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Жнива�2016
ЗА ДАНИМИ Мінагрополі�

тики, до збирання підлягає

9,4 млн га ранніх зернових та

зернобобових культур (із них:

пшениці — 6,0 млн га; ячме�

ню —  2,8 млн га; жита — 142

тис. га; вівса — 214 тис. га;

гороху — 230 тис. га). Наразі

жнивують у 22 регіонах. 

Ранні зернові та зернобо�

бові обмолочено на 1,3 млн га

(14% прогнозу), намолочено

4,5 млн т зерна (2015 р. — 2,5

млн т) при врожайності 34,7

ц/га (торік — 30,6 ц/га).

Пшеницю зібрано з 399 тис.

га (7%), намолочено 1,5 млн

т зерна (2015 р. — 706 тис. т)

при врожайності 36,9 ц/га

(торік — 32,3 ц/га); ячмінь з

840 тис. га (30%), намолоче�

но 2,8 млн т зерна (2015 р. —

1,7 млн т) при врожайності

34,0 ц/га (торік — 31,0 ц/га);

горох — з 57 тис. га (25%), на�

молочено 170 тис. т (2015 р.

— 98 тис. т) при врожайності

29,9 ц/га (торік — 19,1 ц/га).

Озимий ріпак обмолоче�

но на 76 тис. га (14%), намо�

лочено 179 тис. т (торік —

155 тис. т) при врожайності

23,6 ц/га (2015 р.  — 19,7

ц/га).

Валовий збір зерна очіку�

ється в межах 60 млн т, що

задовольнить внутрішні по�

треби та продовольчу безпе�

ку держави, а також дозво�

лить забезпечити гідний ек�

спорт.

Технічний парк АПК на�

раховує 309 тис. одиниць

тракторів та понад 50 тис. зер�

нозбиральних комбайнів. За 5

місяців 2016�го аграріями

придбано 3422 од. техніки на

3,4 млрд грн, у т.ч.: тракторів

— 1016 (1,2 млрд грн), зерноз�

биральних комбайнів — 205

(590 млн грн), ґрунтообробної

техніки — 628 (197 млн грн),

посівної техніки — 429 од.

(420 млн грн) та іншої техніки

і обладнання — 1144 од. (933

млн грн). На цю дату торік

було придбано понад 2,5 тис.

одиниць на 1,8 млрд грн. 

Потреба аграріїв у паль�

ному на 2016 рік наближена

до 1,4 млн т дизпалива та 325

тис. т бензину, на період зби�

рання ранніх зернових — 461

тис. т дизпалива та 117 тис. т

бензину. 

Наразі придбано 384 тис.

т (83%) дизпалива та 99 тис.

т (85%) бензину.

ТАК, 3 липня 2016 року перші

чотири вантажівки з філії ДП

«Лідієвське» ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН» урочисто (адже перші!)

в'їхали на територію підприєм�

ства, пройшли візирування і по�

прямували до вагового комплек�

су, а потім — до автомобілероз�

вантажувача.

«Я сьогодні найщасливіша

людина, тому що ми здали в ек�

сплуатацію ще один об'єкт. Це

надсучасне підприємство, при бу�

дівництві якого враховувався дос�

від з усіх попередніх наших під�

приємств. Цей термінал будував�

ся за досить складних погодних

умов. Так, у період будівництва

тут випала надмірна кількість

опадів. Для порівняння уявімо,

що якби ці опади були у вигляді

снігу, то висота снігового покриву

сягнула би 15 метрів заввишки!

Ці опади змінювалися спекою.

Збудувати перевантажувальний

термінал лише за 100 днів могли

лише справжні патріоти. За такий

короткий термін і за таких над�

складних умов наша компанія не

будувала ще жодного об'єкту», —

відмітив генеральний директор

компанії, Герой України Олексій

Вадатурський.

Відомо, що зараз в Україні бу�

дується велика кількість елева�

торних комплексів, утім «НІБУ�

ЛОН» конкуренції не боїться,

адже має неабиякі переваги. Це,

насамперед, повністю автомати�

зовані елеваторні комплекси

компанії, максимально наближе�

ні до сільгоспвиробників, суча�

сний вантажний флот для транс�

портування зерна внутрішніми

водними шляхами, добре налаго�

джену систему логістики тощо.

Продовження на стор. 4

У новий маркетинговий рік — 
з новим елеватором!

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

КОМПАНІЇ
´10 РОКІВ IPO ó ЦЕ БЕЗЦІННИЙ
КАПІТАЛ ДЛЯ НАШОЇ КОМПАНІЇª

30 червня підсумки 10�річчя з дати виходу
компанії на ІРО підбили в агропромхолдингу
АСТАРТА. Компанія стала першою серед
українських, яка здійснила розміщення своїх
акцій на Варшавській фондовій біржі.
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КОМПАНІЇ Лише 100 днів минуло від старту будівництва під Вознесенськом нового високотехноло�
гічного перевантажувального термінала ТОВ СП «НІБУЛОН», а він із початком нового 2016/2017 МР
уже прийняв перше зерно і готовий працювати з сільгоспвиробниками. Цей річковий красень�
термінал став 22�м за ліком елеваторним комплексом добре знаної в Україні і світі агрокомпанії.
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АКТУАЛЬНО
ІМІТАЦІЯ, 
АБО ГЕНПРОКУРОР ПОЧИНАЄ І ВИГРАЄ

Минулий тиждень виявився спекотним не лише у
погодному, а у й політичному сенсі. Депутати встигли і
дати добро на арешт колеги, і кілька разів заблокувати
трибуну, і попрацювати…

АГРОПОЛІТИКА
´ЗА ДЕСЯТЬ РОКІВ УКРАЇНА ЗМОЖЕ
ВИРОБЛЯТИ 120 МЛН ТОНН ЗЕРНОВИХª
Про результати роботи українських зернових
конгресів, перспективи розвитку вітчизняного
зернового сектору та діяльність Української зернової
асоціації з просування вітчизняної продукції на
світових аграрних ринках, ми попросили розповісти
президента УЗА Володимира Клименка.

ПЕРЕДПЛАТА	2016
Шановні читачі! Відкрито передплату�2016!

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2016�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

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

ЧИТАЙТЕ НАС — БУДЬТЕ У КОЛІ АГРОПРОФІ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

07.07.2016

Зміна 
за тиж$

день

Зміна 
з початку

року
UX$індекс (UA) 704,40 4,4% 2,7%
РТС (RU) 933,54 0,3% 23,3%
WIG 20 (PL) 1717,54 $1,9% $7,6%
WIG Ukraine (PL) 453,29 $2,6% 18,7%
DAX* (DE) 9373,26 $2,5% $12,8%
S&P 500* (US) 2099,73 1,4% 2,7%
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«КОНКУРЕНЦІЯ нас не лякає,

— зауважив Олексій Вадатур�

ський . — У нас розроблена

стратегія розвитку компанії. До

того ж в Україні великі перспек�

тиви валового збору, на рівні 80�

100 мільйонів тонн зерна що�

річно. Зараз для внутрішніх по�

треб країни потрібно 25 мільйо�

нів тонн. Експорт цього року

планується на рівні 39 мільйо�

нів тонн. І ці цифри будуть

зростати до 60�70 мільйонів

тонн.

Але таку кількість зерна пот�

рібно привезти з поля, оброби�

ти, відвантажити. У розширенні

експорту ми бачимо довгостро�

кові перспективи для нашого

підприємства, для всієї країни». 

Найсучасніший високотех�

нологічний перевантажуваль�

ний комплекс філії «Возне�

сенська» розміщено на лівому

березі Південного Бугу напроти

села Прибужани на площі 12,5

га, що належать бо Бузької

сільської ради. Щоб уникнути

можливого підтоплення, пло�

щадку підприємства підняли на

цілих два метри. Термінал роз�

раховано на 76 тис. тонн зерно�

вих і олійних культур. Добова

потужність сушарок становить

4 тис. тонн. Упродовж доби під�

приємство здатне відвантажува�

ти на річковий транспорт 12

тис. тонн збіжжя.

Нагадаємо, що на будівниц�

тві,  за яким упродовж усіх

складних 100 днів роботи ре�

тельно стежила вітчизняна

преса і звітувала на своїх сторін�

ках наша газета, працювало

понад півтори тисячі фахівців із

майже 70 підрядних організацій

з усіх куточків країни. Природа

зливами, буревіями та посухою

повсякчас випробовувала буді�

вельників на міцність, постійно

виникали форс�мажорні обста�

вини і доводилося терміново

перестроюватися «на марші».

Проте завзята праця всіх трудів�

ників і докладені ними надзви�

чайні зусилля вкотре довели

спроможність українців досяга�

ти поставленої мети.

«Ми довели своє вміння

працювати, — наголосив гене�

ральний директор «НІБУЛО�

На» Олексій Вадатурський. —

Та багато залежатиме від якості

реформ. Ми готові експортува�

ти до 8 мільйонів тонн щороку,

враховуючи те, що й конкурен�

ти підтягнуться. Ми відчуваємо

патріотизм наших людей. «НІ�

БУЛОН» — це вітчизняна ком�

панія, і багатьом подобається

працювати з такими як ми, ук�

раїнцями. Ніхто, крім нас, не

займається річковими переве�

зеннями. За цей час ми збудува�

ли сучасний вантажний флот,

створили свою систему логісти�

ки. Ми бачимо перспективу на

найближчі 10 років. В Україні

більше 4 тисяч експортерів

зерна. В жодній країні світу

немає такого конкурентного

ринку, як у нас. Але, незважаю�

чи на це, «НІБУЛОН» утримує

лідируючі позиції уже більше 10

років. Так, минулого маркетин�

гового року група компаній

«НІБУЛОН» експортувала

близько 4,56 млн тонн зерна.

Це другий показник експорту

компанії за весь час нашої 25�

річної діяльності». 

Варто відзначити, що ком�

панія «НІБУЛОН» — це не ли�

ше один із провідних інвесторів

та експортерів України, але й

потужний сільгоспвиробник.

Згідно зі статистикою компанії,

яка ведеться 23 останні роки,

врожайність на виробничих фі�

ліях підприємства на третину

вища, ніж у середньому по Ук�

раїні. А при складанні прогнозу

з валового збору зерна фахівці

компанії використовують ши�

рокий програмний і супутнико�

вий інструментарій, який нада�

ється, в тому числі, і партнера�

ми таких серйозних організацій

як NАТО та USDA. За допомо�

гою цих програм у компанії

визначають, де є загроза посу�

хи, де недостатня вологість, а де

можуть виникнути проблеми з

посівами.

На введення в експлуатацію

перевантажувального термінала

під Вознесенськом давно чека�

ли аграрії півночі Миколаїв�

ської області і півдня Кірово�

градської. Адже вони отрима�

ють очевидні переваги. 

По�перше, це привабливіша

ціна на вирощене збіжжя. 

По�друге, можливість більш

ефективно використовувати

свій автотранспорт, адже суттє�

во скоротиться відстань достав�

ки сільськогосподарської про�

дукції (їм не доведеться везти

свою продукцію в порти Мико�

лаєва чи Одеси), а отже і кіль�

кість необхідних для перевезен�

Початок на стор. 1

На думку членів Комітету,

пропонований у проекті гранич�

но дозволений обсяг ввезення

потенційно може призвести до

зловживань на ринку, тому було

запропоновано доопрацювати це

питання та внести новий проект з

урахуванням позицій профільних

асоціацій, Міністерства аграрної

політики та Національної акаде�

мії аграрних наук.

Також на Комітеті було заслу�

хано доповідь керівника ДП «Ко�

нярство України» Дениса Птуш�

ка. У членів комітету виникли

питання щодо використання зе�

мель цього підприємства. Бо ДП

«Конярство України» наразі має 2

тис. голів коней і 43 тис. га ріллі в

обробітку. Зі слів фахівців, для

того, щоб утримувати 2 тис. голів

елітних коней, потрібно всього 3�

5 тис. га землі. Тобто це в 10 разів

менше ріллі, ніж є у підприєм�

ства. Як використовується зайва

рілля — не ясно. Тим більше, що,

за словами керівника підприєм�

ства, більшість землі роздано за

договорами про спільний обробі�

ток, хоча з юридичної точки зору

такі договори є сумнівними і нез�

розуміло, куди використовують

гроші, отримані від таких догово�

рів. Комітет вирішив детально

вивчити ситуацію щодо діяльно�

сті цього підприємства і подати

свої пропозиції.

У четвер на засіданні Аграр�

ного комітету було підтримано у

другому читанні законопроект
№4355 «Про внесення змін до дея�
ких законодавчих актів України
щодо розширення повноважень ор�
ганів місцевого самоврядування з
управління земельними ресурсами
та посилення державного контро�
лю за використанням і охороною
земель», підготовлений до другого

читання. Цим законопроектом

надається право розпоряджатися

землями державної власності за

межами населених пунктів усім

сільським, селищним та міським

радам.

Оскільки до другого читання

було подано 667 поправок, від�

працювання документу потребу�

вало значного часу. І, враховуючи

важливість даного законопроек�

ту, депутати Комітету намагалися

підготувати максимально якісний

документ, щоб якнайшвидше

його було винесено до сесійної

зали та проголосовано.

Ключове положення — право

розпоряджатися землями держав�

ної власності за межами населе�

них пунктів надається всім без

виключення сільським, селищ�

ним та міським радам. Причому

об'єднані громади матимуть мо�

жливість оформити ці землі у ко�

мунальну власність. Для отри�

мання землі у комунальну влас�

ність об'єднаним громадам пот�

рібно буде встановити зовнішню

межу громади.

Було багато нарікань на

складність та високу вартість

процедури документації зі вста�

новлення цих меж. У результаті,

у проекті запропонована дуже

спрощена процедура. За експерт�

ними оцінками, такі роботи кош�

туватимуть від 50 до 150 тис. грн.

Це цілком підйомна вартість для

громад.

Наступний важливий блок —

державний контроль за викори�

станням та охороною земель.

Після консультацій з Комітетом з

питань екологічної політики,

природокористування та ліквіда�

ції наслідків Чорнобильської ка�

тастрофи, у проекті розділено

контролюючі функції між Дер�

жгеокадастром та Екологічною

інспекцією. У підсумку, викори�

стання земель контролюватиме

Держгеокадастр, а дотримання

екологічних вимог щодо охорони

земель — Екологічна інспекція.

Частина контрольних

функцій передається місцевим

радам: державний контроль за

самозахопленням, нецільовим

використанням та забур'янен�

ням. При цьому місцеві ради

самостійно визначатимуть —

брати чи не брати на себе ці

функції.

Ще одна важлива новація

проекту — вирішення пробле�

ми земель колективної власно�

сті. Пропонується передати до

комунальної власнтіос землі

тих колективних підприємств,

які вже ліквідовано і виключе�

но з ЄДРПОУ. Що стосується

тих колективних підприємств,

землі яких було частково роз�

пайовано, але які все ще фор�

мально продовжують існувати,

то проектом пропонується,

аби трудовий колектив цих

підприємств мав можливість

до 2018 року допаювати сіль�

госпугіддя таких підприємств.

Землі ж несільськогосподарсь�

кого призначення передають�

ся у комунальну власність.

Якщо до 2018 року це не буде

зроблено, землі перейдуть у

комунальну власність за рі�

шенням суду.

Цей документ дуже важли�

вий для врегулювання питан�

ня управління державними зе�

мельними ресурсами. Після

остаточного його схвалення

парламентом буде нарешті лік�

відовано можливість чиновни�

ків спекулювати цим питан�

ням та торгувати народними

землями. Оскільки законопро�

ект передбачає передачу зе�

мель сільськогосподарського

призначення із державної

власності у власність територі�

альних громад, а за державни�

ми органами залишає лише

право контролю використання

цих земель.

Олександр Максименко

Початок на стор. 3

Вона блокує! «Батьківщина» блокує президію ВР. Фото: Twitter ВО Батьківщина

Імітація, 
або Генпрокурор починає і виграє



ня зерна автомобілів значно

зменшиться.

«Місцеві аграрії зможуть от�

римати більш привабливу ціну

при зменшенні витрат на

транспортування зерна. Якщо,

наприклад, в якості розрахунку

взяти півмільйона тонн зерна,

яке ми плануємо прийняти за

цей маркетинговий рік, то гос�

подарства, які будуть з нами

працювати, отримають близько

10 мільйонів гривень додатко�

вого прибутку, який зможуть

направити на виплату заробіт�

ної плати та придбання палив�

но�мастильних матеріалів,

нової техніки.

Це дозволить їм ефективні�

ше використовувати наявні ви�

робничі потужності. До того ж

це підприємство, разом із ана�

логічним у Новоодеському ра�

йоні, дозволить зняти з автодо�

ріг області до мільйона тонн

вантажів на рік. Таким чином,

вигода буде як для сільгоспви�

робників, так і для пересічних

мешканців області та міста Ми�

колаєва», — додав Олексій

Вадатурський.

Тож усі зацікавлені у спів�

праці з компанією аграрії змо�

жуть привозити сюди свою

продукцію. Для вже перевіре�

них давніх партнерів компанії

існує спрощена система укла�

дання або переукладання угод.

Новим партнерам доведеться

пройти перевірку на прозорість

своєї діяльності та легальність

отримання ними зерна.

Загалом підприємство надає

перевагу співпраці безпосе�

редньо з сільгоспвиробниками.

Втім, є господарства, в яких

немає власної техніки, щоби

доставити врожай до термінала.

Сьогодні в області нараховуєть�

ся більше 5 тисяч суб'єктів гос�

подарювання, і з них невелика

частина має власну техніку.

Решта займається лише виро�

щуванням сільгоспкультур, але

не їхнім перевезенням чи реалі�

зацією. У такому випадку ком�

панія може надати послуги по

транспортуванню зерна безпо�

середньо від товаровиробників.

Що ж до роботи з посеред�

никами, то для них є низка

умов: посередник повинен бути

першим покупцем зерна безпо�

середньо у сільгоспвиробника,

відповідно, повинен мати пер�

винні документи про похо�

дження зерна, плата за яке по�

винна бути здійснена шляхом

безготівкового розрахунку. «НІ�

БУЛОН» не працює з недобро�

совісними посередниками, які

купують продукцію за готівку.

На офіційній сторінці ком�

панії у розділі «Закупівельні

ціни» вже розміщено інформа�

цію про закупівельні ціни на

новозбудованому підприємстві. 

З 6 липня розпочато прий�

мання сільськогосподарської

продукції від товаровиробників

— і за першу добу роботи но�

возбудований термінал філії

«Вознесенська» прийняв майже

2 тисячі тонн зерна!

За словами директора філії

Романа Чумаченка , який

після закінчення вишу упро�

довж семи років шліфував свою

майстерність в «НІБУЛОНі», за

перший робочий день на під�

приємстві розвантажили більше

70 зерновозів. Завдяки сучасно�

му обладнанню від кращих сві�

тових виробників процес роз�

вантаження повністю автома�

тизований і відбувається дуже

швидко, тож водіям не дово�

диться стояти в чергах. Зазна�

чимо, що потужності термінала

дозволяють приймати до 400

вантажівок на добу.

Загалом на термінал приво�

зять високоякісну продукцію.

Переважно це пшениця 2�3

класів та ячмінь, вирощені як

на сусідніх філіях компанії, так

і фермерськими господарства�

ми Миколаївщини. Зокрема,

зерно сюди вже масово везуть

аграрії Вознесенського, Весели�

нівського, Доманівського та

Баштанського районів.

Нагадаємо, що компанія

власними силами наразі завер�

шує днопоглиблювальні роботи

на річці Південний Буг, у ре�

зультаті чого судноплавними

стануть 134 км цієї  водної

транспортної артерії країни.

Отже, вже найближчим часом,

при накопиченні в ємностях

нового терміналу достатньої

кількості зерна, підприємство

розпочне масові річкові переве�

зення зерна з Вознесенська до

Миколаєва, що, у свою чергу,

суттєво зменшить навантажен�

ня на автошляхи області.

Тим часом «НІБУЛОН» вже

почав масові річкові перевезен�

ня нового врожаю з переванта�

жувального термінала філії

«Новоодеська» — вже відванта�

жено 8 несамохідних суден. 

«За радянських часів цією

річкою перевозили максималь�

но 50 тис. тонн зерна. Такого

показника ми можемо досягти

лише за кілька місяців. Зауваж�

те, що річковими шляхами

можна транспортувати не лише

зерно, а й різні будівельні мате�

ріали (пісок, щебінь тощо)», —

відмітив Олексій Вадатурський.

Тож новий «НІБУЛОНів�

ський» термінал — філія «Воз�

несенська» — гідно пройшов

виробниче випробування і го�

товий приймати зерно від сіль�

госпвиробників, як і всі інші

підприємства компанії, цілодо�

бово, без вихідних і свят.
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