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Осінній 
комплекс2018
ЗА ДАНИМИ Мінагрополіти�

ки України, станом на 6 жовтня

2017 року зернових та зернобо�

бових культур при прогнозі 14,6

млн га обмолочено 11,1 млн га,

або 76% до прогнозованих

площ, намолочено 42,9 млн

тонн зерна при врожайності

38,6 ц/га (2016 р. — 40,6 ц/га),

із них:

— гречку при прогнозі 182

тис. га обмолочено на 148 тис.

га (81%), намолочено 165 тис. т

по 11,2 ц/га (2016 р. — 12,6

ц/га);

— просо при прогнозі 56

тис. га зібране з 50 тис. га

(89%), намолочено 73 тис. т по

14,5 ц/га (2016 р. — 18,2 ц/га);

— кукурудзу при прогнозі

4,5 млн га зібрано з 1,2 млн га

(26%), намолочено 5,0 млн т по

42,2 ц/га (2016 р. — 54,0 ц/га).

Найвища врожайність зер�

нових та зернобобових культур

у господарствах Хмельницької

— 56,0 ц/га, Тернопільської —

52,5 ц/га, Чернівецької — 51,4

ц/га, Вінницької — 50,2 ц/га,

Івано�Франківської — 48,7 ц/га

та Львівської — 48,0 ц/га обла�

стей.

Найбільший вал зерна на�

молотили хлібороби Одеської

— 4,1 млн т, Харківської — 3,2

млн т, Дніпропетровської — 3,1

млн т, Запорізької — 2,9 млн т,

Вінницької та Миколаївської

— по 2,6 млн т, Херсонської —

2,3 млн т, Хмельницької — 2,1

млн т, Полтавської і Кірово�

градської — по 2,0 млн т, До�

нецької і Тернопільської — по

1,8 млн т, Сумської — 1,5 млн т,

Черкаської та Чернігівської —

по 1,4 млн т, Київської — 1,3

млн т, Львівської та Луганської

— по 1,2 млн т, Волинської —

1,1 млн тонн областей. 

Соняшник при прогнозі 5,9

млн га обмолочено на 4,7 млн

га (79%), намолочено 8,9 млн т

при врожайності 19,1 ц/га (2016

р. — 21,8 ц/га).

Соя при прогнозі 2,0 млн га

обмолочена на 1,1 млн га

(57%), намолочено 2,1 млн т

при врожайності — 18,1 ц/га

(2016 р. — 21,5 ц/га).

Крім того, цукрових буря�

ків при прогнозі 318 тис. га ви�

копано на площі 107 тис. га

(34%), накопано 4,5 млн т при

врожайності 426 ц/га (2016 р. —

455 ц/га) та вивезено 3,8 млн т.

Продовження на стор. 2

ПЕРШЕ луганське зерно заліз�

ницею від початку військових

дій на Донбасі 2014 року було

відправлене 4 жовтня 2016 року

з нібулонівської виробничої

філії «Сватівська», яка вже два

десятиліття працює в області.

Паралельно з процесом відван�

таження зерна тривало будів�

ництво сучасного елеваторного

комплексу з відвантаження зер�

нових та олійних культур на ав�

томобільний та залізничний

транспорт. 

Мирне місто�трудівник Сва�

тове, єдине в Луганській обла�

сті, де ніколи не змінювався

прапор України, зазнало жахли�

вих руйнувань внаслідок страш�

ної пожежі, що спалахнула на

складах боєприпасів ЗСУ 29

жовтня 2015 року. Снаряди та

міни пошматували місто, приз�

вівши до людських жертв і ни�

щівних руйнувань. Тому рішен�

ня генерального директора ком�

панії «НІБУЛОН» Олексія Ва�

датурського звести комплекс на

місці розтрощеної території

філії виходило з бажання що

швидше відродити Сватове з

руїн, повернути його до мирно�

го повноцінного життя.

Тож нібулонівський елеватор

посеред міста Сватове звели на�

прикінці 2016 року в стислі тер�

міни з максимальним дотриман�

ням найсуворіших техніко�тех�

нологічних та екологічних

вимог, проклали 1,2 кілометра

залізничного полотна до станції

Сватове. Комплекс став першим

і ледь не єдиним промисловим

об'єктом, збудованим на терито�

рії Луганщини за понад три

роки військового конфлікту 

Сьогодні елеваторний ком�

плекс потужністю 22,5 тис. тонн

здатен відвантажувати 3,5 тис.

тонн зерна на залізничний

транспорт за добу і власним те�

пловозом виконувати маневрові

роботи на станції Сватове, що

значно економить час.

Продовження на стор. 5

Зерно Луганщини 
стало на рейки

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

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

ІНФРАСТРУКТУРА
´УКРЗАЛІЗНИЦЯª ПРЕЗЕНТУВАЛА
АВТОМАТИЧНУ СИСТЕМУ 
РОЗПОДІЛУ ВАГОНІВ

Як працює ця система керівництво
ПАТ «Укрзалізниця» продемонструвало
численним учасникам залізничних
перевезень наприкінці вересня.
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
ЗА ДВА ДНІ ТРИ РЕФОРМИ: 
ОСВІТНЯ, ПЕНСІЙНА І СУДОВА
Здається, нинішнє скликання Верховної Ради вирішило
залишити слід в історії. Сплив лишень місяць від
початку сесії, а депутати вже видали «на гора» аж три
реформи.  Першого ж тижня сесії вони проголосували
за реформу освіти, а нині ухвалили пенсійну та судову
реформи, причому дві останні — в один день!

РИНОК ЗЕМЕЛЬ
БЛОКЧЕЙН У КАДАСТРІ, 
ЯК ВАРЕНИК У СМЕТАНІ
Недовіра до надійності електронних систем
Держгеокадастру є одним із застережень,
котрі виникають у громадян. Вирішення цієї
проблеми таки знайшли: розроблено технології
розподіленого реєстру, котрі дозволяють
уникнути навіть можливості шахрайства. 

ПЕРЕДПЛАТА	2018
Шановні читачі! Розпочалась передплата�2018!

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2018�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

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

ЧИТАЙТЕ НАС — БУДЬТЕ У КОЛІ АГРОПРОФІ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

05.10.2017

Зміна 
за тиж&

день

Зміна 
з початку

року
UX&індекс (UA) 1220,36 3,9% 53,3%
РТС (RU) 1143,19 1,6% &0,8%
WIG 20 (PL) 2469,27 1,7% 26,8%
WIG Ukraine (PL) 519,29 &3,5% &3,3%
DAX* (DE) 12970,52 2,5% 13,0%
S&P 500* (US) 2537,74 1,2% 13,4%



Початок на стор. 1

ОТЖЕ, вже через декілька місяців

після ухвалення керівництвом

компанії «НІБУЛОН» рішення

про зведення на Луганщині суча�

сного перевантажувального ком�

плексу, 4 жовтня 2016 року пер�

ший вагон із зерном рушив зі Сва�

тівського елеватора. Тоді, на по�

чатковому етапі будівництва, вста�

новили дві ємності для зберігання

зерна (силоси) на 9 тис. тонн і роз�

вантажувач, потім додали ще три

ємності, встановили сушарку по�

тужністю 2 тис. тонн зерна на добу

і підвели природний газ, зробили

сепарацію. Слід зазначити, що па�

ралельно лише в напрямку розбу�

дови елеваторного комплексу в

компанії працювали над підготов�

кою до будівництва суперсучасних

річкових терміналів — філій «Хор�

тиця» на Запоріжжі та «Голопри�

станська» на Херсонщині (урочи�

сто введені в експлуатацію 15 чер�

вня та 14 липня 2017 року).

Сватівський перевантажуваль�

ний комплекс зводився чітко і зла�

годжено силами підрядних органі�

зацій — давніх партнерів компанії:

ТОВ «Рембуд Теремки» (м.Київ),

ПП «Трансвіт» (Чернігівська обл.),

ТОВ «БК «Інтеграл» (Львівська

обл.), ТОВ «Полтаваспецмонтаж»

(м.Полтава), ТОВ «Будівельна

компанія» (Дніпропетровська

обл.); ТОВ «ВКФ «БУЛАТ» (Чер�

нівецька обл.); ТОВ «ВП «Бумер»

(Луганська обл.); ТОВ «Миколаїв�

ський завод залізобетонних виро�

бів» (Миколаївська обл.); ТОВ

«Промбудколія» (Запорізька обл.);

ТОВ «Промспецбуд» (Полтавська

обл.); ТОВ «ЦКС Груп» (Дніпро�

петровська обл.).

На підприємстві традиційно

встановлене високотехнологічне

обладнання найкращих світових

виробників, зокрема «SCAFCO»

(США), «Cimbria A/S» (Данія) та

«Simatek A/S» (Данія). Очистку

дощових вод, зібраних з території

елеватора, забезпечуватиме сепа�

ратор нафтопродуктів та проточне

фільтруюче біоплато.

Новацією Сватівського ком�

плексу є те, що завантаження ва�

гонів�зерновозів здійснюється на

ваговій платформі: під завантажу�

вальним зерновим бункером роз�

міщено тензометричні вагонні

ваги. Ця розробка харківського

ТОВ «Пульсар�1992» дозволяє по�

даний під завантаження вагон

одразу відтаровувати і задавати

необхідний точний тоннаж зерна.

Це дало змогу скоротити кількість

операцій, зекономити час і дозво�

лило обліковувати зерно з точні�

стю до кілограма.

Наразі новозбудоване сучасне

нібулонівське підприємство за

добу може приймати 2 тис. тонн

збіжжя і таку саму його кількість

відвантажувати. Це дорівнює 40

вагонам вантажопідйомністю 65�

68 тонн.

Відправницький маршрут

складається з 54 вагонів�зерново�

зів, і слід зазначити, що з однієї

станції за добу «Укрзалізниця»

може відправити лише один такий

маршрут, а кількість елеваторів в

Україні, здатних нині вантажити

відправницький маршрут за добу,

не перевищує двох десятків.

«Ми боремося за те, щоби гру�

зити за добу відправницькі марш�

рути по 54 вагона, — зазначає за�

ступник директора філії «Сватів�

ська» по перевантажувальному

терміналу Артем Сєргєєв. — І ми

можемо це робити завдяки потуж�

ностям комплексу, свідомій роботі

працівників, адже на комплексі

створено 70 нових робочих місць.

А ще — завдяки власному тепло�

возу. Такого більше ні в кого з кон�

курентів немає. Наш тепловоз,

який раніше працював на Старо�

більському елеваторі, пройшов

всю необхідну акредитацію і має

право виїзду на станцію Сватове.

Тут ми виграємо час — на відміну

від сусідніх елеваторів, які також

мають залізничні гілки, ми не

прив'язані до станційного тепло�

воза. Однак жодного разу «Укрза�

лізниця» поки нам маршрут не да�

вала».

Наразі нібулонівський ком�

плекс з приймання та відванта�

ження зернових та олійних куль�

тур на залізничний та автомобіль�

ний транспорт філії «Сватівська»

нагадує серце в людському орга�

нізмі, яке має забезпечувати без�

перебійний кровообіг для повсяк�

денного життя. Комплекс, насам�

перед, у режимі он�лайн злагодже�

но переміщує збіжжя зі Старо�

більського елеватора, якій продов�

жує приймати зерно від аграріїв, у

тому числі і від виробничих філій

«Біловодська» і «Новопсковська»

(бо туди плече перевезень корот�

ше). Також он�лайн новий комп�

лекс приймає зерно з поля від ні�

булонівських філій «Сватівська»,

«Куп'янська» та «Троїцька» та ак�

тивно закуповує збіжжя від довко�

лишніх сільгоспвиробників. І все

це збіжжя відправляє залізницею

вглиб країни, змушуючи монопо�

ліста «Укрзалізницю» вдоскона�

лювати логістику і давати можли�

вість вагонам�зерновозам швидше

обертатися. 

Так, за неповний 2016�2017

маркетинговий рік роботи (з 4

жовтня 2016 року) комплекс філії

«Сватівська» спромігся відванта�

жити майже 195 тис. тонн зерно�

вих культур — тобто 2910 вагонів.

А поточного маркетингового року,

з 13 липня 2017 року на завершен�

ня робочого дня 4 жовтня (тобто

менше трьох місяців) філією «Сва�

тівська» вже відвантажено першу

тисячу вагонів�зерновозів, тобто

на велику землю відправлено за�

лізницею 69,8 тис. тонн лугансь�

кого зерна. 

У компанії наголошують, що

сватівський комплекс орієнтова�

ний не на зберігання, а на пере�

валку збіжжя з хліборобного

Сходу України, щоби розширити

це тимчасове транспортне «пляш�

кове горлечко», і щоби аграрії ре�

гіону могли отримувати справед�

ливу ціну за вирощене збіжжя.  

Тетяна Шелкопляс

Фото автора
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