
Тростянецький м'ясокомбі%

нат почав експортувати до
Росії власну продукцію: замо�
рожене м'ясо в брикетах,
м'ясний фарш і готові м'ясні
вироби. Основна маса ек�
спортованої продукції поста�
чається до Москви. 
Тростянецький м'ясокомбінат
в першому півріччі виробив
продукції на 28,783 млн грн,
що на 13,09%, або на 3,332
млн грн більше, ніж в січні�
червні 2007 р. 

* * *
ВАТ «Концерн Хлібпром»

(Львів), один з найбільших
операторів на українському
хлібному, ринку планує ро�
зірвати угоду з ТОВ «Кредит�
рейтинг» по оновленню рей�
тингу випущених концерном
облігацій серії D. Згідно з ін�
формацією ВАТ, розірвання
угоди пов'язане з ситуацією
на фондовому ринку, що
склалася через економічну
кризу, а саме – практично
повною відсутністю попиту на
облігації. Крім того, як наго�
лошується, 95% облігацій
концерну викуплено ним же і
не знаходяться в обігу. 
«Таким чином, на думку фа�
хівців компанії, подальше
підтвердження рейтингу емі�
сії облігацій серії D не має
сенсу», – підсумовує ВАТ. 
«Концерн Хлібпром» в жов�
тні 2005 р. випустив п'ятиріч�
ні процентні облігації серії В
на 8,5 млн грн, в грудні 2005
р. – облігації серії С на 8,5
млн грн, в серпні 2006 р. –
серії D на 50 млн грн. При�
бутковість облігацій серії D
становила 14,5%, 12%, 17%
річних на перший, другий і
третій рік обігу. 
ВАТ «Концерн Хлібпром»
об'єднує 14 хлібозаводів і 3
комбінати хлібопродуктів
Івано�Франківської, Львів�
ської, Вінницької, Рівненсь�
кої і Черкаської областей і
входить до холдингу
«Універсальна інвестиційна
група». 
Частка ВАТ «Концерн Хліб�
пром» на національному
ринку хлібопродуктів на кі�
нець 2007 р. оцінювалася в
7,4%.

Артем Житков

ЖИТТЯ все розставляє по своїх

місцях. Той, хто до останнього

часу гнався за валом зернових і

постійно намагався реалізувати

зерно з поля, сьогодні близький

до банкрутства. А от підприєм�

ства, що інвестували кошти в за�

соби та технології виробництва,

модернізацію старих зерносхо�

вищ та побудову нових, –  і за те�

перішніх складних економічних

умов мають хороші перспективи.

Закладена з моменту заснування

ТОВ СП «НІБУЛОН» стратегія

щодо створення власних високо�

технологічних комплексів з

приймання та зберігання зерна,

великі інвестиції в цей напрям

сільськогосподарського вироб�

ництва сьогодні повертаються

сторицею не лише підприємству,

а й країні у цілому.

ВАТ «Колосівський елеватор»

– одне з  найстаріших сіль�

госппідприємств Миколаївщини.

Зерносховище було засноване в

30�і роки минулого століття та

прив'язане до вузлової залізнич�

ної станції Колосівка Веселинів�

ського району. 

У травні цього року випов�

ниться одинадцять років відтоді,

як підприємство входить до скла�

ду «НІБУЛОНа». 

На час входження до компанії

потужності елеватора становили

50,7 тис. тонн одночасного збері�

гання зерна. Завдяки проведеній

у 2004 році комплексній модерні�

зації і майже докорінному техніч�

ному переоснащенню, сьогодні

на елеваторі одночасно можна

зберігати до 54 тис. тонн зерна.

Наявне обладнання кращих віт�

чизняних та зарубіжних виробни�

ків дає змогу сушити і очищати

на добу до 2 тис. тонн зерна се�

редньої вологості. Контроль яко�

сті здійснюється у виробничо�

технічній лабораторії за лічені

хвилини за допомогою прибору

«INFRATEC» виробництва

Швейцарії. Конвеєрні лінії дають

змогу щодоби відвантажувати на

автотранспорт 2�2,5 тис. тонн

зерна, на залізничний транспорт

– від 1 до 1,5 тисяч тонн. Тож, хо�

ча ємності елеватора зросли не�

суттєво, завдяки покращеній ло�

гістиці, новому обладнанню, ав�

томатизації виробничих процесів

значно збільшився товарообіг.

Агровиробники сусідніх регіо�

нів залюбки здають зерно підпри�

ємству з огляду на привабливі

умови співпраці: достойні ціни,

європейська якість послуг, а над�

то – порядність і прозорість стос�

унків з клієнтами, які всі підроз�

діли «НІБУЛОНа» підтверджують

щодня. Колосівський елеватор

хоча і відчуває певну конкурен�

цію, адже в радіусі 30 кілометрів

знаходяться іще два елеватори,

проте обслуговує сільгоспвироб�

ників не лише Миколаївської, а й

Одеської, Полтавської та Він�

ницької областей. Підприємство

надає цілий комплекс послуг з

приймання, очищення, сушіння,

зберігання, відвантаження та ек�

спорту сільськогосподарської

продукції. Серед основних збері�

гачів вирощеної зернової продук�

ції: ТОВ СП «НІБУЛОН», СФГ

«Агросоюз», СФГ «Агро», ТОВ

ім. Богдана Хмельницького. У

поточному маркетинговому році

на зберігання було прийнято 60,8

тис.  тонн зерна різних сіль�

госпкультур: пшениці, кукурудзи,

ячменю, соняшнику, ріпаку.

Кращим показником розвит�

ку елеватора є зростання його то�

варообігу. Так, тільки на експорт�

них операціях річний товарообіг

перевищив 3,5 млн грн. Об'єм за�

готовленої сільгосппродукції за

підсумками минулого року склав

60845,21 т. Прибуток за поперед�

німи  підсумками 2008 р., стано�

витиме близько 440 тис. грн. 

Сучасний стиль, притаман�

ний всім господарським об'єктам

«НІБУЛОНа», знайшов відобра�

ження у загальному облаштуванні

території підприємства, яка ви�

глядає як цілісний ландшафтний

комплекс: виробничі приміщен�

ня органічно обрамлені ялинами і

соснами, пишними квітковими

клумбами, є тут навіть фонтан. 

Керує підприємством досвід�

чений фахівець зернової справи,

голова правління ВАТ Олександр

Литаєв. У сформованій молодій

команді професіоналів – заступ�

ник голови правління Ігор Рябо�

конь, майстер�технолог Сергій

Шевченко, завідувачка лаборато�

рією Інна Дяченко, головний

бухгалтер Тетяна Горбатюк та ін�

ші. Загалом на елеваторі постій�

но працюють 130 чоловік. 

За теперішніх складних еко�

номічних умов робота на підпри�

ємстві не зупиняється, працівни�

ків не скорочують і не позбавля�

ють ніяких соціальних гарантій.

Турботу про людей видно і на

прикладі роботи мініпекарні у

складі елеватора. Щомісяця для

власних потреб випікають понад

дві тисячі штук смачного формо�

вого хліба.

ТОВ СП «НІБУЛОН» продов�

жує працювати у звичайному тео�

логічному циклі, адже попри усі

сьогоденні негаразди ми просто

не маємо права позбавити себе

якісного і смачного хліба.
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ЗЕРНОЗБЕРІГАННЯ У зоні ризикованого землеробства, до якої належать
південні регіони України, якість зерна рік від року різна. І хоч би як не
прагнули агровиробники, остаточний результат можна оцінити лише на
елеваторі.

Колосівський елеватор. 
Вкладене повертається сторицею
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«АГРОПРОФІ» на 2009 рік не закінчується. «АГРОПРОФІ» – це
газета про реальну практику впровадження сучасних технологій
агровиробництва і управління для досягнення максимальної
ефективності. Ми заповнюємо вакуум ОПЕРАТИВНОЇ, ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ БЕЗ ПОЛІТИКИ для фахівців АПК, які приймають рішення:
керівників і менеджерів, власників бізнесу та інвесторів.
Передплатити нашу газету ви можете у будь�якому відділенні УДППЗ
«Укрпошта» за Каталогом передплатних видань. 
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію, до того ж – 
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редакційної передплати у I півріччі 2009 року – 16,00 грн. на місяць.


