дно до якої передбачено по�
кращити стан технічного забез�
печення АПК.
На наступний рік ми маємо не�
погані перспективи збільшення
суми витрат на оновлення пар�
ку сільськогосподарських ма�
шин, і наближення їх кількості
до технологічних потреб гос�
подарств. За нашими прогно�
зами, державна підтримка, а
також залучення власних обі�
гових коштів господарств і
впровадження індивідуальних
програм фірм�дилерів, таких,
як компанія «АМАКО», дасть
змогу сільгоспвиробникам у
наступному році придбати
техніки на суму понад 8 млрд.
гривень.
Хочу також зауважити, що
впровадження сучасних техно�
логій дасть можливість не тіль�
ки зменшити витрати на виго�
товлення сільгосппродукції, а й
суттєво покращити її якість, от�
же – зробити її конкуренто�
спроможною на вимогливому
світовому ринку. Це наразі ду�
же актуальне питання, особли�
во з огляду на перспективу
вступу України до СОТ.

За матеріалами виступу 
на Дні поля 28 вересня 2007 р.,

м.Кагарлик Київської області

Павло ГРИНЬКО, 

заступник директора Департаменту 

інженерно�технічного забезпечення 

Міністерства аграрної політики України:

ОФІЦІЙНО

Потенціал вітчизняного ринку сільгосптехніки
на 2008�й рік – понад 8 млрд. грн.

Компанія АМАКО

Тел. +38044 490/32/51,
Тел. +38044 490/77/81.

www.amacoint.com
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САМЕ для сприяння цьому на�

пряму створено фізкультурно�

спортивне товариство «Колос».

Воно займається розвитком фіз�

культури та спорту на сільських

територіях. Хто тільки не бере

участь у змаганнях, які організовує

товариство, – представники влади

всіх рівнів, вихованці профтехучи�

лищ, студенти профільних ВНЗ,

представники фермерських та

орендних господарств… 

Ось що розповів нам Голова

Центральної ради фізкультур�

но�спортивного товариства

«Колос» Анатолій Усенко. 

– Найпоширеніший серед усіх

видів спорту – футбол. Матчі ми

організовуємо серед усіх верств

населення. Спочатку вони прово�

дяться в селах і селищах, потім на

рівні районів, областей. 

Є також галузеві та міжгалузеві

змагання з різних видів спорту. І

нарешті – суперфінальні, в яких

беруть участь спортсмени із усіх 25

регіонів – усього до 10 тисяч уча�

сників. Вони організовуються на

території одної області, як прави�

ло, Київської. 

Фізкультурно�спортивне това�

риство «Колос» має 325 дитячо�

юнацьких спортивних шкіл, де

займається понад сто тисяч діто�

чок. На селі працюють більше

трьох тисяч тренерів, діти можуть

займатися, на власний вибір, 28

видами спорту. 

Товариство має свої осередки в

кожній області, районі, селі, сели�

щі. Для того, щоб потрапити до

всеукраїнського суперфіналу, тре�

ба пройти цілу низку змагань. 

Суперфінальні змагання про�

ходять влітку та взимку. Зимова

частина організується в Карпатах,

на чистому повітрі, в дуже краси�

вих місцях. Цього року сюди при�

будуть команди із 18 областей. 

З лав товариства вийшли і

спортсмени�учасники Олімпійсь�

ких ігор – і літніх, і зимових. Так,

в Афінах наші спортсмени посіли

31 місце, в Сіднеї – 41. На олім�

пійських іграх у 2004 році в Греції

золоту медаль з важкої атлетики

отримала Наталія Скакун, що

проживає в селі Лебедин Борис�

пільського району. «Срібло» з важ�

кої атлетики отримав Ігор Розаріо�

нов із Одещини. 

Ще одна золота медалістка

Олімпійських ігор із кульової

стрільби з пневматичного пістоле�

та – Олена Костевич – із Чернігів�

щини. 

Зараз найсильніші спортсмени

товариства готуються до ігор в Пе�

кіні. Тренуються 164 чоловік, на

ігри, за попередніми прогнозами,

поїдуть 30�40 атлетів. 

Але найголовніше завдання –

це, звичайно, розвиток масової

фізкультури та спорту. Ось таким

чином товариство «Колос» дбає

про здоров`я нації, про тих моло�

дих людей, яких на селі, на жаль,

залишилося небагато.

Олімпійський резерв українських ланів
Olympic reserve of Ukrainian fields

СІЛЬСЬКИЙ СПОРТ В українському селі намагаються не забувати про соці!
альну сферу. Зокрема, приділяють увагу масовій фізичній культурі та спорту
серед  широких вікових категорій сільського населення – від дошкільнят 
до пенсіонерів. Розвиток фізичної культури і спорту для Агропромислового
комплексу передбачений також відповідною Державною програмою. 

Український тижневик ділової інформації 

E%mail: info@agroprofi.com.ua

Інтернет: www.agroprofi.com.ua

Тел. (044) 236%0208, 227%9355. 
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МИНУЛИЙ рік приніс українським продо�

вольчим компаніям, які розмістили свої ак�

ції на європейських біржах, істотне зро�

стання котирувань. Міжнародні інвестори

гідно оцінили потенціал українського аг�

рарного і продовольчого секторів. 

Так, лише за півтора місяці один із ліде�

рів українського олієжирового ринку – Гру�

па Кернел (WSE: Kernel) – додав у варто�

сті близько 42%. На кінець року вартість ак�

цій Групи сягнула 34 злотих ($13,90) за ак�

цію, збільшивши ринкову вартість компа�

нії до $880,705 млн. Швидше за все, до кін�

ця I півріччя 2008 р., за результатами півріч�

ного звіту, коли знижуються виробничі ви�

трати і зростає виручка, капіталізація ком�

панії сягне $1 млрд.

Рекомендації щодо акцій Групи Кернел не

змінилися: купувати і зберігати (Strong buy

& hold); прогнозна ціна (Target price) –

$17,90 до грудня 2008 р.

Акції холдингу Астарта (WSE: Astar�

ta), що публічно розмістилася півтора року

тому на Варшавській фондовій біржі, також

показали достатньо стрімке зростання за

останні півроку. Якщо ще в травні 2007 р.

курсова вартість досягла свого історичного

мінімуму 12,41 злотих ($4.94), то до кінця

року акції подорожчали на 157,85% – до

32,00 злотих ($13,08). Таким чином, ринко�

ва вартість цього холдингу зросла до

$327,157 мільйонів, що на сьогодні є рекор�

дним значенням для українських цукрових

компаній. 

Рекомендації щодо акцій холдингу Астар�
та: зберігати (Hold); прогнозна ціна (Target

price) – $12,50.

Акції Групи Укрпродукт (LSE: UKR),

що розмістила свої акції на альтернативному

майданчику Лондонської фондової біржі ще

в 2005 р, за минулий рік показали істотне

зростання. Якщо в січні 2007 р. акції Укр�

продукту котирувалися по £40,00 за пакет

(100 штук), то в жовтні ціна піднялася до

£93,50, або на 133,75%. У другій половині

грудня курсова вартість знизилася до £82,00�

£83,00 за пакет, але це скоріше реакція рин�

ку на різдвяні канікули. Для акцій Групи

Укрпродукт рік закривається на позначці

£82,50 за пакет, що фіксує ринкову вартість

компанії на рівні £34,360 мільйона ($68,603

мільйона). На відміну від двох попередніх

українських компаній, Укрпродукт не має іс�

тотного потенціалу розвитку, якщо тільки

основні акціонери групи не приготували до

наступного року приємний сюрприз у ви�

гляді нових придбань або ефективного мар�

кетингового ходу. До того ж невідома страте�

гія розвитку Групи в умовах режиму СОТ.

Рекомендації щодо акцій Групи Укрпро�
дукт: 1) якщо вони вже придбані – збері�

гати (Hold) до ціни £76,00; 2) якщо їх ще

немає в активах – зачекати (Wait); про�

гнозна ціна (Target price) – £79,00; 3) ухва�

лювати рішення після оприлюднення звіту

за 2007 р.

Консалтингова агенція ААА

www.agriagency.com.ua
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Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб%
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн. Цiна USD,

середня
min середня max

* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІ БІРЖОВІ ЦІНИ
на сiльгосппродукцiю, продукти її переробки, продовольство, 

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 01 по 31 грудня 2007 р.

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 31394,97 1350,00 1463,76 1510,00 289,85
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 CPT 10620,13 1430,00 1482,56 1500,00 293,58
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DDP 6329,02 1480,00 1491,20 1500,00 295,29
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 37145,74 1261,85 1438,08 1480,00 284,77
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 CPT 25878,03 1350,00 1433,33 1472,00 283,83
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DDP 8205,18 1320,00 1449,11 1485,00 286,95
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 300,00 1280,00 1280,00 1280,00 253,47
Жито 1 клас ДСТУ 4522�2006 2007 EXW 1500,00 1450,00 1450,00 1450,00 287,13
Жито 3 клас ДСТУ 4522�2006 2007 EXW 175,40 1070,04 1070,04 1070,04 211,89
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 500,00 17500,00 17500,00 17500,00 3465,35

Експортнi контракти*: СПОТ

Овес 3 клас ГОСТ 28673�90 2007 CPT 3050,00 1237,25 1237,66 1262,50 245,08
Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2007 CIP 44,00 1989,70 1989,70 1989,70 394,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2007 CPT 1045,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Сорго ГОСТ 8759�92 2007 CPT 400,00 1126,15 1126,15 1126,15 223,00
Сорго ГОСТ 8759�92 2007 FAS 5000,00 1111,00 1111,00 1111,00 220,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 2007 CPT 690,00 1469,55 1469,55 1469,55 291,00
Нут ГОСТ 8758�76 2007 CIF 220,00 3030,00 3030,00 3030,00 600,00
Насіння вики ГОСТ 7067�88 2007 FCA 20,00 4087,92 4087,92 4087,92 809,49
Насіння вики ГОСТ 7067�88 2007 CIP 44,00 3585,50 3585,50 3585,50 710,00
Насіння вики ГОСТ 7067�88 2007 DDU 40,00 1805,38 1805,38 1805,38 357,50
Соя ГОСТ 17109�88 2007 CPT 9100,00 2110,90 2244,84 2272,50 444,52
Соя ГОСТ 17109�88 2007 DAF 1680,00 2196,75 2196,75 2196,75 435,00
Соя ГОСТ 17109�88 2007 FOB 8000,00 2297,75 2307,22 2323,00 456,87
Соя ГОСТ 17109�88 2007 FAS 5000,00 2312,90 2312,90 2312,90 458,00
Насіння соняшнику 2 клас ГОСТ 22391�89 2007 FCA 181,00 3737,00 4142,95 4418,75 820,39
Насіння соняшнику    2 клас ГОСТ 22391�89 2007 CPT 66,00 3737,00 3737,00 3737,00 740,00
Насіння соняшнику 2 клас ГОСТ 22391�89 2007 DAF 123,00 3737,00 3753,80 3762,25 743,33
Насіння соняшнику 2 клас ГОСТ 22391�89 2007 FOB 196,00 3535,00 3663,27 3762,25 725,40
Насіння соняшнику 2 клас ГОСТ 22391�89 2007 DDU 71,00 3737,00 3912,64 4139,28 774,78
Насіння соняшнику 2 клас ГОСТ 22391�89 2007 FAS 40,00 3737,00 3737,00 3737,00 740,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583�76 2007 CPT 100,00 2045,25 2045,25 2045,25 405,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2007 CPT 15000,00 2045,25 2314,85 2356,33 458,39
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2007 DAF 2010,00 2272,50 2363,70 2424,00 468,06
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2007 CIP 22,00 4898,50 4898,50 4898,50 970,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2007 DDU 60,00 4545,00 4545,00 4545,00 900,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2007 FCA 220,00 10605,00 10983,75 11362,50 2175,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2007 CPT 487,10 5555,00 8331,10 14140,00 1649,72
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2007 CIP 6,63 7575,00 7575,00 7575,00 1500,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2007 FOB 241,36 10857,50 13994,48 14140,00 2771,18
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2007 CIF 197,00 7070,00 9633,45 10857,50 1907,61
Насіння проса ДСТУ 2240�93 2007 FCA 40,00 5186,55 5186,55 5186,55 1027,04
Насіння еспарцету ГОСТ 2240�93 2007 CPT 80,00 3939,00 3939,00 3939,00 780,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 2007 DAF 500,00 922,64 922,64 922,64 182,70
Висівки пшеничні ДСТУ 3016�95 2007 CPT 1435,00 1035,25 1054,10 1070,60 208,73
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2007 CPT 136,00 1944,25 1944,25 1944,25 385,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2007 DAF 1456,85 1616,00 1779,82 1944,25 352,44
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2007 CPT 204,00 2095,75 2095,75 2095,75 415,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2007 DAF 1395,00 1833,15 2013,35 2398,75 398,68
Крупа горохова колота ГОСТ 6201�68 2007 DAF 67,85 2062,50 2062,50 2062,50 408,42
Крупа рисова ГОСТ 6292�93 2007 DAF 23,00 2398,75 2398,75 2398,75 475,00
Крупа пшоно ГОСТ 572�60 2007 FCA 43,00 2598,00 2598,00 2598,00 514,46

Експортнi контракти*: Форвард

Сорго ГОСТ 8759�92 29.02.2008 FOB 3000,00 1161,50 1161,50 1161,50 230,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 31.12.2007 CPT 390,00 1504,90 1504,90 1504,90 298,00
Соя ГОСТ 17109�88 17.02.2008 FOB 2000,00 2484,60 2484,60 2484,60 492,00
Соя ГОСТ 17109�88 29.02.2008 DAF 5000,00 2141,20 2141,20 2141,20 424,00
Соя ГОСТ 17109�88 29.02.2008 FOB 5000,00 2171,50 2171,50 2171,50 430,00
Соя ГОСТ 17109�88 15.03.2008 DAF 5000,00 2146,25 2146,25 2146,25 425,00
Насіння вівса ДСТУ 2240�93 31.01.2008 FCA 536,44 3585,50 3585,50 3585,50 710,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2007 FOB 13000,00 2413,90 2413,90 2413,90 478,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.01.2008 DAF 5000,00 2196,75 2196,75 2196,75 435,00
Насіння льону ГОСТ 10582�76 29.02.2008 FCA 22,00 2878,50 2878,50 2878,50 570,00
Насіння проса ДСТУ 2240�93 31.12.2007 FCA 780,00 4949,00 4949,00 4949,00 980,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081�97 31.12.2007 FCA 88,00 11261,50 11261,50 11261,50 2230,00
Насіння люпину ГОСТ 11321�89 30.01.2008 FCA 42,00 2035,86 2035,86 2035,86 403,14
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 31.01.2008 DAF 7000,00 1010,00 1010,00 1010,00 200,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016�95 31.12.2007 FOB 3200,00 959,50 959,50 959,50 190,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016�95 15.01.2008 CPT 1200,00 1070,60 1070,60 1070,60 212,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016�95 31.01.2008 CPT 2550,00 1045,35 1045,35 1045,35 207,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016�95 31.01.2008 FOB 8500,00 959,50 987,72 1010,00 195,59
Макуха соняшникова 31.12.2007 FOB 1650,00 1338,25 1338,25 1338,25 265,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 31.12.2007 FOB 1860,00 5151,00 5151,00 5151,00 1020,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 31.01.2008 DAF 1500,00 5252,00 5252,00 5252,00 1040,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 31.01.2008 FOB 1792,00 5130,80 5130,80 5130,80 1016,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 15.02.2008 FOB 12620,00 5135,85 5208,90 5226,75 1031,47
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 29.02.2008 FOB 2045,00 5140,90 5149,27 5161,10 1019,66

«Блакитні фішки» вітчизняного
харчопрому в ціні у європейців
«Blue chips» of the national food industry 
are highly prized by the Europeans
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Із 30 січня по 1 лютого 2008 р. у
Києві на території Виставкового центру
«Київекспоплаза» пройде IV Міжнародна
виставка рентабельного високоефектив�
ного сільського господарства «ІнтерАГРО
2008».
Організатор виставки – АТ «Київський
міжнародний контрактовий ярмарок»
спільно з Українською аграрною конфеде�
рацією, Німецькою асоціацією виробників
сільськогосподарської техніки VDMA і
Французьким агентством міжнародного
розвитку підприємств UBIFRANCE. 
«ІнтерАГРО 2008» – це Міжнародна ви�
ставка рентабельного високоефективного
сільського господарства, що лідирує в Ук�
раїні, збирає на початку кожного аграр�
ного сезону кращі вітчизняні та зарубіжні
компанії, які представляють найсучаснішу
техніку, технології, обладнання, насіння,
агрохімію та багато іншого.
У програмі виставки, зокрема, заплано�
вані такі заходи:
– Українсько�німецький агробізнес�фо�
рум «Бізнес�клімат в Україні»;
– Міжнародна конференція: «Продоволь�
ча безпека і безпека продовольства»
(ННЦ «Інститут механізації і електрифіка�
ції сільського господарства», НДІ ПВТ
ім.Л.Погорєлого);
– II Українсько�німецький форум із біое�
нергетики;
– Науково�практична конференція «Укра�
їна. Комбікорми 2008» (ВД «Ефпіт»).
Під час виставки відбудуться майстер�
класи у напрямах «Рослинництво», «Ско�
тарство», «Свинарство», «Агроменед�
жмент», «Промислове страусівництво»,

«Управління органічними добривами»,
які проводить Корпорація «Агро�союз».

* * *
З 7 по 9 лютого 2008 р. в Одесі у Ви�
ставковому комплексі Морського вок�
залу відбудуться VIII міжнародна спе�
ціалізована виставка «Вино і винороб�
ство» і VIII  міжнародна спеціалізована
виставка «Високий градус».
Виставки охоплюють всі складові ви�
норобної і лікеро�горілчаної галузей.
Спеціалізованими розділами на ви�
ставках будуть представлені виробни�
ки вин і алкогольних напоїв, обладнан�
ня для виноградарства і виноробства,
матеріали для оформлення і закупо�
рювання пляшок, тара, упаковка, роз�
плідники винограду, спеціалізовані ви�
дання і література.
До програми для фахівців входить:

«Одеська затока», VIII міжнародний
професійний дегустаційний конкурс; 
«Маркетингові стратегії в просуван�
ні алкогольної продукції», III міжна�
родна професійна конференція; 
V Міжнародний форум винарів і
енологів.

* * *
12�14 лютого 2008 р. у Міжнародному
Виставковому Центрі в Києві відбудеться
ХІ Міжнародна виставка сільського госпо�
дарства та садівництва KievAgriHort 2008.
Традиційно виставка пройде за підтримки
Президента України, Міністерства аграр�
ної політики України, Міністерства про�
мислової політики, Комітету Верховної
Ради України з питань аграрної політики
та земельних відносин і Асоціації ферме�
рів та землевласників України.
Щороку відомі українські та закордонні
компанії представляють на виставці Kiev�
AgriHort власні новітні розробки. Органі�

затори форуму пишаються, зокрема, ек�
спозицією польової сільгосптехніки, яку
представляють лідери світового машино�
будування та їх українські дистриб'ютори. 
У 2007 році виставка займала площу 22
тис. кв.м. У ній взяли участь 225 компа�
ній�учасниць, а відвідали її 13 тисяч осіб.
Цього року виставка KievAgriHort прохо�
дитиме в трьох павільйонах МВЦ на
більш ніж 28 тис. кв.м експозиційної пло�
щі. Щорічна динаміка KievAgriHort свід�
чить про великий інтерес до неї з боку
вітчизняного агробізнесу, а також інозем�
них компаній, що мають намір працювати
в українському АПК.

* * *
12�14 лютого 2008 р. у Міжнародному
виставковому центрі паралельно з ви�
ставкою KievAgriHort відбудуться VI Між�
народна виставка обладнання для харчо�
вої та переробної промисловості «Укр�
ПродМаш 2008» і IV Міжнародна вистав�
ка пакувального обладнання, технологій
та упаковки для продуктів харчування
«УкрПродПак 2008».
Виставка пройде за підтримки Міністер�
ства промислової політики України.
Виставки «УкрПродМаш» та «УкрПрод�
Пак» представляють увесь спектр облад�
нання, технологій та упаковки для харчо�
вої промисловості, надають учасникам чу�
дову можливість для демонстрації новітніх
технологій і просування сучасного конку�
рентоспроможного обладнання на укра�
їнському ринку. Саме тому виставки тра�
диційно привертають увагу виробників
продуктів харчування та напоїв з усіх ре�
гіонів України.
У рамках виставок відбудеться низка нау�
ково�практичних семінарів для фахівців
харчової та переробної промисловості.
Традиційно у виставці «УкрПродМаш»

бере участь міністерство економічних від�
носин, інфраструктури, транспорту і тех�
нологій Баварії спільно з компаніями, що
представляють цей діловий та високотех�
нологічний регіон Німеччини. 
За підсумками 2007 року експозиційна
площа виставок «УкрПродМаш» та «Укр�
ПродПак» становила 1700 кв.м , у них узя�
ли участь 100 компаній із Данії, Італії, Ні�
дерландів, Німеччини, Польщі, Росії, Ту�
реччини, України. Виставки відвідало
близько 4 тис. осіб.

* * *
13�14 березня 2008 р. в Одесі (Украї�
на) Українська Зернова Асоціація (УЗА)
та Міжнародна Асоціація Торгівлі Зерном
і Кормами (GAFTA) проводять III Міжна�
родну Зернову Конференцію: «Динаміч�
ність торгівлі зерном в умовах стабільно�
го ринку». 
Учасники березневої конференції змо�
жуть із перших вуст дізнатися про перс�
пективи політики держави на ринку зер�
на, обмінятися думками щодо актуальних
питань функціонування причорноморсь�
кого та світового зернових ринків, обго�
ворити тенденції їх подальшого розвитку,
а також знайти нових партнерів.
Учасники обговорять широке коло пи�
тань, розбитих за темами на кілька сесій:
– Динаміка розвитку Причорноморського
регіону на світовому ринку зерна; 
– Україна, Росія та Казахстан на світовому
ринку зерна; 
– Україна – нові можливості; 
– Огляд внутрішнього ринку: сезон
2007/2008 МР. 
Крім того, заплановані відвідини Одесь�
кого морського порту, наземних зернових
сховищ. 
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