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НУ, ПОСТРИВАЙ, ЗЕМЕЛЬНИЙ РИНКУ!
Найбільшою агресією щодо Земельного кодексу та
земельних правовідносин загалом назвали Закон «Про
Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України» учасники
круглого столу, який відбувся 24 січня в прес&центрі
«ЛІГАБізнесІнформ». Його тема – «Проблемні питання
застосування земельного законодавства у зв'язку з
прийняттям закону про бюджет&2008».

РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА СОЇ 
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Враховуючи те, що отримання необхідної для
задоволення потреб населення країни кількості білка
традиційним способом (тваринництво) ускладнено
економічними факторами, а також орієнтуючись на
зарубіжний досвід, можна стверджувати, що у
вирішенні цієї проблеми зростає роль продукції
рослинництва та біотехнології. 

Відшкодування
ПДВ – теорія 
і практика
Професійні громадські об'єднан�
ня, що представляють інтереси
виробників продукції тварин�
ництва, звернулися до Голови
Державної податкової адміні�
страції України (ДПАУ) Сергія
Буряка з приводу невідшкоду�
вання сільгоспвиробникам по�
датку на додану вартість. Про це
газеті «Агропрофі» повідомили в
інформаційному центрі Укра�
їнської аграрної конфедерації.
Причина – у вимозі, викладеній в
листі ДПАУ від 6 листопада
2007 р., відображати операції
щодо поставки молока і м'яса у
живій вазі сільгосппідприємства�
ми на переробні підприємства за
нульовою ставкою, а також по�
датковий кредит, пов'язаний із
придбанням товарно�матеріаль�
них цінностей для виробництва
зазначених товарів, у спеціальній
декларації №1. Оскільки ця де�
кларація не передбачає розра�
хунків з бюджетом, на відміну від
загальної декларації, сільгоспви�
робники фактично втратили пра�
во на відшкодування ПДВ. Таким
чином, було поставлено під сум�
нів базові принципи податкових
преференцій для сільгосптоваро�
виробників, що діють у незмінно�
му вигляді  з 1998 року. Викладе�
на у зазначеному листі позиція,
на думку фахівців, ставить під
удар весь агропромисловий ком�
плекс України. Фактично, саме
норма про відшкодування ПДВ
на сьогодні забезпечує мінімаль�
ну стійкість вітчизняного тварин�
ництва, і за її відсутності галузь
опиниться у глибокій кризі. Це
може позбавити Україну цілого
сектору економіки. 
До речі: Уряд доручив Міні�
стерству фінансів спільно з
ДПАУ визначити в двотижневий
строк перелік платників податку
на додану вартість, яким мину�
лого року здійснювалося від�
шкодування сум ПДВ. Про це
йдеться у постанові КМУ 
№146�р від 23 січня ц.р.
Окрім підрахунку платників, Мін�
фін та ДПА мають розробити гра�
фік проведення перевірки орга�
нів ДПА щодо правомірності від�
шкодування цих сум. Згідно з та�
ким графіком ДПА та ГоловКРУ
мають утворити робочу групу та
провести перевірку за два місяці. 
Робоча група зобов'язана періо�
дично визначати перелік платни�
ків податку на додану вартість,
яким у поточному році здійсню�
валося відшкодування сум ПДВ,
та проводити перевірки за пого�
дженням з Мінфіном. 

НЕЙМОВІРНА активність з боку

сільгоспвиробників дала змогу

виявити всі основні тенденції в

розвитку АПК на нинішній рік.

Крім того, випадкових відвідува(

чів цього разу майже не було. Чи

не кожен, хто приїхав, мав кон(

кретну мету: не просто подивити(

ся та прицінитися, а й придбати –

техніку, обладнання, насіння

тощо. 

«ІнтерАГРО(2008» – перша

велика сільськогосподарська ви(

ставка в нинішньому році. І такий

зачин досить вдалий для аграріїв,

а от організаторам наступної вели(

кої виставки – «AgriHort» – пого(

ду він дещо зіпсував. Більшість

учасників пророкують, що остан(

ня може виявитися не настільки

дієвою, як хотілося б, оскільки всі

тенденції видно було тут, усі галу(

зі сільського господарства були

максимально представлені, тож

відвідувачі отримали достатньо ін(

формації, щоб не відриватися від

нагальних справ під час лютневих

вікон. 

Утім, «ІнтерАГРО» завжди

була приглядною та розминоч(

ною. Треба віддати належне орга(

нізаторам – зокрема, АТ «Київ(

ський міжнародний контрактовий

ярмарок», – за вдало обраний час

та масштабний підхід до прове(

дення заходу. 

Так, цьогоріч виставка зайня(

ла три павільйони, її загальна пло(

ща склала 28 тис. м2. У ній беруть

участь понад 300 експонентів з

України та багатьох зарубіжних

країн: Франції, Німеччини, Італії,

Іспанії, Польщі, Данії, Австрії,

Росії та ін. 

Що ж до відвідувачів, то їм у

буквальному сенсі не протовпити(

ся. І якщо першого, офіційного

так би мовити, дня представники

компаній подеколи нудьгували

біля своїх стендів, то вже наступ(

ного відвідувача доводилося зай(

мати чергу, щоб поспілкуватися з

менеджерами учасників виставки.

Навіть самі організатори не очіку(

вали такого напливу відвідувачів!

За попередніми даними, за два дні

роботи виставку відвідало близько

25 тисяч фахівців АПК.

Якщо говорити про структу(

ру нинішньої публіки «Інтер(

АГРО», то здебільшого це: керів(

ники підприємств, агрономи і

менеджери середньої ланки. До

речі, вагома присутність саме

третього прошарку аграріїв серед

усіх, хто зареєструвався, є одні(

єю з тенденцій виставки. Якщо

брати до уваги масштаби цих

господарств, то середня кількість

землі в обробітку коливається від

1,5 до 5 тис. га. 

Продовження на стор.4

«ІнтерАГРО�2008» – початок експороку

СВІТОВІ РИНКИ
НАВІЩО ДАНЦЮ КОНСУЛЬТАНТ?
У публікаціях про датський аграрний
бізнес ми не воднораз згадували про
сільськогосподарську консультативно&
дорадчу службу Данії – партнерську
організацію, що виконує роль і тренера,
і рятувального кола для тамтешніх
фермерів, а надто початківців.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.

15

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ЯКЩО В СТАВКУ 
ЗАКІНЧИЛАСЯ РИБА...
Нещодавно в МінАП відбулася I Міжнарод&
на інноваційна конференція «Стратегічний
менеджмент у рибній галузі». Її ініціатором
стала Рибогосподарська асоціація з від&
творення водних живих ресурсів та селек&
ції у рибництві «Аквакультура». 14

ВИСТАВКА Цьогорічна міжнародна виставка рентабельного і високо�
ефективного сільського господарства «ІнтерАГРО�2008», що проводиться
уже вчетверте, цілком виправдала свій девіз «Ефективний крок до успіху». 
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У РАМКАХ IV Міжнародної ви(

ставки рентабельного високое(

фективного сільського господар(

ства «ІнтерАГРО(2008» 30 січня(

1 лютого в Києві міністр сіль(

ського та рибного господарства

Франції Мішель Барньє та мі(

ністр аграрної політики України

Юрій Мельник у четвер ввечері

провели спільну зустріч. Вини на

чолі урядових делегацій і у супро(

воді почесних гостей оглянули

виставку і поспілкувалися з кра(

щими українськими та францу(

зькими сільгоспвиробниками.

Після оглядин у конференц(залі

виставки була проведена спільна

прес(конференція, матеріали з

якої читайте у наступному номері

газети «Агропрофі».

НА ФОТО (зліва направо) директор

корпорації «Агро�Союз» Володимир

Хорішко, генеральний директор АТ

«Київський міжнародний контрак�

товий ярмарок» Володимир Іванов,

міністр аграрної політики України

Юрій Мельник, міністр сільського

та рибного господарства Франції

Мішель Барньє на стенді «Агро�

Союзу».

«Хліб України» створює 
власну експедиторську компанію
Державна акціонерна компанія (ДАК) «Хліб України» створить влас�
ну експедиторську компанію, відмовившись від послуг приватників.
Як зазначила голова правління ДАК Інга Вершиніна, це питання буде
винесено на розгляд уряду в середині лютого.  Створення такої ком�
панії в структурі ДАК «Хліб України» – дозволить заощадити значні
суми бюджетних грошей. Зараз ДАК платить за експедицію своїх
вантажів приватним структурам. Представники експедиторів не в
захваті від планів ДАК і зазначають, що ця ініціатива призведе до
монополізації частини ринку. «На жаль, практика створення власних
експедиторів у складі крупних компаній періодично виникає, – гово�
рить гендиректор асоціації транспортно�експедиторських організа�
цій України «Укрзовніштранс» Євгеній Новіков.– Зокрема, така іні�
ціатива є у «Укрзалізниці». Але в цьому випадку бажання заощадити
не виправдане». За його словами, в собівартості товару логістичні
витрати в Україні займають 30�40%, з них на послуги експедиторів
припадає 2�5%. 

«Галичина» збільшила чистий прибуток
ЗАТ «Галичина» (Львівська обл.), великий український виробник
молочної продукції, за підсумками 2007 р. збільшило чистий прибу�
ток в 2,4 рази порівняно з 2006 р. – до 9,1 млн. грн. Про це повідо�
мляється в офіційному оголошенні компанії. Згідно з офіційним ого�
лошенням, активи ЗАТ «Галичина» за підсумками року становили
188,521 млн. грн., тоді як за попередній рік – 83,452 млн. грн. 
Довідка. У першому півріччі 2007 р. компанія в повному обсязі роз�
містила трирічні облігації серій «А» і «В» на суму 30 млн. грн. з
доходністю 16% річних. Погашення облігацій серії «А» пройде з 15
по 17 березня 2010 р., серії «В» – з 17 по 19 травня 2010 р. Умовами
випуску передбачена щоквартальна виплата доходу по облігаціях і
річна оферта. 

ЗАТ «Креатив» скоротило чистий прибуток 
ЗАТ «Креатив» (м. Кіровоград), один з основних активів промисло�
вої групи «Креатив Груп», в 2007 р. скоротило чистий прибуток на
6,6% порівняно з 2006 р. – до 11,275 млн. грн. 
Як повідомляється в офіційному оголошенні ЗАТ, його активи за під�
сумками минулого року становили 715,934 млн. грн. проти 331,966
млн. грн. в 2006 р. Статутний капітал ЗАТ становить 231,3 тис. грн. 
Довідка. Промислова група «Креатив», створена в 2003 р., є одним
з найбільших виробників олієжирової продукції в Україні, спеціалі�
зується на виробництві рафінованої дезодорованої олії, модифі�
кованих жирів, твердих і м'яких маргаринів, майонезів і іншої
продукції.

Чорноморський цукор виходить на передову
29 січня в агенції УНІАН відбулася прес�конференція, на якій була
презентована ТОВ «Чорноморська цукрова компанія» – компанія,
створена на базі компанії «Инсахарпром�К». 
На заході були присутні президент ТОВ «Инсахарпром�К» Дмитро
Баринов та фінансовий директор цієї компанії Алла Малухіна. 
ТОВ «Чорноморська цукрова компанія» була заснована ще влітку
2007 року, при реструктуризації «Инсахарпром�К». 
Зі слів Дмитра Баринова,  товариство намагатиметься залучити ін�
вестиції, які будуть спрямовані на реструктуризацію та розвиток віт�
чизняних підприємств із переробки первинної сировини, вироб�
ництва та реалізації цукру. Зараз Антимонопольний комітет України
дав «добро» на придбання цією структурою трьох українських цук�
рових заводів, розташованих в Одеській області – ВАТ «Косовський
цукровий завод», ВАТ «АПК «Південний», ВАТ «Заплазький цукро�
вий завод». 
Зі слів пана Баринова, нова структура має таку конкурентну перева�
гу, як близькість чорноморських портів. 
Пані Малухіна зазначила, що українська цукрова галузь має бути ек�
спортно�орієнтованою – до того ж, в ЄС також вважають, що в пи�
танні переробки буряків Україна має великий нереалізований потен�
ціал. Наші безумовні «плюси» – природно�кліматичні умови гарна
школа, традиції. До того ж, наші сусіди – Росія та Турція – охоче ім�
портуватимуть українську продукцію.

МІНІСТЕРСТВО аграрної полі(

тики України пропонує виділити

в поточному році з державного

бюджету на підтримку виробниц(

тва продукції тваринництва 1,638

млрд. грн., що на 600 млн. грн.

більше, ніж у 2007 р. Про це пові(

домив начальник департаменту

тваринництва Мінагрополітіки

Дмитро Микитюк на конферен(

ції «Україна. Комбікорми(2008» в

Києві 30 січня. 

За його словами, міністерство

ініціює збільшення розміру бю(

джетних дотацій за вирощених і

реалізованих худобу і птицю. 

В МінАП розраховують, що в

2008 р. розмір дотацій за вироще(

ний і реалізованиий молодняк ве(

ликої рогатої худоби збільшиться

з торішніх 1,4  грн/кг до 1,9

грн/кг, за свиней – з 1,05 до 1,4

грн/кг, за птицю – з 0,5 до 0,65

грн/кг живої ваги. 

Д.Микитюк висловив надію,

що порядок виплати бюджетних

дотацій буде прийнято найближ(

чим часом. 

Як повідомлялося, в держбю(

джеті(2008 на бюджетну дотацію

на тваринництво і підтримку ви(

робництва продукції рослинниц(

тва передбачено 2,522 млрд. грн.

(у 2007 р. – 2,333 млрд. грн.). 

Згідно з даними Держкомста(

ту, поголів'я ВРХ в Україні за 2007

р. скоротилося на 8% – до 5,68

млн. голів, свиней – на 9,8%, до

7,23 млн. голів, овець і кіз – на

3,7%, до 1,68 млн. голів, птиці

усіх видів – зросло на 1%, до 168

млн. голів.

Тваринництву – на 600 млн. грн. більше

У них
ЄВРОСОЮЗ ухвалив рішення

про введення нової системи мар(

кування харчових продуктів, яка

покликана допомогти покупцям з

першого погляду визначати рівень

вмісту в товарах активних хіміч(

них речовин. Про це повідомив

комісар Єврокомісії з питань охо(

рони здоров'я Маркос Кіпріану. 

На новій упаковці на видному

місці має бути інформація із ше(

сти позицій: кількість жиру, що

міститься в продукті, солі, цукру,

перероблених жирів, вуглеводів і

калорій. Без цього товари будуть

заборонені до продажу на терито(

рії ЄС. 

У нас
В УКРАЇНІ ж досі не можуть вве(

сти маркування продуктів, які мі(

стять ГМО. Нагадаємо, 1 серпня

2007 року Кабінет міністрів Украї(

ни прийняв Постанову №985 «Пи(

тання обігу харчових продуктів, які

містять генетично модифіковані

організми». Згідно з нею, з 1 листо(

пада 2007 року будь(яка продукція,

що знаходиться в Україні і містить

генетично модифіковані організ(

ми, підлягала б обов'язковому мар(

куванню. Але вже за три місяці ух(

валу відмінили. 

Проте пункт про введення

маркування продуктів з ГМО зно(

ву з'явився в програмі діяльності

Кабміну, затвердженій 16 січня

цього року.

Безпека харчування



Порядок 
проведення аукціонів
нехай затвердить
Кабмін
– таке побажання народний де�
путат Олександр Фельдман вті�
лив у законопроекті «Про вне�
сення змін до Земельного ко�
дексу України (щодо продажу
земельних ділянок виключно
через земельні торги у формі
аукціону)». Нині проект перебу�
ває на розгляді у Комітеті з пи�
тань аграрної політики та зе�
мельних відносин.
Законопроектом (реєстр.

№1392) пропонується Перехідні
положення Земельного кодексу
України доповнити положен�
ням про те, що до прийняття за�
кону про порядок проведення
земельних торгів такі торги у
формі аукціону проводитимуть�
ся в порядку, що встановлюва�
тиметься Кабінетом Міністрів
України.
Автор проекту зазначає, що
Законом «Про Державний бю�
джет України на 2008 рік та
про внесення змін до деяких
законодавчих актів України»,
були внесені зміни до Земель�
ного кодексу України, що вста�
новлюють умови продажу зе�
мельних ділянок, які перебува�
ють у державній та комуналь�
ній власності, громадянам,
юридичним особам та суб'єк�
там підприємницької діяльності
через земельні торги у формі
аукціону. При цьому, додає на�
родний депутат, відповідно до
статті 137 Земельного Кодексу
України, земельні торги прово�
дяться у порядку, встановлено�
му законом.
Таким чином, закон вимагає
продавати земельні ділянки, що
перебувають у державній та ко�
мунальній власності через аук�
ціони, порядок проведення
яких повинен бути встановле�
ний законом, при цьому не
встановлюючи такого порядку.
На розгляді Верховної Ради Ук�
раїни перебуває законопроект
«Про ринок землі» , прийнятий
у першому читанні, який регу�
люватиме продаж земельних
ділянок на земельних торгах.

З огляду на невизначеність
дати прийняття цього закону, а
також негайну потребу врегу�
лювання порядку продажу зе�
мельних ділянок, що перебу�
вають у державній та кому�
нальній власності через аукціо�
ни, автор пропонує доручити
Кабінету Міністрів України за�
твердити порядок проведення
земельних торгів з продажу зе�
мельних ділянок у формі аук�
ціону.
На думку автора, прийняття
законопроекту допоможе
збільшити надходження кош�
тів до міських бюджетів від їх
продажу.

Замість 
нульового ПДВ – 
щорічні компенсації 
Комітет Верховної Ради Украї�
ни з питань податкової та мит�
ної політики рекомендує на�
родним депутатам прийняти за
основу поданий Кабміном
проект закону про внесення
змін до деяких законів України
(щодо стимулювання розвитку
агропромислового комплексу
в рамках вимог Світової орга�
нізації торгівлі) (реєстр.

№1342).
Законопроектом передбачаєть�
ся запровадження державної
підтримки сільськогосподарсь�
ких товаровиробників за раху�
нок тих спеціальних режимів
оподаткування, які не супере�
чать вступу України до СОТ. А
саме, відмова від застосування
нульової ставки ПДВ у сфері
сільськогосподарського ви�
робництва при здійсненні по�
ставок сільськогосподарської
продукції на внутрішньому
ринку та припинення практики
виплати дотацій виробникам
молока і м'яса за рахунок осо�
бливого режиму адміністру�
вання ПДВ у сфері переробки
та заготівлі цих видів продукції
з одночасним запровадженням
щорічної компенсації втрат
сільськогосподарських товаро�
виробників від запровадження
зазначеного режиму із загаль�
ного фонду державного бю�
джету. 

Спростити 
адміністрування 
акцизного збору
У комітеті з питань податкової
та митної політики знаходиться
на розгляді проект закону про
внесення змін до деяких законів
України (щодо регулювання
обігу алкогольних напоїв). За�
конопроектом (реєстр. №1443)
передбачається внести зміни до
Закону «Про акцизний збір на
алкогольні напої та тютюнові
вироби». За словами автора,
народного депутата Олексія
Журавка, він «спрямований на
виправлення складної системи
адміністрування акцизного збо�
ру з лікеро�горілчаних напоїв та
зменшення тінізації ринку алко�
гольної продукції шляхом за�
провадження різновидів марки
акцизного збору для різних ви�
дів алкогольних напоїв».
Зокрема, проектом передбача�
ється запровадити марки ак�
цизного збору для маркування
горілки та лікеро�горілчаних
виробів (відповідно до вмісту
спирту етилового) з позначен�
нями: «вміст спирту етилового
до 25 % об’ємних одиниць»,
«вміст спирту етилового до 25
% – 40% об’ємних одиниць» та
«вміст спирту етилового 40 % і
більше об’ємних одиниць». 
Згідно з проектом, кожна марка
акцизного збору на алкогольні
напої повинна мати окремий
номер та найменування виду
продукції. Це дасть змогу за�
безпечити вчасний друк
необхідної кількості марок та
покращить адміністрування ак�
цизу, зазначає автор проекту.
Марки акцизного збору для
окремих видів продукції мають
відрізнятися за дизайном. Кож�
на марка повинна мати номер
та найменування виду продук�
ції (для виноробної продукції:
«вино сухе», «вино марочне»,
«вино напівсухе та напівсолод�
ке», «вино з доданням спирту
(міцне)», «вино ігристе», «вино
газоване», «плодово�ягідне
вино», «вермут», «коньяк»,
«бренді»). Також марки засто�
совуються відповідно до містко�
сті тари (посуду).

За державним майном 
пильнує Мінагрополітики
Міністерство аграрної політики України призупинило відчуження
об'єктів державної власності. 
Так, на виконання розпорядження КМУ №1231�р від 24 грудня
2007 року «Деякі питання розпорядження об'єктами державної
власності» Мінагрополітики 15 січня ц.р. видало наказ №8,
яким до прийняття урядом окремого рішення зупинило будь�
які дії, що можуть призвести до відчуження цих об'єктів; вико�
нання власних рішень із зазначених питань, прийнятих до на�
буття чинності розпорядження КМУ від 24 грудня 2007 р. Крім
того, міністр агро політики наказує зупинити: надання згоди
або дозволу суб'єктам господарювання на відчуження майна,
що перебуває в їх господарському віданні або оперативному
управлінні; погодження нових договорів оренди об'єктів дер�
жавної власності; прийняття рішень господарськими товари�
ствами, у статутному фонді яких корпоративні права держави
перевищують 50 відсотків, про відчуження майна, що належить
їм, а також стосовно здійснення додаткової емісії акцій.

Лише відкритий 
і конкурентний продаж 
– під час відчуження державного майна декларують зміни, вне�
сені постановою КМУ №21 від 23 січня ц.р. до Порядку відчужен�
ня об'єктів державної власності. Нагадаємо, що раніше це можна
було також робити завдяки об'єднанню вкладів учасників (про�
стого товариства) за договором про спільну діяльність. 
Рішення прийнято на основі додаткового аналізу застосування
Порядку відчуження об'єктів державної власності, затверджено�
го постановою Уряду від 6 червня 2007 р. №803. Він показав, що
кількість звернень стосовно відчуження об'єктів державної влас�
ності (нерухомого майна) шляхом об'єднання вкладів учасників
(простого товариства) за договором про спільну діяльність ста�
новить лише незначний відсоток серед звернень суб'єктів госпо�
дарювання.
Проте зазначений спосіб давав змогу уникати конкуренції при
відчуженні об'єктів державної власності. Також створювалися
умови для зловживань, оскільки ускладнювався контроль за по�
дальшим розпорядженням частками державних підприємств у
спільному майні із суб'єктами господарювання недержавної
форми власності. 
Таким чином, посилено вплив з боку держави як власника на
процеси відчуження об'єктів державної власності. 

Не пропустити чумову свиню 
Державний департамент ветмедицини України заборонив вво�
зити з Азербайджану свиней, сировину та продукцію з них. Це
пов'язано з офіційним повідомленням Всесвітньої організації
охорони здоров'я тварин про реєстрацію захворювання свиней
на африканську чуму на території цієї держави. 
Що ж до ввезення інших вантажів, підконтрольних Держветме�
дицини, то воно має відбуватися згідно з ветеринарними вимо�
гами щодо імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарно�
санітарного контролю та нагляду. 

Закупівлі в Аграрний фонд – 
за форвардними контрактами 
Уряд України схвалив постанову про закупівлю зерна в Аграр�
ний фонд на умовах форвардних контрактів. Про це повідомила
під час брифінгу в Кабінеті Міністрів прем'єр�міністр Юлія Тимо�
шенко.  За словами міністра аграрної політики Юрія Мельника,
проект постанови прийнято в цілому, однак деякі положення ма�
ють бути доопрацьовані Міністерством агрополітики разом з Мі�
некономіки. 

ОДНИМ РЯДКОМ

Уряд затвердив умови продажу 
Одеського припортового заводу
Кабінет Міністрів на своєму засіданні затвердив конкурсі умови
продажу Одеського припортового заводу. Їх оприлюднення має
відбутися 6 лютого ц.р. 
Початкова ціна підприємства очікується на рівні 3 млрд. гривень.

Ринок овочів та фруктів 
буде структуровано 
Міністерство аграрної політики України розробило концепцію зі
структурування ринку овочів та фруктів. Документ планується
розглянути на засіданні Уряду до 1 березня ц.р. 
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Вартість редакційної передплати на 1 місяць – 10,80 грн.

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ
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«ІнтерАГРО#
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початок
експороку

ЗА географічною ознакою – предста(

влена вся Україна, однак небачену ак(

тивність виявив західний регіон: Чер(

нівці, Івано(Франківськ, Львів. Дуже

багато студентів – навчальні заклади

привозять їх цілими автобусами. 

Цікавляться переважно насін(

ням, засобами захисту рослин, тех(

нологіями мінімального обробітку

ґрунту. До речі, вперше за останні 10

років в Україні очікується стовідсот(

ковий обробіток ґрунту, адже збіль(

шився інтерес до землі, наплив інве(

стицій. Тобто, за прогнозами, земля

буде максимально оброблена. Чи не

цим і пояснюється шалений ажіотаж

з боку керівників агропідприємств. 

Надзвичайну зацікавленість на ви(

ставці викликають трактори середньо(

го класу, здебільшого імпортні, сіялки

точного висіву та борони для міні(

мального обробітку.

У зв'язку зі збільшенням посівних

площ та зміною їх структури (так, по(

над 7,5 млн. га посіяно озимих зер(

нових – 6,3 млн. га пшениці, 473 тис.

га жита та 750 тис. га ячменю), різко

впав попит на цукрові буряки. А

отже, ані засобами захисту, ані доб(

ривами на групу буряковиробництва

майже ніхто не цікавиться. 

А от насіння гібридів кукурудзи

користується шаленим попитом. Че(

рез посуху в Європі основні вироб(

ники не мають належної кількості

насіння кукурудзи. Крім того,

«останні запаси» спустошило захо(

плення світовими тенденціями біо(

палива. Це очікувана ситуація для

постачальників насіння. Той, хто сте(

жив за ринком, почав скуповувати

насіння ще в листопаді. Тодішня ціна

на посівну одиницю (50 тис. шт.), на(

приклад, на французькі гібриди ста(

новила близько 54 євро без ПДВ. 

На сьогодні прайсова ціна стано(

вить від 75 до 90 євро за посівну оди(

ницю. Рекордної ціни досягли гібри(

ди кукурудзи «Pioneer»: доходить до

120 євро без ПДВ за посівну оди(

ницю. Отож ті структури, які репре(

зентують свою діяльність на вистав(

ці, наразі працюють на перспективу,

тобто на озиму групу. На цей же рік

замовлення вони не беруть.

Інша тенденція нинішнього року

– різке збільшення попиту на насін(

ня соняшнику, ярого ріпаку та сої. 

Компанії, що представляли засо(

би захисту рослин, очікують дефіцит

ЗЗР гліфосатної групи (суцільної дії).

Ціна на них збільшилась у півтора

разу. І сьогодні доходить до 10 дол.

без ПДВ за літр. До речі, на сьогодні

вже затверджено новий реєстр пести(

цидів і агрохімікатів на 2008 рік, в

якому зареєстровано близько 15(20%

нових препаратів. 

У тваринницькій галузі великою

популярністю користується облад(

нання для свиноферм, а також для

невеликих птахокомплексів. 

Загалом, асортимент дуже розмаї(

тий. За тематикою експоненти репре(

зентують такі напрями: сільгосптехніка і ком(

плектуючі; обладнання для сільського госпо(

дарства; рослинництво і агрохімія; тварин(

ництво і ветеринарія; інформація та послуги. 

Традиційно корпорація «Агро(Союз»

проводить на виставці тематичні майстер(

класи: ефективне землеробство, управління,

економіка, логістика, технологія, техніка,

проблеми та можливості при переході до

енергоресурсу заощаджувальних технологій. 

Представили свої здобутки й ми: завдя(

ки Українській аграрній конфедерації, яка

люб'язно надала нам місце за своїм стендом.

Усі, хто цікавиться неупередженою аналітич(

ною інформацією в галузі АПК, мали нагоду

ознайомитися з архівними та свіжими випу(

сками «АГРОПРОФІ», а також оформити

передплату на виставці. До речі, сьогодні

УАК спільно з аналітично(дорадчим цен(

тром блакитної стрічки ПР ООН проводить

міжнародну конференцію «Агробізнес Укра(

їни та СОТ: нові можливості та загрози». 

Докладніше про заходи та новинки «Ін(

терАГРО(2008» читайте у наступному числі

«АГРОПРОФІ». 
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12-14 лютого 2008 року у Міжнарод�
ному Виставковому Центрі в Києві від�
будеться ХІ Міжнародна виставка
сільського господарства та садівництва
KievAgriHort 2008.
Традиційно виставка пройде за під�
тримки Президента України, Міністер�
ства аграрної політики України, Міні�
стерства промислової політики, Комі�
тету Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних відно�
син і Асоціації фермерів та землевлас�
ників України.
Щороку відомі українські та закордон�
ні компанії представляють на виставці
KievAgriHort власні новітні розробки.
Організатори форуму пишаються, зо�
крема, експозицією польової сільгосп�
техніки, яку представляють лідери сві�
тового машинобудування та їх укра�
їнські дистриб'ютори. 
У 2007 році виставка займала площу 22
тис. кв.м. У ній взяли участь 225 ком�
паній�учасниць, а відвідали її 13 тисяч
осіб.
Цього року виставка KievAgriHort про�
ходитиме в трьох павільйонах МВЦ на
більш ніж 28 тис. кв.м експозиційної
площі. Щорічна динаміка KievAgriHort
свідчить про великий інтерес до неї з
боку вітчизняного агробізнесу, а також
іноземних компаній, що мають намір
працювати в українському АПК.

* * *
12-14 лютого 2008 року у Міжна�
родному виставковому центрі пара�
лельно з виставкою KievAgriHort відбу�

дуться VI Міжнародна виставка облад�
нання для харчової та переробної про�
мисловості «УкрПродМаш 2008» і IV
Міжнародна виставка пакувального
обладнання, технологій та упаковки
для продуктів харчування «УкрПрод�
Пак 2008». Виставки пройдуть за під�
тримки Міністерства промислової по�
літики України.
Виставки «УкрПродМаш» та «УкрПрод�
Пак» представляють увесь спектр
обладнання, технологій та упаковки для
харчової промисловості, надають уча�
сникам чудову можливість для демон�
страції новітніх технологій і просування
сучасного конкурентоспроможного
обладнання на українському ринку. Са�
ме тому виставки традиційно приверта�
ють увагу виробників продуктів харчу�
вання та напоїв з усіх регіонів України.
У рамках виставок відбудеться низка
науково�практичних семінарів для фа�
хівців харчової та переробної проми�
словості.
Традиційно у виставці «УкрПродМаш»
бере участь міністерство економічних
відносин, інфраструктури, транспорту і
технологій Баварії спільно з компанія�
ми, що представляють цей діловий та
високотехнологічний регіон Німеччини. 
За підсумками 2007 року експозиційна
площа виставок «УкрПродМаш» та
«УкрПродПак» становила 1700 кв.м , у
них узяли участь 100 компаній із Данії,
Італії, Нідерландів, Німеччини, Польщі,
Росії, Туреччини, України. Виставки ві�
двідало близько 4 тис. осіб.

* * *
12-14 лютого 2008 року в Москві
триватиме 8�а Міжнародна спеціалізо�
вана виставка плодоовочевої продук�

ції «Картопля. Овочі і фрукти�2008».
Організатори виставки: Мінсільгосп
Росії, уряд Москви, Російська академія
сільськогосподарських наук, Всеро�
сійський виставковий центр. 
8�а Міжнародна спеціалізована ви�
ставка «Картопля. Овочі і фрукти�
2008» – місце зустрічі провідних пред�
ставників світової картопляної індустрії
і плодоовочевого бізнесу, демонстра�
ційний майданчик новітніх агротехно�
логій. 
У зв'язку з проголошенням Генераль�
ною Асамблеєю ООН 2008 року
«Міжнародним роком картоплі» ви�
ставку відкриває Форум «Міжнарод�
ний рік картоплі в Росії». Форум
представлений науково�практичною
конференцією «Картоплярство як
один з перспективних напрямів ро�
звитку селянських (фермерських) і
особистих підсобних господарств»,
серією майстер�класів і презентацій
по використанню інноваційних техно�
логій в картоплярстві. 
Високий статус заходу підтверджений
статистикою 2007 року: 10000 кв.м. ви�
ставкових площ, 200 експонентів,
15000 відвідувачів, 40 га демонстра�
ційних полів, 256 сортів столової і на�
сіннєвої картоплі, 5га для демонстрації
грунтобробної техніки, 10га для демон�
страції збиральної техніки.

* * *
13-14 березня 2008 року в Одесі
(Україна) Українська Зернова Асоці�
ація (УЗА) та Міжнародна Асоціація
Торгівлі Зерном і Кормами (GAFTA)
проводять III Міжнародну Зернову
Конференцію: «Динамічність торгівлі
зерном в умовах стабільного ринку». 

Учасники березневої конференції змо�
жуть із перших вуст дізнатися про
перспективи політики держави на рин�
ку зерна, обмінятися думками щодо
актуальних питань функціонування
причорноморського та світового зер�
нових ринків, обговорити тенденції їх
подальшого розвитку, а також знайти
нових партнерів.
Учасники обговорять широке коло
питань, розбитих за темами на кілька
сесій:
– динаміка розвитку Причорноморсь�
кого регіону на світовому ринку зерна; 
– Україна, Росія та Казахстан на світо�
вому ринку зерна; 
– Україна – нові можливості; 
– огляд внутрішнього ринку: сезон
2007/2008 МР. 
Крім того, заплановані відвідини
Одеського морського порту, наземних
зернових сховищ. 

* * *
25-27 березня 2008 року в Києві На�
ціональна асоціація цукровиків Украї�
ни «Укрцукор» і Національний універ�
ситет харчових технологій (НУХТ)
спільно з іншими галузевими організа�
ціями проводять щорічну науково�тех�
нічну конференцію цукровиків Украї�
ни. Для участі в конференції від цукро�
вих компаній, обласних формувань
цукрової промисловості і цукрових за�
водів запрошуються керівники, технічні
керівники і головні фахівці.
В рамках проведення конференції дія�
тиме виставка продукції і послуг фірм�
учасників. Конференція відбудеться на
території НУХТ.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков



Євгенія РУЖЕНЦЕВА

СПРАВДІ, проблем землекори(

стувачам та всіх охочим ними

стати, а надто органам, покли(

каним працювати з найбільшим

національним багатством, ни(

нішній бюджет суттєво додав.

Наразі експерти схиляються

вважати: такі нововведення іні(

ційовані Міністерством фінан(

сів. А от кому вони вигідні –

питання сумнівне. Адже попри

те, що розширено коло держав(

них органів, які уповноважені

розпоряджатися та продавати

землю (тут і Держземагентство,

і Фонд держмайна), коло розпо(

рядників землею по суті так і за(

лишилося незмінним, тобто до(

ведеться продавати «товар з чу(

жої крамниці». Попри те, що

запроваджується обов'язкове

проведення земельних аукціонів

під час продажу чи передачі в

оренду земельних ділянок дер(

жавної та комунальної власно(

сті, без ліцензії робити це про(

тизаконно. А орган, який здій(

снював би таке ліцензування,

досі не працює…

Під час обговорення цих та

інших проблем, що з прийнят(

тям бюджету виросли як живіт

після Нового року, доходило на(

віть до смішного. Так, після звіту

генерального директора Держав(

ної акціонерної компанії «Націо(

нальна мережа аукціонних цен(

трів» Юрія Тараторіна про про(

ведення 99 земельних аукціонів у

18 областях України, колеги ледь

не звинуватили доповідача у під(

пільній діяльності. Утім, звину(

вачень промовець не відкидав,

адже, чого гріха таїти, майже пі(

сля кожного земельного аукціо(

ну, проведеного компанією, у

правоохоронних органів виника(

ли питання до організаторів тор(

гів. Проблему з ліцензуванням

тут змушені вирішувати через

укладення договорів з Фондом

державного майна та органами

місцевого самоврядування, що,

звичайно, йде врозріз із чинним

законодавством. Головний кон(

сультант Комітету з питань аг(

рарної політики та земельних

відносин Верховної Ради Украї(

ни Микола Краснік був непо(

хитний: усі земельні аукціони,

що відбуваються до вирішення

питання видачі ліцензій на їх

проведення, по суті працюють з

порушенням закону, бо самих

лише договорів з органами міс(

цевого самоврядування недо(

статньо. 

Підтримав цю думку й завка(

федрою Національного аграрно(

го університету Андрій Мартин.

За його словами, незважаючи на

рішення, прийняте ще п'ять ро(

ків тому, досі не лише не визна(

чено органу, який мав би ліцен(

зувати на проведення аукціонів,

а й не розроблено власне ліцен(

зійних умов. Крім того, автори

закону, а тут він, як і більшість

доповідачів, упізнає перо Мінфі(

ну (чи не тому й стільки повно(

важень надано ФДМУ), не вра(

хували, що для продажу землі на

аукціоні необхідно підготувати

землевпорядну документацію,

провести оцінку земельної ділян(

ки та затвердити в місцевій раді.

А останні, коли щось іде повз

них, дуже пасивно ставляться до

будь(яких продажів землі, натяк(

нув науковець…

Ну, а за положення закону

щодо стартової ціни земельної

ділянки під час продажу на аук(

ціоні пан Мартин взагалі дав би

Нобелівську премію. Відповідно

до змін, стартова ціна не може

бути нижчою за ту, що склалася

у певному населеному пункті.

Мало того, що законодавець не

в курсі, що чимало земель у нас

саме за межами населених пунк(

тів, особливо сільськогосподар(

ського призначення, то ще й

примушують прирівняти ціни

на ділянки, які просто не мо(

жуть бути ідентичними ані через

свою природу, ані з урахуванням

інфраструктури. «Якщо ми про(

дали ділянку на Хрещатику в

Києві, то що, тепер і на Троєщи(

ні продавати землю за 200(300

тисяч доларів за сотку?» – не

приховував обурення промо(

вець.

У Державному земельному

агентстві ж розгубилися: як

вони можуть виконати покладе(

ні на агентство функції щодо

продажу земель сільгосппризна(

чення, коли досі немає ринку

цих самих земель, адже не при(

йнято ключових законів: «Про

ринок земель» та «Про держав(

ний земельний кадастр»? Але

здаватися не поспішають, а на(

томість, як повідомив заступник

голови Держземагентства

Віктор Петрук , у відомстві

працюють над цим питанням, і

вже найближчим часом внесуть

свої пропозиції до Кабміну та

Верховної Ради. 

Утім, сьогодні земельний ри(

нок (щоправда, тіньовий) пре(

красно обходиться і без цих двох

законів. Мало того, і мораторій

можна скасовувати не чекаючи їх

прийняття, переконаний екс(го(

лова парламентського Комітету з

екології Геннадій Руденко. А

нинішній закон про бюджет наз

вав незаконним. 

Протилежної думки дотриму(

ється голова ради Асоціації «Зе(

мельний Союз України» Анато-

лій Вовк, який, власне, й вів за(

хід. Він обстоював думку, що для

відкриття цивілізованого ринку

землі, для відміни мораторію,

прийняття лише цих двох зако(

нів явно недостатньо, про що

свідчить і гаряча полеміка кру(

глого столу. 

Ну а щодо нелегітимності ни(

нішнього бюджету, то з цим по(

годився керівник Всеукраїнської

ліги розвитку ринку землі Вік-

тор Заєць, адже закон про дер(

жбюджет є фінансовим докумен(

том, і недопустимо таким чином

приймати зміни в системоутво(

рюючі закони, зокрема і в Зе(

мельний кодекс. За словами пана

Зайця, це просто заборонено

чинним законодавством.

«Важко придумати щось

більш різнопланове, ніж виписа(

но в цьому законі, – сипалися

далі каміння в бік розробників

закону про держбюджет(2008,

цього разу з вуст Володимира

Жмуцького, провідного експер(

ту Центру економічних і полі(

тичних досліджень ім.Разумкова.

– Триває система, коли одна

рука в Кабінеті Міністрів не

знає, що робить інша. Якби

люди, котрі писали ці зміни, чи(

тали програму Уряду «Українсь(

кий прорив», то зрозуміли б, що

їхній закон суперечить цій про(

грамі. Адже нею передбачається

спрощення відводу землі, а змі(

ни в законі цю процедуру лише

ускладнюють». Пан Жмуцький

поспівчував Держземагентству,

якому доведеться виконувати

норми нових положень закону в

незрозумілий спосіб. А от Фонд

держмайна, на його думку, про

себе добряче подбав, чітко та аг(

ресивно окресливши коло своїх

повноважень. За умов, коли від(

сутнє розмежування державної

та комунальної земель, не зрозу(

міло, якими землями розпоряд(

жатиметься Кабмін, Верховна

Рада,  Держземагентство та

ФДМУ, можна говорити про яс(

кравий приклад того, як людям

хочеться швидше отримати гро(

ші, не продумуючи механізмів,

наголосив доповідач. 

Хай там як, а Комітет ВР Ук(

раїни з питань аграрної політики

та земельних відносин уважно

проаналізував проект закону про

держбюджет на 2008 рік і передав

свої зауваження до профільного

комітету, запевнив присутніх го(

лова підкомітету із земельних

питань Валерій Бевзенко .

Проте думкою депутатів(«зе(

мельників» чомусь знехтували. 

Що ж, як то кажуть, після

бою руками не махають. І екс(

пертів, як слушно зауважив Во(

лодимир Жмуцький, краще за(

прошувати не після, а до того, як

робляться подібні ляпи.

А тим часом будемо сподіва(

тися, що всі ці державні органи,

які нарешті «дорвалися» до про(

дажу землі, не перечубляться між

собою, коли дійде справа до кон(

кретних шматків основного на(

ціонального багатства України.

Бо у світлі таких законотворчих

подій слова з Конституції про те,

що земля перебуває під «особли(

вою» охороною держави, набува(

ють особливого значення…
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КРУГЛИЙ СТІЛ Найбільшою агресією щодо
Земельного кодексу та земельних правовідносин
загалом назвали Закон «Про Державний бюджет
на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» учасники круглого
столу, який відбувся 24 січня в прес�центрі
«ЛІГАБізнесІнформ». Його тема – «Проблемні
питання застосування земельного законодавства
у зв'язку з прийняттям закону про бюджет�2008».

Ну, постривай, земельний ринку! 
або Бюджет�2008 перевернув земельний ринок з ніг на голову 
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Стаття 15.
Повноваження
центрального органу
виконавчої влади з
питань земельних
ресурсів у галузі
земельних відносин.

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів
у галузі земельних відносин належить:
а) внесення пропозицій про формування державної політики у галузі земельних від'
носин і забезпечення її реалізації; 
б) координація робіт з проведення земельної реформи; 
в) участь у розробленні та реалізації загальнодержавних, регіональних програм ви'
користання та охорони земель; 
г) ведення державного земельного кадастру, в тому числі державної реєстрації зе'
мельних ділянок; 
ґ) здійснення землеустрою, моніторингу земель і державного контролю за викори'
станням та охороною земель; 
д) здійснення державної експертизи програм і проектів з питань землеустрою, дер'
жавного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин,
а також техніко'економічних обґрунтувань цих програм і проектів; 
е) розроблення економічного і правового механізму регулювання земельних відносин; 
є) участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель; 
ж) здійснення міжнародного співробітництва в галузі земельних відносин; 
з) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону; 
и) продаж земель сільськогосподарського призначення, крім земель, переданих у
приватну власність, та земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підляга'
ють приватизації. 

Стаття 1791.
Повноваження
державних органів
приватизації у галузі
земельних відносин

Державні органи приватизації здійснюють розпорядження (крім відчуження земель,
на яких розташовані об'єкти, що не підлягають приватизації) землями, на яких
розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства,
у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного
будівництва та законсервовані об'єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких
розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.

Стаття 84. 
Право власності 
на землю держави

2. Право державної власності на землю набувається і реалізується державою в особі
Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, держав'
них органів приватизації, центрального органу виконавчої влади з питань земельних
ресурсів та державних органів приватизації щодо земельних ділянок, на яких розта'
шовані об'єкти, які підлягають приватизації, відповідно до закону.
3. До земель державної власності, які не можуть передаватись у комунальну влас'
ність, належать: 
а) землі атомної енергетики та космічної системи; 
б) землі оборони, крім земельних ділянок під об'єктами соціально'культурного, ви'
робничого та житлового призначення; 
в) землі під об'єктами природно'заповідного фонду та історико'культурними об'єк'
тами, що мають національне та загальнодержавне значення; 
г) землі під водними об'єктами загальнодержавного значення; 
ґ) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної
Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів держав'
ної влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук; 
д) земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що
зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
е) земельні ділянки, які закріплені за державними професійно'технічними навчаль'
ними закладами; 
є) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами державної фор'
ми власності; 
ж) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства,
господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї),
об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти.

Стаття 116.
Підстави набуття 
права на землю.

1. Громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування
земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням
органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, або державних
органів приватизації, або центрального органу виконавчої влади з питань земельних
ресурсів та державних органів приватизації щодо земельних ділянок, на яких
розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, в межах їх повноважень,
визначених цим Кодексом.

Стаття 124.
Порядок передачі
земельних ділянок
в оренду.

1. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або кому'
нальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої
влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди
земельної ділянки.
Набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або кому'
нальній власності, здійснюється виключно на аукціонах, крім земельних ділянок, на
яких розташовані об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян і
юридичних осіб і в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі. 
Не допускається проведення аукціонів щодо ділянок, які (або будівлі на яких) оренду'
ють бюджетні установи, музеї, підприємства і громадські організації у сферах культури
і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки та їх члени (під творчі майстерні). 

Стаття 127. 
Продаж земельних
ділянок державної чи
комунальної власності.

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, державні органи
приватизації і центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів і
державні органи приватизації відповідно до їх повноважень здійснюють продаж
земельних ділянок державної чи комунальної власності громадянам та юридичним
особам, які мають право на набуття земельних ділянок у власність, а також
іноземним державам відповідно до цього Кодексу. 
2. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та
юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах (аукціон), крім викупу
земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю
покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі. 

Стаття 128. 
Порядок продажу
земельних ділянок
державної та
комунальної власності
громадянам та
юридичним особам.

1. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної, крім зе'
мельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, і земель
сільськогосподарського призначення, та комунальної власності для потреб, визна'
чених цим Кодексом, провадиться місцевими державними адміністраціями, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування в
межах їх повноважень.
Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на яких розташовані
об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюється державними органами привати'
зації у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України. 
Продаж громадянам і юридичним особам земель сільськогосподарського призна'
чення здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань земельних ре'
сурсів у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України.
2. Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у влас'
ність, подають заяву (клопотання) до відповідного органу виконавчої влади або
сільської, селищної, міської ради, або державного органу приватизації, або централь'
ного органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів; У заяві зазначаються ба'
жане місце розташування земельної ділянки, цільове призначення та її розмір.
3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація або
сільська, селищна, міська рада, або державний орган приватизації, або централь'
ний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у місячний термін розгля'
дає заяву і приймає рішення про продаж земельної ділянки або про відмову в про'
дажу із зазначенням причин відмови.
6. Рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміні'
страції, сільської, селищної, міської ради, або державний орган приватизації, або цен'
тральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів про продаж земельної
ділянки є підставою для укладання договору купівлі'продажу земельної ділянки.
11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призна'
чення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підляга'
ють приватизації, зараховуються державними органами приватизації до державного та
місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України. 

Стаття ЗК Зміст статті у новій редакції

Стаття 129. 
Продаж земельних
ділянок державної або
комунальної власності
іноземним державам,
іноземним юридичним
особам.

1. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави, крім
земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації,
іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється Кабінетом
Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України.
Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких
розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, іноземним державам та
іноземним юридичним особам здійснюється державними органами приватизації
за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Стаття 134.
Обов'язковість продажу
земельних ділянок
державної або кому'
нальної власності на
конкурентних засадах.

Земельні ділянки державної або комунальної власності, призначені для продажу
суб'єктам підприємницької діяльності, підлягають продажу на конкурентних
засадах (земельні торги), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані
об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні
акції (частки, паї), що належать державі.

Стаття 135. 
Земельні торги.

1. Земельні торги проводяться у формі аукціону. 
2. У земельних торгах можуть брати участь громадяни і юридичні особи, які
сплатили реєстраційний та гарантійний внески і можуть бути покупцями
відповідно до законодавства України. 

Стаття 136. 
Підготовка земельних
ділянок для продажу на
земельних торгах.

1. Органи державної влади або органи місцевого самоврядування, або державні
органи приватизації, або центральний орган виконавчої влади з питань
земельних ресурсів, уповноважені приймати рішення про відчуження земель, що
перебувають у державній або комунальній власності, визначають переліки
земельних ділянок, призначених для продажу суб'єктам підприємницької
діяльності на земельних торгах.
2. Земельна ділянка, призначена для продажу суб'єктам підприємницької
діяльності на земельних торгах, виставляється на земельні торги після:
а) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх
межовими знаками; 
б) виготовлення технічного паспорта земельної ділянки.
3. В технічному паспорті земельної ділянки містяться відомості про: 
а) розмір земельної ділянки; 
б) місце розташування (адресу); 
в) належність до державної чи комунальної власності; 
г) грошову оцінку земельної ділянки та її стартову ціну, яка не може бути
нижчою оцінки земельної ділянки за цінами, що склалися на земельних
аукціонах у відповідному населеному пункті або районі населеного пункту; 
ґ) природний і господарський стан земельної ділянки; 
д) цільове призначення земельної ділянки.

Стаття 137. 
Оголошення про
проведення земельних
торгів.

2. Офіційна інформація про виставлення земельних ділянок на земельні торги
повинна включати відомості про: 
а) розмір земельної ділянки; 
б) цільове призначення; 
в) стартову ціну, яка не може бути нижчою оцінки земельної ділянки за цінами,
що склалися на земельних аукціонах у відповідному населеному пункті або
районі населеного пункту; 
г) місце і час проведення торгів; 
ґ) назву та адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, у якої
можна ознайомитися з технічним паспортом земельної ділянки.
3. Організатором земельних торгів є орган державної влади чи орган місцевого
самоврядування, чи державний орган приватизації, чи центральний орган
виконавчої влади з питань земельних ресурсів, уповноважений здійснювати
відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу, або державний
виконавець відповідно до рішення суду. Проведення земельних торгів здійснює
юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів, на
підставі договору з відповідним органом державної влади чи органом місцевого
самоврядування, чи державним органом приватизації, чи центральним органом
виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Розділ Х. 
Перехідні положення.

12. До розмежування земель державної і комунальної власності повноваження
щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, та
земель, зазначених в абзаці третьому цього пункту в межах населених пунктів
здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених
пунктів – відповідні органи виконавчої влади. 
Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснює
продаж земель сільськогосподарського призначення, крім земель, переданих у
приватну власність, та земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які
підлягають приватизації. 
Державні органи приватизації здійснюють розпорядження (крім відчуження
земель, на яких розташовані об'єкти, що не підлягають приватизації) землями,
на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські
товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти
незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, а також продаж
земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизаціїff
14. До набрання чинності законами України про державний земельний кадастр
та про ринок земель забороняється внесення права на земельну частку (пай) до
статутних фондів господарських товариств.
15. До набрання чинності законами України про державний земельний кадастр
та про ринок земель не допускається: 
а) купівля'продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних
потреб;
б) купівля'продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна
цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у
власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на
місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого
селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у
спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до
закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб. 
Купівля'продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних
часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за
умови набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та
про ринок земель, визначивши особливості обігу земель державної та
комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва. 
Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю'
продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток
(паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі'
продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на
відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є
недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).

Земельний кодекс після прийняття Закону України «Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»



Анатолій Стихар, 
начальник Київської обласної

державної насінневої інспекції –

головний державний інспектор з

насінництва області

АНАЛІЗ ситуації в Україні та Ки(

ївській області засвідчив дефіцит

у раціоні більшості диференційо(

ваних за різними ознаками верств

населення повноцінних білків, у

тому числі тваринних, полінена(

сичених жирних кислот, вітамінів,

мінеральних елементів (кальцію,

заліза та інших), харчових воло(

кон при надлишковому спожи(

ванні тваринних жирів та рафіно(

ваних вуглеводів. Проблема неста(

чі білка є глобальною. 

Один із найбільш реальних і

ефективних способів збільшення

білкових ресурсів – розширення

виробництва бобових культур, у

тому числі сої, яка характеризу(

ється високим вмістом сирого

протеїну та біологічною його пов(

ноцінністю. 

Уся територія України сприят(

лива для вирощування сої. Нині

ця культура має широке викори(

стання: як в забезпеченні продо(

вольчої безпеки України, так і у

виробництві комбікормів для тва(

ринництва та іншого.

Наказом Мінагрополітики

розроблено та затверджено галузе(

ву програму «Соя України» на

2005(2010 роки. Вона передбачає

зростання за 5 років площ посівів

сої до 1(1,2 млн. га, а виробництва

– до 1,6(1,8 млн. т.

Динаміка вирощування сої в

Україні за 2002(2006 рр. наведена в

таблиці 1.

Проаналізувавши наведені

дані, можна стверджувати, що зав(

дання програми «Соя України»

виконуються. Зібрані площі з 2002

до 2006 року збільшились більш

як у вісім разів, валовий збір на(

сіння сої – у сім разів, урожай(

ність по Україні ще залишається

низькою порівняно зі світовими

показниками.

Ще недавно посіви сої як в

Україні, так і в Київській області

були невеликими. Але за останні

роки ситуація суттєво змінилася.

(див. таблицю 2).

Впровадження розроблених на

принципах адаптивного рослин(

ництва технологій вирощування

сучасних сортів є суттєвим засо(

бом підвищення виробництва

продукції рослинництва. Підви(

щення ефективності всіх факторів

інтенсифікації технологій виро(

щування сільськогосподарських

культур повинно здійснюватись

на основі сучасного рівня агротех(

ніки. Це вимагає перегляду техно(

логії вирощування сої та розробки

стратегії адаптивної інтенсифіка(

ції рослинництва, яка базується на

використанні адаптивного потен(

ціалу всіх біологічних компонен(

тів агроекосистеми.

Найефективнішим важелем

інтенсифікації агровиробництва

залишається сорт. Зростає також і

значення якості насіння, яке знач(

ною мірою зумовлює рівень уро(

жайності та якість продукції. Ва(

жливо, що в біологічній пам'яті

насінини, яка визначає її агроно(

мічні якості, основну роль відігра(

ють три основні типи біологічної

інформації: генетична, фізіологіч(

на – умов вирощування та фізіо(

логічна – зберігання насіння.

Не менш важливим є підхід до

мінерального живлення рослин –

досить важливого фактору активі(

зації процесів біологічної фіксації

азоту та фотосинтезу.

Одне із завдань програми «Соя

України» – забезпечити вирощу(

вання доброякісного насіння,

правильне його збереження і ви(

користання. Адже можна викона(

ти всі агротехнічні заходи, але

якщо насіння неякісне, бажаного

результату не варто очікувати.

Аналіз стану насінництва сої в

Київській області свідчить про по(

зитивну динаміку – щороку збіль(

шуються обсяги виробництва на(

сіння, поліпшується його сорто(

вий та репродукційний склад.

У 2007р. вирощували сою 258

господарств. Репродукційний

склад має такий вигляд: ОН – 883

га, ЕН – 6578 га, РН(І (16376, РН(

ІІ – 15477, РН(ІП – 5738 та РН(н

– 9048 га*.

Усього у 2007 році на Київщи(

ні із 73 сортів, які занесені до Ре(

єстру сортів рослин в Україні за(

стосовувалось у виробництві 45

сортів. Найбільші площі посіву

займають Сонячна – 5955 га,

Супра – 4366 га, Аннушка –

4420га, Єлена – 3374 га, Київська

98 – 2222 га.

Найкращу урожайність мають
такі сорти сої:

– Шерепітька – 27,0 ц/га,

– Юг – 30(25,0 ц/га,

– Рось – 22,1 ц/га,

– Єсенія – 21,9 ц/га,

– Якобіна – 21,5 ц/га,

– Струмок – 20,9 ц/га,

– Ауріка – 20,4 ц/га.

Прикладами найвищої вро(

жайності сої в Київській області в

2007 році можуть бути такі госпо(

дарства :

– ТОВ «Інтерагросервіс» Ста(

вищанського району сорт Норд –

31,0 ц/га,

– ТОВ «Піщане» Білоцерків(

ського району сорт Рось – 30,0

ц/га,

– ДПДГ «Чабани» Києво(Свя(

тошинського району сорт Устя –

32,3 ц/га.

За прогнозами, підвищений

попит на сою викликатиме зро(

стання площ посівів. Відчутною

підтримкою для сільськогоспо(

дарських підприємств, які сіють

сою, є дотації на 1 га посіву, запро(

ваджені Міністерством аграрної

політики України, а особливо, за

умови посіву насінням не нижче І

репродукції, як це робиться в та(

ких великих виробників сої в світі,

як США, Аргентина, Китай, Бра(

зилія. Значним резервом підви(

щення рівня врожайності на Ки(

ївщині є використання якісного,

високопродуктивного насіння

адаптованих до ґрунтово(кліма(

тичних умов вирощування, сортів

з обов'язковим обробітком насін(

ня азотофіксуючими бактеріями.
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ПОТЕНЦІАЛ Враховуючи те, що отримання необхідної для задоволення потреб населення країни
кількості білка традиційним способом (тваринництво) ускладнено економічними факторами, а також
орієнтуючись на зарубіжний досвід, можна стверджувати, що у вирішенні цієї проблеми зростає роль
продукції рослинництва та біотехнології. Сою як джерело дешевого та повноцінного білка широко
використовують для виробництва високоякісних харчових та кормових продуктів.

Рік Площа, тис. га Валовий збір, тис. т Урожайність, ц/га
2002 98,16 124,7 12,7
2003 189,6 231,9 12,2
2004 256,3 363,3 14,2
2005 427,09 611,5 14,3
2006 747,98 876,1 12,2

Таблиця 1. Динаміка вирощування сої в Україні

Рік Площа, тис. га Валовий збір, тис. т Урожайність, ц/га
2002 7,85 11,77 15
2003 15,28 19,13 12,5
2004 15,39 21,04 13,7
2005 21,89 32,37 14,8
2006 32,8 50,2 15,3
2007 54,1 73,8 13,7

Таблиця 2. Динаміка вирощування сої в Київській області

* ОН – оригінальне насіння, ЕН – елітне
насіння, РН�n – насіння n репродукції.

Розвиток виробництва сої
в Київській області

Світовий банк 
погіршив прогноз 
інфляції в Україні
Світовий банк (СБ) залишив
на попередньому рівні прог�
ноз зростання валового вну�
трішнього продукту (ВВП) в
Україні в 2008 р. – 5,5%, але
погіршив оцінку очікуваної
інфляції з 9,6% до 13,8%.
Про це повідомив СБ в прес�
релізі 28 січня. 
Згідно з документом, оцінка
очікуваного зростання ВВП
країни в 2009 р. також збере�
глася на рівні 5%, але на
2010 р. вона погіршена з 5%
до 4,5%. При цьому інфляція
в ці роки очікується на рівні
10,8% і 9,6%, тоді як раніше
прогнозувалося 8,3% і 7,4%
відповідно. 
За прогнозами СБ, дефіцит
поточного рахунку станови�
тиме 7,8% ВВП в 2008 р.,
9,2% – в 2009 р. і 8,8% – в
2010 р. 
«Причинами такої динаміки є
збереження високого вну�
трішнього попиту і очікуване
розширення умов торгівлі», –
йдеться в прес�релізі СБ. 
Як повідомив на прес�конфе�
ренції 28 січня в Києві еконо�
міст Світового банку Руслан
Піонтковський, СБ прогнозує
поступальну тенденцію збіль�
шення реального експорту в
Україні, при цьому дефіцит
покриватиметься за рахунок
прямих іноземних інвестицій,
обсяг яких в 2008 р. може
становити $9 млрд. 
Згідно з прогнозом СБ, ек�
спорт в Україні в 2008 р.
зросте на 5,4%, в 2009 р. –
на 5,5%, в 2010 р. – на 6,3%. 
Нагадаємо, що український
держбюджет�2008 заснова�
ний на прогнозі інфляції на
рівні 9,6% при зростанні ре�
ального ВВП 6,8%.

Спиртзаводи 
планують 
збільшити 
виробництво
Українські спиртові заводи в
2008 р. планують збільшити
виробництво порівняно з по�
переднім періодом на 15,6%
– до 36,3 млн.дал. 
При цьому, за даними кон�
церну «Укрспирт», обсяг ек�
спортних постачань в поточ�
ному році порівняно з 2007 р.
зросте не суттєво – з 9,2 до
10,6 млн.дал. 
Довідка. Держконцерн
«Укрспирт» створений По�
становою Кабінету Міністрів
від 29 червня 1996 р. «Про
вдосконалення управління
підприємствами спиртової і
лікерогорілчаної промисло�
вості». До його складу вхо�
дять 79 державних підпри�
ємств з виробництва спирту. 
У 1998�2006 рр. підприєм�
ства концерну виробили
більше 50 тис. тонн цієї про�
дукції.



Софія Багірова

КОНСУЛЬТАТИВНО(дорадча

служба входить до складу Сільсь(

когосподарської ради Данії, тієї

самої, котра об'єднує майже всі

фермерські асоціації, сільсько(

господарські кооперативні това(

риства і професійні торговельні

комітети країни. Завдяки цій

службі члени Ради отримують

усю необхідну для успішної ро(

боти інформацію, зокрема про

новітні технології та розробки,

наявність на ринку необхідного

обладнання та речовин, а також

допомогу у складанні фінансової

звітності та обрахуванні ефек(

тивності роботи. У її складі – 46

місцевих сільськогосподарських

консультаційних центрів, які є

власністю самих фермерів, а та(

кож Національний консульта(

ційний центр. 

Щоб уявити масштаби охо(

плення цієї служби, наведемо

лише  декілька цифр. Так, у цій

організації задіяно 3600 співро(

бітників, 550 з яких працюють у

Національному центрі. Кругообіг

коштів служби – близько 250

млн. євро, а Національного цен(

тру – 66,4 млн. євро.

З часів  свого заснування

служба пройшла чималу еволю(

цію: від консультацій із вироб(

ництва молока (1870(і роки), ро(

зведення тварин, вирощування

зернових – до фермерської бух(

галтерії в 1910(х, клубів молодих

фермерів у 40(х, порад щодо ве(

дення екологічно чистого сільсь(

кого господарства в  80(х та

сільськогосподарського дорад(

ництва в 2006(му. 

Утім, чи не найбільшим бізне(

сом для центру є ведення саме

бухгалтерського обліку на фер(

мерських господарствах, а найпо(

пулярніший на сьогодні напрям

– це розроблення стратегій та

управління. 

До 2004 року, як розповів нам

директор консультативно(дорад(

чої служби Франк Беннетзен,

служба отримувала субсидії від

уряду. Нині ж їх знято – усі кон(

сультації фермери оплачують са(

мотужки (погодинно, залежно від

роботи), однак держава ще надає

певні кошти на проведення екс(

периментів, розвиток досліджень

тощо. 

Попри те, що послуги тут

зовсім недешеві – середня плата

за рік, скажімо, за ведення бух(

обліку становить 50(100 тис. дат(

ських крон, – близько 90% фер(

мерів Данії є клієнтами дорадчо(

го центру.  

До речі, суттєвою перевагою

аграрного навчання в Данії є те,

що і дослідництво, і власне отри(

мання освіти – все це акумулю(

ється в одному місці, як це відбу(

вається, скажімо, в Сільськогос(

подарському коледжі Бюкхольм,

де є консультаційні центри, і нау(

ково(дослідні установи, і власна

повноцінна ферма…

Та повернімося до наших до(

радників. Працівники Датської

сільськогосподарської консульта(

тивно(дорадчої служби сповіду(

ють низку принципів. По(перше,

необхідно, щоб на послуги був

попит та незалежність від зовніш(

ньої сторони. По(друге, тут вва(

жають, що впливових результатів

можна досягти тільки поважаючи

інтереси та потреби фермерів.

По(третє, консультації мають

завжди оптимізувати всі аспекти

та розраховують економічні перс(

пективи, а також базуватися на

реальних умовах роботи фермерів

у поєднанні з перевіреними нау(

ковими результатами. І нарешті,

надання послуг має бути незал(

ежним від уряду. 

Схиляє до співпраці з кон(

сультаційною службою і своєрід(

на страхова компанія, яка бере на

себе відшкодування усіх збитків,

завданих безрезультатними чи

неправильними порадами кон(

сультантів. 

Утім, система, на якій побудо(

вано фінансові відносини між

службою та фермером, передбачає

ще й так звану виробничу плату.

Йдеться про перерахування певної

суми – відсотка, скажімо, від кож(

ного кілограма проданої свинини

– у незалежний фонд. Ці кошти

реінвестуються – вони знову ж

таки вкладаються у потрібні фер(

мерам та суспільству програми.

Тобто фактично дослідницьку ро(

боту врешті(решт оплачує сам

фермер, причому двічі: спершу за

консалтинг, вдруге – як інвестиції. 

Крім того, в межах консульта(

тивно(дорадчої служби дві групи

працюють із закордоном. Одна з

них спеціалізується на Росії, Ук(

раїні, Польщі, а друга має справу

здебільшого з комерційними ін(

вестиціями, теж здебільшого за

межами Данії. До слова, близько

800 датських фермерів нині інве(

стують за межі своєї країни. 

Як розповів Кнут Сіменсон,

котрий працював у першій групі,

а нині переметнувся в другу, в Ук(

раїні датчани втілювали два про(

екти: перший стосувався викори(

стання соломи для опалення (2 кг

соломи заміняли 1 літр нафтро(

продукта), а другий – дорадчих

послуг у фермерських господар(

ствах Тернопільщини. 

У серпні 2006 року делегація

Консультативної служби Сільсь(

когосподарської ради відвідала

Україну, де ознайомилася з пере(

бігом реалізації проекту створен(

ня системи сільськогосподарсь(

кої консультативної служби в Ук(

раїні й визначила перспективи

співпраці. 

З огляду на значний інтерес

датського агробізнесу до розши(

рення співробітництва з Украї(

ною в аграрній сфері та з ура(

хуванням переваги і перспектив

українського ринку та його на(

ближеність до ЄС, Україна нині

визначена як одна з пріоритет(

них країн для Сільськогосподар(

ської ради, про що свідчить, зо(

крема, кількість та рівень захо(

дів, що організуються за сприян(

ня Ради.
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Навіщо данцю консультант?
ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД У публікаціях про датський аграрний бізнес ми не воднораз згадували про
сільськогосподарську консультативно�дорадчу службу Данії � партнерську організацію, що виконує
роль і тренера, і рятувального кола для тамтешніх фермерів, а надто початківців. 

Основні види діяльності Датської сільськогосподарської кон�
сультативно�дорадницької служби

Забезпечення фермерів найкращими та найсучаснішими знан�
нями;
Надання фермерам практичних рішень відповідно до потреб
фермерів;
Облік та обробка техніко�економічних даних;
Облік та обробка фермерських рахунків з огляду на виплачу�
вання податків та фермерське управління;
Проведення дослідів, аналізів та тестів на фермерських госпо�
дарствах;
Розробка та організація навчальних курсів відповідно до по�
треб фермерів;
Поєднання результатів досліджень з практичним веденням
фермерського господарства.

ДОВІДКА

– Кому належить земля в Данії

та яким є податок на землю?

– Земля перебуває у приватній
власності, вона належить фер�

мерам. Вони сплачують подат�
ки, близько 34% від прибутку.
Щоправда, є різні системи
калькуляції податку. Датський
уряд їм не допомагає, але вони
отримують певні дотації від
Європейського Союзу. Це дуже
різні суми, що залежить від
місця розташування землі та іс�
торичних передумов. Інколи ця
сума сягає і 4 тисяч крон на
гектар. 

– Чи існують в Данії обме�

ження щодо володіння зе�

млею, зокрема, сільськогос�

подарського призначення?

– На обсяг датської землі, якою
можуть володіти іноземці, обме�
жень немає. А от щодо кількості
корів чи свиней, які утримують�
ся разом, таке обмеження спра�
вді існує. Це пов'язано із запобі�
ганням інфекційним ризикам. 

– Наскільки взагалі вільним є

входження іноземців на дат�

ський ринок?

– Я вважаю, що входження до�
сить легке, це не проблема. Од�
нак стримують дуже високі ціни
на місцеву землю, які останнім
часом ще більш піднялися. Вони
коливаються в межах 100�200

тис. датських крон за гектар,
тобто близько 40 тис. дол./га.
Тривалий час у нас працювало
чимало голландців.

– Чи є певні правила щодо

землеволодіння для грома�

дян Данії, окрім обов'язково�

го проживання на землі

сільськогосподарського при�

значення?

– По�перше, ми повинні стежи�
ти за дотриманням екологічного
законодавства. А по�друге, іс�
нує чимало правил щодо того,
як і що можна вирощувати на
цій землі.

КОМЕНТАР

Стіна ЯРНУ, завідувачка сектором 

Датської сільськогосподарської консультаційно-дорадчої служби:

Нові
білоруські
комбайни
РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ унітар(

не підприємство «ВО «Го(

мельський завод сільськогос(

подарського машинобудуван(

ня» в 2008 році почне випуска(

ти нові комбайни КЗ(14 «По(

лісся» і КЗС– 1218 «Полісся».

Державна приймальна ко(

місія, розглянувши надані дос(

лідні зразки цих машин і оці(

нивши результати їх випробу(

вань, ухвалила рішення про по(

чаток впровадження в серійне

виробництво цих машин.

Комбайни були створені

РКУП «ДСКБ із зернозбираль(

ної і кормозбиральної техніки»

в рамках державної науково(

технічної програми «Машино(

будування». 

Комбайни призначені для

прямого і роздільного збиран(

ня зернових культур, а із за(

стосуванням спеціальних при(

стосувань – зернової частини

кукурудзи, соняшнику, зерно(

бобових, круп'яних культур,

насінників трав і ріпаку.

У 2008 році «Гомсільмаш»

випустить дослідно(промисло(

ву партію зернозбиральних

комбайнів КЗ(14 з пропускною

здатністю по зерну 14 кг/с.

Осяг партії становитиме не

менше 50 машин. Обсяг партії

комбайнів КЗС(1218 «Полісся»

зараз уточнюється. 

За даними об'єднання, нині

в Білорусі серійно виробляють(

ся зернозбиральні комбайни 4

моделей: КЗС(7, КЗС(10К,

КЗР(10 і «Ліда»(1300.

У 2005(2010 роках, відпо(

відно до держпрограми відро(

дження і розвитку села плану(

ється практично повністю від(

новити парк зернозбиральних

комбайнів і довести його чи(

сельність до забезпечення мо(

жливості масового збирання в

межах нормативних агротех(

нічних термінів. Парк техніки

повинен бути сформований

комбайнами 3 класу з ура(

хуванням пропускної спромож(

ності і врожайності культур.

Близько 50% парку становити(

муть комбайни класу 8(10 кг/с

для хлібів із врожайністю 35(50

ц/га, 35% – комбайни класу 6(8

кг/с для хлібів врожайністю 25(

35 ц/г, 15 % – комбайни класу

понад 10 кг/с за врожайності

понад 50 ц/га.



Олена Артемова

ВИРОЩУВАННЯ свиней для

Данії є національним надбанням.

Місцеві фермери надзвичайно

горді з того, що мають такий при(

ватний бізнес, стверджуючи, що

запах свиней – то запах грошей.

Цьому ароматові, а точніше, тех(

нологіям утримання свиней і ро(

звитку сектору свинарства в дат(

ському агропромисловому ком(

плексі, а також діяльності Спілки

виробників свинини ми присвя(

тимо матеріали в найближчих но(

мерах «Агропрофі». Поки що

продовжимо про фермерів.

Зазвичай земля в державі є

приватною власністю і передаєть(

ся з покоління в покоління. Її та(

кож можна придбати у власність

під конкретний бізнес(проект.

Однак, згідно з досить суворим

датським законодавством, щоб

володіти землею сільськогоспо(

дарського призначення, на ній

треба жити. І якщо раптом влас(

ник вирішить переїхати до місь(

кої квартири або будиночка в

ошатному датському містечку, він

автоматично втрачає право влас(

ності на землю. Тому навіть сви(

нобарони живуть поруч із влас(

ними фермами і мають нагоду

постійно відчувати запах грошей

у прямому розумінні.

Однією з помилок у просуван(

ні українсько(датських спільних

проектів, на наш погляд, є те, що

ми постійно намагаємося порівня(

ти вітчизняні сільгосппідприєм(

ства та їхні фермерські господар(

ства. Наші тваринницькі підпри(

ємства мають обов'язково займа(

тися і рослинництвом, щоб забез(

печити тваринам харчування, і пе(

реробкою, і ще Бог знає чим, щоб

залишатися «на плаву». Датський

же фермер, як правило, не розпо(

рошується на багатогалузевість, а

займається конкретним бізнесом

– наприклад, вирощує свиней. 

Отже, уявімо, що ви молодий

і завзятий датчанин, який вирі(

шив стати фермером. По(перше,

ви маєте отримати фахову освіту,

яка триває від 5 до 8 років, і здо(

бути так званий «зелений ди(

плом». Цей документ разом із за(

хищеним у відповідних структу(

рах бізнес(планом дає змогу дат(

чанам отримати суттєвий банків(

ський кредит під 2% річних на 30

років. Перші три роки позичаль(

ник має так звані канікули, тобто

сплачувати відсотки за кредитом

він починає на четвертий рік. От(

риманих у такий спосіб грошей

вистачить, щоб придбати ділянку

землі, побудувати ферму, завести

тварин і розпочати бізнес. 

Обов'язкова умова початку

бізнесу – комплексна комп'юте(

ризація виробництва. Підклю(

чення до Інтернету здійснюється

за рахунок держави. Через Інтер(

нет перші роки ви знаходите спе(

ціалістів, робите бухгалтерські

обрахунки, закуповуєте корми,

продаєте продукцію. Фермери

об'єднуються заради допомоги

один одному. Це не безкоштовно,

але цілком доступно для пере(

важної більшості датських ферм. 

В країні досить жорстке зако(

нодавство щодо охорони довкіл(

ля. Данія вважається однією з пе(

редових країн світу в цьому пи(

танні, і, на відміну від інших, його

дотримуються. Уряд не втручаєть(

ся в діяльність господарств, а зай(

мається розробкою аграрної полі(

тики: увесь час стимулює ферме(

рів для запровадження інновацій

і нових технологій. Це стосується

і умов утримання тварин. Почи(

наючи від того, що свині повинні

мати іграшки, утримуватися у

максимально сприятливих умовах

і закінчуючи тим, що тварини ма(

ють помирати щасливими.

Якщо за три роки ви не може(

те цього забезпечити, то змушені

згортати свій бізнес і повертати

усе до банку. Усі зусилля підуть на

користь банку. Тому молоді фер(

мери ніколи не працюють само(

тужки, а стають членами якогось

кооперативу.

Консультативно(дорадча рада і

є саме такою підмогою у роботі

фермерів, особливо початківців.

Вона бере на себе економічні, бух(

галтерські, обрахунки і супровід

вашого бізнесу з юридичних пи(

тань, ветеринарних послуг тощо. У

разі виникнення проблем, напри(

клад, із податковою, екологічним

контролем або захворюванням

тварин – за всі гріхи відповідають

фахівці дорадчої служби. І хоч їхні

послуги коштують недешево, спів(

працювати з ними набагато вигі(

дніше, ніж тримати у себе штат

бухгалтерів, ветеринарів, механіза(

торів тощо. Фермер відповідає за

жорстке дотримання розпоря(

джень фахівців(дорадників. Тому

підприємці укладають угоди із ро(

бітниками(різноробочими, які,

власне, і виконують усі ці розпо(

рядження.

АГРОПРОФІ

№ 5 [019] 1 лютого, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaСВІТОВІ РИНКИ10
НОВИНИ ï СТИСЛО Датський фермер,

український помічник
ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД Вирощування свиней у Данії покладено на плечі фермерів. Наявність
власності всіляко підтримується і стимулюється державою, забезпечує людині відповідний
соціальний статус і покладає на неї певні громадсько�економічні обов'язки, виконання яких є
предметом особливої гордості. 

Володимир Самокіша –
двадцятидворічний юнак,
який лише чотири місяці пра�
цює на свинофермі – доглядає
за свинями. До обов'язків вхо�
дить: догляд, кастрація, про�
ведення ін'єкцій, сортування.
Потрапив через друзів, які вже
працюють в Данії. 

Володимир працює за контрак�
том на півтора року. Всі умови
там чітко прописано, зокрема
заробітна платня, яка раз на пі�
вроку зростатиме, умови про�
живання, харчування, кількість
вихідних днів тощо. 
Господарство порівняно вели�
ке – до 3 тисяч свиноматок.

Процес виробництва – від на�
родження до відгодівлі і по�
дальшої реалізації до забійно�
го цеху. Він разом із 12 найма�
ними працівниками, котрі
працюють разом з ним, зайня�
ті на роботі з ранку до ночі. На
Володимира покладено тільки
дотримання технологій утри�
мання, управлінськими спра�
вами фермер опікується сам.
Володимир закінчив Жито�
мирський агроуніверситет, за
фахом – менеджер зовніш�
ньоекономічної діяльності. Го�
ворить, що існує дуже велика
різниця між українськими і
датськими фермерськими
господарствами. Тут створено
цілий комплекс – забезпечено
повну автоматизацію вироб�
ництва і комп'ютеризацію.
Щодо отримання досвіду –
розраховує з'ясувати, як пра�
цює вся технологія, як побудо�
ваний бізнес. Планує поверну�
тися в Україну і відкрити свою
справу. Але розуміє, що в Ук�
раїні ще важко буде це зроби�
ти, бо політика держави поки
що не сприяє розвитку аграр�
ного бізнесу. Та сподівається

або на подальше продовжен�
ня контракту, або на
розв'язання проблем щодо
підтримки АПК у його рідній
Україні.

Дмитро Олішевський також
лише три місяці працює у фер�
мерському господарстві, яке
вирощує картоплю і зернові, а
також має норкову ферму. За�
гальна кількість тварин –
близько 5 тис. Дмитро – єди�
ний найманий працівник, різ�
норобочий. 
Контракт укладено із господа�
рем на 1,5 роки. На ферму за�
ходить лише нагодувати тва�
рин, бо там нічого більше ро�
бити не треба. Великий обсяг
роботи припадає тричі на рік
– у сезон парування, відлучки
і сезон, коли забивають тва�
рин задля цінної шкірки.
Закінчив Житомирський аг�
роекологічний університет, за
фахом – лікар ветеринарної
медицини.
Збирається виконати умови
контракту, набути досвід, за�
робити грошей і повернутися в
Україну.

На виставці АГРОМЕК-2008 серед відвідувачів почули рідну

українську мову, тож вирішили дізнатися про роботу і вра-

ження наших співгромадян у Данії.

Дмитро ОЛІШЕВСЬКИЙ і Володимир САМОКІША 
на виставці АГРОМЕК-2008

УКРАЇНЦІ В ДАНІЇ

Кредитна потреба
АПК Білорусі 
«Протягом поточного року за�
плановано отримати кредити
на будівництво житла у розмірі
BYR1 трлн*, на технічне пере�
оснащення – BYR460 млрд, на
придбання техніки – BYR560
млрд. Крім того, доведеться
користуватися короткостроко�
вими кредитами для фінансу�
вання сезонних витрат і заго�
тівлі сільськогосподарської
продукції. Отже, за рік кредит�
ні запозичення сягнуть майже
BYR3 трлн», – повідомили  в
Міністерстві сільського госпо�
дарства і продовольства Респу�
бліки Білорусь.
За попередніми розрахунками,
у поточному році відсотки за
користування кредитами сяг�
нуть BYR1 трлн., що дорівнює
виручці від реалізації сільсько�
господарської продукції однієї
області. Крім того, платежі за
техніку, отриману в лізинг, ста�
новитимуть BYR500 млрд, за
кредитами, узятими на рекон�
струкцію і технічне переосна�
щення тваринницьких ферм, –
BYR200 млрд, за кредитами на
будівництво житла – BYR35
млрд.
За інформацією міністерства,
станом на 1 грудня 2007 року
фінансові зобов'язання всіх
організацій АПК Білорусі ста�
новлять близько BYR15,8 трлн,
зокрема сільгоспорганізацій –
BYR10,1 трлн. Заборгованість
за кредитами банків досягла
BYR9 трлн, з яких BYR2,6 трлн
– кредити на будівництво
житла.

«Гомсільмаш»
подвоює експорт
ВО «Гомсільмаш» в 2008 році
розраховує збільшити обсяг
експорту в 1,9�2 рази порівняно
з 2007 роком до BYR197 млн.
У 2007 році обсяг експорту
продукції об'єднання становив
$98,6 млн., що на 79% більше
порівняно з 2006 роком.
«Зростання обсягів експорту ми
плануємо досягти за рахунок
розширення власної реаліза�
ційної мережі – відкриття но�
вих торгових домів, дилерсь�
ких центрів, а також за рахунок
створення спільних підпри�
ємств», – пояснили в керівниц�
тві об'єднання. 
У 2007 році основний приріст
обсягів експорту був досягну�
тий завдяки розширенню реа�
лізаційної мережі. Так, нові
центри продажів були відкриті
у Венесуелі, Ірані і Узбекистані.
Крім того, у 2007 році «Гом�
сільмаш» відкрив у Росії торго�
ві доми «Гомсільмаш�Сибір» і
«Гомсільмаш�Південь». Станом
на початок року товаропровід�
на мережа ВО «Гомсільмаш»
складалася з 11 дилерських
центрів, з яких 82 працюють в
російських регіонах.

* За курсом НБУ BYR10 = 0,0235 грн.
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Григорій Решетов. Наро�
дився у Запорізький області.
За фахом – ветеринар, за�
кінчив Василівський дер�
жавний аграрний технікум,
нині – студент Дніпропе�
тровського державного аг�
рарного університету.

– У Данії я вже вдруге.
Спершу стажувався від уні�
верситету, де, власне, нав�
чаюся й зараз. Побув в Ук�
раїні три тижні, взяв ака�
демвідпустку і повернувся
назад, бо вже мав новий
річний контракт. 
– Ким ви працюєте за цим

контрактом? 

– Помічником фермера.
Удвох із ним доглядаємо
250 свиноматок і майже
п'ятитисячне поголів'я. По�
рода – помісь Ландраса і
Йоркшира. Осіменяємо Дю�
роком, якщо ж залишаємо
на приплід – Йоркширом.
Осіменяємо штучно. Телефо�
нуємо на фірму, і купуємо
необхідну кількість спермо�
доз.
– Яка продуктивність сви�

номаток?

– У середньому 12 поросят
на свиноматку. Маємо два з
половиною опороси на рік.
Перший раз запліднюємо.
коли свиноматка досягне
90�100 кілограмів. 
– А коли на забій здаєте?

– До забою минає 5�6 міся�
ців, або 90�110 кг у вазі. На
місяць в середньому прода�
ємо 110 голів. Нині зросли
ціни на корми, і фермери
намагаються продавати сви�

ней у вазі 90 кілограмів – так
виходить найрентабельніше.
Проте тут виникає інша про�
блема – м'ясопереробні комбі�
нати не дуже хочуть купувати
таку малу вагу. Крім того, на
сьогодні в Данії спостерігаєть�
ся перевиробництво свинини, і
перед фермером постає питан�
ня розміщення поголів'я. 
– Чи прибутковий цей біз�

нес? 

– Звісно, з подорожчанням цін
на корми (торік ячмінь купува�
ли по 90 крон (DKK)* за цент�
нер, нині – по 178) прибутки
зменшуються. Проте фермери
мають надію на здорожчання
м'яса.
– Чи вигідні для українсько�

го фахівця або студента

умови контракту?

– Контракти, звісно відрізняють�
ся один від одного, проте для
наших студентів працювати тут в
такий спосіб дуже вигідно. В Да�
нії надзвичайно великі податки.
Проте для студентів – лише вісім
відсотків від доходу. Найнижчі
контрактні ціни починаються від
7000 крон на місяць. Це 37 го�
дин роботи на тиждень. Якщо
працюєш понаднормово – пла�
тять в півтора рази більше, що�
правда, це невигідно самим
фермерам. Житло для студента
надає роботодавець – або своє,
або винаймає поблизу. Тим, хто
перебуває на робочому кон�
тракті, опікуватися помешкан�
ням доводиться самостійно,
принаймні, мені оренда кварти�
ри коштує 2600 крон. На їжу на
місяць витрачається приблизно
2000 крон.
– Які ваші подальші плани?

Може, зберетеся започатку�

вати свій бізнес в Україні?

– Так, коли тільки приїхав, хо�
тів відкрити ферму. Підрахову�
вав, складав бізнес�план. Про�
те відмовився від цієї ідеї че�
рез неможливість придбати
землю. А на орендованій землі
розгортати такий бізнес ризи�
ковано. 
– Якби можна було купувати

землю сільгосппризначення,

де брали б кошти? 

– Взяв би кредит. До речі, в
Данії для громадян відсоткові
ставки менші – 4�6% річних,
іноземцю дали б під 8�10.

УКРАЇНЦІ В ДАНІЇ

* За курсом НБУ 1 DKK = 0.1980 USD, 1 DKK = 0.9998 UAH 

Казахстан знижує ввізне мито
на імпортну сільгосптехніку 
НА ПОЧАТКУ лютого 2008

року набуває чинності поста-

нова Уряду Республіки Ка-

захстан «Про митний тариф і

товарну номенклатуру зов-

нішньоекономічної діяльно-

сті РК», згідно з якою відмі-

нено або значно знижено

ввізне мито на сільськогос-

подарську техніку. 

МИТО на сівалки суцільного ви(

сіву становитиме 0%, раніше –

5%. Нульову ставку передбачено

і на широкий спектр ґрунтооб(

робної техніки (культиватори,

плуги, борони). Крім того, від(

повідно до постанови скасову(

ється 5% мито на навантажувачі,

причепи і жниварки. 

Враховуючи зміни, очіку(

ється підвищення кількості гу(

сеничних тракторів, які поста(

чаються на казахстанський ри(

нок, митна ставка на які знизи(

лася з 15% до 5%. Висока ціна

на гусеничну техніку через 15%

митну ставку залишалася істот(

ним стримуючим чинником для

селян. 

Всі нововведення, пов'язані з

митними зборами, стосуються

техніки виробництва далекого

зарубіжжя. Техніка членів Мит(

ного союзу митними зборами не

обкладається. 

Як зазначили в АТ «КазАгро(

Фінанс» (компанія створена уря(

дом з метою забезпечення аграрі(

їв сільгосптехнікою за допомо(

гою лізингу і кредитування),

частка якого становить понад

30% сільгосптехніки, яка поста(

вляється в аграрний сектор краї(

ни, в цілому постанова Уряду РК

істотно підтримає казахстанських

сільгоспвиробників. Вона стиму(

люватиме ввезення в республіку

сучасної високопродуктивної

техніки і сприятиме залученню

аграріїв до високих технологій. 

Позитивно оцінюючи рі(

шення уряду, експерти вказу(

ють на те, що без уваги зали(

шилася проблема обладнання

сучасних тепличних комплек(

сів. У південних регіонах рес(

публіки починається реалізація

програм в рамках плодоовоче(

вого кластера. Проте повноцін(

н и й  р о з в и т о к  н а п р я м к у,

пов'язаного з вирощуванням і

переробкою плодоовочевої

продукції, стримується наявні(

стю проблем, головна з яких –

15% мито на теплиці. Разом із

ПДВ сума відрахувань досягає

30% від вартості всього ком(

плексу. 

Міністерство сільського гос(

подарства РК спільно з АТ «Каз(

АгроФінанс» готує пропозицію

до Міністерства індустрії і тор(

гівлі про зниження або відміну

митного збору і включення те(

плиць до переліку майна, звіль(

неного від податку на додану

вартість. 

У 2007 році зібрано рекор-

дний урожай зернових куль-

тур, обсяг якого у вазі після

доробки за даними Агент-

ства Республіки Казахстан зі

статистики становив 20,1

млн. тонн за врожайності

13,3 ц/га, що відповідно на

3,6 млн. т і 1,6 ц/га більше,

ніж у 2006 році. 

ЗАГАЛЬНІ посіви зернових

культур у 2007 році займали по(

над 80% посівної площі сіль(

госпкультур. 

Цей обсяг дає змогу забезпе(

чити внутрішню потребу країни

до нового урожаю і експортний

потенціал близько 10,0 млн. т

(зокрема у вигляді зерна – 7,5

млн. т, у вигляді борошна в зер(

новому еквіваленті – 2,5 млн. т). 

Виробництво олійних куль(

тур за попередніми даними ста(

новили 459,4, проти 458,9 тис. т

у 2006 році, овочевих культур –

2196,4 тис. т, що вище за рівень

2006 року на 6,7%, картоплі –

2414,8 або вище на 2,3%, бавов(

ни(сирцю – 438,7 тис. т вище на

3,3 тис. т або на 0,8%.  

У 2007 році відвантажено на

експорт 6,8 млн. т зерна. Крім

того, експортовано близько 1,5

млн. т борошна, що в зерновому

еквіваленті  становить 2,1 млн. т.

Таким чином, обсяг експорту зер(

на з урахуванням борошна в зер(

новому еквіваленті становив за

2007 рік 8,9 млн. т, що більше про(

ти 2006 р. на 2,2 млн. т (47,6%),

борошна – на 339,9 тис. т (30,3%).

Сума експортної виручки від реа(

лізації зерна і борошна прогнозу(

ється на рівні $1542,7 млн., що на

$801,4 млн.  або в 2,1 разу більше,

ніж у 2006 р. 

Географія експорту казах(

станського зерна в 2007 році

представлена 45 країнами. В ос(

новному, це країни СНД, яким

експортовано 3,3 млн. т зерна,

або 48% від загального обсягу

експорту зерна, Близького Схо(

ду – близько 1,5 млн. т (22%),

Північної Африки – 0,9 млн. т

(13,5%), Європейського Союзу

– 0,6 млн. т (9,5%). Цього року

казахстанське зерно вперше по(

ставлене на ринки Угорщини,

Бангладеш, Танзанії, ведеться

опрацювання перспективного

китайського напрямку. 

Серед країн СНД значні об(

сяги зерна імпортували Азербай(

джан – 886,6 тис. т, Росія – 613,5

тис. т, Україна – 394,6 тис. т,

Киргизстан – 345,5 тис. т, Тад(

жикистан – 298,4 тис. т. 

По країнах далекого зарубіж(

жя великі обсяги зерна відванта(

жені Тунісу – 555,1 тис. т, Туреч(

чині – 464,5 тис. т, Саудівській

Аравії – 348,5 тис. т, Єгипту –

329,6 тис. т, Ірану – 225,3 тис. т,

Йемену – 193,0 тис. т, Італії –

176,8 тис. тонн, Німеччині –

149,7 тис. т. 

Основною проблемою, яка

стримує темпи експорту зерна,

як і раніше, є недостача власних

вагонів(зерновозів, кількість

яких зараз становить 5236 оди(

ниць, які при одноразовому обо(

роті за місяць дають змогу забез(

печити вивіз на експорт не біль(

ше 500,0 тис. т зерна. При цьому

для забезпечення вивозу запла(

нованого обсягу зерна на ек(

спорт в розмірі до 10,0 млн. т

необхідно вивезти в місяць не

менше 1,0 млн. т зерна. 

Крім того, прискоренню

оборотності рухомого складу пе(

решкоджає завантаженість укра(

їнських портів, замерзання міл(

ководих російських портів на

Азовському морі. Так, зараз в ук(

раїнських портах і підступах до

них знаходяться, очікуючи ви(

вантаження, 75 залізничних по(

тягів із зерном, зокрема – 31 із

Казахстану. 

Зерновий потенціал 
Казахстану в 2007/08 МР

Підготував Артем Житков

За матеріалами Міністерства сільського господарства Республіки Казахстан



Озимого ріпаку 
на Житомирщині 
побільшало
У Житомирській області під
урожай 2008 р. ріпак посіяно на
площі 33,7 тис. га, що в 1,8 рази
більше, ніж торік. Про це 28 січ�
ня на колегії Житомирської об�
лдержадміністрації повідомив
заступник голови ОДА Сергій
Тараненко. Усього посів озимих
культур в регіоні проведено на
площі 167 тис. га, що більше по�
казника 2007 р. на 4,3%. 
Також С.Тараненко повідомив,
що в 2007 р. всіма категоріями
господарств агропромислового
комплексу Житомирської обла�
сті було отримано 741,4 тис.
тонн зернових і зернобобових
культур, що на 2,2% більше,
ніж у 2006 р.

Насіннєвий стан
Криму під контролем
Станом на 24 січня 2008 р. в АР
Крим районними державними
насінними інспекціями переві�
рено 18,4 тис. тонн насіння ярих
зернових культур, що становить
62,4% до загального плану за�
сипки із страховим фондом. З
них кондиційними є 17,9 тис. т
(60,9%). Про це 26 січня пові�
домила прес�служба Ради Міні�
стрів АР Крим. 
Як наголошується в повідо�
мленні, насіння ярих зернових
культур високої репродукції
становить 17 тис. тонн.
Виявлено 500 тонн некондицій�
ного насіння, з них через засмі�
ченість бур'янами – 100 т, через
засміченість насінням культур�
них рослин – 100 т, по відходу –
200 т, по схожості – 50 т.
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Європейські 
програми 
українського 
добробуту
– ЗАРАЗ проходить експеримент

за програмою Євросоюзу щодо

розвитку вторинної медицини.

Ми включені до складу 5 пілот(

них районів області, в якій прий(

мають участь 3 області Житомир(

ська, Харківська Полтавська. Пі(

лотний проект полягає в тому,

щоб провести апробацію нових

форм роботи у вторинній меди(

цині, тобто по лікувальних закла(

дах районного рівня, щоб запро(

вадити нові оціночні критерії в

роботі медичного працівника,

оцінити його фаховість, визначи(

ти, наскільки ефективно він пра(

цює в територіальній громаді. Ре(

алізація цієї програми більше

спрямована на реформу самої га(

лузі в питаннях підготовки кадрів,

структурних змінах фахового по(

ділу; вона є суто галузевою. 

Ми також претендуємо на

участь пілотному проекті за про(

грамою Єврокомісії в Україні

щодо розвитку громад. Прес(кон(

ференція з приводу презентації

програми відбулась в столичному

Українському домі 4 грудня 2007

року. Реалізація цього проекту

розпочалась у нас на прикладі

с.Нові Мартиновичі (новий насе(

лений пункт району для пересе(

ленців із радіаційно забруднених

територій – прим.ред.), де ство(

рено Центр громади – осередок

суспільного та культурного життя

села. Цей проект важливий для

активізації самої громади – через

реалізацію різних програм є мо(

жливість, по(перше, визначити,

наскільки важливою є та чи інша

проблема в селі, наскільки вона

сприймається людьми і ними вва(

жається приоритетною, і, по(дру(

ге, залучити саму громаду до ви(

рішення цієї проблеми із залучен(

ням відповідних коштів через різ(

ні фонди.

Справи буденні 
– НАРАЗІ ми практично закін(

чуємо газифікацію наших сіл. В

Пирятинському районі налічуєть(

ся 41 населений пункт, кількість

мешканців близько 37 тисяч. 

Загальна площа району дорів(

нює 92 тис га. з них орних – 56

тис.га. Як і в інших регіонах Ук(

раїни, 3 останні роки іде боротьба

за кожний гектар саме сільсько(

господарської землі. А ще у 2002

році 8,5 тис.га не оброблялося!

Претендентів на землю дуже

багато. Цьому значною мірою

сприяє вигідне розташування ра(

йону на автомагістралі європейсь(

кого значення. Буває, земельну

ділянку отримають, а потім пере(

продують по декілька разів. Тери(

торіальна громада від цього нічо(

го не має – ні обіцяних податків,

ні робочих місць. Тому ми розгля(

даємо питання про надання зе(

мельних ділянок виключно на

конкурсних засадах. 

Серед лідерів сільськогоспо(

дарського виробництва можу на(

звати ВАТ «Повстин» Миколи

Вернигори, яке вирощує зернові,

кукурудзу, цукрові буряки, ріпак;

компанію «Рубіроуз(Агрікол», яка

займається пртахівництвом за су(

часними технологіями; Пиря(

тинський сирзавод, продукцію

якого знають не лише в Україні. 

Загалом аграрний сектор ра(

йону досяг одних із кращих показ(

ників за останні 7(8 років. Осо(

бливо по зернових. Хоча треба

зазначити, що осіння посуха дещо

стримала виробників від посіву

озимини під майбутній врожай.

Райрада 
як ступінь свободи 
– ПІСЛЯ того, як попрацюєш 5

років головою райдержадміні(

страції, бути депутатом і головою

районної ради – це певна свобода

і можливість реалізації себе як

громадського діяча. По(перше, є

законодавство, яке регламентує

твої дії. По(друге, ти змушений

прислухатися до думки інших де(

путатів, бо вони тебе обрали, і

вона може різнитися, бути вірні(

шою за твою. Ступінь свободи не(

зрівнянно вищий, якщо ти зві(

ряєш своє бачення з депутатами,

мешканцями району. Якщо ти ак(

тивна людина, маєш керівний

досвід, то можеш реалізувати свій

потенціал в залученні небюджет(

них коштів, в залученні до вирі(

шеня проблем району тих струк(

тур, які мають і досвід, і можли(

вості, через розумне поєднання

інтересів громади з їх бізнесови(

ми інтересами. Це цілий ком(

плекс заходів, провівши які, мож(

на вирішити багато проблем ра(

йону.

Найголовніше – керівник ор(

гану самоврядування районного

рівня зацікавлений в активізації

громад, людей на місцях. Актив(

на громада здатна самотужки ви(

рішити безліч питань: вона об'єк(

тивніше оцінює власні проблеми,

їх пріоритетність – що потрібно

саме їй, до вирішення яких про(

блем вона згодна сама долучитися

навіть власними коштами або

коштами підприємств, які пра(

цюють на її території. 

На столичному рівні багато

говорять про реформу місцевого

самоврядування, але насправді

практично нічого не робиться .

Ще гірше, якщо реформа повер(

не систему, яка була за радянсь(

ких часів: є виконком районної

ради, який паше вдень і вночі, а є

райком, якому з Києва кажуть,

що треба робити, у якого всі вла(

дні та контрольні повноваження. 

Якщо така реформа буде реа(

лізована, то ми фактично повер(

немося до радянських часів, коли

державні адміністрації будуть

такими собі райкомами тих пар(

тій, які після чергових виборів

опиняться на чолі цієї державної

вертикалі. 

Хіба це стимулюватиме розви(

ток місцевих громад, їх активіза(

цію: щоб не «вантажила» громада

державу своїми турботами, а нав(

паки, вирішуючи свої територі(

альні проблеми піднімала тим са(

мим державу? Нам на рівні райо(

ну це зрозуміло, як ясний день!

Склад нашої районної Ради –

45 депутатів, із них: 13 депутатів

представляють БЮТ, 11– Наша

Україна,  9  – Соціалістична

партія, 5 – Партія Регіонів, 3 –

Блок Литвина, 2 – Комуністична

партія, 2 Блок Костенка(Плюща.

Хоча, на мій погляд, взагалі це

помилка(проводити вибори до

місцевих органів влади на район(

ному та місцевому рівні за партій(

ними списками. Тому що у такий

спосіб туди потрапляють люди,

які не готові до вирішення про(

блем громади (та й не зацікавлені

в цьому).

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ Саме навколо цієї ідеї, а не навколо своєї політичної сили повинні
об’єднуватись депутати місцевих рад, вважає Олексій Рябоконь, голова Пирятинської районної Ради
Полтавської обл. Він розповідає про свій та польський досвід роботи органів місцевої влади.

Депутати повинні гуртуватись 
навколо ідеї розвитку району

Олексій РЯБОКОНЬ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

В АГРОХОЛДИНГ 

З ІНОЗЕМНИМИ

ІНВЕСТИЦІЯМИ (м.Харків)

30(45 р., ВО, досвід роботи
керівником на виробництві
(штат від 600 осіб) 

ГОЛОВНИЙ АГРОНОМ 

В АГРОХОЛДИНГ 

З ІНОЗЕМНИМИ

ІНВЕСТИЦІЯМИ (м.Київ) 

35(50 р., ВО, досвід роботи
на керівній посаді від 3 років  

ГОЛОВНИЙ ЕНЕРГЕТИК

(м.Київ) 

35(50 р., ВО, досвід роботи
на аналогічній посаді 
у харчовій промисловості

Тел. (044) 206 06 76.

Моб. 8 (067) 240 9 420

aga-rkt@ukr.net

Резюме надсилати із зазначенням
бажаного рівня з/п.

Рекрутингова агенція 

«Ей.Джи.Ей Рекрутмент»

шукає кандидатів 

на такі вакансії:

У 2007 РОЦІ сільськогосподарські

підприємства Харківської області іс(

тотно збільшили обсяги застосування

мінеральних добрив. Під урожай ми(

нулого року було внесено 47,2 тис. т

діючої речовини, що на 14,2 тис. т (на

43%) більше, ніж у 2006 році. Про це

заявив заступник голови обласної

державної адміністрації Віктор Звє(

рєв, повідомили в прес(службі об(

лдержадміністрації.

Обсяги застосування мінеральних

добрив під зернові культури зросли на

58%. Також минулого року вдалося на

9% збільшити площу обробки пести(

цидами. В цілому по області було об(

роблено 1,5 млн. га.

Харківщина залишається лідером

в Україні з валового збору зерна. Та(

кого результату було досягнуто за ра(

хунок збільшення застосування міне(

ральних добрив, поліпшення техно(

логій вирощування, а також збіль(

шення використання засобів захисту

рослин. Все це, зі слів Віктора Звєрє(

ва, значною мірою сприяло збільшен(

ню обсягів виробництва продукції

рослинництва у 2007 році.

Харківські аграрії внесли 47 тис. тонн міндобрив



АГРОПРОФІ

№ 5 [019] 1 лютого, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 13 РЕГІОНИ
НОВИНИ ï СТИСЛО

Всю владу – радам: 
польський досвід 
– ТОРКАЮЧИСЬ теми місцево(

го самоврядування, хочу поділи(

тися нашим поки що нетрива(

лим, але дуже змістовним досві(

дом співпраці на рівні місцевої

влади з одним із повітів сусідньої

Польщі. 30 листопада 2007 року

ми уклали угоду про співпрацю в

усіх сферах між Пирятинським

районом Полтавщини і Лежайсь(

ким повіт Підкарпатського воє(

водства.

Ініціатором угоди виступила

наша райрада. Свого часу я був у

Польщі в складі делегації Полтав(

ської обласної Ради. Тоді нам

презентували Лежайський як

один із успішних повітів – найпе(

редовіших і в реформах місцевого

самоврядування, і в питаннях

економічного розвитку. 

Для підписання угоди ми

сформували представницьку де(

легацію з п'яти членів президії.

Це, по(перше, додало вагомості

самій події для подальшого спі(

вробітництва. А по(друге (і це

мені дуже важливо як голові

ради), щоб мої колеги(депутати

побачили на власні очі, як у пе(

ресічному польському повіті вла(

да об'єднана навколо ідеї розвит(

ку району. А не навколо того, хто

і до якої партії належить, чиї осо(

бисті чи корпоративні інтереси

представляє...

Нам цікавий їхній досвід із

налагодження системності робо(

ти влади, функціонування само(

го апарату, організації роботи,

співробітництва і взаємовідносин

з людьми, громадою. 

У них є, так само як у нас, ба(

зовий (низовий) рівень самовря(

дування – аналог нашіх сільських

чи міських рад – гміни, рівень ра(

йонів – старостат, рівень області

– повіти.

Старостат – це влада, яка

об'єднує в собі функції і пред(

ставницькі, і виконавчі, на відмі(

ну від нас. У них немає поділу на

адміністрації (чи виконкоми) і

ради. Там існує єдина місцева

влада, обрана людьми. Вона наді(

лена функціями наповнення міс(

цевого бюджету, управління і зе(

млею, і соціальною сферою тощо.

І це правильно. 

Структура наповнення місце(

вого бюджету у Польщі суттєво

не відрізняється від нашої. Однак

більш мотивованою є робота вла(

ди з наповнення і пошуку нових

видів доходів, їх збільшення.

Наша ж влада не вмотивована на

таку роботу, тому що будь(яке пі(

двищення платоспроможності

або податкоспроможності району

тягне за собою зменшення дота(

цій з Державного бюджету. Кому

ж вигідно за таких умов працюва(

ти на місцях над наповненням

свого бюджету або розширенням

податкової бази? І це стосується

будь(якого рівня влади.

Серйозна відмінність між

ними і нами – у видатковій ча(

стині. Наприклад, у нас чітко ре(

гламентоване за так званим нор(

мативним розрахунком фінансу(

вання всього сукупного бюджету

району; за галузевим принципом

формується видаткова частина

бюджету – на освіту, охорону здо(

ров'я, культуру, соціальний за(

хист. І на тлі нашого районного

бюджету умовно у 40 млн. грн.,

вільний розподіл коштів під захо(

ди, які, на думку депутатського

корпусу, в першу чергу потрібні

територіальній громаді району,

становить відповідно лише

близько 600 тис.грн. 

Поляки цей вільний розподіл

називають бюджетом інвестицій.

Там він приблизно дорівнює ос(

новним жорстко регламентова(

ним видаткам бюджету. Інвести(

ційні кошти ідуть не на соціальні

програми. З цього повітового бю(

джету інвестицій кошти на умо(

вах дольової участі вкладаються

для співфінансування діяльності

різних фондів. Фонди працюють

як інвестори, вкладаючи в кон(

кретні проекти, в реалізації яких

зацікавлена територіальна грома(

да, від 25 до 50% фінансування.

Отже,  певне об'єднання або

структура захищає перед фондом

повіту свою програму і отримує

від нього фінансування під ви(

значені відсотки. А вклавши

кошти в фінансування певної ін(

вестиційної програми, повіт от(

римує можливість для залучення

на такі цілі допомоги Євросоюзу.

Ось вам потенціал цих інвести(

ційних вливань в повіти, які має

Польща сьогодні. Хоча самі ке(

рівники фондів визнають, що в

країні реально освоюється коштів

Євросоюзу близько 60(65%... 

В Лежайську ми вивчали си(

туацію в аграрному секторі, біз(

несу, галузях бюджету, соціальної

сфери. Серед потужних підпри(

ємств повіту можна виділити

кілька агропромислових. У них

створено на кооперативних заса(

дах підприємство фермерів з пе(

реробки та глибокої заморозки

фасованої овочевої і ягідної про(

дукції Хортіно (ТМ «Поліно»).

Підприємство реалізує свою про(

дукцію в Європі, Росії, має пред(

ставництво в Києві. Ще одне по(

тужне підприємство, яке працює

на території повіту, пивзавод Хай(

некен.

Щодо питання політичної

культури і взаємної відповідаль(

ності влади та громадян зазначу,

що поляки, як і угорці до речі,

мають дуже цікавий і повчальний

для нас досвід розбудови системи

місцевого самоврядування. Вони

вдячні своїй політичній еліті за

те, що в часи, коли країнам було

справді важко, держава відважи(

лася на децентралізацію владних

повноважень і зголосилась відда(

ти всі життєво важливі повнова(

ження на місця. Через те вибо(

рець, особливо на місцевих вибо(

рах, став перебірливим: він голо(

сує за конкретну людину, якій до(

віряє, яка дійсно здатна щось ви(

рішити і змінити на краще. А

звідти і високий рівень усвідо(

млення відповідальності вибору в

самого виборця. 

І друге питання: дуже важли(

во, що політичні еліти Польщі і

Угорщини не переносять свої

міжпартійні «чвари» на місцевий

рівень. Тамтешні місцеві депута(

ти кажуть: пройшовши вибори,

ми забуваємо, від яких партій

обирались, нас ніхто не тисне зі

столичного рівня – дивіться, від(

стоюйте наші партійні інтереси

на місцях.

Підготував Артем Житков

ПОЛЬЩА ділиться адмі�
ністративно на: 16 воє�
водств, 308 земських і 65
міських повітів і 2489 гмін. 
Гміна – це основна оди�
ниця територіального
устрою країни. Нею ке�
рують: рада, яка обира�
ється на загальних вибо�
рах місцевого самовря�
дування, а також пра�
вління, що обирається
радою гміни і здійснює
виконавчу владу. У

сільських гмінах голо�
вою правління є войт, в
невеликих містах – бур�
гомістр, у великих містах
– президент. Конститу�
ція гарантує гміні само�
стійність у вирішенні
місцевих питань. 
Повіт – це одиниця те�
риторіального устрою
другого ступеня, до його
складу входять до двад�
цяти гмін. Керівництво
повіту: рада, обрана на

виборах до місцевого
самоврядування, а та�
кож правління на чолі зі
старостою. 
Воєводство – це най�
більша одиниця терито�
ріального устрою країни.
Керівними органами воє�
водства є: Сеймік воєвод�
ства, обраний на вибо�
рах самоврядування, а
також Правління воєвод�
ства. Представником
державної влади у воє�

водстві є воєвода. Воє�
водство займається пи�
таннями, які відносяться
до підвищення рівня ро�
звитку регіону: розробляє
стратегію, а також ство�
рює умови для економіч�
ного розвитку.
Депутати рад всіх рівнів і
сенатори обираються на
4 роки на основі загаль�
ного, рівного і прямого
виборчого права за та�
ємного голосування.

ДОВІДКА

ЗАПАСИ зерна в Миколаїв(

ській області за даними на

1 січня 2008 року становлять

602,9 тис. тонн (на 3,4% мен(

ше, ніж у минулому році), з них

пшениці – 313,1 тис. т (на 10%

менше торішнього рівня). Про

це повідомило Головне упра(

вління статистики в Миколаїв(

ській області. 

Порівняно з минулим ро(

ком зросли запаси кукурудзи і

зернобобових, скоротилися ре(

зерви пшениці і проса. 

У 2007 році на збереження і

переробку найдійшло 795,4 тис.

т зерна (на 36,8% менше, ніж у

2006), з яких 217,5 тис. т, – від

аграрних підприємств, 573,6

тис. т – від інших господарсь(

ких структур і 4,3 тис. т – від

населення. Порівняно з 2006 р.

зросло надходження проса на

91,7%, жита  – на 28,1% і куку(

рудзи – на 12,4%. Зменшилися

надходження зернобобових

культур – на 92,2%, вівса – на

81,8%, ячменю – на 68,9%,

гречки – на 61,2%, пшениці –

на 23,7%.

До середини січня для про(

ведення весняно(польових

сільськогосподарських робіт

засипано 22,4 тис. тонн насін(

ня, або 34% від потреби, яка

дорівнює 66,5 тис.т. Про це по(

відомила прес(служба Микола(

ївської обласної державної ад(

міністрації, з посиланням на

дані обласної Державної насін(

нєвої інспекції. Зокрема, із за(

гального обсягу засипано19,2

тис. тонн насіння ярого ячме(

ню за потреби під основний

посів 45,5 тис. т. 

Водночас, за даними на(

чальника Головного управління

агропромислового розвитку

Миколаївської ОДА Антона

Яковлєва, облдержадміністра(

цією заплановано значне збіль(

шення обсягів придбання міне(

ральних добрив. Зокрема, на

сьогодні фактично є 31,7 тис. т

міндобрив, що становить 38%

від потреби.

Миколаївщина засипала 602,9 тис. тонн зерна та 22,4 тис. тонн насіння

АР Крим 
просить борошно 
з держрезерву
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим звернула�
ся до Кабінету Міністрів Ук�
раїни з проханням виділити
Криму з державного резер�
ву 3750 тонн борошна за
пільговою ціною для стабілі�
зації ситуації на ринку хлі�
бопродуктів і недопущення
зростання цін на хліб і хлі�
бобулочні вироби в регіоні.
Про це повідомив заступник
Голови Ради Міністрів
автономії Микола Колісни�
ченко.
За інформацією М.Колісни�
ченка, Крим направив заяв�
ку на постачання 3750 тонн
пшеничного борошна ви�
щого ґатунку за ціною 1870
грн./тонна, тоді як ринкова
ціна такого борошна нині
становить 2,2 тис.
грн./тонна. «Цього виста�
чить, щоб цінова ситуація в
регіоні стабілізувалася, і у
нас не відбулося зростання
цін на хліб», – впевнений
кримський віце�прем'єр.
М.Колісниченко дав
доручення керівникам всіх
районів АР Крим зібрати за�
явки у хлібопекарських під�
приємств, яким потрібно
борошно з державного ре�
зерву. При цьому він під�
креслив, що борошно з
держрезерву зможуть отри�
мати тільки ті підприємства,
які працюють легально.

На Вінниччині 
знизилося 
поголів'я ВРХ
Порівняно зі станом на 1 січ�
ня 2007 року, в господар�
ствах всіх категорій Він�
ницької області поголів'я
великої рогатої худоби
зменшилося на 5,6%. Про
це повідомив заступник го�
лови Вінницької ОДА Ва�
силь Черній.
За його даними, порівняно
зі станом на 1 січня 2007
року, в господарствах всіх
категорій зросла чисель�
ність птиці на 0,9%, овець і
кіз – на 1,8%, проте відбу�
лося зменшення поголів'я
великої рогатої худоби на
5,6%, зокрема корів – на
2,2%, свиней – на 13,2%.
Скорочення загального по�
голів'я великої рогатої ху�
доби відбулося в сіль�
госппідприємствах. У госпо�
дарствах населення, навпа�
ки, збільшилося на 0,5%, в
т.ч. корів – на 0,6%, овець і
кіз – на 3,2%, птиці – на
0,6%. Проте знизилася чи�
сельність свиней – на 9,7%.
Черній зазначив, що скоро�
чення поголів'я ВРХ  відбу�
лося через подорожчання
кормів, спричинене посу�
шливою погодою влітку
2007 року.



Наталія Тарченко 

СЛІД зазначити, що подія дуже

цікава, і наполовину неформаль(

на. Друга частина відбулася в

формі ділової гри – учасники

жваво дискутували один з одним.

Відомо ж бо, що істина народжу(

ється в суперечці. 

Ми на сторінках газети нада(

ємо слово учасникам Форуму.

Отже, наш перший співрозмов(

ник – Володимир Волков,

президент Рибогосподарсь-

кої асоціації з відтворення

водних живих ресурсів та се-

лекції у рибництві «Аквакуль-

тура».

– Які Ваші враження від кон�
ференції? Захід проходив у до�
сить незвичному форматі, чи
досягли Ви поставлених цілей? 
– Безумовно, конференція вдала(

ся. І перш за все – через те, що

була приділена увага з боку вла(

ди. Держава давно не брала уча(

сті в заходах, ініціаторами яких

виступала громадськість. Для нас

також дуже важливо, що на захо(

ді були представники всіх дослід(

них інститутів, науково(виробни(

чих об'єднань. Репрезентувалися

дуже цікаві для галузі регіони –

Крим, Миколаїв, Одеса, Херсон

тощо. Були присутні навіть чоти(

ри представники Держкомітету

рибного господарства на рівні за(

ступників. А отже – відбувся кон(

структивний діалог. 

За результатами конференції

підготовлені рекомендації, які

спрямовані Президенту, прем'єр(

міністру та до Верховної Ради Ук(

раїни. 

– Другу частину конференції
присвятили дискусії у формі ін�
новаційної ділової гри. Досить
незвичний підхід, як для наших
реалій…
– Коли доповіді йдуть одна за од(

ною, а результат запрограмова(

ний, і заздалегідь відомо яким

буде рішення – це вже всім наб(

ридло та нікому не цікаво, а отже,

має нульовий результат. А от коли

йде ділова інноваційна гра, дис(

кусія, всі обговорюють те чи інше

питання, підпорядковуючись

лише модераторам (а на цю поса(

ду ми вибираємо дуже авторитет(

ну людину) – це зовсім інша

справа. Наприклад, у питанні про

значення інтелекту для форму(

вання нової системи роботи риб(

ної галузі лише така форма обго(

ворення і могла дати результати.

Нам треба укріплювати наш інте(

лектуальний потенціал, відшука(

ти можливості утримування цін(

них кадрів в Україні. 

– Ви активно просуваєте укра�
їнсько�азійські економічні
зв’язки. Чому? Адже пріорите�
том України наразі є євроатлан�
тична інтеграція. 
– На початку минулого року за

моєю участю була створена

«Стратегія розвитку українсько(

азійських взаємовідносин». Ук(

раїна цікава азійському регіону

набагато більше, ніж європейсь(

кому. Для Європи ми – гості, які

з'явилися, так би мовити, без за(

прошення. А ось для Азії ми –

гості бажані, із всіма нашими

економічними програмами.

Справа в тому, що країни того ре(

гіону пройшли певний шлях,

дуже схожий на наш. Зараз вони

вириваються вперед: хто швид(

ше, хто – повільніше. І саме в

них ми зможемо знайти адекват(

ну відповідь на наші запити. Їм

цікава наша наука, яка дуже фун(

даментальна, – адже у нас велика

історія та спадщина. В Україні

розвинені такі інноваційні аспек(

ти, як вихід на «пробний зразок»

– бо свого часу ми мали потужну

систему науково(виробничих

об’єднань. 

Що ж стосується Європи, то

їй ми цікаві лише тим, що вона

була б не проти поглинути нашу

економіку. Зростання Євросоюзу

за суттю своєю – поглинання те(

риторій, які знаходяться поруч,

залучення економік цих країн до

єдиного процесу торгівлі. І, як

вважається, це сприятиме авто(

матичному покращенню рівня

життя в цих країнах за рахунок

підвищення цін. З моєї точки

зору, це суперечлива теорія. 

А от із Азією ми справді мо(

гли б будувати більш рівноправні

стосунки. З моєї ініціативи була

створена Координаційна Рада із

українсько(азійських стосунків,

головою якої був міністр еконо(

міки Анатолій Кінах, а я – за(

ступником. Половину Комісії

становили державні службовці:

посли, представники Мінеконо(

міки, Міносвіти. Другу половину

– представники громадських ор(

ганізацій та бізнесу. 

На засіданнях Координацій(

ної Ради заслуховуються різні

проекти: як наші, так і азійських

партнерів. Останні організовують

виставки – зокрема, нещодавно

такий захід відбувся в Сінгапурі,

раніше – в Китаї, Малайзії. У цієї

останньої країни нам взагалі мож(

на багато чому повчитися – бо

вона за 15 років зробила такий

само прорив, до якого готуємося і

ми. До речі, 18 травня там відбу(

деться великий глобальний форум

із інформаційних технологій та

альтернативної енергетики.    

– На конференції говорили про
досвід Китаю, який може стати
для нашого українського риб�
ництва в нагоді. Що Ви можете
сказати з цього приводу? Які
взагалі перспективи співпраці
між цими двома країнами? 
– Нещодавно я їздив до Китаю,

де зустрічався із міністром рибної

галузі заступником міністра еко(

номіки та з керівниками Банку

розвитку Китаю. Останній – дер(

жавна структура, яка отримала

політичну установку: робити ек(

спансію своїх фінансових інсти(

тутів за кордон. І, як не дивно,

представники європейських кра(

їн приїжджали до Китаю на тема(

тичні форуми, щоб сподобатися.

Саме це їм треба було зробити,

щоб отримати китайські гроші.

Португалія, Іспанія, Бельгія, Лат(

вія, Литва намагалися «показати

себе». На жаль, Україна не мала

своєї програми презентації. 

Китайці ж зі свого боку заяв(

ляли про готовність інвестувати в

Україну дуже великі гроші, але

поки що – тільки на державні

програми. І для них виявилося

дуже актуальним саме питання

рибної галузі. Бо рибництво ки(

тайці знають дуже добре, виходя(

чи зі своїх традицій, способу жит(

тя, харчування. У них є прислів'я,

якому 2000 років: «Якщо в ставку

закінчилася риба, це означає, що

в імперії негаразди».

– На Ваш погляд, що принесе
рибній галузі вступ країни до
СОТ? 
– СОТ має декілька плюсів. А мі(

нуси можуть бути лише за нездо(

рової політики. Ми можемо ба(

чити, що в країнах, які входять до

СОТ, слабкі галузі дотуються та

підтримуються. Це ж саме треба

зробити і в Україні. Фактор СОТ

стимулюватиме до того, щоб від(

находити нові форми менед(

жменту, залучати інтелектуальний

потенціал, застосовувати нові ме(

ханізми господарювання. З іншо(

го боку – хотілося б, щоб держава

підтримала ці галузі, поки вони

не вийдуть із стагнації до нор(

мального розвитку. А пересічний

громадянин отримає більш де(

шевший та якісний продукт. 
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Якщо в ставку закінчилася риба, 
це означає, що в імперії негаразди
ОБГОВОРЕННЯ Нещодавно в Мінагрополітики відбулася Перша міжнародна інноваційна
конференція «Стратегічний менеджмент у рибній галузі». Її ініціатором стала Рибогосподарська
асоціація з відтворення водних живих ресурсів та селекції у рибництві «Аквакультура».

– РИБНИМ господарством за�
ймаюся понад 30 років. Спеціалі�
зуюся на питаннях марикультури
(вирощування морських риб,
безхребетних, мідій тощо), яка
сьогодні в Україні, на жаль, не
розвивається зовсім.  Україна
має великі можливості для виро�
щування таких делікатесів – це
шельфи Азовського та Чорного
морів, понад 2000 га солонцевих
водойм на півдні України. Пра�
цюй – не хочу. Тільки необхідна
відповідна організація та фінан�
си. І законодавчі рішення, щоб
мати можливість здавати водой�
ми в оренду, робити довгостро�
кові вкладення.
Риболовна галузь зараз знахо�
диться в стані занепаду. Причин
цьому багато. Це і недостатнє фі�

нансове забезпечення, і юридич�
не. У нас досі нема Закону про
рибне господарство – того само�
го, про який так давно говорять.
Тобто, рибна галузь сьогодні ніяк
не регламентована. Це дві основні
проблеми. Третя – дуже непово�
роткі Комітет рибного господар�
ства, міністерства та інші керівні
органи. Так, підіймалося питання
про те, що можна зариблювати
водосховища київського каскаду
травоїдними та короповими. Та
воно ніяк не вирішується. Для цьо�
го треба пройти цілу низку інстан�
цій, зробити багато обґрунтувань і
таке інше. Це неправильно – по�
дібні питання мають вирішуватись
в оперативному режимі – це дасть
змогу наростити виробництво та
розв'язати чимало проблем. 

На прикладі Китаю ми можемо
бачити, що зариблення внутріш�
ніх водойм – дуже перспективна
справа. 
Якщо в світовому океані вило�
влюється 10 млн. т, то 70 млн. т
риби вирощується в аквакульту�
рі. Цифри ці можна дуже добре
поєднати, вони органічно узгод�
жуються. Тому стратегія розвитку
рибництва у внутрішніх водой�
мах має реалізовуватися в Украї�
ні. Для цього треба плекати нашу
наукову еліту.
Якими будуть наслідки конфе�
ренції – сказати поки що важко.
Але те, що захід дав змогу зібра�
тися колегам та однодумцям із
всієї України, висловити наболі�
ле та зробити певні висновки –
це вже великий плюс. Чим біль�
ше таких обговорювань, тим
скоріше ми будемо рухатись
вперед. 

КОМЕНТАР

Павло ШЕЙК, декан природоохоронного факультету 

Одеського державного екологічного університету:

– НА КОНФЕРЕНЦІЇ обговорю�
вали не зовсім ті питання, які
необхідно було. Так, аквакуль�
тура – це важливо, і наша ком�
панія готова цим займатися, ін�
вестувати в це, але на зовсім ін�
шій основі. Так, потрібно
освоювати лимани. Але почи�
нати треба зі створення кормо�

вої бази, будівництва комбікор�
мових заводів. Ми це можемо,
бо виробляємо рибне борошно.
А далі – вибудовувати спів�
працю з наукою, відтворювати
виробництво. Треба створювати
ферми на острові Зміїний тощо.
Тобто є над чим працювати, і
ми готові.

КОМЕНТАР

Володимир МИЩУК, 

перший заступник генерального директора 

Акціонерної рибопромислової компанії «Антарктика»:

Володимир ВОЛКОВ”
Володимир ВОЛКОВ:

«Для Європи ми – гості,
які з'явилися без запро�
шення. А ось для Азії ми
– гості бажані, із всіма
нашими економічними
програмами».



* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України
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СПОТ

Запорізька товарна біржа «Гілея»
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2007 CPT 22,00 2708,21 536,28
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2007 CPT 160,00 1767,50 350,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2007 CPT 78,60 11806,46 2337,91
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016'95 2007 CPT 500,00 959,50 190,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2007 FOB 61160,00 1515,00 300,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2007 FOB 37335,72 1363,50 270,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2007 DAF 220,00 2752,25 545,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574'85 2007 DDP 200,00 1633,68 323,50
Товарна біржа АПК центральних областей України (Черкаси)
*Насіння кукурудзи ГОСТ 2240'93 2007 CIP 224,00 13987,50 2769,80
*Насіння соняшнику для сівби ГОСТ 2240'93 2007 CIP 32,00 17717,50 3508,42
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Крупа рисова ГОСТ 6292'93 2008 DAF 67,85 3030,00 600,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 2008 FOB 9000,00 6117,23 1211,33

Форвард

Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524'2006 31.03.2008 FCA 100,00 2225,84 440,76
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Сорго ГОСТ 8759'92 31.03.2008 CPT 2000,00 1222,10 242,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 31.03.2008 FOB 12000,00 6147,11 1217,25

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб9
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВIТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГIВ
сiльськогосподарською продукцiєю, продуктами її переробки, продовольством

на Акредитованих товарних бiржах України з 28 по 31 січня 2007 р.

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІ БІРЖОВІ ЦІНИ
на сiльгосппродукцiю, продукти її переробки, продовольство, 

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 28 по 31 січня 2007 р.

Експортнi контракти*: СПОТ

Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2007 CPT 160,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Сорго ГОСТ 8759'92 2007 FAS 230,00 1186,75 1186,75 1186,75 235,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2007 FOB 61160,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2007 FOB 37335,72 1363,50 1363,50 1363,50 270,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2007 DAF 220,00 2752,25 2752,25 2752,25 545,00
Насіння кукурудзи ГОСТ 2240'93 2007 CIP 224,00 13987,50 13987,50 13987,50 2769,80
Насіння соняшнику для сівби ГОСТ 2240'93 2007 CIP 32,00 17717,50 17717,50 17717,50 3508,42
Висівки пшеничні ДСТУ 3016'95 2007 CPT 500,00 959,50 959,50 959,50 190,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574'85 2007 DDP 200,00 1633,68 1633,68 1633,68 323,50
Крупа рисова ГОСТ 6292'93 2008 DAF 67,85 3030,00 3030,00 3030,00 600,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 2008 FOB 9000,00 6100,40 6117,23 6130,70 1211,33

Експортнi контракти*: Форвард

Гречка 3 клас ДСТУ 4524'2006 31.03.2008 FCA 100,00 2225,84 2225,84 2225,84 440,76
Сорго ГОСТ 8759'92 31.03.2008 CPT 2000,00 1222,10 1222,10 1222,10 242,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 31.03.2008 FOB 12000,00 6130,70 6147,11 6161,00 1217,25

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб9
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

– ТАКУ конференцію треба було органі�
зувати давно – щоб вирішити питання
прориву в галузі. Проте будь�який про�
ект матиме успіх лише за умов гарної
організації. Прорив відбувався в тих
країнах, де добре організована система.
Де люди дисципліновані та ретельно ви�
конують свої обов'язки. Якщо кожен
буде тягти ковдру на себе, то із будь�
якої гарної ідеї нічого не вийде. 
Загалом у організації конференції відчу�
вався експромт, тому не всі запрошені
змогли бути на ній присутніми. Низка
важливих питань не була піднята. Багато
йшлося про «національну ідею», але це
ж не вирішує проблеми. Нашими роз�
робками цікавляться за кордоном: і в
Сполучених Штатах Америки, в Німеч�
чині, Франції, Індії. А у нас – ні. 

– З яких джерел Ви очікуєте фінансу�

вання цікавих та перспективних роз�

робок Вашого інституту? 

– Вітчизняні бізнесмени надають неве�
лику допомогу, наприклад, можуть
профінансувати кількаденне відря�
дження. Що ж до інших країн, то кожна
з них, в першу чергу, фінансує свої
власні розробки. Можу навести про�
стий приклад. Розробив наш інститут
одну ідею, дуже перспективну, яка
може поліпшити результати консервації
вдвічі. Та в Україні на її фінансування
коштів не знайшлося. Проте американці
із задоволенням готові платити, але із
тим, щоб ця ідея потім належала їм.
Вони виділять гроші своїм бізнесме�
нам, а ті – зможуть нас найняти. 

КОМЕНТАР

Євген КОПЄЙКА, провідний науковий співробітник Інституту

проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, м.Харків:

– ІДЕЯ такого форуму дуже добра. Кон�
ференція відбулася, а наскільки було ре�
алізоване все, що задумали організато�
ри, буде видно, коли опрацюють всі ма�
теріали. Для такої серйозної теми кон�
ференція ця надто коротка – вона потре�
бує щонайменше двох днів. На жаль, не
прийшли багато заявлених учасників.
Проте була непогано представлена нау�
ка, приїхали і рибопромисловці із різних
регіонів. Сподіваюся, що всі ідеї, які ви�
словлювалися  інтерактивній частині
конференції, будуть  застосовані. Коли
буде вироблена резолюція, ми зможемо
концептуально реалізувати прорив у
рибній галузі України.  
– А я кий «діагноз» можна поставити

рибній галузі України за її ниніш�

нього стану? 

– Становище продовжує погіршуватись.
В інтерактивній частині мовилося, що
для покращення становища треба ство�
рити міжвідомчу комісію. В зв'язку з
цим не можна не згадати слова одного
із «великих кормчих» минулого –
«якщо хочете «заговорити» питання,
створіть комісію». Я саме про це і ска�
зав з трибуни, вважаю, мене зрозуміли.
Гадаю, все можна зробити із існуючою
нині секторальною структурою: влада,
бізнес, громадськість. Аби всі ефектив�
но працювали. Владі треба адекватно
реагувати на виклики, які весь час ви�
никають. На жаль, часто стається так,
що реакція Держкомрибгоспу замість
розв'язання нинішніх викликає нові
проблеми. 

Так, в 2005 році було вже підготовлено
прем'єр�міністром Юлією Тимошенко
для підписання Положення про переда�
чу в оренду водойм для рибогосподар�
ського використання. Держкомрибгосп
спромігся всього лише на позначку «По�
годимо». Тобто, спеціалісти, здається,
навіть не приділили йму уваги. Я мав
можливість бачити це Положення на
стадії розробки, вносив свої пропозиції.
І побачив цілу низку моментів, на які
Держкомрибгосп мав звернути увагу,
щоб полегшити роботу на внутрішніх во�
доймах державного значення. І таких
прикладів у нас дуже багато. 
На жаль, становище рибогосподарської
науки залишається невтішним. 4�5 років
тому лунали заклики до того, щоб нау�
кові заклади мали власний флот та були
незалежними. Такий досвід був у СРСР
ще в 50�ті роки. 
Коли стояло питання про ліквідацію
морського океанічного флоту, і були ще
придатні для цільових рибогосподарчих
досліджень судна, я звертався щодо
цього до Фонду держмайна. Та марно.
Ситуація досі не змінилася. Але цю про�
блему можна вирішити шляхом лізингу:
наукові заклади можуть використовува�
ти певні господарські механізми і вико�
нувати програми досліджень. 
А вивченню підлягає багато що: і кормова
база, і динаміка нерестового ходу, і оцін�
ка стану популяцій риб. Вчені зможуть
давати якісні прогнози, і при цьому – ре�
алізовувати виловлену рибу та погашати
частково витрати на свої дослідження.

КОМЕНТАР

Валерій ДЕНЩИК, президент 

Асоціації рибопромисловців Донбасу, кандидат біологічних наук:
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГОЛОВИ!

«АГРОПРОФІ» – український тижневик ділової інформації 

Ми ставимо за мету заповнити вакуум ОПЕРАТИВНОЇ, суто ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ
інформації для фахівців АПК, які приймають рішення: керівників і
менеджерів, власників та інвесторів. Наша інформація стане в нагоді
також студентам вищих аграрних навчальних закладів, науковцям...

Потрібні слова, зрозумілі для профі
Інформаційна політика газети – стисло, оперативно та фахово надавати
читачам:    
— актуальні новини та події в галузі АПК;
— моніторинг державної аграрної політики;
— аналітичні огляди і прогнози аграрних ринків України від провідних

аналітиків і практиків;
— результати біржових торгів в Україні;
— юридичні та бухгалтерські аспекти роботи аграрних підприємств;
— рекомендації щодо безпеки бізнесу;
— рецепти нестандартних бізнесових рішень;
— передовий вітчизняний і світовий досвід;
— думки керівників і поради від компаній&лідерів вітчизняного АПК;
— відповіді на питання соціальної та кадрової політики.

Ми прагнемо стати справжнім помічником у нелегкій аграрній справі.
Пропонуємо місце на сторінках нашої газети для розміщення інформації про
діяльність вашого підприємства, технології, надбання і проблеми ведення
бізнесу. Саме ваша думка та досвід зможуть допомогти нашим читачам.

E'mail: info@agroprofi.com.ua
Інтернет: www.agroprofi.com.ua
Тел. (044) 227'93'55, 236'0208. 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ'135, а/с 79.
ОФІС: м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС
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