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ДЕ ВОДА, ТАМ І РИБА

В'єтнамська рибна галузь належить
до тих, що розвиваються найбільш
динамічно в світі. Ми також прагнемо
навести лад у цій царині. Тому й
намагаємося співпрацювати із
найдостойнішими.

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І СИТУАЦІЇ 
НА РИНКУ М'ЯСА І М'ЯСОПРОДУКТІВ

Cьогодні у вітчизняному тваринництві через
низку чинників склалася критична ситуація,
наслідком якої є зниження поголів'я худоби. І
вийти з такої ситуації без допомоги держави
неможливо…

Міжнародна 
конференція 
зерновиків в Одесі 
Учора в Одесі почала роботу
ІІІ Міжнародна конференція
«Динамічність торгівлі на ринку
зерна», яку організували Укра!
їнська Зернова Асоціація та
Міжнародна асоціація торгівлі
зерном та кормами ГАФТА. 
Цього року впливовий саміт зі!
брав понад тисячу учасників –
фахівців зернового ринку. Зо!
крема, це експерти та представ!
ники міжнародних компаній і
регіональних, зернотрейдери з
Туреччини, Єгипту, ОАЕ, Індії,
Казахстану, Росії, Польщі. Такої
кількості зацікавлених не очіку!
вали навіть організатори.
Отже, цей форум, безперечно, –
підтвердження уваги до Украї!
ни як потужної аграрної держа!
ви з боку світової спільноти.
Промовці наголошували на ди!
намічності розвитку українсько!
го ринку зерна саме через мо!
жливість вирощувати значні об!
сяги зерна завдяки сприятли!
вим природним факторам і
конструктивній державній полі!
тиці. Разом із залученням новіт!
ніх технологій потенціал нашого
виробництва зерна оцінюється у
100 млн. тонн на рік.
З вітальним словом до присут!
ніх звернулися президент
ГАФТА Педро Паломо та прези!
дент УЗА Володимир Клименко.
У інтрев'ю нашому кореспон!
денту Педро Паломо зазначив:
«Зерновий ринок України –
один із найпотужніших у світі.
Тож українська влада найближ!
чим часом повинна зробити все
для руйнування бар'єрів, які іс!
нують нині для розвитку цього
ключового ринку України.
Минулий рік вніс багато змін у
торгівлю зерном. Спостерігало!
ся безпрецедентне зростання
споживчого попиту і неможли!
вість його задоволення в повно!
му обсязі як через соціально!
економічні, так і політичні при!
чини. І це призвело вперше в іс!
торії до значного цінового зро!
стання». 
Він також зауважив, що на нас
очікує іще один динамічній рік.
І учасники зернового ринку по!
винні готуватися до змін у полі!
тичних та економічних обстави!
нах з огляду на появу нових
учасників СОТ, віднайти нові
можливості здійснювати свою
діяльність в цьому році. 
Докладніше про конферен�

цію читайте у найближчих

номерах «Агропрофі».

ВІКТОР ЮЩЕНКО у с.Возне�

сенське, що на Черкащині, відві�

дав та ознайомився з роботою Зо�

лотоніської філії ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН», яке на сьогодні є одним із

найбільших національних вироб�

ників та експортерів сільськогос�

подарської продукції. Глава дер�

жави оглянув комплекс із прийо�

му та зберігання зерна філії, зо�

крема лабораторію з аналізу яко�

сті зерна, та ознайомився з ви�

робничими потужностями з його

вивантаження у сховища, поба�

чив установки з просушування та

ємності для зберігання зерна. 

Сільське господарство Украї�

ни має значний експортний по�

тенціал, конкурентоспромож�

ність цієї галузі підтверджується

цифрами, сказав Президент на

зустрічі з працівниками підпри�

ємства. «У нас найкращі у світі

землі, сприятливі кліматичні

умови», – зазначив він, додавши,

що для України та зокрема Чер�

кащини реалізація можливостей

у сфері АПК, безумовно, є одним

з пріоритетів у глобальній конку�

рентній боротьбі. 

Глава держави нагадав, що за

оцінками міжнародних експертів,

Україна у 2005 році забезпечила

майже 5% світового експорту зер�

на і посіла за цим показником

шосте місце серед країн світу. Го�

ворячи про 2008 рік, В. Ющенко

сказав: «Є підстави сподіватися

на отримання рекордного уро�

жаю зерна». 

Президент водночас наголо�

сив на необхідності проведення

виваженої аграрної та торговель�

ної політики держави і неприпу�

стимості адміністративного ре�

гулювання цін на зерновому

ринку. «Адміністративне керу�

вання цінами на зерно приво�

дить селянина до значних втрат.

Якщо ми дамо свободу селянину

отримувати ту ціну, яку він заро�

бив, це буде перший внесок у

розвиток українського села», –

сказав він. 

Звертаючись до присутніх,

В.Ющенко висловив переконан�

ня, що їх досвід у сфері розвитку

аграрного сектору економіки Ук�

раїни потрібно вивчати і впрова�

джувати у життя задля приско�

рення розвитку вітчизняного

сільського господарства. 

«Я повний оптимізму. Ми

впровадимо зміни в організацію

внутрішнього ринку зерна», –

сказав В. Ющенко. Президент та�

кож висловив упевненість, що зі

вступом України до СОТ можли�

вості для розвитку нашого АПК і

конкурентних переваг тільки

збільшаться. 

Прес�служба Президента України 

Президент здійснив робочу поїздку на Черкащину

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ЦУКРОВІ СТІНИ І ПАПІРЦІ

Уряд сподівається продати
держпакети акцій дев'яти цукрових
заводів. Проте, експерти цукрового
ринку прогнозують, що реалізувати
їх буде вельми складно.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
ДЕЯКІ ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ
ТОРГІВЛІ ЗЕРНОВИМИ

Міжнародну торгівлю неможливо
«загнати» в рамки правової системи
окремо взятої держави, оскільки на неї
має вплив величезний масив
міжнародних норм... 10

ОФІЦІЙНО Президент України Віктор Ющенко 12 березня здійснив робочу поїздку на Черкащину, під
час якої, зокрема, ознайомився з роботою Золотоніської філії й комплексу з приймання та зберігання
зерна «Золотоніський елеватор» ТОВ СП «НІБУЛОН» та поспілкувася з працівниками компанії.
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Міністерство фінансів і Державна

податкова адміністрація України

планують збільшити обсяги від!

шкодування ПДВ з урахуванням іс!

нуючої заборгованості. 

ПРО ЦЕ 13 березня повідомив міністр

фінансів України Віктор Пинзеник. За

його словами, 13 березня він доручив

Державній податковій адміністрації

представити свої пропозиції щодо

цього питання. 

Як повідомив голова ДПАУ Сергій

Буряк, в січні�лютому 2008 р. з держ�

бюджету було відшкодовано 4,1 млрд.

грн. ПДВ, що на 900 млн. грн. переви�

щує плановий показник. При цьому, за

його словами, прострочена заборгова�

ність з ПДВ, що існувала на початок

2008 р., зменшилася з 4,2 до 3,8 млрд.

грн. 

Загальна заборгованість по ПДВ на

початок року становила 8,5 млрд. грн,

додав С.Буряк. 

В.Пинзеник також підкреслив, що

нині відшкодування ПДВ здійснюєть�

ся переважно експортерам для того,

щоб запобігти фіктивному відшкоду�

ванню внутрішнього ПДВ.

Такі заяви чиновників викликані

Указом Президента №155/2008, яким

вводиться в дію рішення РНБО від 1

лютого 2008 року «Про стан виконан�

ня рішення Ради національної безпе�

ки і оборони України від 15 грудня

2006 року «Про заходи щодо попере�

дження і нейтралізації загроз націо�

нальній безпеці, пов'язаних із неста�

більністю правового регулювання від�

носин у сфері адміністрування податку

на додану вартість». 

Згідно з рішенням, до 15 березня

Кабмін повинен підготувати зміни в

Закон «Про податок на додану вар�

тість», які б тимчасово обмежували

терміни проведення документальної і

камеральної перевірок для отримання

відшкодування – не більше 60 днів з

моменту подачі до податкової деклара�

ції по ПДВ. Якщо ж терміни відшко�

дування будуть зірвані, рішенням пе�

редбачено виплачувати «скривдже�

ним» підприємствам пеню. До того ж,

керівник головної служби соціально�

економічного розвитку Секретаріату

Президента Роман Жуковський виго�

лосив можливі розміри цих штрафних

санкцій. Це пеня у розмірі 120% від

облікової ставки Нацбанку (зараз –

10%), яка  була відмінена літом 2005

року, коли був прийнятий новий поря�

док відшкодування ПДВ.

Нещодавно Всеукраїнський союз сільсь�

когосподарських підприємств і Асоціація

фермерів та приватних землевласників Укра�

їни на базі Навчально�наукового інституту

післядипломної освіти Національного аграр�

ного університету організували цільове нав�

чання керівників регіональних об'єднань

сільськогосподарських підприємств і ферме�

рів. Участь у навчаннях взяли понад 70 слуха�

чів практично з усіх областей та АР Крим.

Найбільш широко були представлені Він�

ницька, Київська, Полтавська, Хмельниць�

ка, Тернопільська і Чернігівська області.

Чільне місце у програмі занять було від�

ведене Державній цільовій програмі розвитку

Українського села на період до 2015 року та

пріоритетам діяльності Міністерства аграр�

ної політики на 2008 рік, які складаються з

таких п'яти завдань:

– запровадження ефективної системи

охорони та раціонального використання зе�

мель сільськогосподарського призначення;

– створення сприятливих умов для залу�

чення інвестицій в розвиток агропромисло�

вого комплексу і сільських територій;

– забезпечення розвитку інфраструктури

аграрного ринку;

– створення сучасної селекційної бази аг�

рарного виробництва;

– координація розвитку виробництва

альтернативних видів палива.

Перед учасниками семінару виступили

заступники міністра аграрної політики Яро�

слав Гадзало та Сергій Мельник, директори

департаментів Григорій Зуб та Дмитро Ми�

китюк, академіки Петро Саблук та Дмитро

Мельничук, кандидати наук Наталя Саперо�

вич та Олександер Ковалів, президент асоці�

ації «Соя» Віктор Тимченко та інші.

Досвідом зі слухачами поділились відомі

в аграрних колах країни керівники госпо�

дарств – Герой України, двічі Герой Соціалі�

стичної Праці Дмитро Моторний з Херсон�

щини, Героїи України Анатолій Криворучко з

Харківщини, Василь Петринюк з Хмельнич�

чини, Олександр Коросташов з Полтавщини,

Володимир Видибора з Одещини.

Підсумки навчання підбили міністр аг�

рарної політики Юрій Мельник та голова

ВССП Олександр Боровик.

У процесі дводенної роботи виступили

практично всі учасники семінару. Підняті

ними питання узагальнені і направлені Кабі�

нету Міністрів для відповідного реагування.

Аналогічні навчання керівників сіль�

госппідприємств усіх форм власності реко�

мендовано провести на базі навчальних за�

кладів післядипломної освіти та обласних

навчальних центрів країни. 

В'ячеслав Беззубов

відповідальний секретар ВССП

У КОНФЕРЕНЦІЇ, яка була

спільно організована Євро�

пейським банком реконструкції

та розвитку (ЄБРР) та Організа�

цією з питань продовольства та

сільського господарства ООН

(ФАО), активну участь взяла й

Українська аграрна конфедера�

ція (УАК), яка представляє інте�

реси української аграрної спіль�

ноти.

Згідно з  повідомленням

ФАО, світові ціни на продоволь�

ство зросли на 40 відсотків про�

тягом 2007 року. ЄБРР та ФАО

спільно висловили впевненість,

що країни Східної Європи та

СНД, особливо Україна, Росія

та Казахстан, мають неабиякий

аграрний потенціал. 

За прогнозами, в період між

2007 та 2016 р. виробництво

зернових у країнах СНД збіль�

шиться на 7% і сягне 159 млн.

тонн. А згідно з доповіддю ди�

ректора  ФАО Жака Діуфа

(Jacques Diouf), якщо позбутися

інституційних та фінансових

обмежень, які стримують реалі�

зацію аграрного потенціалу у

регіоні, обсяг виробництва зер�

нових та його вплив на світову

торгівлю набагато перевищува�

тиме ці прогнози. 

За  словами президента

ЄБРР Жана Лемє’ра, сьогодні

необхідно, щоб і приватний, і

громадський сектор спільно

працювали над створенням

сприятливих умов для залучен�

ня інвестицій, щоб повернути

цим країнам  статус провідних

виробників сільськогосподарсь�

кої продукції.

У дослідженні ЄБРР, пред�

ставленому на конференції,

було зазначено, що уряди країн

відреагували на зростання цін

на продовольство серією захо�

дів, які включали, зокрема, за�

провадження контролю цін,

збільшення субсидій, скорочен�

ня імпортних бар'єрів та обме�

ження експорту. На думку авто�

рів дослідження, мету здійснен�

ня таких заходів легко зрозумі�

ти, проте деякі з них можуть

мати негативний вплив на ви�

робництво у довгостроковій

перспективі.

Натомість пропонується до�

датково залучити 13 із 23 млн.

га, вилучених за останні кілька

років із сільськогосподарського

виробництва. Введення в оборот

саме такої кількості земель не

спричинить, на думку експертів,

суттєвого негативного впливу на

екологічний стан територій.

Крім того, у дослідженні

урядам згаданих країн рекомен�

дується зменшити втручання,

що викривлює ситуацію на рин�

ку та негативно впливає на ре�

зультати діяльності виробників

та торгівельних компаній. 

Учасники конференції кон�

статували необхідність збіль�

шення інвестицій, при цьому не

тільки у безпосередньо сільське

господарство, але також в ін�

фраструктуру аграрного ринку

та переробку сільськогосподар�

ської продукції. 

Підтримка соціально неза�

хищених верств населення, на

думку експертів, може здійсню�

ватися через цільову підтримку

їх доходів.  

Згідно з дослідженням ФАО,

сприятливе інституційне та ре�

гуляторне середовище є

необхідним для залучення при�

ватних інвестицій на усіх рівнях

продовольчого ланцюга. Корис�

ним для цього, на думку експер�

тів ФАО, має бути покращення

діалогу між приватним сектором

та владою.

Першочергову ж увагу пот�

рібно приділити питанням ро�

звитку людських ресурсів, укрі�

пленню кредитної системи та

поширенню ефективних фінан�

сових інструментів, регіональ�

ній співпраці та розвитку зе�

мельних ринків.
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Аграрний потенціал СНД допоможе
стримати світове зростання цін

Мінфін і ДПАУ хочуть компромісуНавчатися ніколи не пізно

СПІВРОБІТНИЦТВО У контексті невпинного зростання світових цін на продовольство високі державні
посадовці з країн Східної Європи та країн СНД зустрілись з керівниками провідних світових аграрних
компаній для вироблення та обговорення пропозицій щодо збільшення обсягів надходження інвестицій
в аграрний сектор та подолання перешкод на шляху реалізації аграрного потенціалу країнами�
виробниками продовольства.



96% озимини 
на Волині
перезимували добре
ПИТАННЯ підготовки до прове�

дення весняно�польових робіт

обговорювались 11 березня під

час наради у голови Волинської

обласної державної адміністрації

Миколи Романюка.

Під урожай 2008 року всіма

категоріями господарств посіяно

161,7 тис.га озимих на зерно і зе�

лені корми. Агропідприємства

області посіяли 81,4 тис.га ози�

мих, з яких 66% зараз у доброму

стані, 30% – у задовільному та 4%

– слабкі та зріджені. На Волині

передбачено проведення сівби

ярих культур на площі 261,9

тис.га  (всі категорії господарств),

що відповідає минулорічному по�

казнику.

Микола Романюк провів та�

кож робочу зустріч щодо забезпе�

чення сільгоспвиробників фінан�

сово�кредитними ресурсами з

очільниками банківських установ

та власниками с/г підприємств,

які зацікавленні в отриманні кре�

дитів. 

Головною причиною низько�

го рівня співпраці з банками ке�

рівники селянських господарств

назвали складність (як у фінансо�

вому, так і в процедурному відно�

шенні) умов надання кредитів. За

словами ж банкірів, усі механізми

надання позик чітко виписані у

законодавстві України, відтак

повністю вирішити проблему на

регіональному рівні не вдасться.

Однак, можливості отримати

кредит є не лише у потужних аг�

ровиробників, – одноосібники

кредитуватися можуть також, ко�

оперуючись між собою.

Луганщина розпочала
з підживлення озимих
ЯК ПОВІДОМИЛИ в Головному

управлінні агропромислового ро�

звитку Луганської облдержадмі�

ністрації, станом на 27 лютого

поточного року господарства

області провели ранньовесняне

підживлення посівів озимих

культур на площі 2,1 тис. га.

Першими включились у цю

роботу в Біловодському районі, де

підживлено 190 га посівів озими�

ни, Міловському – 500 га, Сверд�

ловському – 440 га, Слов'яносер�

бському – 576 га, Старобільсько�

му районі – 390 га. Робота ведеть�

ся переважно наземним способом

із використанням сівалок. Ни�

нішнього року, враховуючи стан

посівів озимих культур, вказану

технологічну операцію намічено

виконати на 230 тис. га.

Для проведення ранньовесня�

ного підживлення та внесення

добрив одночасно із сівбою ярих

культур господарствами області

уже придбано 39,7 тис. тонн амі�

ачної селітри, що складає 94% до

потреби. Найвищими темпами

ведуть закупівлю цього виду мі�

неральних добрив у Біловодсько�

му, Марківському, Міловському,

Новоайдарському, Сватівському,

Слов'яносербському та Старо�

більському районах, у яких вико�

нання намічених обсягів прид�

бання складає 100�110%.

Озимина Харківщини
в доброму
і задовільному стані
ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ начальника

Головного управління агропро�

мислового розвитку облдержад�

міністрації Михайла Жорника,

практично 100% площ, які засіяні

озимими культурами, знаходить�

ся в хорошому і задовільному ста�

ні. За його словами, вчені інсти�

туту рослинництва ім.Юр'єва

виявили тільки 1,6 тис. гектарів із

загиблою озиминою, в основно�

му в Зміївському районі.

Михайло Жорник також нага�

дав, що аграрії області вже при�

ступили до внесення мінеральних

добрив. За інформацією началь�

ника ГУ агропромислового ро�

звитку, господарства Харківщини

забезпечені міндобривами при�

близно на 150%.

За інформацією заступника

голови облдержадміністрації Вік!

тора Звєрєва, господарствами

Харківщини для проведення

комплексу весняно�польових ро�

біт на кінець лютого було заку�

плено 16,5 тис. тонн дизельного

палива, що становить 57% від за�

гальної потреби (у 2007 році на

цю ж дату було закуплено лише

26% від необхідної кількості).

Бензину придбано 4,1 тис. тонн,

або 43% від потреби. Він також

повідомив, що на той же період у

справному стані знаходиться 9165

тракторів (89% від загальної кіль�

кості). Готовність сівалок складає

96%. З наявних 5253 одиниць у

справному стані знаходиться 5044

сівалки.

Херсонщина
розпочала 
сівбу ярих культур
ЗА ДАНИМИ Головного упра�

вління агропромислового розвит�

ку обласної державної адміні�

страції, станом на 4 березня 2008

року для проведення сільськогос�

подарських робіт підготовлено

12868 одиниць тракторів (89,4%

до завдання). Підготовлено також

4875 культиваторів та 4421 сівалку

(відповідно 97,2% та 96,9%).

Завдання з підготовки дощу�

вальних машин у цілому по обла�

сті складає 2 тис. 130 одиниць,

фактично підготовлено 1658 оди�

ниць, або 77,8%.

На Херсонщині у 12 районах

вже сіють ярі сільгоспкультури.  У

весняну посівну включилися всі

райони, за винятком північних.

На 5 березня в області посіяно

майже 19 тис. га ярих культур, з

них більше 16 тис. га – зернові.

Підживлено також 209 тис. га

озимих (майже 50% площ), про�

ведено боронування зябу і пару

на 90 тис. га.

Посівні площі 
Хмельниччини 
сягнуть 1 млн.га
ЯК ПОВІДОМИВ заступник го�

лови Хмельницької обласної дер�

жавної адміністрації Володимир

Кирилюк 11 березня на селек�

торній нараді керівництва Міна�

грополітики з представниками

областей з питань проведення

весняно�польових робіт та фінан�

сового забезпечення АПК, в

області розпочались весняно�

польові роботи. На сьогодні під�

живлено 61,3 тис. га озимих зер�

нових, що складає 27 % до всіх

площ посіву, крім того підживле�

но 53,7 тис. га озимого ріпаку, по�

сіяно ярих культур на площі 2,8

тис. га. Заготовлено майже 80 тис.

тонн мінеральних добрив, що в

2,5 рази більше ніж торік. Підго�

товлено 112% насіння ярих куль�

тур, закуплено майже 1650 тонн

насіння еліти.

Сформовано і оптимізовано

структуру посівних площ, якою

передбачено розширення посів�

них площ під зерновими культу�

рами на 66 тис. га, майже на 30%

збільшилися площі під технічни�

ми культурами – ріпак, соя, со�

няшник. В цілому планується за�

гальну посівну площу по області

довести до 1 млн. га, приріст при

цьому складатиме 134 тис. га, або

15% до минулого року.

Вінниччина
забезпечена
міндобривами
повністю, 
а грошима – майже
НА НАРАДІ, яку провів 11 бе�

резня заступник голови Він�

ницької облдержадміністрації

Василь Черній, повідомлялося,

що в області порівнянно з мину�

лорічним періодом збільшено за�

гальну посівну площу, яка скла�

дає 1,5 млн.га, при цьому посів

ярих культур складає 857 тис.га,

в т.ч. ярих зернових – 427 тис.га.

На площі 76,1 тис.га прогнозу�

ється посів цукрових буряків. Із

загальної потреби мінеральних

добрив на період посіву вже

придбано 45,7  тис.тонн або

110,9% до потреби. Крім того,

обстеження сільгосппідприємств

області показало, що 4/5 госпо�

дарств повністю забезпечують

свої потреби на посівну, а всього

на весняно�польові роботи по�

треба в коштах і ресурсах складає

950 млн.грн. і забезпечується на

97%.

Підготував Артем Житков

НОВИНИ ï СТИСЛОВ областях розпочались 
весняно&польові роботи
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Луганський проект
розвитку молочного
скотарства
в селянських
господарствах 
В рамках реалізації проекту
розвитку молочного скотар!
ства в особистих селянських
господарствах області 20 лю!
того 2008 року в КП «Лугансь!
кий обласний Фонд індивіду!
ального житлового будівниц!
тва на селі» підписані перші
кредитні договори на суму 100
тис. грн. кожний. Кредити от!
римали два жителі Луганщини
на будівництво пунктів прийо!
му молока і його первинної
переробки.
За словами заступника голови
Луганської облдержадміністра!
ції Олександра Ольшансько�

го, ідея створення мережі та!
ких пунктів була озвучена на
засіданні ради регіонів Лу!
ганської області, яке проходи!
ло в грудні 2007 року в Старо!
більську під головуванням гу!
бернатора Олександра Антіпо!
ва і підтримана депутатами
обласної ради. На його реалі!
зацію з обласного бюджету ви!
ділено кошти у розмірі 3 млн.
грн. Фінансування цього про!
екту передбачене через КП
«Фонд ІЖС» шляхом надання
державних пільгових кредитів
сільським жителям області.
«Будівництво молокоприй!
мальних пунктів направлене, в
першу чергу, на вирішення со!
ціальних проблем села, ство!
рення нових робочих місць, пі!
двищення зацікавленості
сільських жителів в розвитку
молочного скотарства, а також
підвищення конкурентних мо!
жливостей цієї галузі з ураху!
ванням вимог СОТ» – відзна!
чив Олександр Ольшанський.
Понад 70% поголів'я великої
рогатої худоби в області знахо!
диться в приватних подвір'ях.
При цьому спостерігається па!
діння кількості ВРХ, оскільки у
селян недостатньо власних
коштів на утримання худоби.
Реалізація цього проекту спря!
мована на поліпшення ситуа!
ції, що склалася в молочному
скотарстві. За словами О.Оль!
шанського, сам проект є бага!
тоетапним, наступним етапом
стане надання кредитів на за!
готівлю кормів, придбання
племінного поголів'я великої
рогатої худоби, сільськогоспо!
дарської техніки, що дасть
змогу комплексно вирішувати
поставлене завдання.
На сьогоднішні колектив КП
«Фонд ІЖС», за підтримки Го!
ловного управління сільського
господарства облдержадміні!
страції, визначає коло претен!
дентів на участь в реалізації
проекту. Вже більше двадцяти
сільських жителів з дванадця!
ти районів області виявили
таке бажання, що дає змогу
вважати реалізацію проекту
успішною.
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В 2007 РОЦІ на Буковині зібрано

413,3 тис. тонн зерна, що на 10,9%

більше, ніж в 2006 році. У се�

редньому з 1 га зібраної площі

одержано по 36,3 ц зерна проти

32,8 ц торік (+11%). За результата�

ми моніторингу Міністерства аг�

рарної політики України, область
має найвищу урожайність зерно�
вих серед регіонів України (в Ук�

раїні – 22,5 ц/га). Зросло валове

виробництво сої (+53,6%), ріпаку

(+63,9%), картоплі (+14,4%), ово�

чів (+5,1%) та плодоягідних куль�

тур (+7,2%). Зменшення валового

виробництва цукрових буряків на

20,1% і соняшнику на 26% зумо�

влене скороченням посівних

площ цих культур відповідно на

38,2% і 47,7%.

В тваринницькій галузі за ми�

нулий рік в області господарства�

ми всіх форм власності вироблено

61,3 тис. тонн м'яса в живій вазі,

344,4 тис. тонн молока, 329,8 млн.

штук яєць та 137,8 тонн вовни, що

в порівнянні з 2006 роком складає

відповідно 108,7, 95,5, 128,1 та

103,4 відсотка. Основна маса про�

дукції тваринництва виробляється

в особистих селянських господар�

ствах. Проте завдяки реалізації

обласної програми залучення ін�

вестицій у цю галузь, відбувається

відновлення роботи тваринниць�

ких комплексів, птахофабрик та

ферм. За 2007 р. в галузь тварин�
ництва інвестовано 7,2 млн.грн. У
всіх категоріях господарств проти

минулого року зросла чисельність

свиней, овець та птиці. 

Основною проблемою в тва�
ринництві залишається зменшен�
ня чисельності поголів'я великої
рогатої худоби і особливо корів,

яке в значній мірі обумовлено

проблемами соціально�демогра�

фічного характеру, що відбувають�

ся на селі, а також викривленням

державної цінової політики щодо

молока та молочних продуктів у

попередні періоди. 

Харчовими переробними під�

приємствами АПК області в 2007

році вироблено товарної продук�

ції на суму 767,7 млн. грн., що на

207,4 млн. грн., або 37% більше,

ніж у 2006 році. Стабільно зі

збільшенням обсягів виробниц�

тва проти минулого року спра�

цювали м'ясопереробна (+54,4

млн. грн.), олійно�жирова (+42,8

млн. грн.), консервна (+37,5 млн.

грн.), борошномельна (+10,0

млн.грн.), цукрова (+9,2 млн.

грн.), хлібопекарська (+3,3 млн.

грн.) галузі. Ці галузі є провідни�

ми в регіоні і використовують в

основному сировину місцевого

виробництва. 

Станом на 1 січня 2008 року

профінансовано 17 цільових про�
грам державної підтримки на за�
гальну суму 79,1 млн. грн., що на
32 млн. грн.  більше, ніж у
2006 році. Найбільше коштів по�

ступило на дотацію за вирощену і

продану худобу та птицю – 39,6

млн. гривень, закладення і нагляд

за молодими садами, виноградни�

ками та ягідниками – 16,6 та фі�

нансову підтримку підприємств

агропромислового комплексу че�

рез механізм здешевлення креди�

тів – 7,9 млн. грн. 

Орієнтиром сільськогосподар�

ського виробництва сьогодні ви�

ступає економічний інтерес. З

цією метою формується структура

посівних площ, враховуючи світо�

ві тенденції, цінову ситуацію на

ринку, попит та пропозиції на

окремі види продукції. Найбільше

це проявляється у переорієнтації

виробництва на зернові та техніч�

ні культури. В порівнянні з 2006

роком значно розширились площі

під озимим ріпаком (+66,7%) та

соєю (+54,5%), на які постійний

попит та висока ціна на ринку. Під

урожай 2008 року посіяно 9,3

тис.га озимого ріпаку, що на 73%

більше минулого року. В поточно�

му році планується розширити

площу ярого ріпаку та сої, відпо�

відно на 50,0% і 25,9%. 

Одним з пріоритетних на�
прямків розвитку АПК області є
садівництво. Ідеальні агрокліма�

тичні умови, багатий досвід та

традиції місцевого населення в

поєднанні з новітніми техноло�

гіями дали потужний поштовх у

розвитку цієї галузі. За період з

2000 року на Буковині посадже�

но 3200 га нових садів, а в 2007

році – 930 га. Найближчим ча�

сом вони вступлять в пору пло�

доношення і значно збільшать

валове виробництво високоякіс�

них плодів.
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Вартість передплати у І півріччі 2008 р. на 1 місяць – 10,84 грн.
+ витрати на оформлення передплатних документів (0,55�2,40 грн). 
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Буковина повертає садівничу славу
ЗВІТ За даними Головного управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації в 2007 році в аграрному секторі економіки області
вироблено валової продукції сільського господарства (в порівняльних цінах
2005 року) на суму 2 млрд. 28 млн. гривень, що на 7,8% більше, ніж у 2006
році. Виробництво зросло як в сільськогосподарських підприємствах, так і
в господарствах населення, відповідно на 27,3% та 4,8%. 



Кабінет міністрів України на

засіданні в середу, 12 берез!

ня, прийняв постанову про

квотування експорту соняш!

никової олії і насіння соняш!

нику, 

ПРО ЦЕ повідомив міністр аграр�

ної політики Юрій Мельник.

«По соняшниковій олії (квотуван�

ню експорту) прийняли постано�

ву», – сказав він журналістам.

Водночас міністр не уточнив

обсяг затвердженої квоти, зазна�

чивши, що його пропозиція – об�

межити експорт олії до 300 тис.

тонн, а експорт насіння до 1 тис.

тонн.

Як повідомлялося, раніше Мі�

некономіки запропонувало ввести

квоти на експорт з України со�

няшникової олії та насіння со�

няшнику у розмірі, відповідно,

360 тис. тонн і 1 тис. тонн на пе�

ріод до 1 липня 2008 року для за�

безпечення цінової стабільності.

Відповідний проект постанови

Кабміну схвалив урядовий комітет

з питань економічної політики 29

лютого поточного року.

Як зазначали автори докумен�

та, враховуючи те, що з січня до

вересня 2007 року експорт соняш�

никової олії за значно менших сві�

тових цін становив 1300 тис. тонн,

можна спрогнозувати, що у разі

неприйняття відповідних заходів

його річний прогнозований обсяг

може бути вивезений вже протя�

гом лютого�травня, що може

спровокувати значне зростання

дефіциту олії та різке підвищення

цін на неї.

Ємність українського ринку

соняшникової олії оцінюється в

450�500 тис. тонн на рік. За прог�

нозами експертів, Україна в по�

точному МР виробить близько 1,8

млн. тонн соняшникової олії.

За даними Мінекономіки Ук�

раїни, на Україну припадає 19%

світового виробництва насіння

соняшнику і 20% виробництва со�

няшникової олії, а експорт олії ся�

гає 45% його продажів на зовніш�

ніх ринках.

* * *

За коментарем щодо ставлен�

ня до введення квот ми поцікави�

лися у генерального директора

асоціації «Укроліяпром» Степана

Капшука:

– Звісно, ми категорично про�

ти. Окрім підриву ставлення до

України як до надійного експор�

тера це початок зупинки і того

розвалу, який спостерігається в

цукровій галузі через обмеження

експорту; м’ясо�молочній галузі,

коли Росія відмовилася від імпор�

ту; зернового ринку, коли ми Ук�

раїну годуємо фуражним зерном. 

Економічних підстав для вве�

дення квот немає. Це швидше по�

літичне рішення. Тому що олій�

ний ринок завжди був стабільним.

Сьогодні можливості з виробниц�

тва олії в 4 рази перевищують по�

треби внутрішнього ринку. Пере�

хідні задекларовані залишки со�

няшнику на 1 березня 2008 року

становлять 1,7 млн. тонн, з яких

можна виробити 800 тис. тонн за

потреби внутрішнього ринку на

місяць 35�40 тис. тонн. І якщо та�

ким рішенням хотіли домогтися

зниження цін на соняшникову

олію, то досягнуть прямо проти�

лежного результату. Тому що з

ринку підуть дрібні підприємства,

які не спроможні отримати цю лі�

цензію. Що стосується цін на

олію, то ціни зростають не через

можливість експортувати її, а че�

рез дорожнечу сировини. Сьогод�

ні насіння на внутрішньому ринку

реалізується за ціною 5 тисяч гри�

вень за тонну. І тут чомусь ніхто,

зокрема антипомнопольний комі�

тет, не цікавиться таким станом

справ. Проте цікавиться стримую�

чою політикою, яку проводять

олієжирові підприємства. Чому ж

це, наприклад, «Олейна» не підви�

щувала ціни на свою продукцію

до 1 березня. Не підвищували?

Ось вам штраф у 60 мільйонів.  

Продовжуючи про ціни: було

дуже багато розмов про подорож�

чання олії. Так от, скажіть, скільки

ви сьогодні зранку випили олії? В

середньому споживання на люди�

ну в Україні 920 г – тобто за місяць

ви витрачаєте на олію приблизно

13 грн. Скільки відсотків це займе

у вашому споживчому кошику?

Олієжирова галузь – одна з не�

багатьох в Україні, яка працює

збалансовано. І нинішнє рішення,

і нові правила регіональних мит�

ниць, які призвели до практично

повної зупинки експорту олії, –

ланки одного ланцюга. Єдиним

позитивом в нинішньому рішенні

ми бачимо обмеження експорту

насіння, що може вплинути на

внутрішню ціну сировини.

НОВИНИ ï СТИСЛОСкільки олії ви випили зранку?

Степан КАПШУК

Грипу немає,
вакцини є
Разом із повідомленням про ста!

більну епізоотичну ситуацію щодо

пташиного грипу – на 13 березня

в Україні не реєструється жодного

неблагополучного пункту щодо

цього захворювання – прес!служ!

ба Державного комітету ветери!

нарної медицини України повідо!

мляє, що на сьогодні в Україні не

застосовуються і не застосовува!

лись вакцини проти високопато!

генного грипу птиці.

ВОДНОЧАС вітчизняними вченими

розроблено інактивовані вакцини про�

ти високопатогенного грипу птиці. 10

липня 2007 року  Державним департа�

ментом ветеринарної медицини Украї�

ни було розпочато  виробниче випро�

бування інактивованих вакцин проти

високопатогенного грипу птиці, що

були розроблені вітчизняними вироб�

никами: ННЦ «Інститут експеримен�

тальної і клінічної ветеринарної меди�

цини»УААН (вакцина «АвіФлуВак�

ІЕКВМ») та ВАТ ВНП «Укрзоовет�

промпостач» (вакцина «ГРИПТАВАК�

Н
5N1»).

В обох випадках вакцина інактиво�

вана із штаму збудника, який виділено

в АР Крим у 2005 році.

Ці вакцини пройшли попередні ви�

пробування у лабораторних умовах. Ви�

пробування вакцин проводилося після

попереднього вивчення епізоотичної

ситуації щодо високопатогенного гри�

пу птиці у  населених пунктах та довко�

лишніх водоймах шляхом проведення

епізоотологічних обстежень поголів'я

домашньої, синантропної та дикої  пти�

ці. Крім цього, були проведені відповід�

ні лабораторні дослідження цієї птиці

Державним науково�дослідним інсти�

тутом з лабораторної діагностики та ве�

теринарно�санітарної експертизи. 

Виробниче випробування вакцин

тривало у населених пунктах Херсонсь�

кої області, Новотроїцького району: у

с. Василівка проводилося щеплення

вакциною «ГРИПТАВАК�Н
5N1», в

с.Новопокровка – вакциною «АвіФлу�

Вак�ІЕКВМ» .

На сьогодні завершено випробуван�

ня обох ветпрепаратів в межах широко�

го виробничого випробування в Хер�

сонській області та АР Крим.

Відповідно до чинного законодав�

ства рішення про широку вакцинацію

птиці проти високопатогенного грипу

птиці приймає лише Державна надзви�

чайна протиепізоотична комісія при

Кабінеті Міністрів України.

Сторінку підготував Павло Мороз

Перша реакція 
на дотації
Кабінет Міністрів України По!
становою №121 від 27 лютого
затвердив у 2008 році дота!
цію на виробництво бройле!
ра у розмірі 65 коп./кг, ін!
дички – 90 коп./кг, свинини
– 1,4 грн./кг, яловичини – 1,9
грн./кг.
Олексій Гаврилов, голова
спостережної ради Групи
«Рамбурс», одного з найбіль!
ших виробників м'яса індич!
ки (ТМ «Інделіка»):
«Найголовніше, що Уряд
прислухався до наших про!
хань і вперше диференціював
дотацію на птицю залежно від
її виду. Проте, нам не зовсім
зрозумілий механізм визна!
чення розміру дотації на ви!
рощування індички порівняно
з іншими видами м'яса, зо!
крема, зі свининою. Терміни
вирощування індички близькі
до термінів вирощування
свинини (4!5 місяців), проте
дотація на свинарство стано!
вить 1,4 грн./кг при тому, що
обсяги виробництва свинини
в нашій країні вимірюються
сотнями тисяч тонн на рік, а
промислове виробництво ін!
дички – всього 11 тис. тонн».

Більше про розподіл дотацій
читайте на стор.9
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У Криму 
підбито підсумки 
роботи рибної галузі
Міністерством аграрної полі!
тики Автономної Республіки
Крим проведено аналіз і під!
бито підсумки виробництва
ставкової риби і розвитку
спортивно!любительського
рибальства в Автономній
Республіці Крим за 2007 рік.
Про це  повідомили в міні!
стерстві аграрної політики АР
Крим.
Згідно зі статистичними дани!
ми, для ставкового рибниц!
тва використовувалося 336
водних об'єктів з площею
водної поверхні 6665,7 га,
зокрема для виробництва то!
варної риби і відтворення –
202 водоймища на площі
5679,6 га. Підсумком мину!
лого року стало виробництво
2102 тонн ставкової риби, що
на 140 тонн більше, ніж у
2006 році. 
По виробництву товарної
риби стабільно працюють
підприємства Джанкойсько!
го, Красноперекопського, Ле!
нінського, Совєтського, Чор!
номорського районів. 
Для ведення спортивно!лю!
бительського рибальства ви!
користовувалися 134 водой!
мища з площею водної по!
верхні 986,1 га. У 2007 році
виловлено 110,3 тонни став!
кової риби, що на 30,3 тонни
більше, ніж в 2006 році. 
Ефективно використовуються
водні об'єкти для організації і
ведення спортивно!люби!
тельського рибальства в
Джанкойському, Краснопе!
рекопському, Ленінському,
Сакському, Сімферопольсь!
кому і Чорноморському ра!
йонах. 
У 2007 році проведено за!
рибнення рибогосподарських
водоймищ рибопосадковим
матеріалом в кількості 31,0
млн. штук малька і 5,8 млн.
штук однорічних коропових і
травоїдних порід. 
Разом з цим на низькому рів!
ні організовано виробництво
ставкової риби в Нижньогір!
ському районі. У звітному
році підприємствами і госпо!
дарствами району виробле!
но всього 62 тонни ставкової
риби, що в 5,5 рази менше
щорічних розрахункових об!
сягів виробництва товарної
риби. Припинені виробниц!
тво рибопосадкового матері!
алу і науково!дослідні робо!
ти по вирощуванню і форму!
ванню племінних стад коро!
па, веслоноса, стерляді, пе!
ленгаса. 
Також проводиться недо!
статня робота по викори!
станню в рибогосподарських
цілях водних об'єктів, що
орендуються в Бахчисараї,
Кіровському, Червоногвар!
дійському і Першотравнево!
му районах.

4 БЕРЕЗНЯ 2008 року голова

Державного комітету рибного

господарства України Володи!

мир Волков відвідав Соціалі�

стичну Республіку В'єтнам

(СРВ), де підписав два Меморан�

думи. Про що йде мова в цих до�

кументах, і чому саме ця країна?

Хоч у В'єтнамі рівень життя

поки що не дуже високий, еко�

номічний його розвиток прос�

унувся набагато вперед. Рівень

підтримки малого та середнього

бізнесу дуже високий. Дотації в

рибну галузь становлять 16 млрд.

доларів за рік.  

Таким чином, у  В'єтнамі ви�

робництво риби  стає солідною

сировинною базою з дуже сер�

йозною експортною позицією.

Галузь  працює за європейськи�

ми стандартами – ISO 9001, ISO

1407 тощо, бо основними спожи�

вачами в'єтнамської продукції є

Америка та Європа. В рибну га�

лузь В'єтнаму надходять як вну�

трішні, так і зовнішні інвестиції.  

Країна має великі історичні

традиції рибного промислу. І,

хоча раніше морепродукти спо�

живалися здебільшого в середині

країни, в останні роки вони стали

потужною статтею експорту. Для

порівняння, в 2007 році такої

продукції було експортовано на

суму 3,75 млрд. доларів, що на 400

мільйонів доларів більше, ніж у

2006 році. Підприємства із вилову

та виробництва риби й інших мо�

репродуктів знаходяться практич�

но у всіх прибережних провінціях

В'єтнаму, а віднедавна – і в гірсь�

кій частині. Останнє – не без дос�

віду та допомоги  українських фа�

хівців, про що мова піде нижче. 

За в'єтнамськими даними, в

Україну щорічно експортується

морепродуктів із СРВ на суму до

50 мільйонів доларів. За укра�

їнською статистикою, ця цифра

становить до 30 мільйонів.

Йдеться про ввезення рибного

філе, молюсків, криля  та гото�

вих продуктів, наприклад, суші,

рибних паличок або котлет. 

Меморандум 
перший: 
багато риби 
не буває
ПІД МЕМОРАНДУМОМ про на�

міри з боку в'єтнамської сторони

поставив підпис  Міністр сільсь�

кого господарства і сільського ро�

звитку Соціалістичної Республіки

В'єтнам Као Дук Фат. 

Підписанню передували

тривалі перемовини, під час

яких сторони обговорювали пи�

тання раціоналізації торговель�

них відносин. Зокрема запропо�

новано уникнути участі торго�

вих посередників, через діяль�

ність яких український спожи�

вач переплачує за в'єтнамську

продукцію сотні мільйонів гри�

вень на рік. 

Заради вирішення цього пи�

тання обидві сторони домовили�

ся максимально сприяти налаго�

дженню контактів між нашими

бізнесменами, з метою створен�

ня в галузі спільних підприємств.

Буде приділена увага і питанню

обміну інформацією про ек�

спортні та імпортні можливості

сторін. 

Документ також закладає со�

лідну правову базу під наукову та

освітню співпрацю України та

В'єтнаму. Задля цього запланова�

но обмін науковими досягнення�

ми та інтенсивними технологія�

ми в рибній галузі.

Слід зазначити, що в'єтнам�

ська сторона широко використо�

вує деякі наші наукові розробки,

зокрема – каротиноїдний препа�

рат «Вітатон», український засіб

боротьби із небезпечними захво�

рюваннями креветок. Він також

позитивно впливає на імунітет

осетрових, яких у В'єтнамі мають

намір розводити в більш прохо�

лодному кліматі гірських районів

– разом із фореллю. Там вже сьо�

годні існують форелеві господар�

ства, що мають дуже цікавий

досвід. 

В'єтнамці ж цікавляться на�

працюваннями українських ри�

балок із розведення форелі та

осетрів – риб, що живуть в хо�

лодній воді.    

Передбачено документом і

обмін досвідом з урахуванням

вимог та зобов'язань обох країн

перед СОТ. У цій організації

В'єтнам вже знаходиться рік,

тому й може не лише дати добру

пораду, а й реально сприяти на�

шій інтеграції. 

Неабияку важливість має і

обмін  студентами та науковими

програмами у рибогосподарсь�

ких навчальних та науково�дос�

лідних галузях України та В'єтна�

му. Розвиток інтенсивних техно�

логій вимагає наукових дося�

гнень, які неможливі без підго�

товлених кадрів. До речі, аграр�

ний міністр СРВ знає можливо�

сті українських ВНЗ, як кажуть, з

першоджерела, бо сам отримав

вищу освіту в Харкові та здобув

там вчений ступінь.  

Також, згідно з текстом Ме�

морандуму, до квітня 2008 року

має бути створена в'єтнамсько�

українська робоча група з роз�

робки документів та планів по�

дальшої співпраці. 

В наступну поїздку в'єтнам�

ська сторона запросила українсь�

ких ветеринарів для погодження

норм та стандартів продукції.

В'єтнамці вельми цікавляться на�

шими здобутками в тваринниц�

тві та птахівництві. Вони також

широко застосовують українські

біологічні харчові добавки, про

які мова йшла вище. 

Меморандум 
другий: 
три важливі 
пункти
ДЕРЖКОМРИБГОСП України

підписав його разом з в'єтнамсь�

кою акціонерною суднобудівною

компанією Vungtau Shipbuilding

Industry Group (VSIG), яка має

декілька металургійних заводів із

суднобудівною верф'ю, та зроби�

ла дуже серйозні інвестиції в

рибну галузь. 

По�перше, сторони домови�

лися протягом трьох місяців

створити на території обох країн

спільні підприємства. Сума інве�

стицій в'єтнамської сторони із

розрахунку на одне українське

підприємство становитиме

20 млн. доларів. 

Перше таке підприємство

буде на українському Півдні, по�

близу озера Сиваш. З українсь�

кого боку учасником виступить

ДП «Укрриба», із часткою участі

30%, 70% належатиме в'єтнамсь�

кій стороні. 

По�друге, в'єтнамська компа�

нія має на меті сприяти експорту
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Де вода, там і риба
СПІВРОБІТНИЦТВО «Де вода, там і риба» – так говорять в’єтнамці. Тому закономірно, що рибна
галузь В'єтнаму належить до тих, які розвиваються найбільш динамічно в світі. Ми також прагнемо
навести лад у цій царині. Тому й намагаємося співпрацювати із найдостойнішими: обмінюватися
досвідом, створювати спільні проекти.

Делегація Держкомрибгоспу України на чолі з Володимиров ВОЛКОВИМ
(другий ліворуч) під час офіційних перемовин у  В’єтнамі



в Україну рибо� та морепродук�

тів із СРВ. 

У третьому пункті сказано

про те, що VSIG стає партнером

Держкомрибгоспу, а саме – на�

дає приміщення для представ�

ництва в  місті  Хошіміні  та

сприятиме його функціонуван�

ню. Задля цього нам виділено

приміщення із засобами комуні�

кації, меблями тощо. 

Там само базуватиметься ук�

раїнсько�в'єтнамська робоча гру�

па (відповідно до першого мемо�

рандуму), яка збиратиметься 1�2

рази на місяць. Компанія VSIG

також буде допомагати в її функ�

ціонуванні. Зараз проробляють�

ся питання реєстрації представ�

ництва із посольством та МЗС. 

Спільне підприємство на Си�

ваші вирощуватиме пангасіуса

(сімейство сомоподібних) –

рибу, яку сьогодні Україна ек�

спортує із В'єтнаму обсягом 26

тис. тонн за рік. За розрахунка�

ми, перший рік виробництва за�

безпечить українцям 10 тис. тонн

такої риби. Наступного року –

25 тис. тонн. На третій рік пла�

нується вийти на 35�40 тис. тонн

пангасіуса. 

Застосовуючи сучасні техно�

логії, ви тільки вдумайтеся, в'єт�

намці отримують на рік панга�

сіуса 6 тис. тонн з гектара за ра�

хунок двох врожаїв. Тому проект�

ні цифри для України вигляда�

ють цілком реальними. Тим паче,

що ми поки що плануємо отри�

мати урожай цієї риби на рівні

300 кг з гектара. Та навіть за та�

ких умов із застосуванням інтен�

сивних технологій ми врешті�

решт зможемо забезпечити і

власний ринок, і серйозно опа�

нувати експорт до Росії, Білорусі,

країни ЄС. До того ж, для Євро�

союзу наша продукція буде де�

шевша та матиме великий кон�

курентний попит. 

Слід зазначити, що цикл ви�

робництва пангасіуса до товарної

ваги 1 кг 200 грамів – від заплід�

нення до готової товарної про�

дукції – триває лише 6 місяців.

Тобто, культура «оборотиста».

Класти гроші 
у різні кишені 
НАЛАГОДЖЕННЯ співпраці із

в'єтнамськими фахівцями рибної

галузі – це лише один із прак�

тичних перспективних напрям�

ків роботи оновленого Держриб�

госпу. Українська сторона з ме�

тою диверсифікації ризиків ство�

рюватиме СП з іншими країна�

ми, наприклад, з Китаєм, Нідер�

ландами. З останніми цікаво, як

створювати форелеві господар�

ства, так і домовитися про вилов

криля в Антарктиці. 

Зараз в планах домовленості

із Перу. Ця країна не дає дозволу

на експлуатацію своєї двомиль�

ної зони. Але для заправки, кабо�

тажу та технічного обслуговуван�

ня українські рибалки можуть

використовувати їхні чудово

обладнані порти.

Планується створити потуж�

не підприємство і в Китаї. 30%

структури належатиме ДП «Укр�

риба», 70% – китайській дер�

жавній корпорації. Це, скоріш

за все, буде виробництво молю�

сків, бо на півдні країни є чудо�

ві сорти, які живуть в холодній

воді – є навіть прісноводний

криль розміром «як невеликий

кролик». 

Все це робитиметься заради

великої комплексної мети – за�

пустити в галузі правильні еко�

номічні механізми аби створити

умови, щоб кожна підприєм�

ницька структура мала окремий

майновий комплекс. Існуючі

підприємства мають бути переве�

дені у приватну акціонерну влас�

ність – для підвищення їх ефек�

тивності. 

Отже, привівши на терито�

рію нашої країни інтенсивні су�

часні технології, ми наситимо

ринок власною продукцією. І це

дасть можливість зберегти біоло�

гічні ресурси, які нам, україн�

цям, дала природа. Бо в ідеалі

треба зробити так, щоб не ек�

сплуатувати наші центральні во�

доймища та лимани як проми�

слові об'єкти.
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Роки

Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів

У т.ч. 
вилов 
рибивсього

у т.ч. за видами водоймищ

у внутрішніх
водоймах

у риболовній 
зоні України

у 200�мильних
прибережних водах

інших держав

у відкритій частині
океану за межами

200� мильних
прибережних вод

1995 400191 67816 30133 279548 22694 363444
1996 390819 55107 19563 306861 9288 376424
1997 419971 41721 30239 346176 1835 411742
1998 386097 40736 35825 307913 1623 379234
1999 341977 42523 45050 251101 3303 332199
2000 350087 38210 56990 175033 79854 346699
2001 333363 38257 134585 151613 8908 310451
2002 293205 38011 93030 153324 8840 253847
2003 248176 37703 55027 140991 14455 222385
2004 225905 35365 52467 126834 11239 195067
2005 265585 37396 61176 149622 17391 234185
2006 228840 36701 46799 122374 22966 202231
2007 207242 37692 45997 123553 � 192087

Рибне господарство України: обсяги вилову, тонн (за даними Держкомстату України)

З 21 по 23 березня 2008

року у Севастополі відповідно

до спільного рішення Голови

Держкомрибгоспу України та

Громадської ради при Держ�

комрибгоспі в період відбудеть�

ся перший з'їзд працівників

рибного господарства та пред�

ставників рибальської гро�

мадськості. До порядку денно�

го з'їзду запропоновано внести

питання про нову Концепцію

розвитку рибної галузі, про со�

ціальний захист працівників га�

лузі та інші.

Держкомрибгосп звертаєть�

ся до працівників галузі, гро�

мадських діячів, працівників

сфери науки та освіти, праців�

ників засобів масової інформа�

ції, представників громадських

об'єднань, до всіх громадян,

кому не байдужий сучасний

стан рибного  господарства та

рибальства з проханням взяти

активну участь у підготовці

з'їзду.

Пропозиції, побажання до

порядку денного, інших питань,

пов'язаних з підготовкою та

проведенням першого з'їзду

працівників рибної галузі та

представників рибальської гро�

мадськості просимо надавати у

інформаційну службу Держком�

рибгоспу за телефоном: (044)

486�99�18, або по електронній

адресі: dkrg@dkrg.gov.ua.

АНОНС: З’ЇЗД РИБАЛОК 

Риби в Казахстані побільшає
У 2009 році в Казахстані діятиме не менше 100 товарних озерних
господарств, про що 7 березня цього року заявив голова коміте!
ту рибного господарства Міністерства сільського господарства
РК Канат Сулейменов.
Він вказав на те, що у багатьох країнах аквакультура є зараз од!
ним з пріоритетних напрямків, тому основне завдання зараз –
створення інвестиційної привабливості рибного господарства.
Він нагадав, що за останній рік кількість товарних озерних госпо!
дарств збільшилася в РК з трьох до десяти. 
«На сьогодні завдяки допомозі інститутів розвитку і Міністерства
сільського господарства, вкладається понад 2,5 млрд. тенге (1
українська гривня (UAH) – 23,8909 казахських тенге (KZT)).на
різні проекти в рибній галузі... І дуже багато проектів вже знахо!
диться на стадії розгляду», – заявив Сулейменов. 

Білоруська риба: 
кількість менша, вартість більша
За інформацією Міністерства статистики і аналізу Білорусі,  2007
року країна імпортувала 161,8 тис. т риби, що на 5,8% менше,
ніж 2006 року. Водночас, у вартісному виразі імпорт збільшився
на 8,8% до $275,7 млн.
При цьому з країн СНД (з Росії) в республіку ввезено 60,3 тис.
т риби (на 27% менше в порівнянні з 2006 роком) на суму
$85,7 млн., з країн поза СНД – 101,5 тис. т (на 13,8% більше)
на $190 млн.
За даними міністерства, з країн далекого зарубіжжя найбіль!
ший об'єм риби за 2007 рік ввезений з Норвегії (30,9 тис. т на
$57,9 млн.), Латвії (21,3 тис. т на $8,4 млн.) і Ісландії (19,3 тис. т
на $49,5 млн.). Імпорт риби з Норвегії у вартісному виразі
збільшився на 27,3%, Латвії – на 19,2%, Ісландії – скоротився
на 5,2%.
Крім того, в 2007 році 3,3 тис. т риби на $8,3 млн. придбано в
Аргентині, 3,3 тис. т на $7,4 млн. – у Фарерских Островів, 3,4
тис. т на $6,9 млн. – в Сполученому королівстві. Крім того, 2,3
тис. т на $5,7 млн. риби було куплено у В'єтнамі, 2,27 тис. т на
$4,6 млн. – в Канаді, 2 тис. т на 3,7 млн. – в Іспанії, 1,6 тис. т на
$5,2 млн. – в Данії, 1,5 тис. т на $2,4 млн. – в Новій Зеландії.



Як відомо, наприкінці лютого

Казахстан з метою захисту

внутрішнього ринку цукру

ввів квоти на ввезення до

країни білого цукру. Квота

становить 47 тис. тонн і діяти!

ме до жовтня 2008 року.  

ТАКЕ рішення вже викликало не�

гативну реакцію російських цук�

ровиків. Як зазначили в Союзі

цукровиробників Росії, введення

квоти на імпорт білого цукру су�

перечить цілям створення єдиного

економічного і торгового просто�

ру країн СНД. 

«Це рішення було несподіва�

ним для учасників цукрового

ринку, оскільки ще зовсім недав�

но на засіданні Міждержради

ЄврАзЕС на рівні голів урядів

було підписано дев'ять докумен�

тів, що створюють договірно�

правову базу Митного союзу», –

заявив голова правління Союз�

росцукру Андрій Бодін. 

За його словами, ці документи

передбачають взаємно узгоджені

заходи із захисту внутрішніх рин�

ків і митно�тарифного регулюван�

ня і націлені на формування єди�

ного економічного простору кра�

їн, що входять в це інтеграційне

утворення. Проте ухвалене Казах�

станом рішення суперечать і до�

мовленостям, що діють, і нормам

торгівлі, які існують в рамках

СНД і ЄврАзЕС. 

«Обмеження імпорту не спри�

чинить стрибка цін на товар пер�

шої необхідності, оскільки в кра�

їні не буде створений його дефі�

цит. Вітчизняні заводи на сьогод�

ні спроможні повністю задоволь�

нити потреби всього 15�мільйон�

ного населення Казахстану. І на�

віть без збитку працювати на ек�

спорт», – йдеться в прес�релізі

від 7 березня Асоціації виробни�

ків буряків і цукру Республіки

Казахстан. 

За наведеною в тексті інфор�

мацією, за останні роки помітно

збільшилося демпінгове ввезення

цукру до Казахстану. Так, якщо

всі попередні роки ввозилося не

більше 8% імпортного цукру, то в

2007 році обсяг імпорту становив

уже 30%. 

«В цілому за попередній рік до

Казахстану з�за кордону було по�

ставлено понад 139 тисяч тонн цу�

кру, 97% якого митними зборами

не обкладалося. Неконтрольоване

зростання поставок призвело до

зупинки двох заводів – Ала�

кольського і Бурундайського», –

наголошено в повідомленні. –

«Моніторинг ситуації на цукрово�

му ринку і серед селянських гос�

подарств, які займаються буряко�

сіянням, показав: без термінових

заходів з боку держави зникнення

загрожує всій цукровій галузі». 

За даними Асоціації, для вну�

трішніх потреб країни необхідно

близько 600 тис. тонн цукру. 

«При сумарній потужності віт�

чизняних заводів 3000 тонн цукру�

сирцю за добу, вони спроможні

виробити близько 790 тис. тонн

білого цукру, тобто, у півтора рази

більше, ніж становить  обсяг спо�

живання». При цьому «як сирови�

на буде використаний як цукро�

вий буряк, так і імпортний цукор�

сирець». Дефіциту сировини, на

думку Асоціації, «також не буде,

оскільки обмеження розповсю�

джується лише на готовий про�

дукт, і цей захід є загальновизна�

ною світовою практикою з роз�

витку внутрішнього ринку і зміц�

ненню продовольчої безпеки». 

Відповідно до підписаного

Меморандуму між цукровиробни�

ками і  урядом РК, виробники зо�

бов'язуються задовольнити в 2008

році потреби внутрішнього ринку

республіки білим цукром. Буде

встановлено контроль над рівнем

цін в роздрібній торгівлі. Негатив�

ного впливу на соціальну обста�

новку в країні введення квот не

матиме, зазначають в Асоціації.

ДЕРЖАВНІ пакети акцій цукро�

вих заводів внесені до переліку

компаній, які підлягають прода�

жу цього року. Уряд доручив

Фонду держмайна підготувати

компанії до приватизації, зокре�

ма, внести пропозиції про про�

даж їх разом із земельними ділян�

ками. 

Експерти називають кілька

причин низької привабливості

акцій цукрозаводів. Перша – по�

тужності з переробки буряку в

країні й так значно перевищують

внутрішнє споживання. Друга –

частки, які належать державі,

незначні, тож нові власники не

зможуть реально впливати на

стан справ на підприємствах. Тре�

тя, і чи не основна, – з дев'яти

підприємств лише три знаходять�

ся у робочому стані. Це Шепетів�

ський, Старинський і Рокит�

нянський цукрозаводи. Тобто,

фактично у решті шести випадках

уряд продає стіни і цінні папери.  

Також, за прогнозами, най�

більш імовірним є варіант, коли

державну частку докупить діючий

акціонер підприємства. 

Отже, держава готує до прода�

жу 23,69% акцій ВАТ «Кожансь�

кий цукровий завод» (Київська

обл., номінальна вартість держав�

ної частки – 1,438 млн. грн.),

24,911% у статутному фонді ВАТ

«Зарожанський цукровий завод»

(1,895 млн. грн.), 10% у ВАТ

«Шепетівський цукровий завод»

(Хмельницька обл., 1,252 млн.

грн.). Уряд також планує продати

частку розміром 24,952% у статут�

ному фонді ВАТ «Дружбинський

цукрорафінадний завод» (Сумсь�

ка обл., 953,85 тис. грн.) і 22,951%

у статутному фонді ВАТ «Сумсь�

кий рафінадний завод» (Сумська

обл., 3,302 млн. грн.). 

Крім того, продажу підляга�

ють 5,387% у статутному фонді

ВАТ «Рокитнянський цукровий

завод» (Київська обл., номіналь�

на вартість державної частки –

46,845 тис. грн.), 4,938% у статут�

ному фонді ВАТ «Старинський

цукровий завод» (Київська обл.,

номінальна вартість – 18,41 тис.

грн.), 5,178% державної частки у

ВАТ «Цукровий завод ім. Шев�

ченка» (Київська обл., 243,88 тис.

грн.), 17,462% у статутному фонді

ВАТ «Галичцукор» (Івано�Фран�

ківська обл., 880,72 тис. грн.). 

За даними Держкомстату, в

2007 р. в Україні зібрано 17,1 млн.

тонн цукрових буряків, що на

23,9% нижче, ніж  аналогічний

показник 2006 р. Для забезпечен�

ня переробки буряку в 2007/08

маркетинговому році атестовано

122 цукрових заводи, 109 цукро�

вих заводів одержали право на

поставку цукру квоти «А». 

Українські цукрові заводи в

2007/2008 МР виробили 1,859

млн. тонн цукру, що на 37,9%,

або на 738 тис. тонн менше, ніж

у минулому сезоні. При цьому

виробництво цукру з розрахунку

на 1 га посівів цукрових буряків

в цьому МР становило 31,9 ц/га,

а в минулому – 32,9 ц/га. У ни�

нішньому сезоні працювало 110

цукрових заводів проти 119 у ми�

нулому. Валовий збір буряків у

2007 р. становив 17,1 млн. тонн,

перероблено 16, 36 млн. тонн,

що на 26,2% менше, ніж торік. У

2007 р. експорт цукру скоротив�

ся порівняно з 2006 р. на 76,9%,

до 5,19 тис. тонн ($2,21 млн.),

імпорт скоротився на 35,8%, до

18,181 тис. тонн ($6,811 млн.).

Ємність внутрішнього ринку цу�

кру становить понад 2 млн. тонн

на рік. 
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ПРИВАТИЗАЦІЯ Уряд сподівається продати держпакети акцій дев'яти цукрових заводів. Проте,
експерти ринку прогнозують, що реалізувати їх буде вельми складно. 

Цукрові стіни і папірці

Сторінку підготував Артем Житков

Білорусь 
нарощує виробництво
цукрових буряків
Валовий збір цукрових бу!

ряків в Білорусі в 2008 році

повинен становити 3,71

млн. тонн. 

ВІДПОВІДНЕ завдання затвер�

джене в постанові Ради Міні�

стрів Республіки Білорусі №298

від 29 лютого 2008 року. У по�

точному році повинні бути

сформовані економічно обгрун�

товані, компактні сировинні

зони бурякосіяння «з урахуван�

ням отримання валового збору

цукрових буряків в 2008 р. в об�

сязі 3,71 млн. тонн у фізичній

вазі, зокрема ранніх термінів

дозрівання – 760 тис. тонн», –

йдеться в постанові. 

У постанові уряду Білорусі

наголошується, що розмір по�

сівних площ під цукровим бу�

ряком в 2008 р. повинен стано�

вити 95,3 тис. га, зокрема буря�

ків ранніх термінів дозрівання

– 21,7 тис. га. 

Також затверджено графік

збирання врожаю і постачання

буряків на цукрові заводи. Так,

збирання планується почати 1

вересня і завершити в жовтні,

постачання буряку на заводи –

в листопаді. 

Уряд встановив розмір над�

бавок до закупівельної ціни

цукрових буряків залежно від

термінів постачання на заводи.

Так, за постачання в період з

1 по 10 вересня 2008 р. надбавка

становитиме 20%, з 11 по 20 ве�

ресня – 10%, з 21 по 30 вересня

– 5%. 

При зберіганні цукрових бу�

ряків в сільськогосподарських

організаціях закупівельна ціна

збільшуватиметься на 3%. 

Передбачається, що ВАТ

«Скидельський цукровий ком�

бінат» в сезоні�2008/09 переро�

бить 780 тис. тонн цукрових бу�

ряків, ВАТ «Городейський цук�

ровий комбінат» – 1,005 млн.

тонн, ВАТ «Жабінковський

цукровий завод» – 925 тис.

тонн, ВАТ «Слуцький цукрора�

фінадний комбінат» – 1 млн.

тонн. 

У 2007 р. валовий збір цук�

рових буряків в Білорусі в гос�

подарствах всіх категорій ста�

новив 3,626 млн. тонн (на 8,9%

менше рівня 2006 р.).

Казахстан захищає ринки. 
Ринки не постраждають

«Підвищення
конкуренто/
спроможності
цукрового
виробництва»
Щорічна науково!технічна кон!
ференція вітчизняних цукрови!
ків з такою назвою відбудеться
в Києві 25!27 березня 2008 р. в
приміщенні Національного уні!
верситету харчових технологій
(НУХТ).
Ії організаторами, як завжди,
виступили Національна асоці!
ація цукровиків України «Укр!
цукор» разом з ДНУ Українсь!
ким науково!дослідним інсти!
тутом цукрової промисловості
та Інститутом післядипломної
освіти НУХТ.
У її роботі візьмуть участь
представники Мінагрополіти!
ки, Кабміну, власники та тех!
нічні спеціалісти цукрових за!
водів, цукровики з Росії, Біло!
русі, Молдови, Киргизії, Поль!
щі та Чехії. Очікується офіційна
делегація з Франції.   
Серед основних питань, що
розглядатимуться: підсумки
роботи цукрової галузі за 2007
та завдання на поточний рік,
великий спектр технічних пи!
тань, питання ринків цукру.    
В рамках конференції діятиме
виставка продукції та послуг
фірм!учасників заходу.  Поча!
ток роботи конференції та ви!
ставки о 10.00.



У ХОДІ приватизації в 1999�2002

рр. великі м'ясопереробні підпри�

ємства були придбані у власність

переважно українськими інвесто�

рами, що сприяло відродженню

на них виробництва і оновленню

технологічного процесу. 

Бартерні операції (на живу ху�

добу, м'ясо, шкури ВРХ і свиней),

що існували в той період, дали

змогу купувати нові технологічні

лінії, обладнання, інгредієнти і

т.п. Звичайно, певною мірою такі

операції (особливо з живою худо�

бою) і завдали певних збитків не

тільки м'ясопереробній галузі, а й

сировинній базі у цілому. Проте, в

цей же період створювалися нові

підприємства, які відіграють нині

помітну роль на українському

м'ясному ринку. Це, наприклад,

м'ясокомбінат «Ювілейний» (Дні�

пропетровська обл.), м'ясокомбі�

нат «Ідекс» (Київська обл.), Руса�

нівській м'ясокомбінат (м.Київ),

МПЗ «Колос» (м.Чернівці) та

інші. Помітних процесів реструк�

туризації або злиття підприємств

галузі за останні роки не спостері�

гається. 

За роки становлення вітчизня�

ної ринкової економіки зі 123 ве�

ликих м'ясокомбінатів в робочому

стані залишилося 64, які заванта�

жені на 15�40% виробничих потуж�

ностей. Разом з тим, з'явилося до

2,5 тисяч малих цехів з переробки

м'яса, продукція яких не завжди

відповідає нормативам і реалізуєть�

ся переважно на ринках, лотках,

кіосках, а часто просто з рук. Від�

повідно, знизилися і якість реалі�

зованої м'ясної сировини і м'яс�

опродуктів, яка залежить від ба�

гатьох чинників: віку і статі твари�

ни, категорійності тварини, сезон�

ності, виду і напрямку відгодівлі

(м'ясний, м'ясо�молочний, молоч�

ний), а також породи. На харчові

характеристики м'яса, в першу чер�

гу, впливають категорійність і вік

тварини, а також технологічна

спрямованість породи і типи мож�

ливих помісних схрещувань тва�

рин, від яких це м'ясо отримане. 

Не секрет, що сьогодні у тва�

ринництві склалася критична си�

туація – це і скорочення кількості

племінних заводів, і масовий забій

племінної худоби на початку сто�

ліття, і як наслідок, зниження по�

голів'я худоби. Крім цього, нега�

тивно впливають на галузь старін�

ня матеріально�технічної бази,

зменшення працездатного насе�

лення в сільській місцевості, по�

рушення інфраструктури і ринків

збуту, сірий імпорт неякісної про�

дукції. І вийти з такої ситуації без

допомоги держави неможливо.

Для порівняння, у 1988 році в Ук�

раїні налічувалося 25,97 млн. голів

великої рогатої худоби, а  станом

на 1 листопада 2007 року – 6,22

млн. голів. 

Така ситуація на ринку вироб�

ництва ВРХ і свиней призвела до

того, що одним з болючих питань

для забійних і м'ясопереробних

підприємств впродовж останніх

років залишається сировинна

база. Сировина на м'ясокомбіна�

тах використовується як імпорт�

на, так і вітчизняна. Причому ак�

тивізація здачі м'яса від вітчизня�

них тваринників на переробні

підприємства стимулюється

останнім часом державою за до�

помогою фінансової підтримки

виробництва продукції тварин�

ництва, яка надається сільгоспви�

робникам шляхом дотування на

одиницю виробленої продукції.

Варто зазначити, що для надання

фінансової підтримки за вироще�

ну і продану худобу і птицю на

2006 р. постановою КМУ від 2 бе�

резня 2006 р. №243 встановлена

мінімальна прийнята жива маса

однієї тварини:

– молодняк ВРХ для сільгос�

птоваровиробників�юридичних

осіб – 390 кг, для сільгосптоваро�

виробників�фізичних осіб –

300 кг;

– свиней (за винятком свино�

маток і кабанів) для сільгосптова�

ровиробників�юридичних осіб –

95�130 кг, для сільгосптоварови�

робників�фізичних осіб – 95�

200 кг.

Для виходу з кризи в тварин�

ництві в Україні була створена і

успішно функціонує асоціація

«Укрм'ясопродукт», яка була ство�

рена для підтримки та відстоюван�

ня інтересів виробників м'яса і

м'ясної продукції на всіх стадіях.

Сьогодні до складу асоціації вхо�

дять 43 підприємства м'ясопере�

робної галузі і сільськогосподар�

ських товаровиробників. 

У «Бюджеті�2008» на підтрим�

ку рослинництва і тваринництва

передбачено 2 млрд. 721 млн.

771900 грн. У тому числі на під�

тримку тваринництва 1 млрд. 638

млн. 771900 грн. Проте розподіл

грошей між тваринницькими на�

прямками вкрай нераціональний.

Дотація за 1 кг живої ваги за виро�

щений і проданий молодняк ВРХ

цього року буде збільшена до 1,9

грн. з 1,5 грн. у минулому році.

Дотація на свинину збільшиться з

1,05 грн. в 2007 р. до 1,4 грн. в ни�

нішньому році, на курятину – з

0,55 грн. до 0,65 грн. На думку

експертів, формальне збільшення

суми на великовагову худобу (до

500 кг) у результаті не дасть бажа�

ного результату. Причини прості.

На вирощування курки йде близь�

ко 45�50 днів, свині – 6�7 місяців,

а корови – 18 місяців. Таким чи�

ном, рентабельність виробництва

курятини дуже висока, оскільки за

такий короткий термін виробник

компенсує собі близько 20% собі�

вартості однієї птиці. І це при

тому, що ситуація на ринку куря�

тини більш ніж стабільна. Тому на

сьогодні можна з впевненістю го�

ворити про неправильний меха�

нізм компенсації вартості вироще�

ної худоби. Найбільш оптимальна

дотація за 1 кг живої ваги ВРХ по�

винна бути не меншою 2,7 грн. 

Серед завдань «Укрм'ясопро�

дукту» – вирішення питання про

збільшення часткової компенсації

на імпорт племінної м'ясної худо�

би, зменшення процентних ставок

на кредитування сільгосппідпри�

ємств і компенсації сільгоспви�

робникам за придбану техніку. 

Сьогодні в тваринництві вда�

лося частково стабілізувати ситуа�

цію завдяки введенню квотування

на експорт зерна, що дає змогу за�

безпечити тваринництво корма�

ми. При цьому в цілому по країні

минулого року свинина була не�

рентабельна. Тільки на сучасних

підприємствах, великих свино�

комплексах, на яких проведена

реконструкція, виробництво було

рентабельним. 

Дані статистики свідчать про

зниження поголів'я тварин в Укра�

їні, причому по ВРХ у всіх обла�

стях, за винятком Криму. Проте іс�

нує зростання і позитивна динамі�

ка з вирощеного і забитого пого�

лів'я. Серед обґрунтованих причин

такого зростання можна виділити

роль державної підтримки у виро�

щуванні худоби, що посилюється, і

розвиток великих холдингових під�

приємств, які вирощують худобу і

займаються переробкою м'яса. 
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на ринку м'яса і м'ясопродуктів
ОГЛЯД Cьогодні у вітчизняному тваринництві через низку чинників склалася критична ситуація,
наслідком якої є зниження поголів'я худоби.  І вийти з такої ситуації без допомоги держави неможливо. 

Таблиця 1. Чисельність поголів'я тварин на 1 січня, тис. голів.

Тварини
Усі категорії господарств С/г підприємства Господарства населення

2007 2008 2008 у %
до 2007 2007 2008 2008 у %

до 2007 2007 2008 2008 у %
до 2007

ВРХ 6175,4 5683,2 92,0 2294,6 1926,1 83,9 3880,8 3757,1 96,8
в т.ч. корови 3346,7 3139,9 93,8 764,0 678,3 88,8 2582,7 2461,6 95,3
Свині 8055,0 7266,3 90,2 3257,4 2880,5 88,4 4797,6 4385,8 91,4
Вівці і кози 1617,2 1679,4 103,8 283,2 295,6 104,4 1334,0 1383,8 103,7
Птиця усіх видів 166531,0 168251 101,0 72219,0 79355,1 109,9 94312,0 88895,9 94,3

Інформаційна 
компанія «Проагро»
www.proagro.com.ua

Тваринники і
молокопереробники
Хмельниччини
шукають
порозуміння.
За сприяння влади
29 ЛЮТОГО під головуван!
ням заступника голови об!
лдержадміністрації Володи!
мира Кирилюка, відбулася
нарада з питань виробниц!
тва та переробки тварин!
ницької продукції у 2008
році за участі начальників
управлінь агропромислового
розвитку райдержадміністра!
цій, керівників сільгосппід!
приємств та директорів мо!
локопереробних підприємств
області.
Учасники заходу обговорю!
вали перспективи форму!
вання взаємовигідних відно!
син між виробниками мо!
лочної продукції та її пере!
робниками. Суть проблеми
полягає в тому, що чимало
сільськогосподарських під!
приємств, які виробляють
якісну молочну продукцію,
збувають її за межі Хмель!
ниччини. І це в той час, як
молокопереробні підприєм!
ства цього регіону постійно
потребують молочної сиро!
вини. За інформацією В.Ки!
рилюка, минулого року її
вивезено близько 25
тис.тонн за межі області.
Таку ситуацію спричинила
цінова політика закупівель
молока. Ціни на молочну
продукцію, які пропонують
сільгоспвиробникам у сусід!
ніх областях, навіть незва!
жаючи на транспортні затра!
ти, є значно привабливіши!
ми. Крім того, виробники
молочної продукції отриму!
ють від молокопереробних
підприємств, що працюють у
сусідніх областях, значну фі!
нансову підтримку для ро!
звитку виробництва. (Цю
проблему, до речі, піднімав
у своєму виступі в газеті
«АГРПРОФІ» №7/2008 Герой
України Василь Петринюк). 
– Обласна влада надаватиме
дотації виробникам молока
для вкладення у виробниц!
тво, але за умови, що надалі
вони забезпечуватимуть наш
регіон молочною сирови!
ною. Взаємними зусиллями
влади, керівників молокопе!
реробних підприємств,
сільськогосподарських фор!
мувань та громадян ми по!
винні зробити перші кроки,
аби підняти виробництво
молочної продукції в області
на вищий рівень, – зазначив
заступник губернатора. 
Він запропонував за резуль!
татами спільних підрахунків
встановити таку ціну на мо!
локо, яка була б вигідною як
для виробників молочної
продукції, так і її переробни!
ків, а також зафіксувати її на
певний період.
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ЗДЕБІЛЬШОГО контрагенти

зовнішньоекономічної діяльності

не тільки знаходяться в країнах з

різною правовою системою, але

і, як правило, неминуче стика�

ються ще з 2�3 юрисдикціями в

процесі виконання укладених

торгових контрактів, тому голов�

на складність полягає в тому,

щоб чітко розуміти і правильно

визначати для себе, в якому ви�

падку, за яких умов і відповідно

до законодавства якої країни

потрібно буде вирішувати про�

блемні ситуації, якщо такі вини�

кнуть, або оскаржувати відпові�

дальність, підстави для вини�

кнення якої в різних країнах не

просто відрізняються, але і є діа�

метрально протилежними. 

У зв'язку з цим удвічі складні�

шим для сприйняття трейдерами,

вихованими на системі континен�

тального права, є англійське

право, яке історично завжди

було якщо не основою міжнарод�

ної торгівлі, то одним із найбільш

поширених інструментів його ре�

гулювання, яким залишається і до

сьогодні. А оскільки практично

вся світова торгівля зерновими й

олійними, металом і іншими ви�

дами товарів, так само, як і  між�

народні морські перевезення,

морське страхування і  ряд інших

пов'язаних з  торговими операція�

ми питань, координується асоці�

аціями і  міжнародними організа�

ціями, базу яких становить саме

англійське право, правильне ро�

зуміння деяких чужих для нас по�

нять і  концепцій є вельми акту�

альним для виробника або трей�

дера, який хоче закріпитися на

якомусь  із перерахованих ринків. 

Перша і  основна складова

будь�якої міжнародної торгової

операції – це безпосередньо тор!

говий контракт. Він може обме�

жуватися десятьма реченнями,

які включають основні умови

транзакції (наприклад, контрак�

ти, які укладаються в рамках Асо�

ціації торгівлі зерновими і  кор�

мами (ГАФТА) та інкорпоруючі

стандартні контракти ГАФТА), а

може і перевищувати кілька со�

тень сторінок, регламентуючи

найдрібніші деталі і  нюанси опе�

рації (стандартна практика дер�

жавних тендерів на закупівлі ве�

ликих обсягів товару). Оскільки

саме тут і  починаються всі ос�

новні проблеми, хотілося б ще

раз звернути увагу на деякі нюан�

си, про які при спробі «вхопити

удачу» просто забувають, що ча�

сто призводить до  вельми нев�

тішних наслідків. 

Усе досить просто: якщо про�

давець хоче щось продати, він по�

винен мати чітке уявлення про те,

що саме, кому, як, на яких умо�

вах, за якою ціною і які ризики

він при цьому готовий на себе

взяти (якщо готовий). Більше

того, продавець повинен бути

чітко упевнений в тому, що його

контрагент розуміє суть операції

точно так, як і  він, щоб на стадії

реалізації не виплили різночитан�

ня або непорозуміння, які можуть

спричинити не тільки затримки і

додаткові витрати, але навіть зрив

операції. Особливо відчутно це у

випадках так званих контрактних

ланцюжків, де кожен контракт

виникає з попереднього і зумо�

влює наступний, відповідно збій

в  будь�якій з ланок неминуче

позначається на всіх подальших

операціях. 

При прийнятті рішення, чим

торгувати, варто мати на увазі,

що деякі популярні в торгівлі

правові системи дуже скрупу�

льозно підходять до так званого

поняття опису товару. Так, на�

приклад, якщо в  контракті мі�

ститься посилання на «пшеницю

російського походження з  поста�

чанням в  грудні», та ж пшениця,

поставлена в  січні за відсутності

яких�небудь пом'якшувальних

умов, вже буде неконтрактним

товаром, і  покупець матиме всі

підстави від нього відмовитися,

вимагаючи компенсацію за неви�

конання контракту. З такою ж

обережністю потрібно ставитися

до формулювань за типом «товар

нормальної торгової якості», ос�

кільки, не дивлячись на відносно

очевидне розуміння того, що ма�

ється на увазі під нормальною то�

варною якістю, відсутність чітких

критеріїв оцінки товару може та�

кож спричинити певні спекуляції

з боку покупця. Наприклад, вже

згадане англійське право дає по�

купцеві можливість розірвати

контракт, якщо товар незадовіль�

ної якості, при цьому прецеден�

тів, які б розкривали або інтер�

претували це поняття, практично

немає. 

Також необхідно приділяти

належну увагу вибору контраген�

та, і  не тільки для того, щоб бути

упевненим в його платоспромож�

ності. Якщо торгівля здійснюєть�

ся через брокера або іншого по�

середника, необхідно отримати

від нього всю можливу інформа�

цію про контрагента, його діяль�

ність, ділову репутацію і  т.п. до

моменту підтвердження операції.

Не завжди варто гнатися за хоро�

шою пропозицією від компанії,

яка вам невідома або чий право�

вий статус видається сумнівним.

Не варто забувати і  про повнова�

ження особи, чий підпис стоїть

на контракті від імені контраген�

та, щоб не зіткнутися з  пробле�

мою недійсності або заперечуван�

ня операції. 

Доставка 
(перевезення) 
товару 
ІСТОТНЕ місце в  міжнародних

торгових операціях займає орга�

нізація доставки товару, як пра�

вило, пов'язана з  перевезенням

товару певним видом транспорту

на визначених наперед узгодже�

них умовах. Одними з найсклад�

ніших з організації, але найменш

затратними і через це часто засто�

совуваними при перевезеннях то�

варів на великі відстані, зокрема

при торгівлі зерновими, є морсь�

кі перевезення. Історично скла�

лося, що базовими умовами по�

стачання при транспортуванні

морем були і  продовжують зали�

шатися FOB �free on board і CIF

– cost, insurance and freight (або

його аналог С&F/CFR – cost and

freight, популярніший при поста�

чаннях товарів з Чорноморського

басейну). Слід зазначити, що ро�

зуміння цих умов багато в чому

сформоване англійською право�

вою традицією і  ґрунтується на

величезній кількості прецедентів,

що сягають ще XVIII�XIX століть,

тому англійська інтерпретація

цих умов хай не кардинально, але

відрізняється від зрозумілішого і

більш звичного тлумачення, яке

дає Інкотермс Міжнародної тор�

гової палати (Incoterms ICC). Де�

які ж стандартні форми контрак�

тів, що базуються на англійсько�

му праві, наприклад, контракти

ГАФТА, з метою уникнення будь�

яких різночитань взагалі виклю�

чають застосування Інкотермс. 

Основні відмінності між FOB

і CIF полягають у визначенні мо�

менту переходу ризиків і  права

власності на товар, а також у  різ�

ному підході до формування ціни

через ті додаткові витрати, які ля�

гають на CIF продавця. Якщо

при постачанні на умовах FOB

визначальним є момент перетину

товаром поручнів судна, після

чого ризик втрати або пошко�

дження товару, а також право

власності на товар переходить до

покупця, то при умовах CIF у мо�

мент завантаження до покупця

переходить тільки ризик, тоді як

право власності на товар аж до

моменту подачі вантажних доку�

ментів на оплату залишається у

продавця, якщо інше не обумо�

влене сторонами. Важливо також

враховувати, що обидва вказані

варіанти включають низку

обов'язкових послідовних дій

кожної зі сторін (наприклад, но�

мінація судна покупцем на умо�

вах FOB), і  будь�яка затримка

може мати вельми несподівані

правові наслідки, аж до припи�

нення контракту внаслідок його

невиконання. 

Декілька слів про контракт

морського перевезення. У міжна�

родній торгівлі виділяють дві ос�

новні форми таких контрактів,

залежно від того, хто, що, куди і

на яких умовах перевозить. У  ви�

падках тривалих або достатньо

регулярних перевезень таким

контрактом буде чартер (charter�

party), що регламентує взаємини

і  межі взаємної відповідальності

фрахтувальника і  перевізника.

Водночас підтвердженням ванта�

ження і  перевезення конкретно�

го товару до конкретного місця

призначення є коносамент (bill of

lading), разом з  яким, як прави�

ло, переходить власність або ти�

тул на товар, який дає змогу звер�

татися до  суду або до іншого

компетентного органу вирішення
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Деякі юридичні аспекти
торгівлі зерновими
ПАМ’ЯТКА ЗЕРНОТРЕЙДЕРУ Міжнародна торгівля відноситься до таких сфер бізнесу, які неможливо
«загнати» в рамки правової системи окремо взятої держави, оскільки на неї мають вплив як внутрішнє
національне законодавство країни�експортера або імпортера, так і величезний масив міжнародних
норм, правил і звичаїв, включаючи величезну кількість варіантів, можливостей і комбінацій.

Перший і основний
чинник міжнародної
торгової операції – це
безпосередньо торговий
контракт. Він може
обмежуватися десятьма
реченнями,  а може і
перевищувати кілька
сотень сторінок,
регламентуючи
найдрібніші деталі і
нюанси операції.

Рік України 
в Казахстані
Українська делегація на чолі з
Президентом України Віктором
Ющенком 5!6 березня 2008
року взяла участь у відкритті
Року України в Республіці Ка!
захстан. Це є продовженням
партнерських стосунків між кра!
їнами, зокрема відповіддю на
проведення Року Республіки Ка!
захстан в Україні, започаткова!
ного торік 2 лютого в ході офі!
ційного візиту в Україну Прези!
дента Казахстану Нурсултана
Назарбаєва. Під час заходів об!
говорювалися питання укра!
їнсько!казахстанської співпраці
в енергетичній, транспортній,
сільськогосподарській, науко!
во!технічній та інших сферах.
Окрему увагу приділено реалі!
зації Плану дій Україна!Казах!
стан на 2007!2008 роки. 

Імпорт зернових
майже незмінний
Білорусь в 2007 році імпортува!
ла 589,1 тис. тонн зернових
культур, що на 0,9% менше,
ніж у попередньому році, пові!
домляє Міністерство статистики
і аналізу цієї країни.
У Мінстаті уточнили, що у вар!
тісному вираженні за рік імпор!
товано зернових на $142,5 млн.,
що на 29,4% більш ніж за 2006
рік. Середня ціна імпорту 1 тон!
ни зернових у 2007 році стано!
вила $241,9, що на 30,5% біль!
ше, ніж у 2006 році.
Найбільший обсяг зернових в
цьому періоді був ввезений до
Білорусі з Казахстану – 212,7
тис. тонн на суму $38,2 млн. (і у
натуральному, і у вартісному
вираженні це в 1,9 разу більше,
ніж у 2006 році).
Крім того, торік  205,4 тис. тонн
зерна було ввезено з України
(на 32% менше, ніж у 2006
році) на $44 млн. З Росії за 2007
рік було імпортовано 118,3 тис. т
зерна (на 75,8% більше, ніж у
2006 році) на $30,3 млн.
У Молдавії в 2007 році було
придбано 14,9 тис. т зерна, в Па!
кистані – 11,3 тис. т. Білорусь ку!
пувала також зерно в Литві, Ін!
дії, Франції, Німеччині, В'єтнамі,
Чилі, Угорщині, Таїланді, США.

Росія збільшила 
експорт пшениці
Росія в січні 2008 р. збільшила
експорт пшениці на 56,7%. 
Згідно з даними митної стати!
стики, експорт становив 893
тис. тонн (на $286,2 млн.) проти
535,2 тис. т (на $98,7 млн.) в
січні 2007 р. Імпорт становив
22,3 тис. т (на $5,7 млн.) проти
20,2 тис. т (на $2,7 млн.). 
Імпорт ячменю за січень збіль!
шився до 21,2 тис. т (на $8,8
млн.) проти 6,1 тис. т (на $1,1
млн.) за січень 2007 р., кукуру!
дзи – до 9,8 тис. т (на $5,4 млн.)
проти 2 тис. т (на $2,3 млн.). 
Усього в січні ц.р. Росія імпорту!
вала зернових на $32 млн. про!
ти $11,4 млн. в січні 2007 р.



спорів з вимогою про  компенса�

цію за втрату або пошкодження

товару в процесі перевезення.

Обидві форми часто використо�

вуються одночасно, тому для сто�

рін торгової операції дуже важли�

во чітко визначати, з  ким з пере�

візників і  за яким із контрактів

вони зв'язані, оскільки це буде

визначальним чинником для мо�

жливості отримання компенсації,

притягнення перевізника до  від�

повідальності і визначення лімі�

тів відповідальності останнього

через інкорпоровані в  контракт

ті чи інші міжнародні правила і

конвенції (наприклад, Гаазькі

правила 1924  р. або доповнені в

1968  р. Гаазько�вісбійські прави�

ла (Hague Rules 1924 or Hague�

Visby Rules 1968), які можуть по�

різному інтерпретувати ті або

інші аспекти відповідальності

сторін). 

Розрахунки 
при торгових 
операціях 
РЕЗУЛЬТАТОМ будь�якої опера�

ції, на який націлений продавець,

є розрахунки між сторонами і

взаємини, що виникають при їх

здійсненні. Разом з добре відо�

мою національному виробникові

формою розрахунків шляхом

банківського переказу, яка часто

є єдино прийнятним і зрозумілим

варіантом як для нього самого,

так і для місцевих фіскальних ор�

ганів, хотілося б звернути увагу

на дві найбільш популярні в  між�

народній практиці форми розра�

хунків – інкасо та акредитив, а

також деякі аспекти їх застосу�

вання, які можуть як полегшити,

так і  значно ускладнити життя

учасникам торгових операцій. 

Інкасо, або «гроші проти до�

кументів» (cash against docu�

ments) є простішим і  менш доро�

гим способом розрахунків, при

якому платіж проводиться бан�

ком покупця проти пакету від�

вантажувальних документів на

товар, наданих продавцем після

відвантаження; при цьому кожна

із сторін знаходиться в менш за�

хищеній позиції, оскільки несе

як ризик несплати (продавець),

так і ризик неотримання товару

(покупець). З іншого боку, при

інкасовій формі розрахунків про�

давець неминуче стикається з си�

туацією, коли він вже не має на

руках документів, які підтвер�

джують право власності на товар,

але ще не отримав оплату, що

спричиняє достатньо високий

ризик не отримати оплату взага�

лі, при цьому вже не маючи мо�

жливості розпорядитися власним

товаром, тому ця форма зручні�

ша і  практичніша в тому випад�

ку, якщо ви упевнені в  вашому

контрагентові або працюєте з

ним не перший рік. 

Більший захист або упевне�

ність продавцеві дає акредитив

(letter of credit or documentary cre�

dit), що являє собою гарантоване

зобов'язання банку покупця про�

вести платіж на користь продав�

ця за умови надання останнім

вказаних в  акредитиві докумен�

тів і дотримання інших умов ак�

редитиву. Не дивлячись на види�

му простоту і зручність цієї фор�

ми розрахунків, в  подібній тран�

закції дуже важлива роль відво�

диться безпосередньо банкам: як

банку�емітенту (issuing bank), так

і банку, який підтверджує акреди�

тив (confirming bank), якщо засто�

совується його підтверджена

форма (confirmed letter of credit).

Банки суворо дотримуються

власних правил і звичаїв, які

склалися в  банківській практиці,

до того ж, їхній підхід до  перевір�

ки документів і здійснення плате�

жу є суто формалістичним, ос�

кільки вони не зобов'язані брати

до уваги положення торгового

контракту між сторонами, якщо

такі суперечать отриманим ін�

струкціям або відкритому акреди�

тиву. Таким чином, продавець, як

і раніше, ризикує не отримати

оплату товару, якщо в документах

є хоч щонайменші різночитання,

а таких випадків, як показує

практика, на жаль, переважна

більшість. При акредитивній

формі розрахунків також потріб�

но приділяти належну увагу часу

відкриття акредитиву, тому що з

ним пов'язаний цілий ряд по�

дальших дій (або можливості пра�

вомірного ухилення від таких дій)

обох сторін, а також стежити за

відповідністю умов акредитиву

положенням контракту і змінам

або доповненням, які вносяться,

щоб не потрапити в  ситуацію,

коли відкритий акредитив карди�

нально відрізнятиметься від пе�

редбаченого контрактом, проте

вважатиметься робочим і  кон�

трактним. 

Вирішення спорів 
В ПРОЦЕСІ виконання торгових

контрактів в  практиці кожного

трейдера рано чи пізно виника�

ють розбіжності або проблемні

ситуації, при яких неодноразово

доводиться стикатися з  небажан�

ням контрагента йти на компро�

міс. Результатом подібних спорів

можуть стати як тривалі судові

розгляди, так і популярніша в

міжнародній торгівлі альтернати�

ва судам  – міжнародні комерцій�

ні арбітражі. У зерновій торгівлі

таким інструментом є арбітраж

ГАФТА, за допомогою якого здій�

снюється арбітрування спорів

між всіма учасниками зернової

торгівлі, які використовують

стандартні форми контрактів

ГАФТА. Спори вирішуються тре�

тейськими суддями (арбітрами),

кожний з яких є досвідченим екс�

пертом у сфері міжнародної тор�

гівлі і  отримав відповідну квалі�

фікацію ГАФТА. Розгляд справи

в  арбітражі ГАФТА проводиться

відповідно до Арбітражних пра�

вил ГАФТА №125, у  основу яких

покладений Арбітражний акт Ве�

ликобританії 1996  року. 

Арбітраж ГАФТА має двоетап�

ну структуру і, на відміну від ба�

гатьох інших арбітражних інсти�

тутів, надає сторонам можливість

апеляційного перегляду рішень в

рамках однієї і  тієї ж організації.

На першому етапі розгляду (first

tier arbitration) спір розглядається

трибуналом у складі одного або

трьох арбітрів, і, як правило, рі�

шення ухвалюється на підставі

письмових свідоцтв і  документів,

наданих сторонами. При перегля�

ді справи в порядку апеляції (ap�

peal) ГАФТА призначає Апеляцій�

ну панель (Board of Appeal) у

складі трьох або п'яти арбітрів з

числа членів Апеляційної комісії

ГАФТА, яка знов розглядає спір,

які при цьому діють без урахуван�

ня матеріалів попереднього роз�

гляду. 

* * *

ЗВИЧАЙНО ж, усі перераховані

вище деталі – тільки мала части�

на того величезного спектру пи�

тань, про  які потрібно пам'ятати

при укладенні торгових контрак�

тів. Оскільки всі необхідні аспек�

ти відразу охопити неможливо,

ми не піднімали такі питання, як

страхування товару, специфіка

взаємин з  брокерами, агентами,

стивидорами і  вантажовідправ�

никами, інспекція товару при

вантаженні і  вивантаженні, не�

виконання або неналежного ви�

конання зобов'язань, обставини

непереборної сили, національне

регулювання експорту товарів і

особливості митного оформлен�

ня і т.п. 

Юридична фірма «АGA Partners»
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При інкасовій формі
розрахунків продавець
неминуче стикається з
ситуацією, коли він вже
не має на руках
документів, які
підтверджують право
власності на товар, але
ще не отримав оплату,
що спричиняє достатньо
високий ризик не
отримати оплату взагалі

Більший захист або
упевненість продавцеві
дає акредитив, що являє
собою гарантоване
зобов'язання банку
покупця провести платіж
на користь продавця за
умови надання останнім
вказаних в  акредитиві
документів

Казахстанський 
ринок зерна
За даними Міністерства
сільського господарства РК ,
на 1 березня 2008 р на елева!
торах в наявності є близько
5,5 млн. тонн зерна, зокрема
4,8 млн. тонн продовольчої
пшениці. Водночас урядовці
закликають акимів спільно з
керівниками борошномель!
них комбінатів створювати
запаси сировини, оскільки, зі
слів  аграрного міністра Ах!
метжана Єсимова, напружен!
ня на зерновому ринку і далі
зростатиме, на що вказують і
міжнародні аналітики. 
«Особливо хочу звернути
увагу на необхідність раціо!
нального і цільового викори!
стання зерна стабфондів», –
підкреслює глава МСГ
Казахстану. – Треба чітко зро!
зуміти, що вони ніяк не мо!
жуть бути постійними поста!
чальниками зерна борошно!
мельним комбінатам. Я це го!
ворю тому, що останнім ча!
сом почали надходити чи!
сленні листи і від борошно!
мельних комбінатів і від аки!
мів про виділення зерна зі
стабфондів». 
Міністр нагадав, що у респу!
бліці зберігаються стабільні
ціни на хліб завдяки стабфон!
дам зерна. Наразі з 400 тис.
тонн зерна, зібраного в стаб!
фондах, витрачено 100 тис.
тонн. 
На думку експертів, зокрема
АТ «НК «Продовольча кон!
трактна корпорація», експорт!
на виручка Казахстану від
продажу зерна у найближчі
3!4 роки досягне $5 млрд. 
Для цього слід вирішити низ!
ку проблем. Зокрема, змен!
шити витрати з транспорту!
вання зерна. Тому корпорація
прагне повніше використову!
вати каспійський маршрут. З
цією метою проведена рекон!
струкція морського терміналу
в Актау, удвічі збільшена його
пропускна спроможність. Та!
кож в Азербайджані казах!
станською стороною побудо!
ваний зерновий термінал,
аналогічні комплекси буду!
ються в іранському порту
Амірабад і чорноморському
порту Поті. 
У перспективі компанією на!
мічається створити зерновий
термінал в порту Хомейні і
придбати термінал в одному
з чорноморських портів
України. 



ІСТОТНЕ зростання вартості зер�

нових тісно пов'язане з рекордни�

ми цінами на нафту і золото, а та�

кож зі збільшеною активністю ін�

вестиційних фондів на низці ос�

новних бірж, що торгують відпо�

відними ф'ючерсами. Перерахова�

ні чинники, а також невеликий

обсяг поточних запасів високоя�

кісної північноамериканської ярої

пшениці призвели до того, що

ціни на ф'ючерси в Міннеаполісі

сягнули історичного максимуму.

Так, перевищення денних обме�

жень на зміну ціни час від часу

призводило до припинення торгів

на всіх трьох американських бір�

жах з продажу ф'ючерсів. На пев�

ному етапі торгів сорт Дурум і ви�

сокоякісні сорти пшениці торгу�

валися за ціною, що удвічі переви�

щує вартість інших сортів, зокре�

ма, офіційна ціна північноамери�

канської ярої пшениці сягала

$1000 за тонну (ціна FOB). 

Ринок також підігрівався чут�

ками про обмежувальні заходи

щодо експорту зерна, що вжива�

ються окремими державами, і

пов'язані з впливом значного

збільшення обсягу експортних по�

ставок на зростання внутрішніх

цін. Навіть сприятливий прогноз

на майбутній урожай по світу в ці�

лому не може подолати тенденцію

до підвищення цін. 

У лютому також підвищилися

експортні ціни на кукурудзу, що

певною мірою було зумовлено

збільшенням вартості пшениці і

попитом, що не зменшувався. Ра�

зом з тим, значення фундамен�

тальних факторів, що визначають

ринкову кон'юнктуру, залишили�

ся практично незмінними. На

ринках інших зернових культур

спостерігалися змішані тенденції,

зокрема ціна ячменю знижувала�

ся останнім часом, в той час як

вартість сорго незначно зросла.

Світове 
виробництво 
зернових 
у 2007/08 МР 
ЗА ОЦІНКАМИ IGC, світове ви�

робництво зернових становить

1659 млн. тонн, це на 2 млн. біль�

ше, ніж січневі оцінки і на 5,5%

більш ніж минулого року. Урожай

пшениці багатьох розчарував, зате

урожай кукурудзи побив усі ре�

корди. Світове споживання знахо�

диться на рівні в 1676 млн. тонн.

На виробництво етанолу буде ви�

трачено близько 94 млн. тонн ку�

курудзи і 6 млн. тонн інших куль�

тур. За новими оцінками сукупні

перехідні запаси становлять 247

млн. тонн, що на 3 млн. більше

ніж минулого року. Але, на жаль,

ця цифра все ще є найнижчою за

останні 30 років. Не дивлячись на

високі ціни, прогноз по світовій

торгівлі підвищено на 1 млн. і ста�

новить 228 млн. тонн, що на 7

млн. більше торішнього значення.

Поставки пшениці знизяться, але

обсяг укладених контрактів на за�

купівлю сорго і кукурудзи зросте.

Пшениця. За оцінками IGC,

сукупне виробництво пшениці в

2007 році становить 607 млн. тонн,

збільшившись на 1 млн. порівняно

з попереднім роком. Світове спо�

живання залишається на рівні 611

тонн на рік. Не дивлячись на те,

що використання пшениці в про�

довольчих цілях все ще знаходить�

ся на найнижчому рівні за останні

12 років, в 2007 році спостерігалося

зростання в 0,8% порівняно з сезо�

ном 2006/2007. Прогноз по пере�

хідних запасах в 5 країнах, що є ос�

новними експортерами зернових,

підвищений на 2 млн. до рівня в 27

млн. тонн у зв'язку із збільшенням

очікуваного урожаю в Австралії і

незначним обсягом експорту з

боку країн ЄС. Величина амери�

канських запасів оцінюється на

рівні 7,4 млн. тонн, знаходячись на

найнижчому рівні за період з 1947

року до сьогодні. Світовий торго�

вий оборот у 2007/2008 році, за очі�

куваннями, становитиме 104 млн.

тонн, що на 6 млн. менше торіш�

нього показника. Безперервне зро�

стання продажів в США підвищи�

ло їх прогноз на експорт, продажі

пшениці в ЄС збільшилися в лю�

тому внаслідок зростання конку�

рентоспроможності, аргентинсь�

кий експорт повинен також збіль�

шитися після початку видачі уря�

дом дозволів на експорт. 

Кукурудза. Хороший урожай

в Бразилії більш ніж компенсував

втрати в Аргентині і тепер оцінка

світового виробництва зерна ста�

новить 766 млн. тонн, підвищив�

шись на 1 млн. порівняно з попе�

реднім роком. Світове споживан�

ня не змінилося і становить 776

млн. тонн не дивлячись на безпе�

рервне зростання цін. Попит з

боку тваринницького сектора за�

лишається вельми значним навіть

в країнах, що розвиваються, зрос�

тає також обсяг кукурудзи, вико�

ристаної для виробництва етано�

лу. Передбачувані запаси до кінця

року становитимуть 101 млн.

тонн, включаючи 36,5 млн. в

США. Обсяг торгівлі становитиме

97 млн. тонн, на 1 млн. більше січ�

невого результату, відображаючи

стійкий попит з боку  Євросоюзу,

Південної Америки і Східної Азії.

Продажі американського зерна

можуть сягнути рекордного обсягу

в 62 млн.тонн, але прогноз за об�

сягом продажів китайської куку�

рудзи знизився, так само як і

прогноз по Аргентині зважаючи

на очікування нижчого урожаю.

Бразилія чекає експорту в 10%

млн. тонн, що близько до рекор�

дного торішнього результату.

Прогноз світового
виробництва 
зернових у 2008 р. 
БІЛЬШІСТЬ основних виробни�

ків зернових в 2008 році збільшать

посівні площі, відведені під пше�

ницю, чому дуже сприяє безпе�

рервне зростання цін. Прогноз по

виробництву пшениці становить

646 млн. тонн, на 42 млн. тонн

більше, ніж у 2007 році. Погодні

умови в більшості районів посад�

ки озимої пшениці в ЄС і СНД за�

лишаються сприятливими, але в

США недостатність опадів у пів�

денних долинах викликає деякі

сумніви, а заморозки на півночі

Китаю можуть негативно позна�

читися на врожаї. Районам посад�

ки ярої пшениці в Північній Аме�

риці істотно не вистачає вологи. 

Світове виробництво кукуру�

дзи, за оцінками, буде на 3% мен�

ше, ніж в 2007. У США спад на 5%

прогнозується у зв'язку з планами

фермерів розширити посівні пло�

щі під сою, пшеницю і інші куль�

тури. Виходячи з достатніх водних

запасів і стабільного попиту, мож�

на чекати значного зростання ви�

робництва кукурудзи в ЄС. 

Сукупне виробництво ячме�

ню, за прогнозами, збільшиться

на 2% за рахунок країн СНД і ЄС.
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ПРОГНОЗ У лютому цього року, зазначають експерти Міжнародної
Зернової Ради (IGC), ціни на зернові і олійні культури досягли нових
висот. Різке зростання цін на пшеницю, кукурудзу, рис і олійні культури
особливо позначається на економіці країн, що розвиваються. Деякі з них
вже вжили заходів як зі скорочення імпортних тарифів, так і з
субсидування деяких продуктів масового вжитку.

IGC: Світове виробництво зернових

Підготував Артем Житков

За матеріалами «Зерно на IDK.RU»

Таблиця 1. Світове виробництво кукурудзи, млн. тонн
Країна 2007 (оцінка) 2008 (24.01.08) 2008 (28.02.08)
Європа 65.1 57.0 57.0

ЄС�27 55.2 47.7 47.7
Франція 12.9 15.3 15.3
Німеччина 3.2 3.5 3.5
Угорщина 8.2 4.0 4.0
Італія 9.0 9.0 9.0
Румунія 8.5 3.5 3.5
Іспанія 3.5 3.4 3.4
Сербія 6.4 5.5 5.5

СНД 12.7 13.7 13.7

Україна 6.4 7.4 7.4
Інші країни СНД 6.3 6.3 6.3 

Північ. і Центр. Америка 301.9 370.3 369.6

Канада 9.0 11.6 11.6
Мексика 22.0 23.2 22.5
США 267.6 332.1 332.1

Південна Америка 81.6 82.2 82.9

Аргентина 21.8 21.5 20.5 
Бразилія 51.4 51.8 53.5
Ближній Схід 4.2 4.8 4.8
Туреччина 3.0 3.6 3.6

Дальній Схід і Півд. Азія 187.8 189.9 189.9

Китай 145.5 145.0 145.0
Індонезія 6.7 7.0 7.0
Філіппіни 6.1 6.7 6.7
Індія 15.0 16.3 16.3

Африка 44.3 46.7 47.5

Єгипет 5.9 6.0 6.0
Ефіопія 4.0 4.0 4.0
Нігерія 7.8 7.0 6.5

ЗАГАЛОМ У СВІТІ 698.0 765.2 766.0

Таблиця 2. Світове виробництво пшениці, млн. тонн
Країна 2007 (оцінка) 2008 (24.01.08) 2008 (28.02.08)
Європа 129.5 124.6 124.7

ЄС�27 125.1 120.0 120.1
Франція 35.4 33.0 33.0
Німеччина 22.4 20.9 20.9
Італія 6.5 7.4 7.2
Польща 7.1 8.4 8.4
Румунія 5.0 2.9 2.9
Іспанія 5.6 6.3 6.3
Великобританія 14.7 13.1 13.1

СНД 85.5 92.8 93.3

Казахстан 12.5 15.5 16.0
Росія 45.0 49.4 49.4
Україна 13.8 13.9 13.9

Північ. і Центр. Америка 77.8 79.6 79.6

Канада 25.3 20.1 20.1
США 49.3 56.2 56.2

Південна Америка 19.1 21.8 21.8

Аргентина 14.6 15.5 15.5 
Ближній Схід 42.0 39.7 39.2

Іран 14.8 15.0 15.0
Туреччина 17.5 15.5 15.5

Дальній Схід і Півд. Азія 203.2 211.9 212.5

Китай 104.5 106.0 106.0
Індія 69.4 74.9 75.5
Пакистан 21.7 23.3 23.3

Африка 24.2 19.2 19.2

Єгипет 8.3 8.3 8.3
Марокко 6.3 1.5 1.5

Океанія 11.0 13.0 13.4

Австралія 10.6 12.7 13.1
ЗАГАЛОМ У СВІТІ 592.3 602.5 603.6



Білорусь замовила
насіння ріпаку
ДЕРЖАВНЕ замовлення на на�

сіння ріпаку в Білорусі в 2008 році

збільшенj порівняно з 2007 роком

на 81,5% до 249,5 тис. т, зокрема

для організацій концерну «Бел�

держхарчопром» – 98 тис. т. Про

це йдеться в постанові Ради Міні�

стрів Республіки Білорусь  №318,

Раніше на поточний рік держ�

замовлення передбачалося в

об'ємі 133 тис. т.

Згідно з рішенням уряду, в

2009 році держзамовлення на цю

продукцію передбачається збіль�

шити до 315 тис. т, в 2010 році –

до 390 тис. т.

Держзамовлення встановлю�

ється для завантаження виробни�

чих потужностей олієдобувних ор�

ганізацій республіки сировиною і

забезпечення потреб республіки в

ріпаковій олії.

За прогнозами Міністерства

сільського господарства і продо�

вольства Білорусі,  валовий збір

насіння ріпаку поточного року

становитиме близько 430 тис. т.

Основний обсяг  (близько 370 тис.

т) буде поставлений для проми�

слової переробки.

Згідно з державною програ�

мою розвитку олієжирової галузі

Білорусі, виробництво насіння то�

варного ріпаку в країні до 2010

року повинно зрости до 800 тис.

тонн. 

Для задоволення потреби рес�

публіки в ріпаковій олії як на хар�

чові цілі, так і на технічні (в першу

чергу, для виробництва біопалива)

передбачено розширення до 2010

року частки посівних площ під

цією культурою до 5�7% в

загальній структурі посівних площ

Білорусі і до 8�12% – до 2015 року.

Казахстан
визначив 
розмір і час 
ПОСТАНОВОЮ уряду Республі�

ки Казахстан від 23 січня поточ�

ного року затверджені правила ви�

плати субсидій сільгоспвиробни�

кам у 2008 році. 

Правилами визначені порядок

виплати субсидій сільськогоспо�

дарським товаровиробникам на

підвищення врожайності і якості

продукції рослинництва і прид�

бання паливно�мастильних мате�

ріалів, добрив (за винятком орга�

нічних), протруйників насіння і

гербіцидів для проведення весня�

но�польових і збиральних робіт. 

Для реалізації виплат субсидій

з республіканського бюджету буде

виділено 12,8 млрд тенге (1 гривня

= 23,8909 казахських тенге).

Виплата субсидій здійснюєть�

ся один раз на рік відповідно до

розміру субсидій на 1 гектар, за�

твердженого Мінсільгоспом, під

пріоритетні для кожної області

сільськогосподарські культури.

При цьому розмір субсидій на 1

гектар за видами пріоритетних

сільськогосподарських культур є

єдиним для всіх областей і міста

Астани.

Водночас слід зауважити, що

порівняно з минулим роком змен�

шується виплата державних суб�

сидій на один гектар колосових,

зернових, озимини, – з 660 до 586

тенге. 

Проте цього року додалася по�

зиція «кукурудза на зерно». За нею

виділяється 1580 тенге на 1 гектар. 

Також цього року виділили в

окрему позицію баштанні. Вони

субсидуються на одному рівні з

овочами – 8000 тенге. Крім того,

з'явилася нова позиція – карто�

пля, на яку виділяється 1250 тенге

на 1 гектар. Раніше субсидій за

нею не виплачували. 

Видача субсидій починається з

травня після закінчення посівної,

коли підуть сходи і будуть складе�

ні акти міжвідомчими комісіями. 

Уряд Молдови
підстрахувався
УРЯД республіки Молдова за�

твердив список ризиків і об'єктів

сільського господарства, що під�

лягають субсидійованому стра�

хуванню цього року. 

У республіці планують страху�

вати від надмірної посухи, граду,

низьких температур, повеней, ви�

мушеного забою худоби (за вка�

зівкою ветеринарної служби), за�

гибелі тварин і птиці від будь�

яких природних катаклізмів. Слід

зазначити, що перелік ризиків не

був змінений порівняно з 2007 ро�

ком. 

А кількість об'єктів, які можна

буде страхувати цього року, скоро�

тилася. Цукрові буряки і кукуру�

дза, соняшник і овочі, тютюн і

озима пшениця, ячмінь і ріпак �

ось ті культури, за які можна буде

отримати субвенції, якщо скла�

дуться погані погодні умови. На

допомогу від держави можуть роз�

раховувати землевласники і в тому

випадку, якщо застрахують багато�

річні насадження (виноградники,

сади, плодові розплідники). 

Крім того, уряд запропонував

виплачувати страхові ризики за

домашніх тварин і птицю. 

Як сказано в пояснювальній

записці, з кожним роком інтерес

до страхування у фермерів зрос�

тає. Особливо після торішньої за�

сухи. У зв'язку з цим уряд вирішив

зберегти умови страхування: 80%

від суми внеску вносить держава,

решту � страховик. 

Держбюджет Молдови на цей

рік передбачає 18 млн. леїв (1 грив�

ня = 2,1655 молдавських леїв) на ви�

плати страхових внесків. 

ТОРІК зібрано найвищий за

останні п'ять років урожай –

близько 82 млн. тонн зерна,

більш ніж на 3 млн. тонн вище

за рівень 2006 року. В рамках

нацпроекту «Розвиток АПК»

фактичне зростання виробниц�

тва м'яса становило 13,2% (план

– 7%), молока – 4%, стабілізу�

валося поголів'я великої рогатої

худоби. 

Для будівництва і рекон�

струкції 2 тис. 140 тваринниць�

ких комплексів і ферм учасни�

ки нацпроекту залучили понад

215 млрд. рублів. Загальний об�

сяг інвестицій в галузь переви�

щив 500 млрд. рублів. 

За два роки «Росагролізинг»

поставив в господарства 105

тис. голів племінної великої ро�

гатої худоби і устаткування для

модернізації понад 266 тис. ско�

томісць. 

«Особистим підсобним і

фермерським господарствам, а

також сільськогосподарським

споживчим кооперативам вида�

но 460 тис. кредитів на суму 92

млрд. рублів, що в десятки разів

більше, ніж у 2005 році», – пові�

домив міністр.

В ході нацпроекту також

створено 3 тис. 840 кооперати�

вів (150,6% до планового показ�

ника). Приріст обсягу реалізації

продукції за 2007 рік на один

кооператив становив майже

21%. Введено експлуатацію по�

над півтора мільйони кв. метрів

житла для 32 тис. 700 молодих

фахівців. 

Відповідно до Державної

програми розвитку сільського

господарства і регулювання

ринків сільгосппродукції, сиро�

вини і продовольства на 2008�

12 рр., належить забезпечити

житлом громадян, які прожива�

ють в сільській місцевості, об�

сягом 1 мільйон 489 тис. м2, 45%

з яких призначені для молодих

фахівців». 

У 2008 році планується за�

побігти вибуттю з  обороту

сільськогосподарських угідь 700

тис. га. 

Обсяг внесення мінеральних

добрив планується на рівні

2 млн. тонн в діючій речовині,

що на 11% більше, ніж минуло�

го року. 

За розрахунками, виробниц�

тво худоби і птиці в живій масі

цього року має збільшитися на

330 тис. тонн і досягти 9 млн.

тонн. Обсяг виробництва моло�

ка зросте до 33 млн. тонн, тобто,

на 780 тис. тонн більше, ніж ми�

нулого року. Реалізація елітного

молодняку зросте на 15%, пито�

ма вага племінної худоби стано�

витиме в загальному поголів'ї

8,3%. З федерального бюджету

на ці цілі буде спрямовано 2

млрд. 700 млн. рублів. Плануєть�

ся поставити за лізингом 50 тис.

голів племінної худоби і устатку�

вання для 65 тис. скотомісць. 

У 2008 році питому вагу пло�

щі, яка засівається елітним на�

сінням, планується довести до

8% в загальній площі посівів (у

2007 році – 7%). У федерально�

му бюджеті на це передбачено

477 млн. рублів. 

З метою створення власної

кормової бази в районах Край�

ньої Півночі будуть виділені

субсидії у розмірі 400 млн. ру�

блів для забезпечення насінням.

За словами О.Гордєєва, продов�

житься робота щодо підвищен�

ня доступності кредитів, вклю�

чаючи малі форми господарю�

вання на селі. Прогнозується,

що обсяг субсидійованих креди�

тів у 2008 році становитиме 279

млрд. руб., зокрема коротко�

строкових – 120 млрд. руб., ін�

вестиційних, – 129 млрд. руб., а

для малих форм господарюван�

ня – 30 млрд. руб. На субсиду�

вання кредитів буде направлено

з федерального бюджету 31

млрд. руб. 

Починаючи з цього року, та�

кож субсидуватимуться кредити

на розвиток альтернативної зай�

нятості на селі – сфера послуг,

агротуризм, народні промисли і

ремесла, переробка дикорослої

сировини та інші. 

Для оновлення парку сіль�

госптехніки в 2008 році плану�

ється придбати 23 тис. тракто�

рів, 7,9 тис. зернозбиральних

комбайнів і 3 тис. кормозби�

ральних комбайнів. Крім того,

Держпрограмою передбачені

кошти на збільшення статутно�

го капіталу ВАТ «Росагролі�

зинг» у розмірі 8 млрд. рублів. 

Цього року почнеться фор�

мування Єдиної системи ін�

формаційного забезпечення аг�

ропромислового комплексу і

служби сільськогосподарського

консультування, основним зав�

данням якої є сприяння впро�

вадженню найсучасніших тех�

нологій. Для перепідготовки і

підвищення кваліфікації фахів�

ців АПК вже в 2008 році ство�

рюються навчально�методичні

центри, де щорічно навчати�

муться понад 50 тис. фахівців,

зокрема понад 4 тисячі керів�

ників. 

Загальний обсяг фінансу�

вання з федерального бюджету

на поточний рік – 76 млрд. 300

млн. рублів. 
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Олексій ГОРДЄЄВ

Підсумки та прогнози російського АПК

Державна допомога аграріям у країнах СНД

СТАТИСТИКА За інформацією міністра сільського господарства Росії
Олексія Гордєєва від 6 березня 2008 року, торік обсяг виробництва
сільгосппродукції зріс на 3,3%, зокрема в тваринництві – на 4,8%. Індекс
виробництва харчових продуктів становив 106,1%. 



Офіційно стартував
Всеукраїнський
конкурс «100 кращих
товарів України»
З 1 лютого 2008 року офіційно
оголошено про початок прове!
дення Всеукраїнського конкурсу
якості продукції (товарів, робіт,
послуг) – «100 кращих товарів
України».
У рамках Конкурсу у 2008 році
визначаються кращі продукція
(товари, роботи, послуги) за
такими номінаціями: продукти
(продовольчі товари, проми!
слові товари для населення, то!
вари виробничо!технічного
призначення), роботи та послу!
ги (фінансові та банківські по!
слуги, послуги громадського
харчування (їдальні, бари,
кафе, ресторани), побутові по!
слуги, послуги страхування, ту!
ристичні та готельні послуги, ко!
мунальні послуги, медичні по!
слуги, послуги з навчання, кон!
цертно!театральні послуги, кон!
салтингові).
Вводиться додаткова нагорода
«Краща питна вода» у розрізі
номінацій: продукція (для фасо!
ваної води), роботи та послуги
(для централізованого госпо!
дарсько!питного водопоста!
чання).
Основними завданнями Кон!
курсу є:
– визначення на конкурсній ос!
нові кращих зразків українсь!
кої продукції (товарів, робіт,
послуг);
– сприяння виробництву висо!
коякісної й конкурентоспро!
можної вітчизняної продукції,
насичення якісною продукцією
ринків України, задоволення
потреб та очікувань споживачів, 
– підтримки ініціатив і зусиль
товаровиробників щодо поліп!
шення якості продукції;
– створення сприятливих умов
щодо розробки та впроваджен!
ня на підприємствах, в організа!
ціях та установах України си!
стем управління якістю, систем
екологічного управління, а та!
кож інших сучасних систем
управління;
– поширення та пропагування
досвіду підприємств та органі!
зацій, які виробляють якісну
продукцію;
– підвищення інформованості
органів влади, підприємств (ор!
ганізацій), громадських органі!
зацій, засобів масової інформа!
ції та населення щодо якісної
вітчизняної продукції та її ви!
робників. 
Нагадаємо, що цей конкурс є
національним та єдиним дер!
жавним конкурсом в Україні і
проводиться щорічно на загаль!
нодержавному та регіонально!
му рівнях. Щороку переможці
регіонального етапу конкурсу
стають учасниками загально!
державного етапу. Наразі три!
ває прийом заявок в областях
на участь у регіональних етапах
Всеукраїнського конкурсу якості
продукції.
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У ПЕРЕРОБНІЙ промисловості

ціни зросли на 3,2%. Найбільше

(на 5,9�4,2%) подорожчала про�

дукція у металургійному вироб�

ництві і виробництві готових ме�

талевих виробів,  хімічному вироб�

ництві, виробництві транспортних

засобів та устаткування. У вироб�

ництві харчових продуктів, напоїв

та тютюнових виробів ціни зросли

на 3,4%, у т.ч. у виробництві олії та

тваринних жирів – на 11,8%, м'яса

та м'ясних продуктів – на 5,0%,

продуктів борошно�мельно�

круп'яної промисловості – на

4,4%, хліба та хлібобулочних виро�

бів – на 2,9%. На 3,0�2,1% подо�

рожчала продукція в обробленні

деревини та виробництві виробів з

неї, крім меблів, виробництві ін�

шої неметалевої мінеральної про�

дукції, гумових та пластмасових

виробів.

У виробництві та розподіленні

електроенергії, газу та води ціни

зросли на 1,6%, при цьому тарифи

на електроенергію підвищилися на

1,8%, теплоенергію – на 0,3%.

СТАТИСТИКА Держкомстат України обрахував та
оприлюднив дані щодо індексів цін на різні групи
товарів та послуги. За даними статистики, індекси
споживчих цін (ІСЦ) та цін виробників промислової
продукції (ІЦВ) у лютому становили 102,7% і 103,0%,
з початку року – 105,7% і 105,4% відповідно.

За матеріалами Держкомстату України

Експрес�випуск від 6 березня 2008 р.

Індекси цін на товари і послуги
в Україні у лютому 2008 року

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %

Товари та послуги
Лютий 2008 до

січня  
2008

грудня
2007

лютого
2007

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 102,7 105,7 121,9

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 103,9 108,4 133,5

Продукти харчування загалом 104,0 108,6 135,0
Хліб та хлібопродукти 103,5 106,5 126,5

Хліб 103,0 107,0 125,8
Макаронні вироби 102,8 104,2 123,5

М'ясо та м'ясопродукти 103,7 107,6 124,4
Риба та рибопродукти 102,2 104,2 112,9
Молоко 101,8 103,7 141,4
Сир і м'який сир (творог) 102,1 104,8 140,1
Яйця 98,6 105,1 173,7
Масло 100,6 101,6 141,6
Олія 109,0 114,6 195,1
Фрукти 107,4 113,6 174,4
Овочі, в тому числі картопля 108,1 127,2 162,8
Цукор 101,0 102,8 111,7
Безалкогольні напої 101,6 103,0 113,3
Алкогольні напої, тютюнові вироби 101,5 102,3 110,6
Одяг і взуття 100,0 100,1 102,1

Одяг 100,2 100,4 102,1
Взуття 99,7 99,6 102,0

Житло, вода, електроенергія, газ та інші
види палива 100,9 102,3 107,9

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 100,2 103,0 109,3

Утримання та ремонт житла 101,2 102,5 112,2
Водопостачання 100,5 103,6 110,3
Каналізація 100,9 104,4 111,9
Електроенергія 100,0 100,0 100,0
Природний газ 100,0 100,0 100,0
Гаряча вода, опалення 100,9 102,3 106,8

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 100,8 101,3 104,1

Охорона здоров’я 102,5 104,9 116,4
Медичні товари, ліки та обладнання 101,5 102,8 112,0
Амбулаторні послуги 102,7 105,5 119,8

Транспорт 102,3 105,0 119,1
Паливо і мастила 99,5 100,7 138,0
Транспортні послуги: 104,3 108,2 118,6

Пасажирський залізничний транспорт 100,2 106,7 123,3
Пасажирський автодорожній транспорт 105,1 108,6 118,2

Зв’язок 99,9 99,9 98,4
Відпочинок і культура 101,0 101,8 105,2
Освіта 100,9 101,8 116,8
Ресторани та готелі 102,7 104,8 120,8
Різні товари та послуги 102,8 106,0 115,9

Товари та послуги
Лютий 2008 до

січня  
2008

грудня
2007

лютого
2007

ПРОМИСЛОВІСТЬ 103,0 105,4 125,6

Переробна промисловість 103,2 106,3 129,3

Виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів 103,4 105,9 129,5

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 105,0 110,5 131,6

Виробництво молочних продуктів та
морозива 99,9 101,1 141,2

Виробництво хліба та хлібобулочних
виробів 102,9 107,7 126,3

Виробництво цукру 97,9 99,0 95,8
Виробництво напоїв 102,2 102,6 113,3

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у лю�

тому ціни на продукти харчування

та безалкогольні напої зросли на

3,9%. Найбільше (на 8,1% та 7,4%)

подорожчали овочі та фрукти. Ціни

на олію та жири зросли на 6,1%, в

т.ч. олія подорожчала на 9,0%. На

3,7�1,8% стали дорожчими м'ясо та

м'ясопродукти, хліб і хлібопродук�

ти, риба та продукти з риби, сири

та молоко. Разом з цим відбулося

здешевлення яєць на 1,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду,

електроенергію, газ та інші види

палива зросли на 0,9%. Зростання

цін на транспорт в цілому на 2,3%,

в першу чергу, пов'язане з підви�

щенням вартості перевезень авто�

дорожнім транспортом (на 5,1%).

У сфері зв'язку відбулося знижен�

ня цін на 0,1% за рахунок здеше�

влення телефонного обладнання

на 0,6%.

Подорожчання в сфері охорони

здоров'я (на 2,5%) відбулося, в ос�

новному, за рахунок зростання

вартості санаторно�курортних та

амбулаторних послуг (на 4,6% та

2,7% відповідно). 

На 2,7�0,9% стали дорожчими

послуги ресторанів та готелів, від�

починку і культури, освіти.

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2007�08 рр. (до попереднього місяця)

Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2007�08 рр. (до попереднього місяця)  
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа

*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 204,00 1742,25 345,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 544,00 2032,63 402,50
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2007 DDU 44,00 7019,50 1390,00
Запорізька товарна біржа "Гілея"

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 800,00 1468,75 290,84 1223,96 242,37
Товарна біржа "Аграрна біржа" (м.Херсон)

*Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2007 FOB 22,00 11615,00 2300,00
Товарна біржа "Київська агропромислова біржа"

*Нут ГОСТ 8758�76 2007 FCA 70,00 2853,25 565,00
Товарна біржа "Львівська Універсальна" (м.Львів)

*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2007 DDU 20,00 1010,00 200,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)

*Солод ячмінний ГОСТ 29294�92 2007 FCA 40,00 3147,84 623,33
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2007 DAF 1470,07 1565,50 310,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 15739,00 1501,86 297,40
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)

*Насіння соняшнику 2 клас ГОСТ 22391�89 2007 DAF 20,00 4848,00 960,00
*Сорго ГОСТ 8759�92 2007 FOB 3000,00 1186,75 235,00

Форвард

Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 31.12.2008 FCA 112,00 19695,00 3900,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 30.04.2008 FCA 1520,00 1908,90 378,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 31.05.2008 CPT 54,40 8585,00 1700,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб/
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн. Цiна USD,

середня

min середня max

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

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

на Акредитованих товарних бiржах України 07 по 13 березня 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах 07 по 13 березня 2008 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 800,00 1450,00 1468,75 1500,00 290,84

Експортнi контракти*: СПОТ

Сорго ГОСТ 8759�92 2007 FOB 3000,00 1186,75 1186,75 1186,75 235,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2007 DAF 1470,07 1565,50 1565,50 1565,50 310,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 15739,00 1414,00 1501,86 1543,50 297,40
Нут ГОСТ 8758�76 2007 FCA 70,00 2853,25 2853,25 2853,25 565,00
Насіння соняшнику 2 клас ГОСТ 22391�89 2007 DAF 20,00 4848,00 4848,00 4848,00 960,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2007 DDU 64,00 1010,00 5141,53 7827,50 1018,12
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2007 FOB 22,00 11615,00 11615,00 11615,00 2300,00
Солод ячмінний ГОСТ 29294�92 2007 FCA 40,00 3147,84 3147,84 3147,84 623,33
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 204,00 1742,25 1742,25 1742,25 345,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 544,00 1969,50 2032,63 2070,50 402,50

Експортнi контракти*: Форвард

Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 31.12.2008 FCA 112,00 19695,00 19695,00 19695,00 3900,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 30.04.2008 FCA 1520,00 1908,90 1908,90 1908,90 378,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 31.05.2008 CPT 54,40 8585,00 8585,00 8585,00 1700,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб/
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

25 березня 2008 року о 10:00 у примі�

щенні великого конференц�залу Націо�

нальної академії наук України відбудеться

круглий стіл з питань розвитку біржо!

вого ринку України. 

Організаторами заходу виступають

Союз аграрних бірж України та Українська

аграрна конфедерація. До участі запроше�

ні: біржі�члени САБУ, громадські органі�

зації, які входять до УАК, – Українська

зернова асоціація, Всеукраїнський союз

сільськогосподарських підприємців, Асо�

ціація фермерів та приватних землевлас�

ників, НАЦУ «Укруцукор», «Укролія�

пром», а також представники державних

установ і організацій: Мінагрополітики,

Мінекономіки, секретаріатів Кабінету Мі�

ністрів і Президента України, народні де�

путати України, представники міжнарод�

них організацій, зокрема Світового банку.  

Адреса, за якою відбудеться круглий

стіл: м.Київ, вул.Володимирська, 55. 

АНОНС: «КРУГЛИЙ СТІЛ»

EXW Франко�завод (місце вказано)
FCA Франко перевезення (місце вказано)
CPT Перевезення оплачено до  (місце призначення вказано)
CIP Перевезення і страхування оплачено до (місце  вказано)
DAF Поставка до кордону (місце вказано)
DEQ Доставлено франко�причал  (порт призначення вказано)
FOB Франко�борт (порт відвантеження вказано)
DES Доставлено франко�судно (порт призначення вказано)
DDU Доставлено, мито не сплачено (місце призначення вказано)
DDP Доставлено, мито сплачено (місце призначення вказано)
CFR Вартість і фрахт (порт призначення вказано)
CIF Вартість, страхування і фрахт (порт призначення вказано)
FAS Франко вздовж борту судна (порт відвантаження вказано)

Довідково: Базиснi умови поставки
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З 18 по 21 березня 2008 року в
Москві пройдуть VI Міжнародний Форум
«Молочна Індустрія 2008» і VII Міжна!
родний Форум «М'ясна Індустрія 2008».
Форуми проводяться  під патронатом Мі!
ністерства сільського господарства РФ і
Торгово!промислової Палати Росії.
У виставковій експозиції буде предста!
влено: устаткування і технологічні рішен!
ня, інжиніринг і харчові інгредієнти, упа!
ковка і готова продукція, дитяче харчу!
вання, сировина, напівфабрикати, клі!
нінг і санітарна обробка, очисні споруди,
сертифікація і стандартизація.
В рамках форумів пройдуть науково!
практичні конференції. Для довідки: за
підсумками реєстрації слухачами конфе!
ренції «Молочна Індустрія» в 2007 році
були близько 400 фахівців молочної га!
лузі і молочного тваринництва. Невід'єм!
ною частиною Міжнародних форумів
«Молочна Індустрія» і «М'ясна Індустрія»
є Техсалон «Технології Третього тисячо!
ліття». За традицією відбудуться технічні
екскурсії на молочні ферми, тварин!
ницькі і переробні підприємства регіону.

* * *
18!21 березня 2008 року в Києві від!
будеться міжнародна спеціалізована ви!
ставка «Світ морозива та холоду»&»Мо!
лочна і м`ясна індустрія ХХІ століття». Ви!
ставка проходитиме у Міжнародному ви!
ставковому центрі. Організатори вистав!
ки: Міністерство аграрної політики Украї!
ни, Асоціація «Українське морозиво і за!
морожені продукти», Спілка молочних
підприємств України.

На виставці будуть представлені такі роз!
діли: виробництво морозива, молочна й
м`ясна продукція, заморожені напівфаб!
рикати, сировина, супутні галузі, техноло!
гічне, промислове, торгове, побутове хо!
лодильне та морозильне обладнння.
18 березня в рамках виставки «Молочна і
м`ясна індустрія ХХІ століття» відбудеться
V конференція м'ясного і м'ясоперероб!
ного бізнесу України «М'ясний бізнес
2008». Захід проводять Асоціація «Укра!
їнський клуб аграрного бізнесу» та нау!
ково!практичний журнал «М'ясний біз!
нес» за підтримки Мінагрополітики.
На конференції, зокрема, планується об!
говорити такі питання: законодавче регу!
лювання та державна політика на ринку
м'яса; перспективи українського тварин!
ництва в зв'язку із вступом України до
СОТ; логістика, особливості доставки та
зберігання м'яса та м'ясопродуктів; невід!
повідність вимог національних галузевих
стандартів до міжнародних норм та ін.

* * *
29 березня!5 квітня 2008 року в
м.Шарм!Ель!Шейх (Єгипет) пройде III
Міжнародний зерновий Саміт: Африка,
Азія, Європа. Саміт проводять Російський
Зерновий Союз спільно з Міністерством
сільського господарства Російської Феде!
рації за підтримки Міністерства економіч!
ного розвитку і торгівлі РФ, Торговельно!
промислової Палати РФ. 
У програмі Саміту розглядатимуться, зо!
крема, такі питання: структурні зміни світо!
вого продовольчого ринку; державна по!
літика і регулювання виробництва і ек!
спорту зерна в СНД; прогноз експорту зер!
на в сезоні 2008/2009 і в середньостроко!
вій перспективі; індикатори торгівлі зерна
– біржа, ціни ринку, тендери; зернова тор!

гівля – перспективи світового ринку фрах!
ту; безпека і якість російського зерна; пор!
това інфраструктура експорту зерна з Росії
і України – стан і перспективи розвитку.
У роботі Саміту візьмуть участь провідні
аналітики Росії, Казахстану, України, а та!
кож Європи, США, Азії, представники
ГАФТА В рамках заходу пройдуть: презен!
тації провідних компаній!експортерів зер!
на, круглі столи, зустрічі і переговори уча!
сників.

* * *
2!3 квітня 2008 року в Києві відбудеть!
ся Міжнародна промислова конференція
«Біопаливо. Україна!2008». Організатор
конференції – Компанія “FGL Energy” за
підтримки Мінагрополітики. В її роботі
візьмуть участь представники Уряду Укра!
їни, міжнародних фінансових інституцій,
сільськогосподарські виробники з Украї!
ни та країн СНД, постачальники новітніх
технологій, виробники сучасного облад!
нання, інвестиційні та фінансові установи,
провідні українські та зарубіжні експерти.
Конференція проходитиме у форматі
пленарних засідань і засідань по секціях.
Головні теми пленарних засідань: тенден!
ції розвитку світового ринку біопалива та
їх вплив на формування українського
ринку; сучасні технології переробки си!
ровини та виробниче обладнання; ринки
збуту та комерціалізація біопалива.
Засідання по секціях розглянуть техноло!
гічні процеси виробництва біопалива –
біодизелю і біоетанолу і нададуть можли!
вість учасникам ознайомитися з останніми
досягненнями біопаливної промисловості.
В рамках конференції відбудеться вистав!
ка для демонстрації передових техноло!
гій, найсучаснішого обладнання й іннова!
ційних рішень.

Інвестиційний круглий стіл презентує
представникам міжнародних фінансових
установ, діловим колам та приватним ін!
весторам зростаючі інвестиційні можли!
вості розвитку біопалива в Україні.
Крім того, 1 квітня в рамках конференції
для бажаючих розпочати свій новий біз!
нес будуть запропоновані семінари для
початківців за секціями «Біоетанол» та
«Біодизель». 

* * *
9!10 квітня 2008 року в столичному
готелі Hyatt Regency відбудеться V Міжна!
родна конференція «Зерно Причорно!
мор'я».
Організатор конференції – аналітичний
центр «Украгроконсалт». За даними орга!
нізаторів, 2007 р. у конференції взяли
участь близько 400 компаній з 40 країн
світу. Участь у цьогорічному форумі візь!
муть представники країн ЄС, США, Кана!
ди, України, Росії, Казахстану, Болгарії,
Румунії, Туреччини.
Під час конференції планується обгово!
рення найбільш важливих проблем зерно!
вого сектора економік країн Чорноморсь!
кого регіону. Під час заходу мова йтиме
про збільшення орних площ, зокрема під
зерновими та олійними в Україні й Росії,
укрупнення сільськогосподарських під!
приємств і створення агрохолдингів.
Також 11 квітня відбудеться Семінар!нав!
чання спеціалістами Чиказької товарної
біржи (CBOT) «CME Group: Управління ри!
зиками на ринку зерна и олійних за допо!
могою ф'ючерсів і опціонів».
В рамках конференції 11!12 квітня тривати!
ме бізнес!тур, організований компанією
«НІБУЛОН». 
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