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,

кит айців вкласт и в український агросект ор 58 млн доларів.

Едуард Самоткал, власник DARA Group, переконав китайців вкласти в
український агросектор 58 млн доларів.
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Едуард Самот кал - 01.12.2014

За п’ять років у Чернігівській області має бути реалізований
спільно українсько-китайський інвестиційний проект зі створення
потужного аграрного підприємства «Фанда». На це передбачено
залучення 58 млн доларів — найбільшої прямої китайської
інвестиції за всю історію незалежної України. Як зміг Едуард
Самоткал, власник DARA Group, переконати китайців ризикнути й
вкласти
в
український
агросектор,
журналісти
газети
«АгроМаркет» розпитали його після підписання тристороннього
меморандуму про співпрацю.
В особист ій розмові Едуард Самот кал зізнаєт ься: щоб вест и переговори з кит айцями, т реба
запаст ися т ерпінням і вит римкою. Цей народ шанує церемонії, і перш ніж укласт и договір,
зуст рінет ься з можливим парт нером не один десят ок разів. «Перемовини з кит айцями велися
близько двох років, і за цей час я паралельно прочит ав багат о книжок із кит айської філософії.
Мене цікавила іст орія т а культ ура цього народу, я дивувався їх умінню працюват и, вивчав вплив
особист ост ей Мао Цзедуна т а Ден Сяопіна на економічний розвит ок Кит аю», — згадує власник
DARA Group.

– Пане Едуарде, ваша компанія має проекти в будівництві, енергетиці, торгівлі. Чим
вас привабив аграрний напрям?
– Для нас це пілот ний проект , до цього ми т акого роду ініціат ивами не займалися. Чому взялися
розвиват и аграрний бізнес? Відповідь прост а: наші кит айські парт нери мают ь колосальний
досвід саме в аграрному сект орі. У компанії є довіра до кит айської корпорації «ХуанфаньЦюй», ми
неодноразово бували в Кит аї й бачили, як вони працюют ь, на якому рівні т ам перебуває сільське
господарст во, аграрні інст ит ут и. Нам було цікаво, коли вони презент ували проект , що з
почут ого-побаченого можна реалізуват и в Україні. «ХуанфаньЦюй» має конт рольний пакет акцій
«Фанди», і як у спеціаліст ах ми в них абсолют но впевнені. Вони зроблят ь максимум для т ого, щоб
сам по собі проект був ефект ивним. Ми неодноразово були на їхніх господарст вах і в провінції
Хенань, і в інших регіонах. Те, що кит айці роблят ь на одному гект арі, нам і не снилося. Тільки після
презент ації т аких проект ів розумієш, наскільки аграрії в Україні ліниві. У нас дуже багат о землі, і
ми звикли не працюват и, а прост о піднімат и плоди, що вирост ают ь майже без нашого вт ручання.
В Україні мало хт о робит ь рекульт ивацію, опікуєт ься відновленням землі т а підвищенням її
родючост і.
– Як удалося переконати китайських інвесторів вкладати кошти в український
аграрний сектор?
– Із нашим кит айським парт нером ми працюємо вже 8 років. DARA Group має хорошу кредит ну
іст орію, у нас було багат о цікавих проект ів не лише в Україні, а й в інших країнах. У Кит аю як
держави є кілька пріорит ет них напрямів для інвест ицій: аграрний сект ор, видобування корисних
копалин, будівницт во інфраст рукт урних об’єкт ів. Ми спільно з парт нерами обрали аграрний
напрям, почали співпрацю т ам, де могли один одному бут и корисними.
– У якому напрямі працює ваш китайський партнер по проекту?
– Кит айська промислова корпорація «ХуанфаньЦюй» — це велике сільськогосподарське
підприємст во в провінції Хенань. Напрям їхнього бізнесу — селекція насіння, вирощування т а
переробка фрукт ів й овочів. У корист уванні мают ь 10 т ис. га, на яких працюют ь 12 т ис.
працівників. Крім т ого, компанія акт ивно вирощує свиней — має 6 великих ферм. Загальний
капіт ал корпорації оцінюєт ься в 1 млрд юанів (близько 154 млн дол.). За результ ат ами 2013 року
валове виробницт во сільгосппродукції досягло 1,39 млрд юанів.

Фотогалерея

– Чому обрали для інвестицій саме Чернігівську область?
– Ті землі, що ми брали в Чернігівській област і, ризикові для землеробст ва через невисоку
родючіст ь. Однак навіт ь це не зупинило інвест орів, бо їхні т ехнології, насіння, добрива, підхід —
дают ь унікальні результ ат и. Коли б Кит ай мав т акі землі в себе, я б не здивувався, якби вони
взагалі відмовилися від імпорт у продовольст ва. Кит айці дуже цінуют ь землю. Я був здивований,
коли побачив біля їхніх держуст анов на клумбах не квіт и, як у нас, а пшеницю. Вони задіюют ь
кожний квадрат ний сант имет р. Прот е в них є ст рат егія розвит ку на рівні держави, багат о
виділяєт ься кошт ів на наукові дослідження.
– Чи були пропозиції купити господарства в інших регіонах?
– Ми розглядали підприємст ва і в Полт авській, і в Черкаській, і у Вінницькій област ях, але т і
проект и, що нам пропонували, були дуже дорогі т а розкручені. Їх продавали як т акі, що вже
мают ь визначену ринкову ціну. І самим кит айцям, і нам як компанії це було не цікаво, бо немає
сенсу купуват и гот ову хорошу компанію. Що з нею можна зробит и краще, якщо вона й т ак
хороша? Ми намагаємося взят и щось у поганому ст ані, не дуже дорого й зробит и із цього
«цукерку». Це наш підхід до бізнесу. Треба підіймат и т і проект и, що сьогодні є збит ковими т а не
мают ь ні прибут ку, ні майбут нього. Ми купили у жовт ні сільськогосподарські т оварист ва
«Злагода» т а «імені Горького». Обидва підприємст ва мают ь занедбану нерухоміст ь, зношеніст ь
основних засобів ст ановит ь 80%.
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– Яка роль Держінвестпроекту в укладанні угоди?
– «Фанда» — це приват на компанія, але інвест ори з боку кит айської ст орони — держст рукт ура.
Для нас було принциповим, щоб ми ст али парт нерами з держкомпанією Кит аю. Коли засновник із
боку Кит аю — держст рукт ура, т о з боку України має допомагат и організовуват и зуст річі
аналогічна організація. Дуже важливим було навіт ь т е, що від держдепарт амент у висловлювали
підт римку проект у бодай навіт ь усно. Слід віддат и належне голові Держінвест проект у Сергію
Євт ушенку — він зробив багат о чого для реалізації цього проект у.
– Залучення китайських інвестицій планується за
кількома напрямами, який із них є першочерговим? І
чи вже виділила китайська сторона кошти?
– План розвит ку проект у передбачає чот ири ет апи:
розвит ок рослинницт ва (17,5 млн дол. інвест ицій) — буде
ст ворено сучасну агрофірму для вирощування зернових
культ ур і кормових т рав; ст ворення свинокомплексу (12,5
млн дол.), де вирощуват имет ься близько 50 т ис. голів на
рік. Компанія вже працює над реконст рукцією корівників,
кошт и на це вже надійшли. На це передбачено 25 млн дол.,
буде зведено 4 ферми, у кожній з яких ут римуват имет ься
по
5
т ис.
т варин.
Чет верт им кроком реалізації
інвест проект у (2,5 млн дол.) передбачено ст ворення
т епличного комплексу з вирощування овочів і їх переробки.
– Який сьогодні земельний банк у «Фанди»?
–
Земля,
яка
є
в
корист уванні
господарст в,
використ овуват имет ься для вирощування корму т варинам.
Її приблизно 4700 га. Якщо виходит и з ут римання 20 т ис.
ВРХ,
то
цієї
землі буде
дост ат ньо.
Прот е
ми
нарощуват имемо поголів’я, і в майбут ньому площ
бракуват име. Тому збираємося говорит и із Чернігівською
обладмініст рацією т а з керівниками сусідніх област ей щодо можливост і розширення земельного
банку.
– Яким чином плануєте підвищувати врожайність на власних полях?
– За нашими розрахунками, середня врожайніст ь зернових у цьому регіоні має ст ановит и 30–40 ц/
га, а у 2013 році вона була на рівні 14 ц/га. Як досягт и кращих показників? Насамперед ми
інвест уват имемо в зрошення. Проект ом передбачено будівницт во основного зрошувального
каналу прот яжніст ю 30 км, допоміжних каналів т еж на 30 км, 1000 колодязів, т рубних
магіст ралей зрошення на 200 км. Також плануємо оновит и сільгоспт ехніку. Реалізація цього
напряму проект у дозволит ь ст ворит и додат ково 120 пост ійних робочих місць і понад 1000
сезонних. Для почат ку вирощуват имемо кукурудзу й пшеницю, урожай очікуємо в 13 т ис. т онн.
– Молочний напрям у нашій країні сьогодні — дуже ризикована справа, чому ви обрали
його за провідний?
– Так, сьогодні в Україні ст ан молочної галузі не найкращий, основним споживачем української
продукції за кордоном були росіяни. Прот е для «Фанди» завжди є ринок збут у — Кит ай, куди ми
можемо пост ачат и свою продукцію. У нас в плані є будівницт во молокозаводу для виробницт ва
сухого молока. Сьогодні наше поголів’я налічує 1800 голів ВРХ, з яких 436 — дійних. Надої
ст ановлят ь 4–7 літ рів молока на день — це дуже низький показник, т ому ми т очно купуват имемо
поголів’я в Голландії. Закупимо 5 т исяч спермодоз. У Кит аю є асимільовані породи. Вони дают ь
30–35 літ рів молока на день. Нині ми повним ходом ремонт уємо корівники. І кошт и на це вже
кит айська ст орона виділяє. Поки що ми вливаємо інвест иції в збит кову компанію. Наст упного
року плануємо вийт и на нульову рент абельніст ь. Очікуємо, що річне виробницт во молока
ст ановит име 200 т ис. т онн. Будівницт во заводу обійдет ься в 3–4 млн дол., він буде невеликим,
спочат ку пост авимо одну лінію, коли збільшимо надої, будемо розширюват ися.
– Яким чином будете сертифікувати молочну продукцію для китайського ринку?
– Це вже пит ання, яким опікуват имут ься кит айські парт нери. Вони зацікавлені в реалізації
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української продукції.
– Що плануєте робити в напрямі свинарства?
– Як я вже казав, на свинарст во буде інвест овано 12,5 млн дол., плануєт ься будівницт во
свинокомплексу на 50 т ис. голів. Думаємо придбат и 120 кнурів і 2925 свиномат ок для подальшого
нарощування
поголів’я. Додат ково
буде
ст ворено
180 робочих місць. Продукцію
реалізовуват имемо на внут рішній ринок, можливо експорт уват имемо. Поки що поголів’я в нас
немає, т ому доведет ься починат и все з нуля.
– Як буде реалізовуватися напрям по виробництву овочів?
– Ми хочемо відновит и т епличний комплекс, що є, розширит и площі до 12 га, плануємо
вирощування, обробку й упаковку овочів. На сьогодні в нас є 2 га, добудуємо комплекс на 10 га,
т акож уст ановимо обладнання для зрошування. Додат ково буде закуплено 5 ліній із переробки
овочів і ст ільки ж пакувальних комплексів. Річне виробницт во орієнт овно ст ановит име 600–1000
т онн. На реконст рукцію т епличного комплексу передбачено 2,5 млн доларів. Це парадокс, коли
Україна, маючи т акий пот енціал, купує овочі у Європі. Ми аналізуємо німецькі, кит айські т ехнології
т а напрацювання щодо енергозабезпечення, але це все поки в ст адії розробки.
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– Які плани в компанії щодо подальшого розвитку?
– Ми на цьому не збираємося зупинят ися, будемо переконуват и кит айських парт нерів і купуват и
недорогі аграрні підприємст ва. Сподіваємося, що років через 5–7 зробимо з «Фанди» «цукерку», а
пот ім подумаємо, як із нею бут и. Навіт ь якщо ми її продамо, все одно проект залишит ься в
Україні.
Довідка. Засновниками «Фанди» є українська компанія DARA Group і кит айська промислова
корпорація «ХуанфаньЦюй». DARA Group — багат опрофільна група компаній, що працює в
гірничодобувній,
інвест иційній,
сільськогосподарській,
т орговельній,
науково-дослідній,
будівельній, рест оранно-гот ельній і культ урно-оздоровчій сферах. Компанія т акож є засновником
громадської організації «Українське т оварист во дружби із зарубіжними країнами», яке працює в
напрямі культ урних й економічних обмінів, зокрема й із КНР. Основну роль серед компаній DARA
Group відіграют ь ТОВ «Грімальді» (здійснює ст рат егічне управління акт ивами) і група
KelmosEnterpriseLimited (курує міжнародні проект и по всьому світ у.
Корпорація «ХуанфаньЦюй» розводит ь велику рогат у худобу, вирощує високоякісне насіння
різних культ ур, переробляє т а зберігає фрукт и й овочі. Корпорація обробляє 10 000 га, на якій
працює понад 12 т ис. працівників. Компанія має 16 підпорядкованих сільгосппідприємст в, 9
промислово-т орговельних акціонерних підприємст в і 6 великих ферм. Загальний капіт ал
корпорації ст ановит ь близько 154 млн дол.
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Південна залізниця скорочує обсяги
перевезення зерна
2018-06-12 16:05:01

Агрофірма «Пісчанська» в 3,5 раза
збільшила середньодобовий надій
молока
2018-06-12 15:40:25

Ріпак дозволяє перерват и цикл
захворювань зернових
2018-06-12 15:14:09

Усі авт орські права на інформацію, розміщену у журналах «The Ukrainian Farmer», «Садівницт во по-українськи»,

Написат ь письмо

«Плант ат ор», «Наше пт ахівницт во», газет і «АгроМаркет » т а інт ернет -ст орінці видань за адресою, належат ь
виключно видавничому дому «АГП Медіа» т а авт орам публікацій, згідно із Законом України «Про авт орське право т а

RSS лент а новост ей
RSS лент а мнений

суміжні права».

RSS лент а ст ат ей

Використ ання інформації дозволяєт ься т ільки після от римання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

Карт а сайт а
Реклама на сайт е

Передрук новинних мат еріалів з розділу Новини дозволяєт ься т ільки за умови прямого, відкрит ого для пошукових
сист ем, гіперпосилання на AgroTimes.net.
Всі мат еріали, які розміщені на цьому сайт і із посиланням на агент ст во «Інтерфакс-Україна», не підлягают ь
подальшому відт воренню т а/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агент ст ва

«Інтерфакс-Україна».
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