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Вісник цукровиків України

Останні новини

Інтерв’ю з директором
ТОВ «Чортківський цукровий завод»
Атаманчуком
Стефаном Захаровичем
- Де Ви здобували вищу освіту?
В 1972 році я закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу.
- Де Ви працювали до роботи на цукровому заводі і як склався Ваш життєвий
шлях власне на самому підприємстві?
Відразу після завершення навчання в інституті працював головним механіком
Чортківського
АТП-19036.
Через
5
років
перейшов
в
автобазу
«Головпромтранспорту» на посаду начальника колони. І лише в 1979 році пов’язав
своє майбутнє з Чортківським цукровим заводом – став начальником цеху
механізації. Згодом були посади головного інженера, заступника директора,
директора, голови правління і генерального директора.
- Розкажіть, будь-ласка, про історію створення заводу?
Чортківський цукровий завод почав працювати в 1977 році. Це був самий новий
завод України, що постійно перебував в лідерах серед підприємств галузі.
- Які плани у підприємства на сезон виробництва цукру в 2011 році?
Наскільки Ваше підприємство, забезпечено власною сировиною ?
За 2011 рік ТОВ «Чортківський цукровий завод» планує переробити 460 тис.
тонн цукрових буряків, з них власної сировини 160 тис. тонн, що складає 30-35 % від
загального об’єму.
- Чи збільшили буряковий клин у 2011 році в порівнянні з 2010 роком?
В 2010 році загальна площа власного бурякового клина складала 3200 га, в 2011 –
3500 га.
- Існує думка, що витрати на досягнення урожайності більше ніж 500 ц/га
ризиковані. Як Ви вважаєте це так?
Урожайність більше ніж 500 центнерів з гектара не є межею, адже в 2007 році на
власних землях врожайність досягла 600 ц/га на площі 1800 га. Різниця полягає в
постійному зростанні цін на пальне, мінеральні добрива, гербіциди.
- Що робить Ваше підприємство для збирання цукрових буряків з
найменшими втратами біологічного врожаю?
Для цього ми використовуємо збиральну техніку з високими технологічними
параметрами. Для збирання цукрових буряків в сільськогосподарському підприємстві
«Агрополіс» є 4 комбайни «Холмер», два навантажувачі «РОПА», що дають
можливість проводити копку і навантаження буряків з потоку.
- Скільки в минулому році було зібрано цукру з 1 гектара посіву цукрових
буряків по зоні бурякосіяння Вашого підприємства, в Європі, це є один з основних
показників, які плани на сезон 2011 року?
В 2010 році по зоні бурякосіяння нашого підприємства було зібрано по 5 тонн
цукру з 1 га. 2010 рік не є характерним по кількості цукру з 1 га, так як за
несприятливих погодних умов середня цукристість по заводу склала 14,5 %, тоді як в
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2009 році було 16,7 %.
2011 рік для сільськогосподарських виробників складається дуже важко.
Відсутність дощів в серпні-вересні місяці зумовило високі денні температури, що, в
свою чергу, привело до забруднення копки цукрових буряків, який не зберігається в
кагатах, починає проростати і гнити.
- Держава планує у 2012 році вийти на самозабезпеченість цукром з цукрових
буряків та розпочати постійний експорт, адже ми в змозі виробляти набагато
більше цукру? Ваше бачення даної перспективи?
Для виходу на самозабезпеченість цукром з цукрових буряків держава повинна
докорінно змінити порядок закупівлі цукру в державні фонди, створити для
цукровиків більш сприятливіші умови розвитку. Адже кожен рік доводиться до
заводів квота «А», але далі її механізм не розроблений, відмінені всі пільги по
вирощуванню цукрових буряків.
- Чи співпрацює Ваше підприємство з Аграрним фондом?
В 2011 році завод заключив договір з Аграрним фондом на продажу 28 тис. тонн
цукру.
- Чи скористались Ви добривами і дизпаливом за пільговими цінами, які
пропонувала держава?
На жаль, ні. Основною причиною стало те, що на область були виділені мізерні
об’єми.
- Два останні сезони цукровики мали плюсову рентабельність виробництва, і
це привабило нових гравців на ринок. Чи не відлякає нових гравців сезон 2011 року?
Плюсова рентабельність виробництва цукру за останні два роки мало впливає на
обсяги посіву площ цукрових буряків, адже кожне приватне сільськогосподарське
товариство самостійно розраховує, яка культура більш рентабельна для господарства,
де менші затрати, а більші доходи.
Цукрові буряки є самою затратною культурою, а тому сільськогосподарські
підприємства перейшли на масовий посів ріпаку, соняшнику, сої, кукурудзи. Дуже
рідко використовуються умови сівозміни, що призводить до виснаження ґрунту.
- Буде такий період в році (під час виробничого сезону) коли цукру буде
достатньо і пропозиція буде вище за попит, як ви будете проводити
маркетингову політику з реалізації цукру?
При перевищенні пропозиції над попитом цукру необхідно державі виділити
квоти на експорт цукру, але нам треба ще дійти до таких часів, а не ввозити цукор з
Білорусії і інших країн.
- Як Ви ставитесь до законопроекту, про давальницьку схему переробки
цукру-сирцю з тростини з подальшим вивезенням за кордон?
До законопроекту про давальницьку схему переробки цукру-сирцю відношусь
позитивно при умові суворого контролю за подальшим вивезенням продукції за
кордон. Цей шлях ми вже проходили, а Україна виробляла більше 5,0 млн. тонн цукру
разом з цукром-сирцем.
- Ваші побажання цукровикам на сезон виробництва цукру в 2011 році?
Цукор завжди був одним із найзначніших багатств України, тому хочу побажати
високих урожаїв цукрових буряків, втілення державою в життя програми державної
цільової підтримки та дочекатись в 2012 році Державної програми розвитку
бурякоцукрової галузі.
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