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ПРИСТРАСТІ ЗА ЯЙЦЕМ

На тлі загального зростання
цін на продукти харчування
попит на товарне куряче яйце,
а разом із цим і вартість
продукту, продовжує падати як
в Україні, так і в інших країнах,
хоча і з різних причин.

´ЗЕМЕЛЬНИЙ РИНОК�2008ª: 
СЕМІНАРСЬКИЙ АНШЛАГ

На першу виставку!форум «Земельний
ринок!2008», яку проводила днями
Асоціація «Земельна спілка України»,
зійшлося чимало охочих до інформації
щодо стану ринку земель та новел з його
нормативно!правового регулювання.

Рівень інфляції 
в Україні цього року
може сягнути 20�22%
У Міжнародному валютному
фонді прогнозують, що рівень
інфляції в Україні цього року
досягне 20�22%. 
Про це повідомляє Guardian з
посиланням на голову Місії
МВФ з проведення консульта�
цій з Україною Роберта Форда.
За його оцінками, інфляція
утримається на нинішньому
високому рівні приблизно до
середини поточного року. Але
після цього в МФВ прогнозу�
ють спад рівня інфляції в Ук�
раїні, і вважають, що до кінця
року цей показник досягне
20�22%.
Міжнародний валютний фонд
у власному повідомленні також
надав свої поради для стабілі�
зації економіки України. Зо�
крема, МВФ рекомендує укра�
їнській владі скоротити дефі�
цит Держбюджету на 1,5% ВВП
до 0,6% ВВП, що приведе
бюджет майже до збалансова�
ного стану. Крім того, йдеться в
повідомленні, зростання міні�
мальної зарплати і соціальні
витрати мають зберегтись у
межах, що відповідають одно�
значним числам інфляції, по�
дальше повернення знецінених
вкладів має бути розподілене в
часі або компенсоване за раху�
нок скорочення витрат, скоро�
чення оподаткування має бути
компенсоване за рахунок роз�
ширення бази оподаткування,
адміністрування податків, зо�
крема ПДВ, має бути вдоскона�
лене. 
За даними Держкомстату, в Ук�
раїні інфляція в лютому 2008
року становила 2,7%, в січні�
лютому – 5,7%. Ще у лютому
Президент України Віктор
Ющенко висловив стурбова�
ність високими темпами інфля�
ції в січні (2,9%). За таких тем�
пів, за даними Нацбанку, річне
зростання інфляції може стано�
вити 19,4%. У Держбюджеті на
2008 рік інфляція планується
на рівні 9,6%. 
У січні ц.р. Світовий банк змі�
нив прогноз зростання інфляції
в Україні за підсумками 2008
року з 9,6 до 13,8%. Прогноз
зростання ВВП за підсумками
поточного року СБ залишив без
змін – на рівні 5,5%. 
За прогнозами Європейського
банку реконструкції та розвит�
ку, зростання інфляції в Україні
в 2008 році становитиме 11,7%,
зростання ВВП – 6%. 

Кукурудза: 
останні світові
тенденції 
ЯК ВІДОМО, майже третину сві�

тового виробництва зернових ста�

новить кукурудза. За попередніми

прогнозами експертів Міжнарод�

ної ради по зерну (Лондон), світо�

ве виробництво кукурудзи в ново�

му сезоні може скоротитися на

20 млн. тонн, та становити в ціло�

му 748 млн. тонн. 

Найбільше скорочення збору

цієї культури пророкують для

Сполучених Штатів Америки, де

посівні площі будуть зменшені на

6%. Спочатку прогнозували, що

обсяг зібраного скоротиться з

332,1 млн.тонн до 315 млн.тонн,

тобто на 17,1 млн.тонн, або на

5,1%. Але, згідно з останніми по�

відомленнями Мінсільгоспу

США, фермери скоротять посіви

ще більше – на 8%, або 86014 тис.

акрів. Відповідно, виробництво

кукурудзи в США може скороти�

тися до 308�309 млн. тонн. Або на

23�24 млн. тонн. Зниження вироб�

ництва очікується і в Китаї – зі

145 до 140 млн. тонн. Водночас в

країнах Євросоюзу виробництво

кукурудзи може зрости на 22%, з

47,8 млн. тонн до 58,4 млн. тонн.

Зросте збір кукурудзи і в Росії –

очікується 4,7 млн. тонн проти

3,8 млн. тонн у 2007 році.

Україна: 
трохи історії
і вірне рішення
В УКРАЇНІ кукурудза також посі�

дає не останнє місце. І світове па�

діння виробництва може позитив�

но вплинути на можливості для

експорту. 

До середини 90�х Україна біль�

ше була нетто�імпортером кукуру�

дзи, на сьогодні (в тому числі за

рахунок низького внутрішнього

споживання) маємо надлишки,

хоч і відносно невеликі (якщо по�

рівнювати зі США чи Аргенти�

ною), і країна потрапила у число

найпотужніших експортерів. Най�

більш вірогідно, що доки суттєво

не покращиться стан тваринниц�

тва, кукурудза залишатиметься ек�

спортною культурою.

Проте чиновники так не вва�

жали. Через песимістичні очіку�

вання стосовно майбутнього вро�

жаю зернових культур через не�

сприятливі погодні умови та акти�

візацію укладення експортних угод

на продовольчу пшеницю було

введено квотування експорту. З

благою метою формування достат�

ніх державних запасів зерна для га�

рантування продовольчої безпеки

обмежили експорт й кукурудзи.  

Досі достеменно невідомо, що

вплинуло на рішення уряду – чи

то виробники нарешті довели, що

кукурудзу порівняно з іншими

культурами дуже важко зберігати,

чи то самі зрозуміли, що забагато

для внутрішнього буде, – проте 28

березня 2008 року вийшла поста�

нова КМУ України №271, якою

квоти на експорт кукурудзи було

скасовано.

Він сказав: «Поїхали!»

КОМПАНІЇ
НОВА ФОРТЕЦЯ КАМ'ЯНЦЯ

Зведення нового найтехнологічнішого
на теренах України елеватора обсягом
зберігання 66 тисяч тонн зерна
у Кам'янці!Подільському
на Хмельниччині незабаром
розпочне компанія «НІБУЛОН».

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
у березні 2008 року.
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СТРАХУВАННЯ
НА ПОЛЕ ВПАВ МЕТЕОРИТÖ
Ніхто серед нас не може із 100!
відсотковою впевненістю сказати, що на
нього чекає завтра. Але всім би хотілося
мати при собі хоч би якусь «парасольку»
від усіляких негараздів. Інша справа – за
парасольку треба платити гроші, а гарний
товар не може коштувати дешево.

8

РИНОК ЗЕРНА 28 березня 2008 року вийшла довгоочікувана постанова
Кабінету Міністрів України №271, якою скасовано на експорт кукурудзи. 
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ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» на 2008�й рік 
в будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

або через Редакцію за тел. (044) 236�02�08
і щотижня отримуйте корисну 

Інформацію для Голови!

Наш індекс:98990



ПРЕЗИДЕНТ України Віктор

Ющенко пропонує Верховній

Раді ратифікувати протокол про

вступ України до Світової органі�

зації торгівлі. Про це сказано в

проекті закону № 0041 «Про ра�

тифікацію протоколу про вступ

України у Світову організацію

торгівлі», зареєстрованому в пар�

ламенті 2 квітня. 

У супровідному документі до

законопроекту зазначено, що

Віктор Ющенко визначив цей

законопроект як невідкладний

для позачергового розгляду пар�

ламентом. 

Представляти цей законопро�

ект під час розгляду у Верховній

Раді буде заступник міністра еко�

номіки Валерій П'ятницький. 

У пояснювальній записці

зазначено, що згідно з процеду�

рою приєднання до СОТ після

засідання Генеральної ради про�

токол про вступ України до ор�

ганізації повинен бути ратифі�

кований Верховною Радою до

4 липня. 

Відповідно до статтей 8 та

9 Закону «Про міжнародні дого�

вори України» і з метою набуття

Україною повноправного член�

ства у СОТ ратифікація прото�

колу про її вступ в організацію

вимагає прийняття окремого за�

кону. 

Членство України у СОТ пе�

редбачає сплату щорічного

членського внеску. 

Зважаючи на те, що Україна

набуде членство в організації не з

початку поточного року, розмір

членського внеску буде розрахо�

вуватися за фактичною кількістю

місяців, які залишилися до кінця

2008 року, що буде становити

близько 350 тис. швейцарських

франків (разом з одноразовим

внеском у Робочий фонд СОТ). 

Передбачених на ці цілі кош�

тів у державному бюджеті на 2008

рік достатньо для виконання від�

повідних фінансових зобов'язань. 

Як відомо, 5 лютого 2008 р.

Україна й СОТ домовилися про

вступ України до організації. 

Питання квотування експорту

вже, мабуть, встигло набрид�

нути всім – від виробників до

споживачів. Втім, Кабмін про�

довжує пошук балансу між

особистим (бізнесовим) інте�

ресом і державним та тримає

інтригу, приймаючи нові по�

станови на цю тему.

Тайм�аут 
для зерна
ТАК, Постановою Кабінету Міні�

стрів №271 від 28 березня поточ�

ного року скасовано квоти на ви�

везення кукурудзи. Документом

передбачено, що до 1 липня по�

точного року експорт кукурудзи

підлягає тільки ліцензуванню.  

Щодо інших культур Кабмін

взяв собі місячний тайм�аут. Так,

квотування експорту пшениці,

ячменю і жита продовжено до 30

квітня поточного року. Розміри

квот при цьому не змінено. Це

суперечить нещодавнім обнадій�

ливим заявам міністра аграрної

політики України Юрія Мельни�

ка, який повідомляв,  що уряд

прийняв рішення збільшити кво�

ту на експорт зерна, одночасно

продовживши її дію з 31 березня

до 1 липня 2008 року. Щоправда,

при цьому він зазначав, що за�

тверджений документ ще до�

опрацьовуватиметься.  Що ж,

зрештою, доопрацювали. 

(До речі, цікаво, чого треба

чекати, якщо, згідно з повідо�

мленнями ЗМІ, Юрій Мельник

сказав, що Кабінет Міністрів

України на своєму засіданні

2 квітня прийняв постанову про

заходи щодо своєчасного повер�

нення ПДВ сільгоспвиробникам?

Він також уточнив, що вказана

постанова прийнята на виконан�

ня закону про Держбюджет�

2008, що передбачає збереження

нульової ставки ПДВ для сіль�

госпвиробників, а також забез�

печення повернення існуючої за�

боргованості з ПДВ.)

Представники експортерів

зазначають, що вільний продаж

кукурудзи і – відповідно – зро�

стання попиту на неї з боку трей�

дерів дадуть змогу аграріям аку�

мулювати додаткові кошти для

посівної. 

Нагадаємо, у листопаді мину�

лого року Кабмін вирішив обме�

жити з 1 січня по 31 березня 2008

року експорт 1,2 млн. тонн зерна.

Ці квоти були розподілені 4 лю�

того між 44 компаніями. Зерно�

торгові компанії неодноразово

просили уряд відмінити квоту�

вання експорту зерна, оскільки

його запаси значно перевищують

потреби внутрішнього ринку.

Крім цього, з їх слів, зерно при

тривалому зберіганні втрачає

якість.

А з олією – 
поторгуємося
ЯК МИ ВЖЕ писали у попе�

редньому номері, квоти на ек�

спорт соняшникової олії, згідно з

постановою КМУ №229, не змі�

нилися і залишилися на рівні

300 тис. тонн до 31 червня.* Про�

те цією ж постановою було вне�

сено зміни до порядку їх розподі�

лу між підприємствами. 

Так, 60% вказаної квоти роз�

поділятиметься пропорційно між

заявниками відповідно до заявле�

них обсягів на експорт. Інші 40%

експортної квоти будуть розподі�

лені «додатково пропорційно між

заявниками, які здійснювали реа�

лізацію на внутрішньому ринку

фасованої соняшникової олії в

період з 1 вересня 2007 р. до 1 бе�

резня 2008 р. на підставі виданих

Мінагрополітики довідок».

Проте – ми ніколи, мабуть, не

припинимо дивуватися нашій

державі – урядові рішення не да�

дуть. Згідно з цим, наприклад,

виходить, що держава компенсує

компаніям збитки від продажів

на внутрішньому ринку, хоча

мала б забезпечити достойну ціну.

Ну, добре, це можна списати це

на зміну урядів. 

Проте торги уряду з підпри�

ємцями дивують що далі, то біль�

ше. За інформацією видання

«Экономические известия», у пе�

реговорах уряду і олієжировиків з

приводу зниження цін на олію

фігурував торг приблизно такого

змісту: ми можемо ще знизити

оптові ціни на олію на внутріш�

ньому ринку, але поверніть нам

ПДВ. Дипломатичною мовою ву�

стами голови Асоціації «Укролія�

пром» Степана Капшука було

сказано: «Так, я був на зустрічі з

прем'єр�міністром і компаніями,

на якій прозвучало, що якщо

уряд поверне борг з ПДВ – а це

понад 1 млрд., – то зниження цін

може бути ще більш значним.

Юлія Тимошенко поставилася до

цього з розумінням і дала дору�

чення низці органів вирішити це

питання». 

Які саме органи вирішують це

питання? Співставимо, напри�

клад, такі події. 1 квітня активізу�

вався Антимонопольний комітет,

голова якого Олексій Костусєв,

заявивши про подальшу перевір�

ку олієжировиків, також зазна�

чив, що «Комітет здивований си�

туацією, коли виробники олії за�

явили про зниження цін, а в ма�

газинах ціни залишаються нез�

мінними. Ми не дозволимо будь�

кому водити себе за носа і ретель�

но перевіримо, що відбувається

насправді. Якщо це роздрібні

торгові мережі затіяли ігри з ціна�

ми, вони також будуть суворо по�

карані».  Тут, до речі, АМКУ у

ролі важеля взагалі двох зайців

вбиває: нещодавно Кабмін, під�

писавши черговий меморандум,

домовився з власниками найбіль�

ших супермаркетів щодо обме�

ження ними торговельної надбав�

ки на соціально значимі товари.

Просто збіг обставин. 

* Українські виробники соняшнико�

вої олії вже подали заявки на ек�

спорт 480 тис. тонн даної продук�

ції. Про це 2 квітня повідомив за�

ступник міністра аграрної політи�

ки України Іван Демчак.
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Зерно, олія та збіг обставинМаєте
кукурудзу?
Хочете про це
поговорити? 
Міністерство економіки Ук�
раїни 3 квітня оприлюднило
проект наказу «Про внесен�
ня змін до Положення про
порядок ліцензування ек�
спорту товарів у 2008 році».
Головною метою запропо�
нованого проекту наказу  є
встановлення єдиного меха�
нізму подання суб'єктами
зовнішньоекономічної
діяльності документів на от�
римання ліцензій на експорт
кукурудзи, порядку їх роз�
гляду, оформлення та вида�
чі ліцензій згідно з вимога�
ми постанови Кабінету Мі�
ністрів України від
28.03.2008 № 271 «Про вне�
сення змін до постанов Ка�
бінету Міністрів України від
26 вересня 2007 р. № 1179 і
від 29 грудня 2007 р. №
1411».
Як зазначено в аналізі регу�
ляторного впливу до цього
документу, цей проект на�
казу лише технічно поши�
рює уже існуючий механізм
ліцензування товарів на ек�
спорт кукурудзи. 
Проект наказу «Про внесен�
ня змін до Положення про
порядок ліцензування ек�
спорту товарів у 2008 році»
розроблено на виконання
вищезазначеної постанови
Кабінету Міністрів України.
Електронну версію проекту
наказу розміщено на сайті
Мінекономіки (розділ «Об�
говорення проектів доку�
ментів»).

Зауваження та пропозиції
до проекту наказу прийма�
ються протягом місяця за
адресами:

01008, м. Київ, вул.Груше�
вського 12/2. Міністерство
економіки, відділ нетариф�
ного регулювання, департа�
мент зовнішньоекономічної
політики. 
Е�mail: kharchenko@me.gov.ua

01011, м.Київ, вул.Арсеналь�
на, 9/11. Державний комітет
України з питань регулятор�
ної политики та підприєм�
ництва.
E�mail: mail@dkrp.gov.ua

Вирішили. Вступаємо!



Кабінет Міністрів України ви�

рішив підтримати стабільну ці�

нову ситуацію на внутрішньо�

му ринку цукру і з цією метою

видав Постанову №279 від 26

березня 2008 р. Зазначеним

документом передбачено, що

Аграрний фонд має забезпе�

чити реалізацію цукру з дер�

жавного продовольчого ре�

зерву на умовах попередньої

оплати з урахуванням се�

редньозваженої ціни закупів�

лі, що склалася на 1 березня

2008 р., та витрат, пов'язаних

з його зберіганням. 

ЦІНА реалізації цукру затверджу�

ється Міністерством аграрної по�

літики за погодженням з Міні�

стерством економіки.

Державний комітет з держав�

ного матеріального резерву має

здійснити продаж цукру в обся�

гах, що підлягають освіженню у

2008 році, державному підприєм�

ству «Ресурспостач» для подаль�

шого продажу.

Контроль за цінами реалізації

цукру з державного продовольчо�

го та матеріального резерву по�

кладено на Державну інспекцію з

контролю за цінами  разом з Ра�

дою міністрів Автономної Респу�

бліки Крим, обласними, Київ�

ською та Севастопольською

міськими державними адміні�

страціями.

Також зазначеною Постано�

вою затверджено порядок, який

визначає механізм реалізації цу�

кру з державного продовольчого

та матеріального резерву.

Порядком, зокрема, передба�

чено, що цукор з державного

продовольчого та матеріального

резерву реалізується виключно

населенню через підприємства

торгівлі, визначені Радою міні�

стрів Автономної Республіки

Крим, обласними, Київською та

Севастопольською міськими дер�

жадміністраціями. 

Торговельна надбавка до ціни

реалізації цукру не повинна пере�

вищувати 15% оптово�відпускної

ціни його реалізації Аграрним

фондом і Держкомрезервом неза�

лежно від кількості посередників,

які беруть участь у його реалізації.

Також порядком визначено,

що перепродаж та експорт цукру

з державного продовольчого та

матеріального резерву заборо�

няється. Постанова набуває чин�

ності з дня опублікування.
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИЦіна Меморандуму – порозуміння?

Не більше двох в одні руки

«Уряд приділяє важливе зна�

чення конструктивному діа�

логу з представниками вели�

ких торгових мереж, і роби�

тиме все для того, щоб спів�

праця між владою та бізне�

сом була плідною», – наголо�

сив міністр економіки Украї�

ни Богдан Данилишин в ході

зустрічі з представниками

роздрібної торгівлі. 

УРЯД ВІДКРИТИЙ до співпра�

ці та готовий брати на себе певні

зобов'язання, які відповідати�

муть спільним взаємоприйнятим

рішенням. Щоб стабілізувати ці�

нову ситуацію на споживчому

ринку країни, забезпечити насе�

лення соціально значимими

продовольчими товарами за до�

ступними цінами, керуючись ос�

новними принципами партнер�

ства бізнесу та влади, наприкінці

березня підписано Меморанду�

му порозуміння між Кабінетом

Міністрів України та суб'єктами

системи мережевої роздрібної

торгівлі.

Меморандум від імені Уряду

підписав міністр економіки Ук�

раїни Богдан Данилишин та

уповноважені особи від суб'єктів

мережевої роздрібної торгівлі –

Асоціація «Національна асоці�

ація розвитку торгівлі та сервісу»,

«Фоззі�Груп» (Фоззі, Сільпо,

Фора, Бумі�Маркет), «Фуршет»,

«Велика кишеня», «Метро Кеш

енд Кері Україна», «Еко�маркет»,

«О'кей», та  «БІЛЛА». 

Крім того, цей меморандум є

відкритим  для приєднання всіх

суб'єктів мережевої роздрібної

торгівлі, а також регіональних

мереж.

Документом  передбачено,

що торгова націнка на 32 за�

тверджених продукти не пере�

вищуватиме 12% (зараз вона в

середньому 20�50%). Це повин�

но забезпечити значне здеше�

влення товарів вже в квітні.

Точно в списку будуть батон і

український хліб, цукор, моло�

ко і  молокопродукти, яйця,

крупи, соняшникова олія, варе�

на ковбаса першого і другого

ґатунків, м'ясо, овочі і фрукти

вітчизняного виробництва.

Експерти вважають, що торгов�

ці компенсуватимуть втрати за

рахунок підняття цін на інші

продукти.

Наразі, як повідомили в прес�

службі Міністерства економіки,

список вже практично готовий,

вносяться останні правки і узго�

дження з боку торгових мереж. У

цілому цей список повинен бути

узаконений окремою постано�

вою Кабінету міністрів. 

Кожен заробляє як може. Ме�

морандум порозуміння між

урядом і рітейлерами (роз�

дрібні торгові мережі) підпи�

сали. І, мабуть, на його вико�

нання (!) останні запровадили

такі новації –  обмеження на

продаж цукру. 

ОДНА з найбільших роздрібних

мереж  відпускає покупцям не

більше двох кілограмів цього то�

вару в одні руки. Такі заходи пред�

ставники мережі пояснюють пі�

двищеним попитом з боку покуп�

ців. Мовляв, ціна у нас – 3,30

гривні за кіло, а це нижче, ніж на

ринку. Як наслідок, практично всі

запаси були викуплені за кілька

днів, – пояснюють власники... 

Виробники цукру інформацію

про брак товару категорично за�

перечують. За їхніми даними, де�

фіцит в певних регіонах був ство�

рений штучно. Сьогодні оптова

ціна за тонну цукру становить

2,9�3 тисячі гривень. На складах

цукру досить. 

Виробники стверджують, що

вони контролюють лише поло�

вину ринку. Решта цукру знахо�

диться у підприємств, які пра�

цюють за давальницькими схе�

мами, тобто отримують цукор за

сировину. 

Винними в ситуації, що скла�

лася, можуть бути люди, які лобі�

юють безмитне ввезення цукру�

сирцю, розраховуючи заробити

на цьому чималі гроші. 

Микола Ярчук, голова НАЦУ

«Укрцукор», підтверджує, що у

виробників міцний запас цукру.

«Заводи відпускають цукор за ці�

ною не більше 3 тисяч гривень за

тонну, а в роздрібній торгівлі вар�

тість кілограма може доходити до

5 гривень. На цій різниці заро�

бляє не виробник». 

Не зацікавлені виробники пі�

діймати ціни і з тієї причини, що

це приверне увагу контролюючих

органів. Нагадаємо, що недавно

Антимонопольний комітет ви�

грав судовий позов проти вели�

ких виробників цукру за фактом

необґрунтованого зростання цін

у 2005 році. Днями у комітеті  за�

певнили, що відомство готове у

будь�який момент почати ще

одне розслідування. 

У свою чергу оператори ринку

упевнені, що влада наврядчи змо�

же вплинути на кризу. По�перше,

у Держрезерві та в Аграрному

фонді цукру не так багато –

близько 25 тисяч тонн, а це кіль�

кадобова потреба країни. По�дру�

ге, ціна на цукор ледве наблизи�

лася до його собівартості. 

Майже 100 млн. 
на селекцію 
в рослинництві
У Держбюджеті на 2008 рік пе�
редбачено понад 98,2 млн. гри�
вень як на підтримку вітчизня�
ного насінництва, так і на ком�
пенсацію придбання нових сор�
тів. Порядок використання цих
коштів затверджено постано�
вою КМУ від 26 березня ц.р.
№269. 
З виділених бюджетних коштів
90 млн. грн. призначено Міна�
грополітики за програмою
«Селекція в рослинництві» та
8,2 млн. гривень – Українській
академії аграрних наук (УААН)
за програмою «Селекція сільсь�
когосподарських культур у лан�
ках первинного рослинництва». 
Розміри часткової бюджетної
компенсації за одну тонну вар�
тості придбаного та висіяного в
цьому році високоякісного на�
сіння зернових культур та куку�
рудзи, цукрових та кормових
буряків, низки інших культур
збільшено в середньому на 35�
40%.
Прийняття цього рішення дасть
змогу товаровиробникам прид�
бати за доступними цінами ви�
сокоякісне насіння сортів і гібри�
дів сільськогосподарських куль�
тур вітчизняної селекції. Водно�
час буде поліпшено фінансовий
стан науково�дослідних установ
насінництва. До 52% має збіль�
шитися питома вага площ но�
вих, високопродуктивних сортів
зернових, своєчасно проведено
сортозаміну.  

Витяги з реєстру 
оцінювачів – 
теж за гроші
Державні органи земельних ре�
сурсів можуть надавати на
платній основі віднині ще й ви�
тяги з Державного реєстру оці�
нювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок. Така
новела передбачена постано�
вою КМУ від 26 березня ц.р.
№256 «Про доповнення пункту
5 Порядку виконання земельно�
кадастрових робіт та надання
послуг на платній основі дер�
жавними органами земельних
ресурсів». 

Насіння 
соняшнику та рижію
– за тією ж ціною
Мінімальна індикативна ціна на
експортоване насіння соняшни�
ку в квітні залишається на рівні
березня – 960 дол./т на умовах
FOB/DAF. Залишилася ціна й на
насіння рижію – 400 дол./т
FOB/DAF. А от насіння льону
подорожчало на 150 дол./т – до
750 дол./т FOB/DAF. Ці та інші
ціни затвердило Міністерство
економіки України наказом
№99 у переліку мінімальних
рівнів індикативних цін на деякі
види продукції, що експорту�
ються  з України в квітні ц.р.

Кабмін продає цукор

УКРАЇНА має намір обговорити

встановлення режиму вільної

торгівлі з Європейським Союзом

наприкінці квітня цього року. 

Про це на брифінгу повідо�

мив заступник глави Секретаріа�

ту Президента Андрій Гончарук. 

Він зазначив, що очікувана

ратифікація Радою протоколу

про вступ України до Світової

організації торгівлі дасть змогу

Україні де�юре оформити початі

вже де�факто переговори про

зону вільної торгівлі з ЄС. 

«Такий раунд (переговорів)

відбудеться найближчим часом,

а саме в третій декаді квітня», �

зазначив Гончарук. 

Він додав, що переговори з

Європейським Союзом щодо

цього питання, а також імпле�

ментація укладених домовле�

ностей, триватиме не менше

2 років.

Перемовини щодо ЗВТ
почнуться у квітні 
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ЛІДЕРИ Минулого року Одеському портовому елеватору виповнилося 45. За ці чотири з половиною
десятиріччя його працівникам довелося пережити багато труднощів, проте й здобути безліч перемог.

Південні морські ворота

Наталія Тарченко

У РАМКАХ ІІІ Міжнародної Зернової Конференції

УЗА�ГАФТА, яка проходила в Одесі, генеральний

директор Одеського портового елеватора Михайло

Іванцок вирішив не тільки розказати, а й показати

журналістам та колегам�бізнесменам досягнення

свого підприємства, і запросив всіх на ознайомчу

екскурсію, де ми і познайомилися із життям відо�

мого елеватора зблизька. 

Історія
ДО 60�х років в Одесі всі операції з експорту зерна

здійснювалися через механізований амбар. І тільки

в 1962�му був введений в експлуатацію

портовий елеватор ємкістю 100 000 тонн. 

При його будівництві закладені найно�

віші на той час технічні досягнення. 

Завдяки постійному вдосконаленню ви�

робництва, модернізації обладнання, утри�

манню в належному стані будівель,

комп'ютеризації та автоматизації виробни�

чих процесів елеватор, не дивлячись на свої

45 років, залишається серед передових під�

приємств, і не поступається новим перева�

лочним комплексам.  

За свою історію елеватор неодноразо�

во нагороджувався керівництвом країни та

галузі. 

Серед останніх досягнень: підприємство

стало лауреатом національного конкурсу

«Вищий ґатунок», отримало свідоцтво члена

Асоціації міжнародних експедиторів Украї�

ни. Елеватор є членом ГАФТА. 

Сучасність
СЬОГОДНІ дочірнє підприємство ДАК

«Хліб України» Одеський портовий елева�

тор – один з найбільших на чорноморсько�

му узбережжі зернових вантажних ком�

плексів,  він займає ключову позицію на ук�

раїнському зерновому ринку завдяки своє�

му зручному географічному розташуванню

та розвиненій транспортній інфраструкту�

рі. Він забезпечує одночасну переробку різ�

них зернових та олійних культур. Проведе�

ні технічні реконструкції дають змогу здій�

снювати перевалку у повній відповідності

до вимог міжнародних трейдерів. 

Прогресивні технології і налагодже�

ність бізнес�процесів, досвідчений і квалі�

фікований персонал – фактори, які мають

величезне значення і впливають  на вар�

тість компанії в майбутньому. І всіх їх зав�

жди беруть до уваги на Одеському порто�

вому елеваторі. Тут цінують кожного пра�

цівника, і це спонукає людей працювати із

високою віддачею та по�справжньому лю�

бити свою справу. Не дарма деякі праців�

ники присвятили своїй справі не один де�

сяток років. 

Процеси приймання та відвантаження

зернових вантажів повністю механізовані,

здійснюються з центрального пульту упра�

вління. Комп'ютерна система керує всіма

технологічними процесами. Є на елеваторі

і добре обладнана лабораторія для перевір�

ки якості зерна. І. хоча деяке обладнання в

ній має досить почесний вік, працює воно

дуже надійно.  

Елеватор має обладнання потужністю

400 тонн на годину для очистки від домі�

шок  зернових вантажів, в наявності і раді�

аційний дезінсектор зерна для його знеза�

ражування від хлібних шкідників. 

Для завантаження суден є пірс із двома

причалами, на яких встановлено сім при�

чальних башт, пов'язаних між собою кон�

веєрною галереєю. За необхідності відван�

таження зернових може здійснюватися і

через один з причалів Одеського морсько�

го порту. Елеватор може завантажувати те�

плоходи типу «Панамакс». Освоєно заван�

таження 20� і 40�футових контейнерів.

Змонтовано автомобільні ваги з платфор�

мою завдовжки 24 метри і вантажопідйом�

ністю 80 тонн. А також унікальний авто�

мобілерозвантажувач, який розвантажує

автопоїзд за один підйом платформи.   

Для розвитку зовнішньоторгової діяль�

ності на елеваторі було створено комерцій�

ний відділ, який займається закупівлею та

реалізацією зернових. Завдяки цій струк�

турі підприємство має змогу самостійно

організовувати весь цикл робіт: закупівлю,

первинну обробку, перевантаження, екс�

педирування, декларування. Таке поєднан�

ня дало змогу запровадити більш гнучку

цінову політику.

Кремидівська виробнича ділянка, або

філія №2 – ще одна окрема частина

Одеського портового елеватору. Тут знахо�

дяться складські ємності на 30 тис. тонн та

необхідне обладнання, яке також здійснює

приймання, первинну обробку, сушіння та

зберігання зернових вантажів. Знаходиться

ділянка за 20 кілометрів від Одеського

портового елеватора. 

Технічні показники

Одеського портового

елеватора:

Ємність зерносховищ –
100 000 тонн.
Вивантаження залізнич�
ного транспорту – до 100

вагонів за добу.
Вивантаження авто�
мобільного транспорту –
до 80 автомашин за добу
(вантажопідйомністю до
40 тонн і завдовжки до
17 м).

Відвантаження на судна
до 15 000 тонн в добу
(залежно від водотон�
нажності судна).
Пропускна потужність
елеватора –  до 1,5 млн.
тонн за рік.

ДОВІДКА

Хто купує 
елеватори
Компанія Trigon Agri (Данія)
завершує операцію з прид�
бання у групи «Рамбурс»
(м.Київ) ВАТ «Новомирго�
родський елеватор» (Кірово�
градська обл.) та ВАТ «Яв�
кинський елеватор» (Мико�
лаївська обл.). Як повідомле�
но в прес�релізі компанії,
придбання цих елеваторів
дасть змогу компанії збіль�
шити власні потужності з од�
ночасного зберігання зерна
до 322 тис. тонн. Потужності
Новомиргородського елева�
тора становлять 129 тис. тонн
зерна, Явкинського –
45,6 тис. тонн. 
Раніше Антимонопольний ко�
мітет України дозволив ком�
панії TС Farming Ukraine (Кіпр)
придбати акції ВАТ «Новомир�
городський елеватор» і ВАТ
«Явкинський елеватор». 
Станом на 1 березня 2008 р.
Trigon Agri орендувала в Укра�
їні 30,7 тис. га, 88,6 тис. га – в
Росії і 1,4 тис. га – в Естонії. 
Сумарний дохід компанії у
2007 р. становив EUR6,62
млн., зокрема в Україні –
EUR4,47 млн. 
Компанія планує інвестувати
на гектар площі в Україні
EUR1075 з урахуванням при�
дбання будівель, обладнання і
оборотного капіталу.



Тетяна Шелкопляс

ОСНОВНОЮ перешкодою для

виробництва високорентабель�

них і популярних на сьогодні ку�

курудзи та ріпаку на Вінниччині,

Хмельниччині та Тернопільщині

була відсутність споруд для якіс�

ного сушіння і зберігання цих

культур. З появою нового елева�

тора місцеві сільгоспвиробники

отримають можливість зміцнити

свої позиції на ринку. Адже якіс�

не зберігання – це те, чого зав�

жди не вистачало українському

сільськогосподарському вироб�

ництву. Тепер це збагнули потуж�

ні агропідприємства і деякі пред�

ставники місцевої влади, які спо�

чатку були, м'яко кажучи, не в

захваті від появи на Поділлі ком�

панії «НІБУЛОН».

Треба віддати належне актив�

ній підтримці з боку обласної і ра�

йонної держадміністрацій і усіх

державних упорядників. Слід

відзначити конструктивний діло�

вий підхід з боку держорганізацій,

які займаються погодженням

проектних рішень і дозволів на

будівництво.

Урочистості з нагоди початку

будівництва Кам'янець�Подільсь�

кого елеватора заплановані на се�

редину квітня. А 1 липня 2008

року підприємство має вийти на

планову потужність і  почати

приймати зерно. Отже, будівниц�

тво комплексу з приймання і збе�

рігання зерна з дотриманням усіх

технологічних вимог «з нуля» до

стадії «під ключ» триватиме два з

половиною місяці. Усі роботи

проводитимуться з урахуванням

досвіду експлуатації наявних ні�

булонівських елеваторів, внесено

усі конструктивні технологічні

зміни, щоб це підприємство ста�

ло найбільш високотехнологіч�

ним в Україні. 

Оскільки комплекс буде роз�

ташовано в межах міста, влада

поставила суворі умови до еколо�

гічності виробництва. За проект�

ними рішеннями, для мінімізації

викидів зернового пилу на ком�

плексі буде встановлено дев'ять

одиниць пилоочисного устатку�

вання. На придбання тільки

фільтрів «Simatek» виробництва

Данії, які забезпечать уловлення

та очищення повітря під час ор�

ганізації автоприймання зерно�

вих культур, витрачено понад 900

тис. грн. 

Комплекс унікальний ще й з

точки зору застосування сучасних

рішень щодо ефективних енегро�

заощаджуючих технологій вико�

ристання електроенергії, газу та

води. Завдяки сучасним техоло�

гіям їх використання зменшиться

у 2,5�5 рази порівняно з існуючи�

ми вітчизняними елеваторами.

Також тут буде зведено сучасні

адміністративно�побутові примі�

щення, лабораторію, прокладено

нові комунікації. Облаштовано

під'їзні шляхи для автомобільно�

го і залізничного транспорту.

Крім технологічності, ком�

плекс буде виконано у бездоган�

ному ландшафтно�парковому ди�

зайні і надалі слугуватиме об'єк�

том екскурсій для туристів.  

Для недосвідчених такі плани

виглядають фантастичними, а

фахівці зернового ринку тільки

констатують факт, що «НІБУ�

ЛОН» усе так будує. Прикладом

тому аналогічні комплекси: «Ре�

шетилівський» на Полтавщині та

«Золотоніський» на Черкащині. 

До речі, компанія «НІБУ�

ЛОН» організовує бізнес�тур

комфортабельним автобусом для

всіх охочих відвідати ці об'єкти, а

також познайомитися з історич�

ною спадщиною української зе�

млі. Цей захід відбудеться 11�12

квітня ц.р. у рамках П'ятого між�

народного форуму «Зерно При�

чорномор'я�2008: виклик погоді і

державному регулюванню»

(м.Київ). 

На прикладі цього будівниц�

тва можна сказати, що нарешті й

ми дожилися, коли на Україну

працюватиме увесь світ.  Для

Кам'янець�Подільського елевато�

ра 12 ємностей по 5,5 тис тонн

кожна виготовляє американська

компанія «Скафко». Два сушиль�

ні агрегати продуктивністю 75

тонн за годину – американська

«Метьюс». Транспортувальне

обладнання та пробовідбірник

зерна датського виробництва

(«Кімбрія», «Сіматек» та «Рако�

раф»). Зерноочисне обладнання

(скальтератор) та сито�повітря�

ний сепаратор від німецької

«Шмідт�Зейгер». Транспортне

обладнання Лубенського (Украї�

на) та Кропоткінського (Росія)

машинобудівних заводів. Україну

також представляє двійко авто�

мобільних вагів вантажопідйом�

ністю 60 тонн кожні та одні заліз�

ничні.

Найсучасніші сушильні ком�

плекси американської фірми

«Метьюс» вже встановлено на

шести елеваторах і є гордістю

«НІБУЛОНа». Вони дають змогу

доводити до кондиції до 3 тис.

тонн зерна за добу, а усі разом по�

тужності компанії – в межах 15�

18 тисяч тонн зерна залежно від

вологості. Завдяки наявності чо�

тирьох додаткових ємностей,

збіжжя комплектується в партії

залежно від вологості. Процес су�

шіння відбувається у семи верти�

кальних зонах, а не у трьох�чо�

тирьох, як на більшості існуючих

елеваторів. Це дає змогу поступо�

во висушувати, наприклад, куку�

рудзу від будь�якої вологості (на�

віть 36%) до необхідних 14% і у

такий спосіб уникати розтріску�

вання зерна. 

Масштабне будівництво на

Хмельниччині, загальною варті�

стю близько $12 млн., дасть робо�

ту багатьом вітчизняним компа�

ніям. На ньому буде задіяно по�

над тисячу робітників з понад

півсотні підрядних будівельних та

постачальних організацій Мико�

лаївської, Хмельницької, Чер�

каської та Полтавської областей.

Функціонування нового суча�

сного потужного елеватора дає

регіону змогу вирішити цілу низ�

ку проблем: збільшити і упоряд�

кувати структуру посівних площ,

застосовувати сучасні технології

виробництва зернових та отриму�

вати високі врожаї. Для соціаль�

ної сфери – це додаткові робочі

місця, гідні розрахунки за оренду

землі, наповнення місцевих бю�

джетів. Хмельниччина пишати�

меться цим підприємством.
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НОВОБУДОВА Зведення нового найтехнологічнішого на теренах України елеватора у Кам'янці(
Подільському на Хмельниччині незабаром розпочне компанія «НІБУЛОН». Навпроти міського
залізничного вокзалу до 1 липня цього року має з'явитися ще одна фортеця, цього разу для зерна –
обсягом зберігання 66 тисяч тонн.

Незабаром у Кам’янці�Подільському окрім відомої на весь світ Старої
фортеці (на фото вгорі), з’явиться ще один символ: уже підготовлено

майданчик під будівництво елеватора компанії «НІБУЛОН» (фото внизу)  

Яготинський 
маслозавод 
залучає кредит
Компанія з управління актива�
ми «Еталон Ессет Менеджмент»
надала кредит «Яготинському
маслозаводу» (ТМ «Яготинсь�
ке») на суму 750 тис.грн. 
Як повідомляє Держкомісія з
цінних паперів і фондового
ринка, відсоткова ставка вста�
новлена у розмірі 15% річних.
Вид кредиту – передача гро�
шових коштів у власність пози�
чальника. Термін надання кре�
диту – 5 років. 
Вартість чистих активів емітен�
та на кінець 2007 року станови�
ла 30844,5 тис. грн. Співвідно�
шення суми кредиту до варто�
сті активів на початок звітного
року – 32,1%. 
Яготинський маслозавод побу�
дований в 1956 році. 99,02%
акціями підприємства володіє
ЗАТ «Молочний альянс». «Мо�
лочний альянс» – четвертий за
величиною виробник твердих
сирів в Україні. Об'єднує Пиря�
тинський сирзавод, Яготинсь�
кий маслозавод, Городенків�
ський сирзавод, Баштанський
сирзавод і торговий дім
«Еталон». 

«Гадячсир» 
в 2007 р. збільшив 
чистий прибуток
ЗАТ «Гадячсир» (Полтавська
обл.), один з найбільших сиро�
варних заводів в Україні, в
2007 р. збільшив чистий при�
буток в 6,3 рази порівняно з
2006 р. – до 33,623 млн. грн. 
Як повідомляється в офіційно�
му оголошенні підприємства,
його активи за минулий рік
зросли на 25,7% – до 336,757
млн. грн. 
За підсумками 2006 р. «Гадяч�
сир» збільшив чистий дохід від
реалізації на 36,8% порівняно
з 2005 р. – до 265,9 млн. грн. 
Згідно даним Державної комі�
сії з цінних паперів і фондового
ринку, 99,99% акцій ЗАТ «Га�
дячсир» належить ТОВ «Альмі�
ра» (Харків).

«Кернел Груп» 
збільшить 
статутний фонд
Один з найбільших виробників
олії в Україні – Полтавський
олієекстракційний завод (ОЕЗ)
«Кернел Груп» – має намір
збільшити статутний фонд на
31 млн. грн – до 49,807 млн.
грн – шляхом додаткового ви�
пуску акцій.  
Завод має намір додатково ви�
пустити 31 млн. простих імен�
них акцій в документарній
формі номінальною вартістю
одна грн кожна. 
Спосіб розміщення акцій – за�
критий. 
2007 рік Полтавський ОЕЗ за�
кінчив із збитком 3 млн. грн. 
Активи заводу на кінець
2007 року становили 205,991
млн. грн. 



В Україні
В УКРАЇНІ у січні�лютому 2008

року виробництво яєць станови�

ло 1,969 млрд.  штук.  За три

останні місяці збільшилося пого�

лів'я курей�несучок на 0,9 млн.

голів – з 28 млн. до 28,9 млн. До

кінця року Виробничо�наукове

об'єднання «Укрптахопром»

прогнозує поголів'я на рівні 30,2

млн. голів. Для порівняння, у

грудні 2007 року чисельність по�

голів'я становила 27,4 млн. голів. 

Виходячи з цього, очікується,

що промислове виробництво ку�

рячого товарного яйця протягом

року збільшиться на 1,2 млрд.

штук. Порівняно з 2007 роком

(7,6 млрд. штук). Загальне ж ви�

робництво у 2008 році становити�

ме близько 8,8 млрд. штук. 

Фахівці об'єднання прогнозу�

ють відпускну ціну промислових

підприємств до кінця 2008 на

рівні 6�6,5 грн. за десяток яєць.

Це обумовлено постійним зро�

станням ціни на комбікорми, які

становлять 70% собівартості ви�

робництва яйця. Протягом 2007

року ціна комбікормів зросла в

2,5 рази, а зниження ціни на такі

складові комбікормів, як пше�

ниця, кукурудза або соя, не прог�

нозується.

Такі дані і загальну ситуацію

на ринку промислового яйця під�

тверджують і в Асоціації «Союз

птахівників України». Так, єм�

ність торішнього ринку вироб�

ництва яєць усіх категорій вироб�

ників в Україні становила 14

млрд. штук, включаючи товарне

та інкубаційне яйце. З 7,6 млрд.

штук товарного яйця експортова�

но було лише 300 мільйонів. Реш�

ту спожив вітчизняний ринок. У

відсотковому співвідношенні 54%

продукції торік було вироблено

агропідприємствами і 46% – гос�

подарствами населення. У 2008

році прогнозується подальше

значне збільшення частки про�

мислового виробництва. Прогно�

зи асоціації стосовно річного ви�

робництва у поточному році об�

межуються 8 мільярдами штук.

Фахівці цих обох громадських

організацій констатують, що на

тлі загального зростання цін на

продукти харчування вартість то�

варного курячого яйця в Україні

продовжує падати. Експерти

пов'язують цю тенденцію зі зни�

женням купівельного попиту й

перенасиченням ринку через

змушену відмову ряду виробників

від експорту. 

Отже, оптові розцінки посту�

пово знижуються з середини січ�

ня, коли вони становили 5,2 грн.

за десяток.  Якщо ще півтора

тижні тому відпускна ціна птахо�

фабрик становила 4,85 грн. за де�

сяток, те зараз – 4�4,3 грн., – заз�

начають в «Союзі птахівників».

Середньорічну ціну тут очікують

на рівні 5�5,5 грн. 

Експерти пояснюють, що такі

цінові коливання цін обумовлені

цілком ринковими умовами. Се�

ред причин – зниження купівель�

ного попиту у великодній піст.

Також – зростання конкуренції

між виробниками через те, що

три�чотири тижні тому ряд віт�

чизняних птахофабрик зменши�

ли експорт до країн СНД, зокре�

ма, Казахстану та Грузії, і були

змушені переорієнтуватися на

внутрішній ринок. Хоча на частку

цих підприємств припадає не

більше 4% загального обсягу ви�

пуску товарного яйця в Україні,

Київ один з перших відчув нас�

лідки такого кроку. До того ж,

найбільші постачальники столич�

ного ринку, наприклад, птахо�

фабрики «Київська», «Україна»,

«Березань», «Малинове» збільшу�

ють поголів'я курей�несучок.

Олії до вогню конкуренції до�

дають великі роздрібні торговель�

ні мережі (рітейлори), які почали

випуск товарного яйця під влас�

ними торговими марками (брен�

дами), уклавши відповідні догово�

ри зі своїми найбільшими поста�

чальниками. Наприклад, мережа

«Фуршет» домовилася з птахофаб�

рикою «Малинове», а «Велика

Кишеня» та Billa розмістила замо�

влення на «Україні». Ці мережі,

щоб їх не звинуватили у скорочен�

ні асортименту, продовжуватимуть

реалізацію продукції інших вироб�

ників, але, на думку експертів,

суттєво обмежать їхні можливості.

У такому випадку решта виробни�

ків має зробити ставку на пере�

робні підприємства. 

В Україні на сьогодні ринок

переробки промислового яйця

активно розвивається. За інфор�

мацією асоціації, від 2007 року у

нас активно працюють два по�

тужні підприємства світового рів�

ня – завод з переробки харчового

яйця «Овостар» (Київська обл.)

холдингу «Бориспіль Агро Трейд»

та завод з переробки яєць «Імпе�

рово Фудз»  Івано�Франківської

компанія «Агрохолдинг Аван�

гард».  Так, потужність останньо�

го заводу – 2 млн. яєць за добу –

це один із найвищих показників

в Європі. Виробничий процес дає

змогу виготовляти практично

весь спектр яєчних продуктів:

рідкі пастеризовані продукти –

меланж, жовток і білок та сухі

продукти – яєчний порошок,

жовтковий, білковий порошки і

ферментований білковий поро�

шок. Попит на цю групу товарів

на вітчизняному ринку постійно

зростає. Це необхідні складові

для виробництва соусів, майоне�

зів, кондитерських, хлібобулоч�

них, макаронних, м'ясних виро�

бів. Яєчні продукти також засто�

совуються в фармацевтичній та

парфумерній промисловості. 

Найближчими роками наяв�

ність власної сировинної бази по�

стачальників може стати досить

актуальним питанням для пере�

робних підприємств. Адже в ряді

країн Європи нещодавно прий�

няли закон, який забороняє утри�

мання курей�несучок у клітках, у

зв'язку із чим там прогнозують

скорочення виробництва яєць.

Власне, мешканці цивілізованих

країн все частіше почали звертати

увагу на якість продуктів харчу�

вання тваринного походження.

Йдеться про гуманізм в утриман�

ні худоби та птиці як складову

якості тваринницької продукції

(див. «Агропрофі» №16/2007).

Отже, вітчизняні виробники соу�

сів�майонезів усе активніше за�

стосовуватимуть нашу сировину,

принаймні для внутрішнього

ринку.

У світі
РОСІЙСЬКІ експерти вважають,

що у світових виробників товар�

ного курячого яйця криза се�

реднього віку. Компанії намага�

ються перетворити цей звичний

продукт харчування на «Яйце 2.0»

(позначка «2.0» застосовується як

характерна приписка для поновле�

них версій комп'ютерних програм

або ігор – ред.). Іншого способу

утриматися яйцю на столі спожи�

вача вони не бачать.  

«Картонна упаковка з яйцями

заморозилася в моєму холодиль�

нику. Чи можу я спожити їх в

їжу?» – питає стривожений поку�

пець на сайті канадського парт�

нерства CPCFSE.

«Ці яйця безпечні. Але їх слід

використовувати якнайскоріше,

особливо ті, що вже тріснули», –

дається відповідь. CPCFSE ство�

рене інститутами і виробниками

продуктів для навчання спожива�

чів основам безпечного харчуван�

ня. Велика частина цих виробни�

ків – птахофабрики. Така спів�

праця – лише невеличке відлун�

ня яєчно�маркетингової еволю�

ції, яка охопила Америку і Євро�

пу. Адже треба якось виживати.

Нове покоління раптом розгледі�

ло в недавньому дешевому джере�

лі білку справжню холестеринову

бомбу. За останні 10 років євро�

пейські країни знизили спожи�

вання яєць на 5�15%. 

Проблема яйця зведена в дер�

жавний ранг. Наприклад, амери�

канський центр вивчення пожи�

вності яєць(!) ENC популяризу�

вав дієтичні властивості яйцепро�

дуктів серед споживачів. Компа�

нії  вже зреагували на новий

тренд. Бельгійська Belovo зі свої�

ми яйцями Columbus, для вироб�

ництва яких розроблений спе�

ціальний раціон годування курей,

що дає змогу отримувати продукт,

багатий вітамінами, мінералами

тощо, – лише одна з багатьох ви�

робників «функціональних яєць».

Російські яйця державною

підтримкою похвалитися не мо�

жуть, але і негативної динаміки

продажів поки не виявляють.

З 1995 по 2006 рік, за даними

Росстату, виробництво яєць зро�

сло на 25%. Правда, європейська

«зараза» все ж таки передається

російським виробникам. Остан�

ні кілька років продажі продукту

в натуральному вигляді майже

стоять на місці, що не дивно. На

Заході найвищий рівень спожи�

вання яєць, зафіксований FAO

(Продовольча і сільськогоспо�

дарська організація ООН), в

Європі – 12,8 кг на душу насе�

лення. У Росії ж він становить

близько 15 кг. Люди просто ста�

ли споживати менше яєць, – го�

ворять аналітики. 

Щоб яєць знову стали спожи�

вати більше, без західної концеп�

ції «Яйця 2.0» не обійтися. Але

тут російські компанії стикають�

ся зі старою, як саме яйце, про�

блемою: що повинне бути спо�

чатку – інвестиції чи зростання

продажів? 

Багато російських птахофаб�

рик перебувають у жалюгідному

стані. Загальна для сільського

господарства 80�відсоткова зно�

шеність активів характерна і для

птахофабрик з виробництва яйця.

За даними Росстату, виробництво

яйця з 2001�го по 2007 рік зросло

на 7,4%, а виробництво птиці –

майже вдвічі. Рентабельність яєч�

них птахофабрик балансує на рів�

ні декількох відсотків. Влітку, зі

слів виробників, кури приносять

своїм господарям взагалі суцільні

збитки. Пік попиту припадає на

Новий рік і Великдень, в решту

часу компанії опиняються  у си�

туації перевиробництва – адже

курці не поясниш, що попит на її

продукцію впав.

Щодо еволюційної ходи, то

російські птахофабрики випуска�

ють збагачене яйце з підвищеним

вмістом селену і йоду. Виробля�

ють яйця від несучок, які утри�

муються на вільно�вигульній си�

стемі. 

Ще один спосіб застрахувати�

ся від можливого зниження по�

питу на яйця – розвивати вироб�

ництво яєчної продукції глибокої

переробки. Поки що це лише 10�

12% від обсягу виробленого яйця,

інше реалізується промисловим і

роздрібним споживачам в пер�

возданному вигляді. Схоже, ви�

робляти «просунуті» яйця ро�

сійським компаніям цілком під

силу. Єдине, в чому росіяни від�

стають від західних колег, так це

в тому, щоб донести думку про

животворну чудодійність своїх

яєць до покупця.

Підготував Артем Житков

АГРОПРОФІ

№ 13 [027] 4 квітня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaГАЛУЗЕВІ РИНКИ6

Пристрасті за яйцем
ПЕРСПЕКТИВА На тлі загального зростання цін на продукти харчування
попит на товарне куряче яйце, а разом із цим і вартість продукту, продовжує
падати як в Україні, так і в інших країнах, хоча і з різних причин.



Наслідки 
законотворчих 
ініціатив
СЕРЕД низки законопроектів,

необхідних для вступу України до

Світової організації торгівлі, є й

такий: «Про внесення змін до де�

яких законів України» (щодо сти�

мулювання розвитку АПК в рам�

ках вимог СОТ). Всеукраїнська

асоціація «Укрм'ясопродукт», яка

відстоює інтереси виробників та

переробників м'яса, заявляє, що

у разі «швидкого» розгляду цього

законопроекту поза увагою зали�

шаться основні проблеми галузі. 

За умов кризи, пов'язаної з

тотальним скороченням поголів'я

худоби та старінням матеріально�

технічної бази галузі, необхідно

прийняти законодавчі акти, зо�

крема, щодо права сільгоспви�

робників на відшкодування ПДВ

з операцій будівництва, придбан�

ня та ремонту основних фондів, а

також завезення ВРХ.

Так, підприємства, які імпор�

тують техніку та худобу, займають�

ся будівництвом галузевих об'єк�

тів зобов'язані платити 20% ПДВ,

що ставить під удар їх життєдіяль�

ність. Наприклад, щоб побудува�

ти тваринницьку ферму на 1200

корів, необхідно близько 120 млн.

грн. При цьому 24 млн. грн. скла�

дає ПДВ, які підприємство має

вилучити з обороту замість того,

щоб вкладати їх у виробничі і тех�

нологічні потужності. 

Іншим механізмом, який

дасть змогу м'ясним підприєм�

ствам вижити в умовах СОТ,

може стати відстрочення сплати

ПДВ шляхом пред'явлення орга�

нам митного контролю податко�

вого векселя з терміном погашен�

ня 720 календарних днів незалеж�

но від наявності податкового кре�

диту. Така пільга вже існує для

підприємців, що реалізовують

проекти технопарків. Згідно із

Законом України «Про спеціаль�

ний режим інноваційної діяльно�

сті технопарків» при імпорті но�

вої техніки та устаткування під�

приємцям надається відстрочен�

ня зі сплати ПДВ. Варто такий

режим сплати ПДВ впровадити і

в аграрному секторі. Тим більше,

що передвиборча програма ни�

нішнього прем'єра передбачала

п'ятирічне звільнення сільгосп�

виробників від всіх податків при

імпорті устаткування, техніки та

комплектуючих, які не виробля�

ються в Україні; зняття обмежень

на входження в український ри�

нок іноземних капіталів; впрова�

дження аукціонної системи про�

дажу несільськогосподарських зе�

мель на справедливій конкурсній

основі. Аграрії сподіваються, що

уряд і народні депутати викона�

ють свої обіцянки щодо підтрим�

ки вітчизняного товаровиробни�

ка, який незабаром може бути

поставлений на межу виживання.

Вже й не заєць, 
а стрибає
НАС І НАДАЛІ чекає стрибкопо�

дібне зростання цін на м'ясо й

м'ясні продукти всіх видів у ме�

жах 5 грн. (до 10%) у найближчі

2�3 місяці. Це пов'язане з ката�

строфічним скороченням пого�

лів'я худоби, підвищенням варто�

сті кормів і палива, збільшенням

соціальних виплат населенню.

І стрімкою інфляцією. Дещо

стримуючим фактором різкого

подорожчання м'ясопродуктів де�

які експерти називають дотри�

мання нашими співгромадянами

посту. Водночас вони ж констату�

ють, що це лише 15% населення,

до того ж, не найбагатшого. 

Суттєвий стрибок роздрібних

цін прогнозується на, даруйте на

дурному каламбурі, святкові «9

днів», які нам «подарував» уряд

від 26 квітня по 4 травня включно.

За даними Держкомстату, зро�

стання споживчих цін в Україні в

лютому становило 2,7%, у січні�

лютому – 5,7%. Порівняно з лю�

тим минулого року інфляція при�

скорилася до 21,9%. Національна

асоціація «Укрм'ясо» станом на

1 квітня наводить цифри, що за

3 місяці закупівельні ціни на

м'ясну сировину вітчизняного ви�

робництва зросли удвічі і досяга�

ють 14 грн./кг яловичини (живої

ваги) та 15 грн./кг свинини. Також

останні декілька місяців м'ясо�

комбінати працюють збитково або

з нульовою рентабельністю.

У свою чергу, м'ясокомбінати

не можуть підвищувати ціни на

продукцію через обмежену купі�

вельну спроможність споживачів.

За оцінками «Укрм'яса», внутріш�

ній дефіцит м'ясної сировині ста�

новить 400�500 тис. тонн на рік.

Завозити не можна
відкласти
ЯКЩО збільшаться обсяги ім�

портного м'яса й м'ясопродукції,

підвищення цін удасться уникну�

ти. Тому, щоб зменшити дефіцит

на ринку, уряд планує створити

умови щодо ввезення в Україну

350 тис. тонн імпортного м'яса.

Про це 28 березня заявила

прем'єр�міністр України Юлія

Тимошенко в своєму виступі на

українсько�польському еконо�

мічному форумі в Києві. 

Вона повідомила, що плану�

ється ухвалення спеціального за�

кону, який дасть можливість ввез�

ти до України цю продукцію без

імпортного мита.

Тут варто нагадати, що за да�

ними Мінагрополітики України,

торік ми імпортували 207 тис.

тонн. У 2008 році планувалося за�

везти також близько 200 тис. тонн

м'яса (150 тис. тонн яловичини і

50 тис. тонн свинини).

Трохи раніше цієї заяви, 4 бе�

резня 2008 року, Міністерство

економіки підготувало та опри�

люднило законопроект щодо

зниження митних тарифів на

м'ясо та продукцію з нього з

21,5% до 13,3% у зв'язку зі всту�

пом України до СОТ.

Оператори ринку нагадують,

що Україна має 5 років адапта�

ційного періоду, передбаченого

СОТ для нових членів, протягом

яких влада і виробники мають

спільно виробити стійкі механіз�

ми підтримки агропромислового

комплексу України та розробити

інструменти захисту споживачів.

Тут слід зауважити, що адапта�

ційний період, що стосується

живих тварин та продукції тва�

ринного походження, до 2010

року (в  деяких випадках  до

2013), надається лише на деякі

товари груп 01 («Живі тварини»,

зокрема, на ВРХ свійських видів,

свиней чистопородних племін�

них тварин і свійських видів), та

групи 03 («Риба і ракоподібні,

молюски та інші водяні безхре�

бетні»).

Внутрішні 
потужності
СЕКТОР тваринництва практич�

но повністю забезпечує внутріш�

ній ринок готовими м'ясопродук�

тами, вважають в  асоціації

«Укрм'ясопродукт». Темпи зро�

стання виробництва ковбасних

виробів порівняно з іншими гру�

пами товарів досить високі – це

20,4% за 2000�07 рр. На думку

експертів, нарощування вироб�

ництва готових продуктів та на�

півфабрикатів сталося через рин�

кові тенденції та зміни стандартів

споживання. 

Основу структури виробниц�

тва м'ясної тваринницької про�

дукції складають яловичина та

свинина. Водночас у 2005 році

суттєво зросла частка м'яса птиці

до 35% у загальному балансі рин�

ку проти 11% у 2000 році. За цей

же період суттєво скоротилася

частка  яловичини та телятини і

зараз становить 33%. Це поясню�

ється тим, що промисловому ви�

робництву яловичини, на відміну

від м'яса птиці, не властивий ви�

сокий ступінь концентрації. Се�

ред виробників яловичини виді�

лити лідерів досить складно: ви�

робництво яловичини розподіле�

но майже рівномірно між усіма

основними підприємствами. 

Асоціація «Укрм'ясопродукт»

констатує, що останніми роками

регіонально структура виробниц�

тва яловичини не змінилася. То�

рік лідерами, як і у 2006 р., були

Вінницька та Хмельницька обла�

сті, частка яких становить близь�

ко 24% від загального виробниц�

тва. Далі йдуть Львівська, Пол�

тавська та Тернопільська області

– 20,3%; у цих регіонах найроз�

виненіша сировинна база. Непо�

ганий сировинний потенціал має

Житомирська, Кіровоградська та

Івано�Франківська області. У той

же час, завдяки активному ро�

звитку птахівництва у Київській,

Дніпропетровській областях і АР

Крим тут значно зросла перероб�

ка м'яса. 

За останні 10 років виробничі

потужності зменшилися на 52%:

сьогодні з 123 великих м'ясоком�

бінатів у робочому стані залиши�

лося 64. За цей період поголів'я

великої рогатої худоби скороти�

лося на 60% (з 12,8 млн. голів у

1998 р. до 5,7 млн. у 2008 р.). За�

гострюють проблему старіння ма�

теріально�технічної бази підпри�

ємств, зменшення працездатного

населення в сільській місцевості,

порушення інфраструктури та

ринків збуту, сірий імпорт м'ясної

продукції. 

За даними операторів ринку, у

2007 р. основними країнами�ім�

портерами української яловичи�

ни глибокої заморозки були Ро�

сія і Казахстан. Серед провідних

постачальників яловичини гли�

бокої заморозки: ДП «Івано�

Франківські ковбаси», ВАТ «Іва�

но�Франківський м'ясокомбі�

нат»,  ТОВ «Продконтракт»

(м.Київ), ТОВ «Еталонмолпро�

дукт» (м.Київ), ТОВ «Візит» (Ки�

ївська обл.).

У 2007 р. основними країна�

ми�експортерами яловичини в

Україну були Аргентина, Брази�

лія, Угорщина. Найбільшими ім�

портерами яловичини стали такі

підприємства: ТОВ «Агро�інвест»

(Львівська обл.), ТОВ «СП з ІІ

«Відродження» (Донецька обл.),

ТОВ «Айс Поїнт» (Дніпропетров�

ська обл.), ЗАТ «Продовольча

компанія «Юнкерс» (Донецька

обл.), ДП «Еска Фуд Солюшнс»

(м. Київ).

Підготував Артем Житков

АГРОПРОФІ
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ТЕНДЕНЦІЇ Вже й не заєць, а стрибає. Це про ціну на м'ясо і м'ясо(
продукти в Україні. Що ж відбувається сьогодні в галузі виробництва і
переробки м'яса…

Ринок м'яса очима 
вітчизняних виробників



Наталія Тарченко 

ПРО СТАН страхового ринку

йшлося 29 березня на традицій�

ному виїзному майстер�класі для

журналістів, який проводила

Ліга страхових організацій Укра�

їни (ЛСОУ) на базі відпочинку

«Лісова», що під Києвом.  

Страховий ринок
– неоране поле 
ПЕРШИМ виступив О л е к �

сандр Філоненко, президент

ЛСОУ. Він ознайомив слухачів із

загальним станом справ у агро�

страхуванні. 

– Наше завдання полягає в

тому, щоб спільно із страховими

компаніями України та сіль�

госпвиробниками піднімати рі�

вень сприйняття та розуміння

проблематики, яка стоїть перед

нашою країною. Адже це сто�

сується і питання продовольчої

безпеки, і відродження земель, і

багато чого іншого, – розпочав

пан Філоненко. 

Зі слів доповідача, найбільш

критичними для України стали

2003�2007 роки. Саме тоді погод�

ні ризики спричинили значні

збитки сільськогосподарських

підприємств. 

На жаль, незначна кількість

аграріїв сьогодні використовує

можливості в аграрному секторі

економіки.

Так, в 2007 році лише 8% від

загальної кількості сільськогос�

подарських товаровиробників

забезпечили страховий захист

посівів. Лише за рахунок впрова�

дження державної підтримки

сільгоспвиробників за 2007 рік

було укладено понад 4,5 тис. до�

говорів. 

Вже третій рік поспіль із дер�

жбюджету виділяються кошти

для здешевлення вартості страхо�

вих внесків. В 2004 році було ви�

ділено приблизно 5,8 млн. гри�

вень. В 2006�му – 10 млн. гри�

вень. Всі ці кошти були, відпо�

відно до даних пана Філоненка,

фактично використані за своїм

призначенням. В 2007�му було

передбачено 50 млн. гривень.

Використали 47,8 млн. 

В тому ж році сільгоспвироб�

никами було здійснено страх�

ування ризиків сільськогоспо�

дарської продукції на площі

2,4 млн. гектарів. Фактично це

становить близько 9% посівної

площі, відведеної під майбутній

урожай (2,4 млн. га). На одну

укладену угоду площа фактично

становить 500 га, що на 18% біль�

ше, ніж за рік 2006. Страхові пла�

тежі по цьому виду страхування

склали 117 млн. грн. В 2006�му

ця сума становила 28 млн. гри�

вень. Було виплачено 97% заяв�

лених збитків. У бюджеті на

2008 р. сума субсидій збільшена

до 200 млн. грн.

Найбільш активно викори�

стовують агрострахування сіль�

госпвиробники у Вінницькій,

Луганській, Рівненський, Тер�

нопільський, Черкаській, Черні�

гівський областях. Серед «аут�

сайдерів»  – Львівська та Київ�

ська області – робота зі страх�

ування тут ведеться не на висо�

кому рівні. 

Причинами низького рівня

охоплення агрострахуванням

спеціалісти називають: 

– незадовільний фінансовий

стан суб'єктів аграрного ринку,

особливо в тих областях, які по�

страждали внаслідок стихійного

лиха; 

– відсутність вільних обіго�

вих коштів для сплати страхових

премій; 

– нерозуміння суб'єктами аг�

рарного ринку переваг страх�

ування як методу мінімізації ри�

зиків; 

– незначний рівень довіри до

страховиків. 

До речі, за словами голови

правління СК «Інтертрансполіс»

Сергія Коротенка, у останньому

частково винні банки, що приму�

шують аграріїв вдаватися до фор�

мального страхування при отри�

манні кредитів. «Банки прагнуть

запропонувати клієнтові наймен�

ший страховий тариф, зокрема за

рахунок зростання франшизи,

щоб не обтяжувати його платежа�

ми. Але при цьому клієнт не от�

римує повноцінний страховий за�

хист. А коли відбувається втрата

урожаю, може виявитися, що

причина, що призвела до цього,

не була передбачена договором

страхування, і страховик відмо�

вляє клієнтові у виплаті. А банки

вимагають відшкодування, ос�

кільки їм треба погасити кредит»,

– відзначив він. 

Сучасний стан розвитку аг�

рострахування диктує потребу в

формуванні системного підходу

до його розгляду. Згідно з Указом

Президента України від 18 ве�

ресня 2007 року №890 «Про дея�

кі заходи щодо розвитку ринку

зерна», була розроблена Держав�

на цільова програма розвитку

українського села на період до

2015 року. Вона затверджена По�

становою Кабінету Міністрів

України від 19 вересня 2007 року

№1158. 

Слід зазначити, що в країні

розробляється дуже багато про�

грам, але не завжди підводяться

підсумки їх виконання.  

Але Ліга, зі слів пана Філо�

ненка, зараз активно співпрацює

із Міністерством аграрної полі�

тики над моделлю закону Украї�

ни про підтримку сільгоспвироб�

ників. В цій моделі мова йде про

створення, зокрема, національ�

ної підтримки аграрного сектору.

В ЛСОУ вважають, що агентство,

яке займатиметься цим питан�

ням, повинне бути створене при

Кабінеті міністрів. Втім, є ще

фактор політики уряду та Адмі�

ністрації Президента, згідно з

якими центральні органи вико�

навчої влади повинні концентру�

вати функції біля великих міні�

стерств і відомств. 

Упродовж останніх років

ЛСОУ співпрацює із Мінагропо�

літики: був створений комітет

Ліги, на основі якого вдалося

об'єднати та консолідувати дії

страховиків – бо раніше страхо�

вим компаніям доводилося про�

кладати дорогу до міністерств та

відомств самотужки. Тепер стало

набагато більше шансів почути

ту або іншу точку зору, якщо

вона висловлена колективно. 

Законом передбачено запро�

вадження страхування сільсько�

господарських ризиків як обо�

в'язкової умови надання фінан�

сової підтримки виробникам з

боку держави. За участю держа�

ви передбачено створення Фонду

страхування сільськогосподарсь�

ких ризиків, встановлення до�

даткових вимог, що стосуються

платоспроможності страхових

фірм, і також виконання поста�

нов уряду, які рекомендують

участь в цьому процесі страхових

організацій України. Для ЛСОУ,

як стверджує Олександр Філо�

ненко, немає такого поняття, як

«велика», «середня» або «малень�

ка» страхова компанія. А є –

«прозора», «надійна», платоспро�

можна перед своїми клієнтами.  

Після виступу президента

ЛСОУ відбулося підписання ме�

морандуму про співпрацю між

Лігою страхових організацій Ук�

раїни та громадською організа�

цією «Асоціація приватних інве�

сторів і власників». Свої підписи

під документом поставили Олек�

сандр Філоненко та президент

Асоціації Тетяна Шальман.

– Ми справді зробимо так,

щоб страхування ризиків було

прозорим та відповідальним, –

запевнила вона. 

Розвиваймо
культуру
агрострахування
Сергій Коротенко (СК «Інтер�

трансполіс»), свою доповідь при�

святив теорії та практиці розвитку

аграрного страхування в Україні. 

З його слів, бізнес�страхуван�

ня сьогодні  – справа надто

складна з точки зору її організа�

ції та проведення. Ринок агро�

страхування в Україні практично

не розвинений. Після відміни в

1991 році обов'язкового держав�

ного страхування турбота про

страховий захист лягла на самих
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На поле впав 
СТРАХУВАННЯ Ніхто серед нас не може із 100(відсотковою впевненістю сказати що на нього чекає
завтра. Але всім би хотілося мати при собі хоч би якусь «парасольку» від усіляких негараздів. Інша
справа – за парасольку треба платити гроші, а гарний товар не може коштувати дешево. 

Агрострахування включає два види – мультиризикове і індекс�
не страхування. Мультиризикове  – страхування посівів від низ�
ки ризиків (пожежа, вимерзання, повінь, посуха і т.д.) або страх�
ування витрат на посів і вирощування сільгосппродукції. Індекс�
не страхування припускає виплату, якщо врожайність в застрахо�
ваному господарстві нижча, ніж в середньому по регіону. Вар�
тість мультиризиккового страхування становить близько 5% від
страхової суми, індексного – 2�3%.

ДОВІДКА

Як співіснуватимуть
кадастр і реєстр
Комітет з питань економічної
політики рекомендує парла�
менту направити на доопра�
цювання Закон «Про внесення
змін до Закону України «Про
державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх
обмежень» з пропозиціями
Президента України.
Закон «Про внесення змін до
Закону України «Про держав�
ну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обме�
жень» було прийнято Верхов�
ною Радою України 19 квітня
2007 року. Президент України
13 червня 2007 року повернув
його зі своїми пропозиціями
для повторного розгляду. У
зв'язку із завершенням роботи
Верховної Ради України п'ято�
го скликання розгляд пропо�
зицій Президента України не
завершено прийняттям оста�
точного рішення Верховною
Радою України щодо поверну�
того закону.
Законом пропонується розме�
жувати функції щодо ведення
державної реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обме�
жень і державного земельно�
го кадастру, а також визначи�
ти Міністерство юстиції Украї�
ни (а не Держкомзем) спе�
ціально уповноваженим цен�
тральним органом виконавчої
влади у сфері державної реє�
страції речових прав на неру�
хоме майно та їх обтяжень,
наголошували під час засідан�
ня члени Комітету. Натомість,
на думку глави держави,
прийнятим законом нівелю�
ється ідея створення єдиної
кадастрово�реєстраційної си�
стеми внаслідок виведення
Державного реєстру прав на
нерухоме майно та їх обтя�
жень за межі державного зе�
мельного кадастру, у складі
якого залишається державна
реєстрація земельних ділянок
за ст.196 Земельного кодексу.
Це в свою чергу, зазначається
у пропозиціях «ускладнить
реалізацію громадянами,
юридичними особами консти�
туційних прав власності на не�
рухоме майно, у тому числі
земельні ділянки».
Головне науково�експертне
управління апарату ВРУ про�
понує доповнити ухвалений
закон положеннями (в тому
числі й додатковими змінами
до Земельного Кодексу Украї�
ни), які «мають чітко визначи�
ти порядок взаємодії та обмі�
ну інформацією між Земель�
ним кадастром та Державним
реєстром прав на нерухоме
майно у автоматичному режи�
мі, що дозволить належним
чином забезпечити реалізацію
прав фізичних та юридичних
осіб на власність», повідомляє
Інформаційне управління ВРУ.

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ 



виробників. В результаті біль�

шість аграріїв таку статтю видат�

ків викреслили зі свого бюджету,

з метою економії на всьому. На

ранньому етапі розвитку еконо�

мічних стосунків вони доклада�

ють зусилля виключно щодо ви�

живання в нових умовах. 

Зараз більшість аналітиків

сходяться на тому, що в Україні

слід формувати те, що називаєть�

ся культурою страхування. Але

цій стадії обов'язково передують

стандартизація та професіоналі�

зація. Не дивлячись на те, що в

Україні розвивається національ�

ний проект із субсидування про�

центної ставки на страхування,

цим видом державної підтримки

користуються далеко не всі ви�

робники. Рівень страхової куль�

тури напряму залежить від розмі�

рів підприємства: чим воно біль�

ше, тим цей рівень вищий. Це

пояснюється якістю менеджмен�

ту: найбільш активно використо�

вують механізми страхування в

агрохолдингах. 

Середні та дрібні виробники

застосовують страхування виму�

шено – як необхідну умову отри�

мання банківського кредиту. 

Навіщо 
винаходити 
велосипед? 
СЬОГОДНІ спеціалісти розгля�

дають можливості застосування

західного досвіду в цій сфері. Тут

слід пам'ятати про те, що у всіх

країнах ініціаторами формуван�

ня системи захисту від аграрних

ризиків виступали страхові орга�

нізації, а не держава. 

Тим не менше, економічні

закони у всіх країнах працюють

однаково, тому Україні зовсім не

треба шукати якийсь «власний

шлях».  

У більшості західних країн

застосовується змішане субси�

дування із внесків та виплат.

Варто зауважити, що фактично

в усіх країнах світу ефективно

діє система обов'язкового страх�

ування сільського господарства

від наслідків природних ката�

строф та інших природних ри�

зиків. 

США. В Сполучених Штатах

Америки федеральне відомство

пропонує широкий перелік стра�

хових продуктів для страхування

врожаїв та прибутків фермерів.

Адміністративні затрати та пере�

страхування уряд компенсує пре�

міями. 

Уряд також виплачує згідно з

програмою катастрофічного по�

криття допомогу фермерам в

розмірі 55% від обумовленої

ціни на сільськогосподарські

продукти. Це робиться, якщо

гине понад 55% врожаю. Уряд

також виплачує премію. І фер�

меру залишається виплатити

тільки $60 адміністративного

збору на кожну культуру, застра�

ховану в певному районі. Кон�

тракти включають такі ризики,

як посуху, вітер, надлишкові

опади, град, бурю тощо. Фермер

має вибрати рівень ціни на май�

бутню продукцію, яку хоче за�

страхувати – від 55% до 100% від

вартості продукції. 

Іспанія. Держава взяла на

себе субсидування внесків, але

страхувальники були зобов'язані

перестраховувати ризики в єди�

ному державному фонді, що до�

плачує за збитками із своїх ре�

зервів. В Україні були спроби

впровадити таку модель, але

вона, на жаль, не прижилася. 

Росія. В 2004 році був ство�

рений Російський сільськогоспо�

дарський страховий пул, але ба�

гатьом страхувальникам він ви�

дався недієздатним. Причина

проста – за час своєї роботи він

не приніс позитивних результа�

тів. Тому в серпні 2007�го був

створений Національний союз

агрострахувальників для вирі�

шення тих завдань, яки виявили�

ся «не по зубам» пулу. Його за�

сновниками виступили 34 ком�

панії – здебільшого, великі грав�

ці ринку. 

Як зазначив інший виступаю�

чий, консультант з питань агро�

страхування Проекту розвитку

страхування Міжнародної фінан�

сової Корпорації (IFC) Роман

Шинкаренко, в Росії діє потужна

програма субсидування (обсягом

50%) рослинництва і тваринниц�

тва. Але відсутність контролю за

виділенням субсидій призвела до

незаконного «засвоєння» не мен�

ше 60% бюджетних коштів, виді�

лених на субсидування агро�

страхування.  

Молдова. Тут субсидується

від 50% до 80% від суми премії.

Більша частка від цього припадає

на високовартісні види продук�

ції. Кількість страхувальників –

обмежена. Вони  дуже добре

взаємодіють із державою. 

Казахстан та Білорусь.

Страхування аграрних ризиків у

Казахстані та Білорусі є обов'яз�

ковим. В Казахстані, крім того,

за відсутність страхування ви�

робників штрафують. 

АНОНС
В наступній публікації ми дамо

читачеві конкретні поради щодо

вибору найоптимальнішої моделі

страхування.
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ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ метеорит…

На виїзному майстер�класі для журналістів, який проводила Ліга страхових організацій України

Шановні читачі!

З питань редакційної передплати телефонуйте: тел. (044) 227�93�55,
тел./факс (044) 236�02�08 або пишіть: info@agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2008�й рік 

в будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію 
і щотижня отримуйте корисну 

Інформацію для Голови!

Наш
індекс:98990

Передплата на український тижневик ділової інформації – газету
«АГРОПРОФІ» триває. Ми ставимо за мету заповнити вакуум
ОПЕРАТИВНОЇ, ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ БЕЗ ПОЛІТИКИ 
для фахівців АПК, які приймають рішення: керівників і менеджерів,
власників та інвесторів. Наша інформація стане в пригоді і студентам
вищих навчальних закладів, науковцям.
Передплатити нашу газету ви можете у будь�якому відділенні УДППЗ
«Укрпошта» за Каталогом. Вартість передплати у I півріччі 2008 року 
на 1 місяць – 10,84 грн. + оформлення документів (0,55�2,40 грн.).
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію, до того ж – 
з будь�якого місяця та на будь�який термін за договором. Вартість
редакційної передплати I півріччі 2008 року на 1 місяць – 10,80 грн.

Умова для оренди
У Верховній Раді зареєстрова�
но проект Закону «Про вне�
сення змін до Земельного ко�
дексу України» (щодо пере�
дачі земельних ділянок в
оренду).
Метою законопроекту (№2247
від 20 березня ц.р.), ініційова�
ного народними депутатами
О.Вілкулом, С.Глазуновим,
Д.Колєсніковим та Д.Шпено�
вим, є визначення умови, яка
буде обов'язковою при надан�
ні земельних ділянок у кори�
стування, тобто оренду. 
Прийняття цього законопроек�
ту надасть можливість контро�
лювати передачу в оренду зе�
мельних ділянок, які можуть
використовуватися для по�
треб, пов'язаних із геологіч�
ним вивченням та видобуван�
ням корисних копалин, зі сто�
рони спеціально уповноваже�
ного центрального органу ви�
конавчої влади з геологічного
вивчення та забезпечення ра�
ціонального використання
надр, що чітко регламентує та
законодавчо закріплює цю
процедуру. 
Нагадаємо, що чинна редакція
ст.124 Земельного кодексу Ук�
раїни визначає передачу зе�
мельних ділянок в оренду за
наявності рішення відповідно�
го органу виконавчої влади
або органу місцевого самов�
рядування шляхом укладення
договору оренди земельної
ділянки, а ст.141 цього ж ко�
дексу – підстави припинення
права користування земель�
ною ділянкою. 
Як зазначається у пояснюваль�
ній записці до законопроекту,
на сьогодні виникла нагальна
проблема, коли в оренду пе�
редаються земельні ділянки,
на території яких проведено
геологічну розвідку або за�
тверджено запаси корисних
копалин, без будь�якого пові�
домлення про це уповноваже�
них органів. Користування
такими земельним ділянками
нерідко призводить до нераці�
онального використання при�
родних ресурсів.



Євгенія Руженцева 

ВІДКРИВАЮЧИ виставку, до

учасників та гостей звернувся го�

лова Державного комітету Украї�

ни з земельних ресурсів Володи�

мир Воєводін. Він зазначив, що

Україна твердо стала на шлях ре�

формування земельних відносин,

і становлення цивілізованого

ринку землі є актуальним завдан�

ня держави та суспільства. Пан

Воєводін побажав учасникам ви�

ставки успіхів у роботі та висло�

вив упевненість у тому, що прове�

дення цього заходу сприятиме

налагодженню нових контактів та

зміцненню співпраці всіх учасни�

ків ринку землі в Україні. 

Без 
рейтингування – 
нікуди
ОРГАНІЗАТОРИ виставки�фо�

руму визначили найкращих ек�

спонентів. Назвемо лише декіль�

ка з них.

Так,  ТОВ «Земінформ»

(м.Харків) відзначилося створен�

ням та впровадженням у практи�

ку роботи землевпорядних під�

приємств Харківщини картогра�

фічної основи Харківської обла�

сті (КОХО), а також розробкою

електронного земельного кадас�

тру області. 

Привернув увагу відвідувачів і

глибокий науковий підхід, вико�

ристання інноваційних техноло�

гій та найкраще виконання робіт

з оновлення планово�картогра�

фічного матеріалу Головного

управління земельних ресурсів в

Одеській області. Вразили своїми

здобутками і їхні земляки�колеги

– ДП «Одеський проектний і

науково�дослідний інститут зе�

млеустрою». 

Донеччани – а саме Асоціація

землевпорядних організацій – ре�

презентували найкращу розробку

та всебічне висвітлення заходів,

реалізація яких забезпечує охоро�

ну та раціональне використання

земель.

Державне НВП «Геосистема»

(м.Вінниця) продемонструвало

впровадження у вітчизняне ви�

робництво цифрової аерофото�

зйомки та програмного забезпе�

чення для її обробки.

Земельний аукціон:
«накрити» все
ЯК І ОБІЦЯЛИ, докладніше зу�

пинимося на питаннях, що ви�

світлювалися під час семінарів.

Найбільшу дискусію виклика�

ло питання підготовки та прове�

дення земельних аукціонів, яко�

му організатори присвятили пер�

ший семінар. Незважаючи на те,

що Кабінет Міністрів нарешті

визначив процедуру підготовки,

організації та проведення таких

аукціонів постановою від 22 лю�

того ц.р. №90 «Деякі питання

проведення земельних аукціо�

нів», запитань наразі більше, аніж

відповідей. 

Нагадаємо, що згідно зі змі�

нами, внесеними Законом «Про

Державний бюджет на 2008 рік

та про внесення змін до деяких

законодавчих актів України»

(йдеться про зміни у ст.127 Зе�

мельного кодексу): 

продаж земельних ділянок
д е р ж а в н о ї  т а  к о м у н а л ь н о ї
власності громадянам та юри�
дичним особам здійснюється на
конкурентних засадах (аук�
ціон), крім викупу земельних ді�
лянок, на яких розташовані
об'єкти нерухомого майна, що є
власністю покупців цих діля�
н о к ,  в  я к и х  в і д с у т н і  а к ц і ї
(частки, паї), що належать
державі.

Жваве обговорення виклика�

ло і питання підготовки ліцитато�

рів з проведення земельних аук�

ціонів. Утім, як запевнили орга�

нізатори, проект відповідного

розпорядження Уряду вже гото�

вий, і наразі його розміщено для

обговорення на веб�сайті Держ�

комзему. 

Виступаючи із доповіддю про

нормативно�правове забезпечен�

ня проведення земельних аукціо�

нів, начальник управління ринку

земель та оціночної діяльності

Держкомзему Станіслав Горба�

тович зробив кілька ледь не сен�

саційних заяв. Перша – що відте�

пер у нас безоплатної приватиза�

ції, по суті, немає – її перекрили

аукціони, друга – що жодного

квадратного міліметра земель ко�

мунальної власності в Україні на

сьогодні не існує. 

Пояснює це пан Горбатович

тим, що політика уряду у нас сьо�

годні така, що все має бути пере�

дане через аукціон. І навіть ті за�

конопроекти, які нині готуються

в Держкомземі, виходять з відсут�

ності безоплатної приватизації.

Тому він пропонує звернути увагу

на т.зв. виключні статті Закону

про держбюджет�2008, які пере�

креслюють усі попередні закони,

постанови Кабміну, якщо ті не

відповідають цьому закону. На

виправлення деяких «перегинів»

Закону про держбюджет Держ�

комзем уже подав цілу низку за�

конопроектів. 

Що ж до аукціонів, то у згаду�

ваній вище постанові чітко запи�

сано, що організатором торгів є

Державне агентство із земельних

ресурсів (нині Держкомзем).
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«Земельний ринок.2008»: 
ФОРУМ Як уже йшлося в попередньому номері, на запах першого млинця, випеченого «Земельною
Спілкою України» – стартової виставки(форуму «Земельний ринок(2008», – зійшлося чимало охочих
до інформації щодо стану ринку земель та новел з його нормативно(правового регулювання.

– БЕРУЧИ участь у виставці «Зе�
мельний ринок�2008», ми на�
самперед хотіли продемонстру�
вати колегам наш унікальний
досвід оновлення планово�кар�
тографічного матеріалу. Він по�
будований на науковому підході
до землевпорядкування. Голов�
не управління розробило мето�
дичні рекомендації з оновлення
такого матеріалу шляхом скла�
дання планів існуючого викори�
стання земель. Що вони являють
собою – візьмемо, скажімо, те�

риторію звичайної сільської
ради звичайного району Одесь�
кої області. Вона характеризу�
ється стовідсотковим поліго�
нальним наповненням, тобто так
званих білих плям немає. Ця ро�
бота дає змогу вести державний
земельний кадастр на високому
рівні, для захисту прав людини
на земельну ділянку, для усу�
нення перешкод у землекористу�
ванні, для організації реєстрації
прав на землю, проведення на її
базі інвентаризації земельних
ділянок. Тобто, це повсякденна
книга для районного, сільського
землевпорядника. До речі, це не
лише папір – усе має електронну
версію. 
Що ж до проблематики земель
сільськогосподарського призна�
чення, то стосується вона пере�
дусім збереження їх якості. Цю
роботу можна проводити лише
планово, системно, і головним
результатом її є складання схем
землеустрою відповідних адміні�
стративно�територіальних оди�

ниць. А першим кроком і голов�
ною інформаційною базою схем
землеустрою є та робота, яку ми
продемонстрували на виставці.
А щодо специфічних проблем на�
шого регіону, то вони стосуються
насамперед виноградарства та
зрошувального землеробства.
Ідеться про те, що той, хто займа�
ється виноградарством, садівниц�
твом, він більше, ніж звичайний
селянин, зацікавлений у тривало�
сті та стабільності земельних від�
носин, бо виноградник має окуп�
ність у декілька років, його вироб�
ничий цикл становить близько 25
років. Тобто тимчасові, коротко�
строкові договори оренди, неста�
більність землекористування – усе
це стримує розвиток виноградар�
ства та садівництва на території
нашої області.  
Те саме можна сказати і про ме�
ліоративне землеробство. Ми
знаємо, що з часів розвалу Ра�
дянського Союзу переважна біль�
шість меліоративних систем була
зруйнована. Але саме наш край –

передусім Придунав'я та Бессара�
бія, Південно�Західний регіон
Одещини – він завжди відрізняв�
ся від інших регіонів овочівниц�
твом, виноградарством і взагалі
виробництвом сільськогосподар�
ських культур на зрошувальних
землях. Тобто у нас є така специ�
фічна проблема, як відродження
меліоративного сільськогоспо�
дарського землекористування.
На нашу думку, зняття мораторію
на рух земель сільгосппризначен�
ня зніме, принаймні у аграрних
районах, чимало проблем та
призведе до стабільності земель�
них відносин, і на землі нарешті
працюватиме той, хто її обробляє. 
Загалом у нашій області 2 млн.
662 тис. га земель сільськогос�
подарського призначення. Оде�
щина є одним з лідерів у питанні
розпаювання землі та виділення
ділянок в натурі. Більш ніж 97%
селян отримали державні акти
замість сертифікатів. А ці 2�3%,
які не отримали актів, – це пере�
важно відмерла спадщина, або
люди, які виїхали за кордон
(здебільшого в Румунію, Молдо�
ву та інші європейські країни).

Євген БЕРДНІКОВ, заступник начальника Головного

управління земельних ресурсів у Одеській області

КОМЕНТАР

Готуємо ґрунт для ведення кадастру

Громадське 
обговорення
законопроекту 
«Про ринок земель»
Понад шість років триває про�
цес розробки та прийняття
цього Закону. 28 лютого 2008
року у Верховній Раді України
зареєстровано проект Закону
України «Про ринок земель»
(реєстраційний №2143), внесе�
ний на розгляд парламенту Ка�
бінетом Міністрів України. 
Зважаючи на велику суспільну
значимість правового врегулю�
вання процесів організації та
функціонування ринку земель
в Україні, Комітет ВРУ з питань
аграрної політики та  земель�
них відносин 9 квітня 2008
року у конференц�залі адміні�
стративного будинку ВРУ за
адресою – м.Київ, вул.Банко�
ва, 6�8, ІІ пов., проводить Кру�
глий стіл «Громадське
обговорення проекту Закону
України «Про ринок земель».
Співорганізатор – громадська
організація «Інститут розвитку
аграрних ринків».
Початок реєстрації учасників:
10 год.15 хв. 
Початок роботи: 11 год. 00 хв.
До участі у засіданні круглого
столу запрошуються народні
депутати України, керівники
міністерств і державних коміте�
тів, представники органів міс�
цевого самоврядування,
сільгоспвиробників, науки,
громадськості, бізнесу (зокре�
ма аграрного, у сфері обігу не�
рухомості, банківського, інве�
стиційного, фінансового тощо)
та створених ними організацій,
представники міжнародних ор�
ганізацій і ЗМІ.

ДО РЕЧІ
Як зазначив в інтерв'ю газеті
«Экономические известия» го�
лова Комітету Верховної Ради з
питань аграрної політики та зе�
мельних відносин Микола

Присяжнюк, нинішні еконо�
мічні умови вимагають розгля�
нути законопроекти про ринок
земель та про державний зе�
мельний кадастр найближчим
часом, тобто упродовж двох�
трьох місяців. «Наш комітет був
ініціатором проведення гро�
мадських слухань, присвяче�
них комплексу аграрних зако�
нопроектів, що відбудуться
9 квітня. Я буду контролювати,
щоб до середини року ринок
землі був введений в дію, – по�
обіцяв голова комітету і додав,
– проекти про ринок землі, про
кадастр майже на виході. Але
чомусь одразу з'являються аль�
тернативні документи. Це до�
дає нам роботи, адже комітет
зобов'язаний розглянути про�
тягом 30 днів або повернути
його на доопрацювання, або
зняти, або пропустити у Вер�
ховну Раду. В середньому де�
путати з різних комітетів вно�
сять по 2�3 законопроекти на
тиждень».



Утім, як зауважив доповідач, там

є приписка, що органи місцевого

самоврядування можуть визначи�

ти іншого організатора на землі

комунальної власності. 

«Шановні, доповідаю вам,

що сьогодні за офіційною стати�

стичною звітністю в державі зе�

мельних ділянок комунальної

власності – нуль! Звідси випли�

ває, що принаймні сьогодні ор�

ганізатор у нас один – Держком�

зем. Тому ніякі органи місцевого

самоврядування чи органи вико�

навчої влади до процесу, який

запропонований тут для органі�

затора торгів, ніякого відношен�

ня не мають».

Разом з тим, пан Горбатович

не відкидає такої можливості на

майбутнє, причому навіть най�

ближче: «У державі існує зо три

десятка проектів, які досить довго

розглядаються, але поки що не

затверджені та не прийняті, і не�

має жодного рішення про переда�

чу земельних ділянок державної

власності у комунальну. Але зав�

тра це може бути».

Віце�президент Асоціації «Зе�

мельна спілка України» Микола

Євдокимов, проаналізувавши

зміни до земельного законодав�

ства, що відбулися останнім ча�

сом, назвав також перелік об'єк�

тів, земельні ділянки під якими

мають надаватися без будь�яких

аукціонів. Серед них – ділянки

для будівництва та відновлення

культових споруд, навчальних за�

кладів, музеїв та інших неприбут�

кових підприємств. Те ж саме

стосується і будівництва автома�

гістралей, вантажних терміналів,

інших інженерних споруд та ко�

мунікацій. 

Піддав сумніву можливість

підготовки лоту до продажу на зе�

мельному аукціоні у тримісячний

термін, що встановлено пунк�

том 5 Порядку проведення зе�

мельних аукціонів, перший за�

ступник голови Ради ЗСУ, моде�

ратор семінару Анатолій Вовк. А

щодо підготовки переліку земель�

них ділянок на аукціон, то тут, на

його думку, не обійтися без злаго�

дженої взаємодії міської ради,

замовника та організатора. Пан

Вовк звернув також увагу на той

факт, що коли земельні аукціони

мають проводитися за бюджетні

кошти, то, вочевидь, треба орга�

нізувати й тендер на визначення

виконавця.

А підбив підсумки модератор

лукавою порадою: хай там як, але

якщо ви дуже не хочете проводи�

ти земельний аукціон, то сміливо

посилайтеся на Земельний ко�

декс, де сказано, що земельний

аукціон проводиться на підставі

закону, а самого закону у нас

поки що немає. 

Під час виставки�форуму від�

бувся також семінар на тему «Мо�

раторій на продаж земель сільсь�

когосподарського призначення.

Проблеми та наслідки». 

У засіданнях, окрім уже на�

званих промовців, взяли також

участь перший заступник голови

Держкомзему України Антон

Третяк, заступник голови Держ�

комзему України Володимир Ку�

лініч, голова ради Асоціації «Зе�

мельна спілка України» Микола

Калюжний, завідувач відділом аг�

рарного, земельного та екологіч�

ного права Павло Кулініч, екс�

перт аналітичного консультатив�

ного центру «Блакитна стрічка»

ПР ООН Микола Кобець, на�

чальник департаменту ЗСУ Тетя�

на Сімчишина, президент ТОВ

«Консалтинг Терра�Центр» Алла

Кальніченко та інші.
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семінарський аншлаг

– Своєю участю у виставці ми
прагнули привернути увагу до
тих землевпорядних робіт, які
необхідно наразі проводити, щоб
ринок земель був більш чесним
та прозорим. І  виставили низку
проектної документації, яка
необхідна для ринку землі. Тут є
проекти розмежування земель
державної і комунальної власно�
сті, плани кадастрової зйомки на
території населених пунктів, за
якими потім можна виготовляти
державні акти на право приват�
ної власності громадянам. Також
тут представлено матеріали ґрун�

тового обстеження (бо вони на
сьогодні здебільшого застарілі, а
за ними проводиться норматив�
на грошова оцінка земель), ро�
боти з топографічної зйомки,
еколого�економічного обґрунту�
вання сівозмін тощо.
Стосовно проблем із землями

сільськогосподарського призна�
чення, то їх нам додав Закон про
державний бюджет на 2008 рік.
Зокрема, було запроваджено,
що землі державної власності
мають надаватись в оренду че�
рез аукціон. А у нас зараз майже
за 130 тис. га земель практично
завершилися договори оренди –
необхідно щось робити: або
продовжувати строки договорів,
або укладати договори, адже не�
забаром посівна кампанія. Звер�
таємо увагу, що відповідно до
ст.33 Закону України «Про орен�
ду землі» орендар має переваж�
не право на поновлення догово�
ру оренди, а при проведенні аук�
ціону таке право порушується.
Крім того, дуже багато об'єктів,

які були надані в оренду рішен�
ням органів місцевого самовря�
дування чи райдержадміністра�
ціями про надання земельних ді�
лянок, уже на стадії завершення,
і треба якомога швидше вирішу�
вати ці питання. 
Наша обласна рада звернулась

до відповідних органів з тим,
щоб якось дали дозвіл на про�
довження використання земель�
них ділянок тими землекористу�
вачами, у яких в цьому році за�
кінчились строки договорів орен�
ди. Проте досьогодні це питання
не вирішено. 
Щодо розмежування земель

державної та комунальної влас�
ності, то у нашого інституту зараз
близько 79 сільських рад в робо�
ті, з них 12 вже затверджено об�
лдержадміністрацією. Люди гото�
ві працювати, самостійно прий�
мати рішення, бо частина земель
вже переходить в комунальну
власність, але вони не можуть
розпоряджатись цими землями у
зв'язку з тим, що форма бланку

державного акта на право кому�
нальної власності на землю не
затверджена Кабінетом Міністрів.
І практично ця робота призупи�
няється.
Стосовно розпаювання земель
та виділення земельних ділянок
в натурі, то до інституту зверта�
ється багато громадян, які хо�
чуть обробляти землю самостій�
но, з замовленнями про встано�
влення меж їх ділянок на місце�
вості. Також звертаються багато
фермерських господарств з пи�
тань розробки документації при
проведенні приватизації земель
цих господарств. Загалом на
сьогодні область розпайована
приблизно на 98,5%.

Микола ПОНОМАРЬОВ, 

директор Кіровоградського інституту землеустрою:

Що робити із завершеною орендою?

– МИ МАЛИ сьогодні на меті
представити для огляду, вивчен�
ня та аналізу експонати, особливо
графічну частину з оновлення
планово�картографічного матері�
алу нині існуючого землекористу�
вання. Тривалий час в Україні йде
мова про класичну інвентариза�
цію земель, щоб нарешті довіда�
тися, скільки і яких категорій зе�
млі у нас є, і в яких вона межах.
До цього часу ми не маємо ані за�
кону про інвентаризацію земель,

як це зроблено в інших країнах,
ані коштів для розмежування зе�
мель державної та комунальної
власності, донині не поставлено
на серйозний рівень вирішення
цієї проблеми. Виникає запитан�
ня: чи адекватна ситуації держав�
на політика в цій частині? Я ду�
маю, що неадекватна. 
Перед територіальними органами
земельних ресурсів було поста�
влено завдання головою комітету
– представити зразки, матеріали,
особливо із землеустрою, з ро�
звитку ринку землі, для того, щоб
цей досвід у всіх регіонах узагаль�
нити. І не виключено, що ці на�
працювання ляжуть в основу но�
вого законопроекту. Нещодавня
постанова Кабінету Міністрів від 22
лютого №90 про земельні аукціо�
ни говорить про те, що в цен�
тральних органах виконавчої вла�
ди серйозно задумалися над тим,
що ринок землі має бути прозо�
рим. Безперечно, ця постанова не

є сьогодні цілком досконалою, але
нею вже можна користуватися і
застосовувати її на практиці. 
А щодо проблематики земель
сільськогосподарського призна�
чення, то тут, хоч би з якого боку
ми підходили, все одно випливає
запитання: а скільки тієї землі і
якої вона якості? Парадокс: за
останні роки баланс органіки і мі�
неральних добрив настільки не
відповідає потребам, що ми ро�
ками вимиваємо родючий шар
ґрунту, а натомість нічого не за�
кладаємо. Тому постає ще одне
питання: щоб використання було
раціональним, мають бути відпо�
відні схеми землеустрою, хоча б
навіть по сівозмінах. Безперечно,
для цього потрібні кошти. 
Що ж стосується розпаювання,
видачі державних актів, то цей
процес у нас практично заверше�
ний. Залишилися до з'ясування
так звані невитребувані паї, що
пов'язано з міграційними проце�

сами, із збільшенням кількості
сільського населення престарілого
віку, які сьогодні не можуть дати
собі раду із виділеною часткою
(паєм). Тому в будь�якій області
треба очікувати, що відсоток, на�
віть два, права на середню частку
(пай) буде певний час з'ясовува�
тися. Але це на сьогодні не про�
блема. Головне, що ми знаємо, в
якому місці хто відсутній, і сьогод�
ні триває організаційне забезпе�
чення для того, щоб максимально
привернути людей до переофор�
млення сертифікатів державними
актами. 
Середня орендна плата з одного
гектара в нашій області – 142
гривні. Це трішки більше, ніж в
середньому по Україні. Але на�
прикінці 2007 року і в першому
кварталі 2008�го державними
органами управління зроблено
все, щоб вийти в поточному  році
не з 1,5% за нормою, а хоча би в
середньому на 2,0�2,5%. Таким
чином, селяни отримали б
близько 200 гривень з гектара.
Це влаштувало б усіх.

Володимир ГОЛИК, начальник головного управління

земельних ресурсів Тернопільської області:

КОМЕНТАР

Програма.мінімум: вийти на 2,5%

КОМЕНТАР



ПРИБУТКИ від виробництва

продукції сільського господар�

ства і надання послуг у рослин�

ництві і тваринництві отримали

61% підприємств, сума прибутку

в середньому на 1 підприємство

становила 1,1 млн.грн. Водно�

час, 39% підприємств отримали

від сільськогосподарського ви�

робництва збитки, їх сума у роз�

рахунку на 1 підприємство скла�

ла 486,0 тис.грн. 

Основні результати діяльно�

сті сільськогосподарських під�

приємств у галузі сільського гос�

подарства у 2007 р. наведені у та�

блиці 1.

Вищий, ніж торік, рівень

рентабельності виробництва

сільськогосподарської продукції

у 2007р. був отриманий за раху�

нок позитивного результату від

діяльності підприємств у галузі

рослинництва, де рівень прибут�

ковості склав 32,1%  проти 11,3%

у 2006р. Значно кращий резуль�

тат, ніж у попередньому році, от�

римано від вирощування зер�

нових культур і соняшнику. Ви�

робництво цих культур дало під�

приємствам 4,8 млрд.грн. при�

бутку (у 2006р. – 1,0 млрд.грн.).

Також отриманий прибуток від

вирощування картоплі і овочів

відкритого ґрунту – прибутко�

вість цих культур становила

25,2% і  14,4% відповідно (у

2006р. – 56,2% і 14,8%). 
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НОВИНИ РЕГІОНІВ Результати господарської

діяльності агровиробників у 2007 р.
СТАТИСТИКА За попередніми обрахунками, які оприлюднив Держкомстат, у 2007 р. результат від
діяльності сільськогосподарських підприємств (крім малих) у рослинництві, тваринництві та наданні
послуг у рослинництві і тваринництві становив 4,1 млрд.грн. прибутку, а рівень рентабельності склав
14,4% (без урахування бюджетних дотацій і доплат).

С.+г. продукція 2 006 р. 2 007 р.
Зернові і зернобобові культури 43,13 56,66
Насіння соняшнику 68,8 92,99
Цукрові буряки (фабричні) 14,85 15,76
Картопля 58,26 62,77
Овочі відкритого ґрунту 40,76 64,27
Велика рогата худоба на м'ясо 874,44 1012,5
Свині на м'ясо 789,78 870,35
Вівці і кози на м'ясо 1094,25 1221,22
Птиця на м'ясо 388,81 486,47
Молоко 90,12 114,81
Яйця курячі, на 1000 штук 184,66 243,66
Вовна 1782 2103,06

* Без промислової переробки.  За експертною оцінкою з урахуванням результату від діяльності лише провідних під(приємств з повним циклом
виробництва м'яса птиці, пов'язаної з забоєм, підготовкою, виробництвом свіжого, охолодженого або замороженого м'яса, рівень рентабельності за
2007р. може становити  майже плюс 4%.

* у розрахунку на 1 ц, грн.

С.+г. продукція

Чистий дохід
(виручка) 

від реалізації,
млн.грн.

Прибуток, збиток
(+), млн. грн.

Рівень 
рентабельності,

%

Довідково: рівень
рентабельності у

2006 р., %

Продукція сільського господарства і послуги 32398,0 4082,6 14,4 ...
Рослинництво і тваринництво 31027,3 4037,1 15,0 2,8
Рослинництво 22203,9 5394,6 32,1 11,3
Зернові і зернобобові культури 10913,2 2378,6 27,9 7,4
Насіння соняшнику 5543,3 2373,6 74,9 20,7
Цукрові буряки (фабричні) 1141,0 +138,8 +10,8 11,1
Картопля 161,2 32,5 25,2 56,2
Овочі відкритого ґрунту 215,1 27,1 14,4 14,8
Тваринництво 8823,4 +1357,5 +13,3 +11,0
Велика рогата худоба на м'ясо 1438,6 +991,6 +40,8 +38,4
Свині на м'ясо 1616,8 +623,1 +27,8 +9,2
Вівці і кози на м'ясо 11,6 +10,6 +47,9 +34,3
Птиця на м'ясо* 724,3 +158,9 +18,0 12,1
Молоко 2426,0 294,8 13,8 +3,7
Яйця курячі 1951,4 174,6 9,8 +6,8
Вовна 1,9 +9,8 +83,6 +78,1

Таблиця 1. Основні результати діяльності агропідприємств у 2007 р.

Таблиця 2. Динаміка собівартості виробництва 
основних видів сільськогосподарської продукції*

Таблиця 3. Рівень рентабельності основних видів продукції
рослинництва в агропідприємствах у 2007 році, %

Регіон
Зернові і

зернобобо
ві культури

Насіння
соняшнику

Цукрові
буряки

(фабричні)
Картопля

Овочі
відкритого

ґрунту

УКРАЇНА 27,9 74,9 �10,8 25,2 14,4

АР Крим 20,1 32,2 ? +27,8 73,7
Вінницька 26,1 66,3 +34,6 1,5 +5,1
Волинська 15,0 157,2 +14,2 +5,5 64,6
Дніпропетровська 15,9 75,8 +25,9 26,7 55,7
Донецька +6,3 57,8 +53,1 26,2 20,1
Житомирська 33,3 88,1 +16,2 96,3 134,8
Закарпатська 10,8 135,3 + 75,3 +0,7
Запорізька 5,0 66,2 +14,7 +34,0 31,3
Івано+Франківська 20,0 23,3 +29,2 38,2 15,3
Київська 41,0 89,7 +35,0 17,1 34,2
Кіровоградська 21,1 80,9 +32,2 +0,6 19,9
Луганська 16,5 132,5 +25,7 +8,8 +24,3
Львівська 53,5 14,2 4,1 39,4 35,0
Миколаївська 0,01 50,1 +30,1 2,7 +8,3
Одеська 10,7 28,4 +32,2 8,9 2,5
Полтавська 43,7 112,2 +16,0 12,8 24,9
Рівненська 32,4 0,0 25,0 33,6 43,6
Сумська 36,3 82,8 +11,8 40,3 44,4
Тернопільська 41,0 33,0 17,8 15,9 69,3
Харківська 33,2 84,8 +18,1 37,7 50,7
Херсонська 6,3 36,5 +39,9 57,9 1,7
Хмельницька 45,6 53,5 5,2 28,1 30,2
Черкаська 29,5 78,9 +15,7 +35,3 +36,0
Чернівецька 30,5 61,2 +15,8 68,9 109,5
Чернігівська 53,4 50,9 +10,3 22,9 26,8
м. Київ 84,3 20,4 +6,8 62,8 +24,3

Таблиця 4. Рівень рентабельності основних видів продукції
тваринництва в агропідприємствах у 2007 році, %

Регіон ВРХ на
м'ясо

Свині на
м'ясо

Птиця на
м'ясо Молоко Яйця

УКРАЇНА +40,8 +27,8 +18,0 13,8 9,8
АР Крим +52,4 +38,8 +41,8 15,4 +4,0
Вінницька +39,1 +36,8 +9,1 16,8 +23,0
Волинська +40,6 +22,1 19,0 20,0 +40,2
Дніпропетровська +46,9 +19,4 +48,3 10,3 10,5
Донецька +62,0 +24,3 +24,5 +10,3 10,7
Житомирська +39,4 +35,5 +59,5 15,0 17,4
Закарпатська +41,5 +27,3 5,6 +8,8 10,2
Запорізька +54,3 +15,6 +45,3 +4,6 30,7
Івано+Франківська +12,0 +22,1 +2,5 +11,4 21,7
Київська +41,9 +22,1 +30,8 11,4 14,1
Кіровоградська +45,8 +38,3 10,1 5,1 29,0
Луганська +37,6 +37,7 +71,8 +11,2 4,0
Львівська +46,5 +17,9 +2,5 7,2 +5,5
Миколаївська +56,2 +43,4 +63,1 2,0 5,3
Одеська +44,7 +31,2 +53,1 +5,7 +13,4
Полтавська +40,3 +37,5 +51,9 29,5 14,9
Рівненська +39,2 +9,2 2,4 16,1 12,7
Сумська +41,5 +37,9 +60,3 14,4 +3,7
Тернопільська +31,1 +19,4 +52,5 29,9 +6,9
Харківська +45,2 +51,5 +56,4 16,6 3,0
Херсонська +47,2 +25,6 +13,9 26,9 3,5
Хмельницька +34,2 +30,2 4,1 15,2 4,2
Черкаська +33,3 +26,6 11,4 27,4 21,6
Чернівецька +33,2 +10,3 6,2 13,4 6,0
Чернігівська +34,6 +36,1 +20,3 18,6 +7,1
м. Київ +2,6 6,0 + 12,1 64,6

На весняно�польові
роботи Вінничині 
треба 960 млн. грн.
Таку цифру оприлюднив за�
ступник голови облдержадмі�
ністрації Василь Черній під час
прес�конференції 26 березня.
За його словами, Вінницька
область вже два тижні прово�
дить весняно�польові роботи,
а два південних райони прак�
тично підходять до завершення
посіву зернових ранньої групи:
«На сьогодні опрацьовано вже
100 тисяч гектарів, це більше
ніж на 15% від того, що було
заплановано на виконання під
час весняно�польових робіт». 
Раніше на комплекс весняно�
польових робіт область витра�
чала 620 млн.грн., у цьому році
на ці потреби буде витрачено
майже 960 млн. грн. Збільшен�
ня витрат відбулось через пі�
двищенні вартості матеріальної
бази (в тому числі насіння,
добрив та паливно�мастильних
матеріалів) та збільшення об�
сягів виробництва. За підра�
хунками, у 2007 році було до�
датково задіяно 137 тис.га рані�
ше пустуючих земель. 
Для потреб регіону було заку�
плено новітньої сільськогоспо�
дарської техніки на 37 млн.
грн. Тож проблем з технікою в
області немає.
Вперше за роки незалежності
Вінниччина настільки вдало
підготувалася до проведення
весняно�польових робіт. Всі ра�
йони області на 100% забезпе�
чені насінням, відсутні пробле�
ми щодо висіву ранньої групи
зернових. «Маємо на 30%
більше ранніх зернових, ніж
передбачалося на висіювання.
Окрім цього, ми маємо стовід�
соткове забезпечення площ під
кукурудзу, 90% по соняшнику,
більше 80% по буряку та й ще
маємо 10 днів, щоб попрацюва�
ти для їх забезпечення», – під�
креслив В.Черній. 
Нормальна ситуація склалася і
на ринку мінеральних добрив.
І хоч відбулося стрімке зро�
стання цін, ринкова ситуація
привчила працівників сільсько�
го господарства до завчасної
заготівлі мінеральних добрив.
Тому ще до початку 2008 року
було закуплено мінеральні
добрива за цінами на 30�40%
дешевше, ніж вони є зараз. За
словами В.Чернія, для прове�
дення комплексу весняно�
польових робіт господарства
області закупили в 1,6 разів
більше азотних добрив, калій�
них добрив, дещо менше фос�
форних. 
Предметом гордості заступник
губернатора вважає те, що
30% господарств функціону�
ють за рахунок власних обо�
ротних коштів і не використо�
вують кредитні ресурси: вони
достатньо рентабельні, і мають
кошти на відтворювальний
процес. Це досить успішний
показник і на світовому рівні. 



2�4 квітня у Києві в готелі

«Русь» тривала Міжнародна

промислова конференція та

виставка «Біопаливо. Украї�

на�2008» організована ком�

панією FGL ENERGI за під�

тримки Міністерства аграр�

ної політики України, Євро�

пейської Комісії та Німецько�

го товариства технічного спі�

вробітництва (GTZ). 

2 КВІТНЯ в рамках програми

конференції відбулась прес�кон�

ференція, присвячена перспек�

тивам розвитку біопалива в Ук�

раїні.

Головною причиною відста�

вання України у розвитку біопа�

лива є внутрішнє законодавство,

принаймні так вважає голова

асоціації «Укрбіоенерго» Григо�

рій Калетнік: 

– Можна сказати, що чинне

законодавство не врегульовує, а

перешкоджає розвитку ринку

біопалива. Наявні закони не пе�

решкоджають монополізації:

єдиним виробником палива на

Україні визначається державний

нафтопереробний завод. Проте

це та структура, що не зацікавле�

на у розвитку альтернативних

видів палива, бо це звичайний

природний конкурент. В Україні

є прекрасні технології та можли�

вості виробляти й споживати і

навіть стати експортером біопа�

лива до Європи. Міністерство

аграрної політики повинно ви�

ступити із законодавчою ініціа�

тивою, яка б відкрила можли�

вість підприємствам усіх форм

власності вільного доступу до

виробництва та споживання біо�

палива.

Як зауважив заступник міні�

стра аграрної політики України

Олександр Шевченко , на

жаль, зараз на Україні не існує

системного підходу для налаго�

дження дієвого і прозорого меха�

нізму стимулювання виробниц�

тва та споживання біопалива,

зміцнення зв'язків між укра�

їнськими та іноземними вироб�

никами біопалива та біопалив�

ного обладнання. Сучасний стан

розвитку біопаливної промисло�

вості України потребує спільних

зусиль держави і бізнесу для

створення сприятливих інвести�

ційних умов та формування рин�

ку біопалива на Україні. 

На сьогодні, зі слів заступни�

ка міністра, аграрії забезпеченні

біопаливом тільки для власних

потреб, про промислове вироб�

ництво біопалива навіть не йде

мова. З огляду на таку ситуацію,

Міністерство аграрної політики

України ініціює створення на�

ціональної  програми, яка б

сприяла стимулюванню вироб�

ництва та споживання біопалива

на Україні.

У КОНФЕРЕНЦІЇ взяли участь

міністр промислової політики Ук�

раїни Володимир Новицький,

віце�президент НАНУ Антон

Наумовець, голова Національно�

го агентства України з питань за�

безпечення ефективного викори�

стання енергетичних ресурсів Ігор

Черкашин, голова Комітету з пи�

тань промислової і регуляторної

політики та підприємництва Вер�

ховної Ради України Наталія Ко�

ролевська, науковці НАНУ.

Як зазначив у вступному сло�

ві Володимир Новицький, не�

досконала структура національ�

ної економіки, здебільшого мо�

рально і фізично застаріла ви�

робнича база та перевантаження

України енергоємними вироб�

ництвами стали причиною над�

то високого рівня енерговитрат в

економіці і низької ефективності

виробництва. За імпорт енерго�

носіїв з переходом на світові

ціни Україна сплачує значні

суми, що спричиняє занадто ве�

лике навантаження на економі�

ку держави. Україна, як і пере�

важна більшість країн Європи,

належить до країн частково за�

безпечених традиційними вида�

ми первинної енергії, а отже,

змушена вдаватись до їх імпорту.

Рівень енергозалежності України

є середньоєвропейським, але він

характеризується відсутністю ди�

версифікованих джерел поста�

чання енергоносіїв, насамперед

нафти, природного газу та ядер�

ного палива. 

У структурі споживання пер�

винної енергії в Україні за остан�

ній час найбільший обсяг припа�

дає на природний газ – 41%, тоді

як в країнах світу питома вага

споживання газу становить 21%.

Таким чином, на думку міні�

стра, актуальною проблемою

енергозбереження сьогодніш�

нього дня є зниження споживан�

ня природного газу, що дасть

змогу покращити баланс зовніш�

ньої торгівлі та зміцнить енерго�

безпеку країни. 

Серед шляхів розв'язання

проблеми енергозалежності –

залучення альтернативних дже�

рел енергії (сонячна, вітроенер�

гія, біомаса тощо). Тому кожна

країна світу прагне, наскільки

можливо, розвивати свою науку,

свої знання і на цій основі ство�

рювати новітні технології. Не

відстає і Україна. Так, зі слів ди�

ректора Департаменту загально�

го машинобудування Мінпром�

політики Віктора Козирєва,

найбільш динамічний розвиток

використання нетрадиційних та

відновлюваних джерел в Україні

припадає на використання енер�

гії вітру. Нині в Україні експлуа�

тується вітроелектростанції за�

гальною потужністю 83 МВт,

якими вироблено понад 205 млн.

КВт�год. електроенергії, що дало

змогу забезпечити потребу в

електроенергії окремих регіонів

України. 

Щодо гідроенергетики про�

мовець зазначив, що великі і се�

редні ГЕС нині потребують ре�

конструкції і модернізації облад�

нання. Такі заходи на ГЕС Дні�

провського каскаду дадуть змогу

підвищити сумарну потужність

на 200 МВт. 

Оскільки потенціал великих

рік майже використано, подаль�

ший розвиток гідроенергетики

вбачається за рахунок малих рік,

потенціал яких в 4 рази більший

за потенціал великих річок. І в

Україні є підприємства, що  здат�

ні виготовляти таке обладнання.

Наприклад, ВАТ «Турбоатом»,

яке виготовляє мікро�, міні�, та

малі ГЕС потужністю від 5 до

6500 КВт.

За оцінками фахівців, пере�

витрати палива при використан�

ні децентралізованих джерел те�

плопостачання (наприклад, кот�

лів) по всій Україні становлять

25% тобто близько 15 млн. тонн

умовного палива. Виною тому –

застаріле обладнання. Як при�

клад Віктор Козирєв назвав Бер�

дичівський завод «Прогрес»,

який, перейшовши на міні�ко�

тельні наразі має 30�відсоткову

економію у споживанні природ�

ного газу.

Для підприємств харчової,

переробної, металургійної та хі�

мічної галузей сьогодні в Україні

виготовляються парові та газові

турбіни малої потужності, що та�

кож можуть стати на заміну

стандартним носіям енергії.

Щодо наукового забезпечен�

ня, то найбільшу зацікавленість

викликала доповідь академіка

НАНУ Бориса Стогнія, який

переконував присутніх, що віт�

чизняні технології – це вигідно. 

Технології, зі слів доповідача,

приходять в Україну через готову

продукцію, вироблену в інших

країнах, закупку ліцензій, суча�

сного обладнання, технологіч�

них ліній і цілих підприємств.

Все це можна купити на світово�

му ринку, але це дуже дорого

коштує. А можна розвивати

свою науку, свої знання і на цій

основі створювати свої новітні

технології, використовуючи ве�

ликий вітчизняний потенціал. 

Наступним пунктом після

доступності технологій стоїть їх

освоєння і розповсюдження –

яке у своїй країні відбувається

швидше і простіше за рахунок

відсутності мовних бар'єрів, від�

повідність вимогам тощо. 

Проте питання полягає не у

тому, щоб розробити (промовець

назвав щонайменше 10 вітчиз�

няних розробок у галузі енерго�

збереження), а в тому, щоб ши�

роко запровадити їх на держав�

ному рівні. Серед причин – не�

достатня наполегливість у впро�

вадженні, і, як завжди, відсут�

ність коштів. 

Втім, більш райдужні перс�

пективи на шляху енергозбере�

ження змалювала Наталія Ко�

ролевська. За її прогнозами,

якщо використовувати на повну

потужність законодавче забезпе�

чення енергозберігаючої політи�

ки, очікується, що енергоємність

промислового виробництва буде

знижена до 2012 року в 1,7 рази,

до 2017 року – в 2,4 рази, що

дасть можливість суттєво набли�

зитися за цим показником до

рівня розвинутих європейських

країн.
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ФОРУМ Скорочення світових запасів викопних палив та їх постійне подорожчання перетворює
енергозабезпечення на одну з найважливіших загальнодержавних проблем. Це стало лейтмотивом
науково(практичної конференції «Інноваційні шляхи впровадження енергоефективних технологій
створення конкурентоспроможної продукції», яка тривала 27(28 березня у Києві. 

У той же час, за підсумками

2007р. від вирощування цукрових

буряків отримано від'ємний ре�

зультат – 138,8 млн.грн. збитку;

їхня рентабельність (збитковість)

становила мінус 10,8%. 

У 2007 р.,  на відміну від

2006р., в галузі тваринництва

сільськогосподарськими підпри�

ємствами в цілому отримано

прибуток від виробництва моло�

ка і курячих яєць. Рівень рента�

бельності виробництва молока

відчутно підвищився – з мінус

3,7% у 2006р. до плюс 13,8% у

2007 р., яєць – з мінус 6,8% до

плюс 9,8%.  

Проте вирощування сільсько�

господарських тварин на м'ясо, а

також виробництво вовни в аг�

рарних підприємствах  було збит�

ковим. Найбільше збитків отри�

мано від вирощування великої

рогатої  худоби і  свиней –

1,6 млрд.грн. 

В цілому від діяльності в тва�

ринництві підприємствами отри�

мано 1,4 млрд.грн. збитку, а рі�

вень рентабельності становив мі�

нус 13,3% (у 2006 р. – 936,8

млн.грн. і мінус 11,0%).

У 2007 р., як і в попередні

роки, зафіксовано зростання ви�

трат на виробництво сільськогос�

подарської продукції. Динаміку

собівартості виробництва основ�

них видів сільськогосподарської

продукції в 2006�2007 рр. наведе�

но у таблиці 1.

Поряд з цим, цінова ситуація

на аграрному ринку, що склалася

у 2007 р., була неоднозначною

для сільгосппідприємств. Так,

зростання середніх цін на зерно,

соняшник, овочі, молоко, яйця

(в 1,3�2,0 рази) дозволило вироб�

никам цих продуктів покрити

збільшення витрат на їх вироб�

ництво. Рівень цін на картоплю,

що був нижчим, ніж у 2006 р. (на

3,6%), все одно дозволив вироб�

никам повернути собі витрачені

кошти і отримати прибуток. Вод�

ночас, деяке підвищення цін на

худобу і птицю, що реалізувалися

на м'ясо, (на 2,5%)  практично не

змінило ситуації з відшкодуван�

ням витрат – виробники отрима�

ли значні збитки. 

Для покращення економічно�

го стану виробників і підтримки

сільськогосподарського вироб�

ництва за попередніми підсумка�

ми у 2007 р. на рахунки сільсько�

господарських підприємств (крім

малих) фактично надійшло

2,8 млрд.грн. прямих бюджетних

до�тацій, або 335,8 тис.грн. у се�

редньому  на підприємство. Для

підтримки виробництва тварин�

ницької продукції за рахунок по�

датку на додану вартість підпри�

ємствами отримано 938,6 млн.

грн.

За даними Держкомстату України

Експрес(випуск від 26 березня 2008 року

Енергоефективні технології –
погляд у майбутнє

Біопаливо. Україна.2008

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

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

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

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 1011,74 1400,00 1454,36 1500,00 287,99
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 300,00 1125,00 1125,00 1125,00 222,77
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 EXW 1070,00 1270,00 1270,00 1270,00 251,49
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 EXW 104,40 1280,00 1312,71 1320,00 259,94
Соя ГОСТ 17109+88 2007 EXW 5150,00 2720,00 2720,00 2720,00 538,61
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391+89 2007 EXW 8000,00 3060,00 3060,00 3060,00 605,94
Насіння гібриду соняшника 2007 EXW 2,50 19000,00 21440,00 25000,00 4245,54

Експортнi контракти*: СПОТ

Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769+98 2007 DAF 300,00 2146,25 2146,25 2146,25 425,00
Гречка 3 клас ДСТУ 4524+2006 2007 EXW 80,00 2290,83 2324,77 2358,70 460,35
Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2007 CPT 22,00 2803,91 2803,91 2803,91 555,23
Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2007 CIP 22,00 2918,04 2918,04 2918,04 577,83
Сорго ГОСТ 8759+92 2007 CPT 260,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Сорго ГОСТ 8759+92 2007 FOB 3000,00 1186,75 1186,75 1186,75 235,00
Сорго ГОСТ 8759+92 2007 DDU 22,00 1868,50 1868,50 1868,50 370,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 2007 CPT 1808,00 1499,85 1499,85 1499,85 297,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 2007 FOB 2500,00 1590,75 1590,75 1590,75 315,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 DAF 1470,07 1565,50 1565,50 1565,50 310,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 FOB 2500,00 1646,55 1646,55 1646,55 326,05
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 FAS 4500,00 1525,10 1525,10 1525,10 302,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 32776,92 1363,50 1449,88 1543,50 287,10
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 FOB 10000,00 1414,00 1443,29 1472,58 285,80
Горох 1 клас ДСТУ 4523+2006 2007 DDU 40,00 2979,50 3062,22 3144,94 606,38
Горох 1 клас ДСТУ 4523+2006 2007 CFR 500,00 2777,50 2777,50 2777,50 550,00
Нут ГОСТ 8758+76 2007 FCA 70,00 2853,25 2853,25 2853,25 565,00
Нут ГОСТ 8758+76 2007 CFR 46,00 3434,00 3434,00 3434,00 680,00
Соя ГОСТ 17109+88 2007 FOB 1770,00 2828,00 2828,00 2828,00 560,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391+89 2007 DAF 20,00 4848,00 4848,00 4848,00 960,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2007 DDU 85,00 1010,00 6040,82 8781,52 1196,20
Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2007 CPT 43,10 5555,00 5555,00 5555,00 1100,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2007 FOB 22,00 11615,00 11615,00 11615,00 2300,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2007 DDU 82,00 8585,00 10223,17 12120,00 2024,39
Насіння ячменю ДСТУ 2240+93 2007 FCA 170,00 3766,09 3766,09 3766,09 745,76
Насіння гібриду кукурудзи 2005+2007 CPT 0,29 10423,88 10423,88 10423,88 2064,13
Насіння гібриду кукурудзи 2007 DAF 520,00 7034,30 7034,30 7034,30 1392,93
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246+65 2008 DAF 500,00 1504,90 1504,90 1504,90 298,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016+95 2008 CPT 1000,00 919,10 919,10 919,10 182,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016+95 2008 FAS 1000,00 924,15 924,15 924,15 183,00
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 764,00 1742,25 1760,23 1893,75 348,56
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DDP 100,00 1843,25 1843,25 1843,25 365,00
Борошно пшеничне 
вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 1140,00 1969,50 2004,14 2070,50 396,86
Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2007 DAF 271,40 3787,50 3787,50 3787,50 750,00
Олія ріпакова ГОСТ 8988+77 2008 FCA 200,00 4166,25 4166,25 4166,25 825,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492+2005 2008 FOB 3000,00 6150,90 6150,90 6150,90 1218,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351+89 2007 DDU 15,00 5555,00 5555,00 5555,00 1100,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768+2004 30.06.2008 CPT 4000,00 1919,00 1919,00 1919,00 380,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768+2004 30.06.2008 CPT 4298,09 1489,75 1489,75 1489,75 295,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.03.2008 DAF 3500,00 1262,50 1262,50 1262,50 250,00
Соя ГОСТ 17109+88 15.05.2008 DAF 2300,00 2464,40 2464,40 2464,40 488,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391+89 31.12.2008 DDU 60,00 5422,24 5422,24 5422,24 1073,71
Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 31.12.2008 FCA 112,00 19695,00 19695,00 19695,00 3900,00
Насіння еспарцету ГОСТ 2240+93 31.05.2008 FCA 44,00 8332,50 8332,50 8332,50 1650,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016+95 31.03.2008 FAS 1000,00 979,70 979,70 979,70 194,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 31.03.2008 FCA 76,00 1792,75 1792,75 1792,75 355,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 30.04.2008 FCA 1520,00 1908,90 1908,90 1908,90 378,00
Крупа гречана ядро ГОСТ 5550+74 31.12.2008 DAF 183,00 1525,10 1525,10 1525,10 302,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492+2005 15.04.2008 FOB 5000,00 6110,50 6110,50 6110,50 1210,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492+2005 30.04.2008 DAF 2300,00 6060,00 6060,00 6060,00 1200,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492+2005 31.05.2008 CPT 54,40 8585,00 8585,00 8585,00 1700,00

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 01 по 31 березня 2008 року

Результати торгів 
та біржові ціни в Україні 
в березні 2008 року

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа

*Гречка 3 клас ДСТУ 4524+2006 2007 EXW 80,00 2324,77 460,35
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 764,00 1760,23 348,56
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 1140,00 2004,14 396,86
*Сорго ГОСТ 8759+92 2007 DDU 22,00 1868,50 370,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2007 DDU 65,00 7588,77 1502,73
Запорізька товарна біржа «Гілея»

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 1011,74 1454,36 287,99 1211,97 239,99
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 300,00 1125,00 222,77 937,50 185,64
*Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2007 CPT 22,00 2803,91 555,23
*Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2007 CIP 22,00 2918,04 577,83
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)

*Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769+98 2007 DAF 300,00 2146,25 425,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 3877,30 1411,40 279,48
*Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2007 DDU 82,00 10223,17 2024,39
Рівненська міжрегіональна універсальна товарно�майнова біржа «Прайс»

Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 EXW 104,40 1312,71 259,94 1093,92 216,62
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)

*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 2007 CPT 1808,00 1499,85 297,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2007 CPT 43,10 5555,00 1100,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2007 FOB 22,00 11615,00 2300,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351+89 2007 DDU 15,00 5555,00 1100,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 FAS 4500,00 1525,10 302,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016+95 2008 CPT 1000,00 919,10 182,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016+95 2008 FAS 1000,00 924,15 183,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»

Насіння гібриду соняшника  2007 EXW 2,50 21440,00 4245,54 17866,67 3537,95
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 2007 FOB 2500,00 1590,75 315,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 FOB 2500,00 1646,55 326,05
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 13160,62 1399,05 277,04
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 FOB 10000,00 1443,29 285,80
*Нут ГОСТ 8758+76 2007 FCA 70,00 2853,25 565,00
*Нут ГОСТ 8758+76 2007 CFR 46,00 3434,00 680,00
Товарна біржа «Львівська Універсальна» (м. Львів)

*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2007 DDU 20,00 1010,00 200,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)

Соя ГОСТ 17109+88 2007 EXW 5150,00 2720,00 538,61 2266,67 448,84
*Горох 1 клас ДСТУ 4523+2006 2007 CFR 500,00 2777,50 550,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DDP 100,00 1843,25 365,00
*Сорго ГОСТ 8759+92 2007 CPT 260,00 1515,00 300,00
*Насіння гібриду кукурудзи 2007 DAF 520,00 7034,30 1392,93
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)

Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 EXW 1070,00 1270,00 251,49 1058,33 209,57
*Солод ячмінний ГОСТ 29294+92 2007 FCA 40,00 3147,84 623,33
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)

Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391+89 2007 EXW 8000,00 3060,00 605,94 2550,00 504,95
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246+65 2008 DAF 500,00 1504,90 298,00
*Олія ріпакова ГОСТ 8988+77 2008 FCA 200,00 4166,25 825,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2007 DAF 271,40 3787,50 750,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492+2005 2008 FOB 3000,00 6150,90 1218,00
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
*Соя ГОСТ 17109+88 2007 FOB 1770,00 2828,00 560,00
*Насіння гібриду кукурудзи 0 2005+2007 CPT 0,29 10423,88 2064,13
Хмельницька обласна товарна біржа

*Насіння ячменю ДСТУ 2240+93 2007 FCA 170,00 3766,09 745,76
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)

*Горох 1 клас ДСТУ 4523+2006 2007 DDU 40,00 3062,22 606,38
*Насіння соняшника 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

Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Висівки пшеничні ДСТУ 3016+95 31.03.2008 FAS 1000,00 979,70 194,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768+2004 30.06.2008 CPT 4000,00 1919,00 380,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768+2004 30.06.2008 CPT 4298,09 1489,75 295,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391+89 31.12.2008 DDU 60,00 5422,24 1073,71
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.03.2008 DAF 3500,00 1262,50 250,00
*Соя ГОСТ 17109+88 15.05.2008 DAF 2300,00 2464,40 488,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 31.12.2008 FCA 112,00 19695,00 3900,00
*Насіння еспарцету ГОСТ 2240+93 31.05.2008 FCA 44,00 8332,50 1650,00
*Крупа гречана ядро ГОСТ 5550+74 31.12.2008 DAF 183,00 1525,10 302,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 31.03.2008 FCA 76,00 1792,75 355,00
*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
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492+2005 30.04.2008 DAF 2300,00 6060,00 1200,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492+2005 15.04.2008 FOB 5000,00 6110,50 1210,00

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

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 01 по 31 березня 2008 року
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа

*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 68,00 1792,75 355,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 FCA 20,00 2297,75 455,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 136,00 2222,00 440,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768+2004 2007 CPT 635,00 1480,00 293,07 1233,33 244,22
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)

*Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2007 CPT 35,82 5555,00 1100,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 

Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 16000,00 1300,00 257,43 1083,33 214,52
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)

Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 EXW 200,00 1270,00 251,49 1058,33 209,57
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768+2004 2007 DAF 1150,00 1575,60 312,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 1000,00 1401,38 277,50
*Насіння ячменю ДСТУ 2240+93 2007 DAF 310,00 2878,50 570,00
*Насіння гібриду кукурудзи 2007 CPT 60,00 12473,50 2470,00

Форвард

Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 FOB 125000,00 1489,75 295,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 30.04.2008 FOB 459,27 1515,00 300,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.12.2008 DAF 412,87 1824,06 361,20
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 DAF 120,00 1600,85 317,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.12.2008 DAF 325,00 1823,13 361,02
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.12.2008 FOB 6842,72 1415,52 280,30
*Соя ГОСТ 17109+88 15.05.2008 DAF 3050,00 2474,50 490,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016+95 31.05.2008 FOB 7800,00 936,58 185,46
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 21.12.2008 FAS 1000,00 2222,00 440,00
*Макуха соняшникова ГОСТ 80+96 31.05.2008 FOB 2500,00 1641,25 325,00

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

За даними Держкомстату України

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 28 березня по 03 квітня 2008 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 28 березня по 03 квітня 2008 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768+2004 2007 CPT 635,00 1480,00 1480,00 1480,00 293,07
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 16000,00 1300,00 1300,00 1300,00 257,43
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 EXW 200,00 1270,00 1270,00 1270,00 251,49

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768+2004 2007 DAF 1150,00 1575,60 1575,60 1575,60 312,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 1000,00 1401,38 1401,38 1401,38 277,50
Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2007 CPT 35,82 5555,00 5555,00 5555,00 1100,00
Насіння ячменю ДСТУ 2240+93 2007 DAF 310,00 2878,50 2878,50 2878,50 570,00
Насіння гібриду кукурудзи 2007 CPT 60,00 12473,50 12473,50 12473,50 2470,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 68,00 1792,75 1792,75 1792,75 355,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 FCA 20,00 2297,75 2297,75 2297,75 455,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 136,00 2222,00 2222,00 2222,00 440,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 30.04.2008 FOB 459,27 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 DAF 120,00 1600,85 1600,85 1600,85 317,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 FOB 125000,00 1489,75 1489,75 1489,75 295,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.12.2008 DAF 737,87 1823,13 1823,65 1824,06 361,12
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.12.2008 FOB 6842,72 1415,52 1415,52 1415,52 280,30
Соя ГОСТ 17109+88 15.05.2008 DAF 3050,00 2474,50 2474,50 2474,50 490,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016+95 31.05.2008 FOB 7800,00 934,25 936,58 949,40 185,46
Макуха соняшникова ГОСТ 80+96 31.05.2008 FOB 2500,00 1641,25 1641,25 1641,25 325,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 21.12.2008 FAS 1000,00 2222,00 2222,00 2222,00 440,00

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

У СІЧНІ�ЛЮТОМУ 2008 р. підприємства�

ми, що здійснюють рибогосподарську

діяльність, було виловлено та добуто зага�

лом 24,3 тис.т риби та інших водних живих

ресурсів, що на 15,7% менше порівняно з

січнем�лютим 2007 р., у т.ч. вилов риби

зменшився на 21,7% і склав 16,3 тис.т

(67,1% загального обсягу). Обсяг добуван�

ня інших водних живих ресурсів становив

8,0 тис.т, що на рівні показника минулого

року. У водах виключних (морських) еко�

номічних зон інших держав виловлено та

добуто 19,8 тис.т (81% загального обсягу),

виключної економічної зони України –

3,1 тис.т (13%), у внутрішніх водоймах –

1,4 тис.т (6% загального обсягу продукції).

Вилов риби у січні.лютому 2008 року

Показник
Січень+лютий 2008р. Січень+лютий 2007 р. 

у % до січня+лютого
2006 р.Вилов, тонн у % до січня+

лютого 2007 р.

Виловлено риби та добуто інших водних
живих ресурсів – всього 24291 84,3 126,7

у т.ч. у внутрішніх водоймах 1366 85,5 210
Виловлено риби – всього 16275 78,3 165,4



ЗА ДАНИМИ Росстату, зібраний

в 2007 році урожай був найвищим

за останні п'ять років і повністю

забезпечує потреби в продоволь�

чому і фуражному зерні і при ни�

нішньому внутрішньому спожи�

ванні дає змогу здійснювати ек�

спорт зерна.

За попередніми даними Рос�

стату, валовий збір зернових і зер�

нобобових культур, включаючи

кукурудзу на зерно, в 2007 р. склав

81758 тис. тонн (у вазі після дороб�

ки). Зібраний урожай на 4% або

3,1 млн. тонн перевищив вироб�

ництво зерна попереднього року.

Збільшення виробництва пше�

ниці, жита і гречки пов'язано як із

збільшенням  площ, так і зі зро�

станням врожайності. Частка пше�

ниці в загальному виробництві зер�

на склала 60% проти 57%  у 2006 р.

Розмір посівних площ зерно�

вих культур в 2007р. збільшився

порівняно з  рівнем попереднього

року на 2,4% і склав  44,4 млн. га.  

Середня врожайність зернових

культур з розрахунку на гектар

становила 18,4 ц з посівної площі і

19,8 ц – з зібраної.

Не зважаючи на відчутне зро�

стання ціни пшениці на внутріш�

ньому ринку, російська пшениця

не втрачає конкурентоспроможно�

сті. Середня контрактна ціна при її

експорті зросла з $215/т у липні до

$314/т у грудні або на 46% при зро�

станні середньої ціни реалізації на

37%. За попередніми даними мит�

ної статистики, з початку 2007/08

МР вивезено більше 10 млн. тонн

зерна, з них 99,5% пшениці.

Імпорт зерна в липні�грудні

скоротився порівняно з відповід�

ним періодом 2006 р. в 2,3 рази,

його обсяг склав менше 0,4 млн.

тонн при частці пшениці 48%.  

Усього протягом 2007 р. прода�

но на експорт 16,4 млн. тонн зер�

на, а імпорт становив 1,0 млн.

тонн. Основними покупцями ро�

сійської пшениці в першій поло�

вині 2007/08 МР традиційно ви�

ступали Єгипет, Індія, Туреччина,

Йорданія, Лівія, Йемен, Туніс,

Бангладеш, Ізраїль, Греція, Італія,

а також країни СНД. Імпорт пше�

ниці практично повністю здій�

снювалося з Казахстану.  

Згідно з прогнозами міністра

сільського господарства Росії

Олексія Гордєєва, урожай 2008

року перевищить минулорічний

на 3 млн. тонн і становитиме при�

близно 85 млн. тонн.

За даними webagro.ru
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Російське зерно б'є власні рекорди
УРЯД РФ постановою від 29 бе�

резня 2008 р. продовжив термін

дії ставок вивізних митних збо�

рів на пшеницю, меслин і яч�

мінь, що вивозяться за межі дер�

жав – учасників угод про Мит�

ний союз. Про це повідомили в

прес�службі уряду. 

Згідно з постановою, ставки

експортних митних зборів діяти�

муть до 30 червня 2008 р. вклю�

чно. Ця постанова набуває чин�

ності після закінчення одного

місяця з дня її офіційної публі�

кації. 

Нагадаємо, що ставка ек�

спортного мита на пшеницю і

меслин становить 40%, але не

менше 105 євро/т, на ячмінь –

30%, але не менше 70 євро/т.

УРЯД Білорусі затвердив перелік

соціально значимих товарів, на

які не встановлюються і до яких

не застосовуються вільні ціни.

Рішення про це міститься в по�

станові Ради Міністрів №454,

яка набула чинності з 1 квітня

2008 року. До переліку соціально

значимих товарів, на які не вста�

новлюються і до яких не засто�

совуються вільні ціни, включені

борошно (для випікання хліба),

хліб і хлібобулочні вироби, моло�

ко, кефір, сметана, сир, молочні

суміші, м'ясні консерви для ди�

тячого харчування, м'ясо (ялови�

чина, свинина), цукор тощо

(ціни на ці товари регулюються

державою на підставі постанови

РМ №943 від 18 червня 1999 р.).

ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМ Агент�

ства Блумберг (Bloomberg News),

європейський енергетичний гі�

гант Шелл (Royal Dutch Shell Plc)

і корпорація Вайрент Енерджі

Системз (Virent Energy Systems

Inc.) приступили до дослідження

методів отримання бензину при

виробництві цукру. За розрахун�

ками фахівців, цей вид палива

буде дешевшим за етанол. Як

стверджують в компанії, новий

продукт, названий «біобензин»,

матиме вищу енергоємність і

продуктивність, ніж етанол. Його

можна буде змішувати в більшій

пропорції із звичайним бензином

для заправки автомобілів. 

Як зазначає агентство, для

використання нового  виду па�

лива не потрібно буде додатково

доробляти двигун, а виробниц�

тво біобензину можливе з не�

придатних в їжу відходів цукро�

вого виробництва, таких як тро�

стинна целюлозна маса. 

Росія: митні ставки продовжено

У етанолу з'явиться конкурент

Для них немає вільних цін


