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КОМПАНІЇ
НЕ БУВАЄ НЕОБҐРУНТОВАНИХ КВОТÖ
БУВАЄ БАГАТО ОЛІЇ
Розвинені країни вважають, що доцільніше
реалізовувати продукцію, ніж сировину. Соняшник
і ріпак сьогодні – надзвичайно привабливі
культури і для агровиробників, і для переробників,
бо забезпечують їм достойні статки. 

ОСОБИСТІСТЬ
Леонід ЯКОВИШИН. 
СЕЛО В УКРАЇНІ ñ НІБИ СИРОТА
В ПОГАНОМУ ДИТБУДИНКУ
Сьогодні в нашій постійній рубриці ми надаємо
слово Леоніду Григоровичу Яковишину, Герою
України, керівнику знаного господарства 
«Земля і воля», що на Чернігівщині.

Компенсація
за зрошення –
100%

Кабінет Міністрів України за�
твердив компенсацію сільсь�
когосподарським виробни�
кам вартості електроенергії
для поливу сільськогосподар�
ських культур, що вирощу�
ються на зрошуваних землях,
в повному обсязі в 2008 році.
Про це йдеться в урядовій
Постанові №345 від 9 квітня,
якою затверджений порядок
використання в 2008 році
бюджетних коштів, передба�
чених для підтримки вироб�
ництва продукції рослинниц�
тва на зрошуваних землях. 
Таким чином аграріям повні�
стю компенсуватиметься вар�
тість сплаченої, починаючи з
квітня 2008 року, електро�
енергії, використаної з метою
поливу сільгоспкультур на
зрошуваних землях і запов�
нення водою земельних чеків
для вирощування рису (без
урахування сум ПДВ).
Окрім цього, Кабмін також в
повному обсязі вирішив ком�
пенсувати аграріям вартість
палива, використаного почи�
наючи з квітня 2008 року з
метою забезпечення роботи
насосних станцій для поливу
сільгоспкультур на зрошува�
них землях (без урахування
сум ПДВ). Така компенсація
виплачується сільгосптоваро�
виробникам всіх форм влас�
ності і господарювання,
включаючи фермерські гос�
подарства, приватні сіль�
госппідприємства.
Як повідомлялося, в березні
минулого року Кабмін за�
твердив 50% компенсацію
використання електроенергії
для поливу сільгоспкультур
на зрошуваних землях на
2007 рік, а в квітні збільшив
компенсацію до 80% вартості
електроенергії.

В ньому зазначено, що у зерновій

галузі України склалася дуже три�

вожна ситуація. За умов продов�

ження обмеження експорту зерна

перехідні залишки на 1 липня

2008 року можуть становити понад

7 млн. тонн. Оскільки, за прогно�

зами, цього року валовий збір

може становити понад 40 млн.

тонн, а ємності для зберігання

становлять близько 30 млн. тонн,

прийняти весь очікуваний урожай

стає фактично неможливо. Якщо

Україна не відновить експорт, то із

прийняттям та зберіганням ново�

го врожаю складеться катастро�

фічна ситуація. Адже для прий�

мання зерна треба не тільки звіль�

нити елеватори, а й провести їх

знезаражування проти шкідників

і хвороб. Якщо цього зроблено не

буде, то значна частина зерна

складуватиметься просто неба. Це

буде, як зазначив президент УАК

Леонід Козаченко, приблизно 20

млн. тонн. 

Слід сказати, що режим квоту�

вання та відволікання строків ек�

спорту вже завдав значного удару

по аграрному сектору. Збитки, за

розрахунками експертів, стано�

влять близько 6 мільярдів гривень.

Виробники і експортери не змо�

гли повністю реалізувати вироще�

ну продукцію, не можуть поверну�

ти банківські кредити, вимушені

замість того, щоб заробляти на

зерні, витрачати кошти на його

зберігання, водночас втрачаючи

на його якості.

Неможливість реалізувати ви�

рощену продукцію за світовими

цінами може призвести до змен�

шення виробництва зерна і, як

наслідок – до високих цін для ук�

раїнського споживача. 

Продовження на стор.3

Чим аграріям життя підживимо?

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
РИНОК ЗЕМЕЛЬ: 
КАБМІН VS ВЕРХОВНА РАДА
«Запустити» ринок сільсько)
господарської землі вже з 1 січня
наступного року – цілком реально.
Для цього треба встигнути прийняти
закони про ринок земель та про
земельний кадастр до початку
депутатських канікул.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

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

15

ТЕНДЕНЦІЇ
ІНФЛЯЦІЯ ñ УКРАЇНСЬКА 
ЧИ СВІТОВА ПРОБЛЕМА?

У Президента України і представників
Кабінету Міністрів різні погляди щодо
березневого індексу споживчих цін 
у 3,8% і взагалі причин інфляції в Україні.
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КВОТИ Із вступом України до СОТ «квотове» свавілля, яке спостерігається зараз, може стати
неможливим, бо це суперечить правилам цієї міжнародної організації (детальніше про це читайте на
стор.2). А поки що Українська аграрна конфедерація (УАК), Українська Зернова Асоціація (УЗА) та
Асоціація фермерів і приватних землевласників України (АФЗУ) написали відкритого листа,
адресованого прем'єр0міністру України.
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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

Вартість угод, укладених за рік,
на біржах України (млн.грн.)

Моніторинг ринку
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ
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Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2008�й рік 
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Збільшити перелік 
об’єктів бюджетної дотації
У Верховній Раді зареєстровано проект Закону «Про вне�

сення змін до Закону України «Про державну підтримку

сільського господарства України» (щодо удосконалення

механізмів державного цінового регулювання ринку

сільськогосподарської продукції, страхування ризиків

сільськогосподарського виробництва та впровадження за�

ходів по відновленню тваринництва і реалізації соціаль�

них програм на селі).

Законопроектом, ініційованим народними депутатами В.Шпа�
ком, С.Рижуком та Є.Кирильчуком (№2375 від 15 квітня ц.р.),
пропонуються зміни до механізму державного цінового регулю�
вання, зокрема, визначення мінімальних інтервенційних цін на
основі середньогалузевих нормативних витрат та мінімального
прибутку.
Внесено уточнення в частині формування державного продо�
вольчого резерву (державного інтервенційного фонду).
Розширено перелік об'єктів бюджетної дотації та спеціальної
бюджетної дотації, зокрема на будівництво тваринницьких
ферм та соціальних об'єктів на селі.
Уточнено функції центрального органу виконавчої влади з пи�
тань формування та забезпечення реалізації державної аграрної
політики щодо координації дій на організованому (біржовому)
аграрному ринку. Відповідно до чинного законодавства встано�
влено порядок надання товарним біржам висновку про відпо�
відність вимогам як документу дозвільного характеру.
Вилучено норми чинного Закону, які допускали нечітке розме�
жування функцій Держкомрезерву України та Аграрного фонду.
Враховано також зміни термінології у зв'язку із вступом України
до COT – інтервенційні ціни, державний інтервенційний фонд
тощо.

Вивести сільськогосподарську продукцію 
з тіньового обігу
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект

«Про оптові ринки сільськогосподарської продукції»

(№2137 від 27 лютого 2008 р.).

Законопроектом пропонується визначити організаційно�правові
та економічні засади формування в Україні мережі оптових рин�
ків сільськогосподарської продукції та їх інфраструктури.
Під час обговорення проекту, як повідомляє Інформаційне упра�
вління ВРУ, голова Комітету М.Присяжнюк зазначив, що «голов�
ним завданням національних оптових сільськогосподарських
ринків є створення необхідних умов вітчизняним товаровироб�
никам для міжрегіонального, в межах держави, та міждержав�
ного обміну сільськогосподарською продукцією». Він також вва�
жає, що цей законопроект «стимулюватиме розвиток оптових
ринків відповідно до світової практики».
Один з авторів законопроекту народний депутат С.Терещук під�
креслив, що документ, насамперед, спрямований на оптиміза�
цію маркетингових каналів руху сільськогосподарської продук�
ції від виробника до переробних підприємств та інших спожива�
чів, а також на підвищення конкурентоспроможності сільсько�
господарських товаровиробників.
На думку С.Терещука, створення системи таких ринків із розра�
хунку хоча б одного на область дасть змогу вивести 20�30%
сільськогосподарської продукції, вирощеної дрібно� і серед�
ньотоварними господарствами, з тіньового ринку. А також
дасть можливість забезпечити відкриті торги між виробниками і
їхніми споживачами та формувати справедливі ціни для обох
сторін.
Крім того, наголошувалося на засіданні, ці ринки сприятимуть
удосконаленню процесу реалізації продукції, більш ефективно�
му використанню каналів збуту, протистоянню несправедливій
конкуренції, задоволенню потреб споживачів щодо якості та
кількості продукції тощо. 

ВІДПОВІДНО до статті XI Гене�

ральної Угоди про тарифи та тор�

гівлю «Загальне скасування кіль�

кісних обмежень», ніякі заборони

чи обмеження, крім мит, податків

чи інших зборів, чи то у формі

квот, імпортних або експортних

ліцензій або інших заходів, не по�

винні встановлюватися чи засто�

совуватися будь�якою стороною

щодо імпорту будь�якого товару,

який походить з території будь�

якої іншої сторони, або щодо ек�

спорту чи продажу на експорт

будь�якого товару, призначеного

для ввезення на територію будь�

якої іншої сторони.

Крім того,  відповідно до

Статті 4.2. Угоди про сільське гос�

подарство: «Члени СОТ не будуть

зберігати будь�яких заходів, які

вимагається перетворити на зви�

чайні мита (кількісні обмеження

імпорту, змінювані імпортні збо�

ри, мінімальні імпортні ціни, ви�

біркове ліцензування імпорту, не�

тарифні заходи, що вживаються

підприємствами державної тор�

гівлі, добровільні обмеження ек�

спорту, або вдаватися до таких за�

ходів».

Згідно з параграфом 2(а) Стат�

ті XI ГАТТ 1994 країна�член СОТ

може тимчасово застосовувати

заборони чи обмеження експорту

з метою попередження чи посла�

блення критичного дефіциту хар�

чових продуктів або інших това�

рів, що мають вагоме значення

для експортуючої сторони. Це оз�

начає, що країна, яка запроваджує

такі заходи, має представити ваго�

мі обґрунтування щодо їх запрова�

дження, і довести, що в країні очі�

кується, чи вже є, ситуація «кри�

тичного дефіциту» тих харчових

продуктів, експорт яких уряд зби�

рається обмежити експортною

квотою або іншим заходом.

У частині VI Статті 12 Угоди

про сільське господарство СОТ

визначені Правила введення забо�

рон та обмежень на експорт. Зо�

крема в них зазначено, що перед

введенням будь�якої заборони або

обмеження на експорт член СОТ

повинен надати письмове повідо�

млення, настільки завчасно, на�

скільки це можливо, до Комітету

з сільського господарства, яке по�

винно містити інформацію про

характер та тривалість такого за�

ходу, а також на вимогу будь�якого

іншого члена СОТ, що має суттє�

вий інтерес як імпортер, провести

консультації з ним з приводу будь�

якого питання, що стосується за�

значеного заходу.

Крім того, Звіт Робочої групи

з питань вступу України до Світо�

вої організації торгівлі (документ

WT/ACC/UKR/152 від 25 січня

2008), який входить до Закону

України про ратифікацію Прото�

колу про вступ України до Світо�

вої організації торгівлі № 250�VI,

прийнятий Верховною Радою Ук�

раїни 10 квітня 2008 року, містить

зобов'язання України відмінити

обмеження експорту зерна з дати

вступу України до СОТ, а ек�

спортні квоти на пшеницю та

жито скасувати до вступу до СОТ

(параграфи 255 та 370 наведені

нижче – витяг із  документу

WT/ACC/UKR/152 від 25 січня

2008 р.). 

§ 255. Представник України під�

твердив, що з дати вступу до СОТ

вимоги щодо ліцензування ек�

спорту та інші експортні обме�

ження та контроль, що пере�

раховані в Таблиці 22(b) та пунк�

тах 242, 243 та 250 цього Звіту, або

будь�які, що будуть запроваджені

у майбутньому, застосовувати�

муться відповідно до правил СОТ,

в тому числі тих, що містяться в

Статтях XI, XVII, XX та XXI ГАТТ

1994 року. Він також підтвердив,

що будь�які існуючі або майбутні

платежі за експортні ліцензії бу�

дуть відповідати положенням

Статті VIII ГАТТ 1994 року. Забо�

рона експорту брухту кольорових

металів буде скасована і Україна

відмінить обмеження на експорт

зерна, дорогоцінних металів та

дорогоцінного каміння, крім зо�

лота, срібла та діамантів з дати

вступу до СОТ. Кількісні обме�

ження експорту, що застосову�

ються як засіб спрощення розра�

хунків у торгівлі, будуть перегля�

нуті і перероблені або скасовані

відповідно до вимог СОТ. Робоча

група взяла до уваги це зобов'я�

зання. 

§ 370. Представник України до�

дав, що з метою попередження

негативних тенденцій та беручи

до уваги обсяги оптової торгівлі

зерном у 2006/2007 роках, Кабі�

нет Міністрів встановив експорт�

ні квоти на пшеницю (і суміш

пшениці та жита) у розмірі 3 000

тонн; на ячмінь – 600 000 тонн;

на кукурудзу – 500 000 тонн; а та�

кож квоту на експорт жита у роз�

мірі 3000 тонн. На його думку,

зазначені квоти запроваджені у

відповідності до Статті XI ГАТТ

1994 року. Це тимчасові заходи, і

тому вони не були включені до

сукупного обсягу експортних

квот на 2007 рік. Постановою

Кабінету Міністрів України №290

від 22 лютого 2007 року були ска�

совані експортні квоти на ячмінь

та кукурудзу, що дозволить поно�

вити експорт цих видів зерна.

(див. також у розділі «Регулюван�

ня експорту»). Представник Ук�

раїни заявив, що експортні квоти

на пшеницю та жито будуть ска�

совані до вступу до СОТ. 

Вступаючи до СОТ, Україна

має продемонструвати прихиль�

ність нормам і принципам, які ді�

ють в системі СОТ, зокрема скасу�

вавши, відповідно до прийнятих

зобов'язань, зовнішньоторговель�

ні обмеження, які суперечать нор�

мам та принципам СОТ. Стосовно

зернових це квоти на їх експорт та

ліцензування експорту, встановле�

ні Постановою КМУ № 1179 від

26 вересня 2007 року «Про затвер�

дження обсягів квот на окремі

види сільськогосподарської про�

дукції, експорт якої підлягає лі�

цензуванню до 30 квітня 2008 р.,

та порядку видачі ліцензії».

Йдеш до СОТу – 
знімай квоту

Підготовлено експертами Аналітично0дорадчого Центру Блакитної стрічки 
Програми розвитку ООН в Україні (www.un.org.ua/brc) на прохання Української Зернової Асоціації.

ІНТЕГРАЦІЯ Роз'яснення щодо неможливості збереження
кількісних квот на експорт зернових з України в зв'язку із
вступом нашої країни до Світової організації торгівлі
надають міжнародні експерти.



ЕКСПОРТНІ перевалочні потуж�

ності у 26 мільйонів тонн, розта�

шовані в морських портах, майже

простоювали до березня 2008 року.

Також погіршують торговельний

баланс держави недостатні надхо�

дження валютної виручки, які

спричинило обмеження експорту.

Врешті�решт, Україна втрачає свої

позиції на світовому ринку зерна. 

Отже, громадські організації

пропонують: 

– негайно відмінити обмежен�

ня щодо експорту українського

зерна; 

– регулювання ринку зерна

проводити виключно згідно з ви�

могами СОТ; 

– забезпечити закупівлю за

ринковими цінами продовольчої

пшениці з урожаю 2008 року до

Аграрного фонду на рівні 1,5�2,0

мільйонів тонн за рахунок коштів

державного бюджету, що дасть

змогу державі ефективно вплива�

ти на ринок хлібобулочних виро�

бів ринковими методами; 

– зважаючи на світові тенден�

ції зростання цін на енергоносії,

подорожчання продуктів харчу�

вання майже у всіх країнах, вва�

жається за необхідне здійснити

розробку та впровадження Про�

грами продуктової допомоги ма�

лозахищеним верствам населен�

ня України. 

Лист підписали президент

УАК Леонід Козаченко, президент

УЗА Володимир Клименко, пре�

зидент АФЗУ Іван Томич.

З цього приводу Леонід Коза�

ченко зазначив, що держава свої�

ми дотаціями дала сільгоспвироб�

нику в 5 разів менше, ніж відібрала. 

– Із таким становищем мири�

тись неможливо, – зазначив він. –

ми востаннє звертаємося до

прем'єр�міністра з тим, щоб не�

гайно розблокувати експорт зер�

на. Якщо впродовж тижня не бу�

дуть вжиті відповідні заходи, ми

перейдемо до більш активних дій,

про які можуть дізнатись не тільки

в Україні, а й за її межами. 

Володимир Клименко зазна�

чив, що в 2006 році, коли квоти

були введені вперше, зернотрей�

дери, які купили зерно, втратили

100 млн. доларів. Це були збитки

від простоювання  кораблів,

штрафні санкції за невиконання

контрактів тощо. 

Зі слів генерального директо�

ра ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексія

Вадатурського, в разі відміни об�

межень до кінця нинішнього мар�

кетингового року можна буде ек�

спортувати близько 4 млн. тонн

зерна. Також він підкреслив, що

реальні можливості українських

елеваторів, з урахуванням усіх ді�

ючих стандартів і сертифікацій,

становлять приблизно 20 мільйо�

нів тонн.   

– За попередній рік наша ком�

панія сплатила до бюджетів різних

рівнів 30 мільйонів гривень. У ре�

зультаті ж обмежень ми недопла�

тили до бюджету тільки податку

на прибуток понад 17 мільйонів

гривень. Проте відсотки банкам,

за зберігання елеваторам, на інші

складові витратили додатково

більше 70 мільйонів. І наша ком�

панія – це лише один із прикла�

дів, – зазначив він. 

Щодо того, які конкретно за�

ходи будуть вжиті в разі, якщо

уряд не відреагує належним чи�

ном на прохання аграріїв, Леонід

Козаченко прямої відповіді не

дав. Але натякнув, що заходи ці

будуть проведені відразу після

свят.

АГРОПРОФІ
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Більше грошей – 
на ліси агропідприємств
Народний депутат Сергій Рижук ініціював внесення змін

до Закону України «Про Державний бюджет України на

2008 рік» (щодо збільшення фінансування заходів з охо�

рони та захисту і раціонального використання лісів агро�

промислових підприємств). Відповідний законопроект

зареєстровано за №2379 15 квітня 2008 р.

Проект розроблено у зв'язку з необхідністю збільшення ви�
датків Міністерства аграрної політики України по бюджет�
ній програмі 2801260 «Заходи з охорони і захисту, раціо�
нального використання лісів, наданих в постійне користу�
вання агропромисловим підприємствам» у зв'язку з
необхідністю посилення еколого�економічних заходів
боротьби з вітровою та водною ерозією, засухами та су�
ховіями.
Основна мета законопроекту – забезпечення ведення лісового
господарства в полезахисних лісових смугах, які мають стра�
тегічне агролісомеліоративне значення, як один із ефективних
і найдешевших еколого�економічних заходів з підвищення
врожайності сільськогосподарських культур та стабілізації
функціонування агроландшафтних комплексів. Від недооцінки
цього фактора середньорічні втрати продукції рослинництва
від суховіїв, вітрової та водної ерозії складають 15�18%, заз�
начається у пояснювальній записці.
Законопроектом пропонується надати допомогу лісогоспо�
дарським підприємствам сфери управління Міністерства аг�
рарної політики України на здійснення заходів щодо підви�
щення продуктивності поліпшення якісного складу лісів,
здійснення охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і
хвороб.
За однакових умов ведення лісового господарства, єдиної за�
конодавчої бази, ідентичних вимог із забезпечення охорони,
відтворення та сталого використання лісових ресурсів Держ�
комлісгоспу на один знеособлений гектар лісу державним бю�
джетом 2008 року передбачено 75,6 грн., а Міністерством аг�
рарної політики України (6,1 грн.) менше в 11,1 разу, наголо�
шує пан Рижук. Із площі 2,5 млн. га лісу, що належить до сфе�
ри управлінь Міністерства аграрної політики України,
0,4 млн. га займають полезахисні лісосмуги (50% від
необхідного обсягу), які потребують значно більших затрат
на своє утримання. 

Інспекційним органам Держкомзему – 
нові поноваження
Уточнити повноваження інспекційних органів Держкомзе�

му України пропонують народні депутати Л.Литвинов,

М.Комар та А.Пшонка. Відповідний законопроект «Про

внесення змін до деяких законодавчих актів України» за�

реєстровано за №2079 11 квітня ц.р. 

Пропонується надати інспекційним органам спеціально уповно�
важеного органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів
більш дієві повноваження, а саме щодо:
– обстеження в установленому порядку земельних ділянок, які
надані для розміщення і постійної діяльності військових частин,
установ, військово�навчальних закладів, підприємств та органі�
зацій Збройних Сил України, органів внутрішніх справ, органів і
установ виконання покарань, СБУ, МНС, Державної прикордон�
ної служби України, інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України, а також військових формувань
іноземних держав, які дислокуються на території України відпо�
відно до міжнародних угод;
– обмеження, тимчасової заборони (зупинення) в установлено�
му порядку діяльності підприємств, установ, організацій та
об'єктів незалежно від форми власності, якщо вона здійснюється
з порушенням норм, правил і нормативів щодо використання та
охорони земель;
– опломбування (опечатування) приміщень, окремих дільниць
(цехів), обладнання, устаткування та апаратури підприємств,
установ, організацій та об'єктів, стосовно яких буде прийняте в
установленому порядку рішення про обмеження чи тимчасову
заборону (зупинення) їх діяльності;
– вжиття в установленому порядку заходів досудового врегу�
лювання спорів та звернення в інтересах держави до суду з пи�
тань відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогоспо�
дарського виробництва, шкоди, заподіяної земельним ресур�
сам, повернення самовільно чи тимчасово зайнятих ділянок,
строк користування якими закінчився, припинення прав на зе�
мельні ділянки які використовуються з порушенням земельного
законодавства.

Чим аграріям життя підживимо?

Ще раз про олію...
Міністерство аграрної політики
спільно з Міністерством економі�
ки України розробило проект по�
станови КМУ, якою пропонується
на період до 1 липня п.р. відміни�
ти квотування експорту насіння
соняшнику і соняшникової олії зі
збереженням процедури ліцен�
зування. 

Як повідомив нашому кореспон�
денту генеральний директор
Асоціації «Укроліяпром» Степан
Капшук,  асоціація, у свою чергу,
запропонувала спростити існую�
чу процедуру ліцензування ек�
спорту вказаної продукції в ча�
стині відміни обов'язкового
представлення оригіналів довід�
ки МінАП України про наявність

обсягів продукції або продов�
ження терміну раніше виданих
довідок до 1 липня п.р. 
На думку асоціації, вимога про
надання подібних довідок для
отримання ліцензій на експорт
обмежує права суб'єктів зовніш�
ньоекономічної діяльності і ство�
рює невиправдані обмеження
для експортерів. 

ПРО продовження співпраці між

підприємствами сільськогоспо�

дарського та загального машино�

будування, а також розвитку ви�

робничої кооперації на початку

квітня йшлося на засіданні робо�

чої групи з розвитку співпраці в

машинобудівній та металургійній

галузях за участю заступників мі�

ністрів Мінпромполітики України

Віктора Падалка та Мінпромисло�

вості Республіки Білорусь Генна�

дія Свідерського. Співпраця між

країнами окреслена у Програмі

розвитку виробничої кооперації та

сервісного супроводу у сільсько�

господарському машинобудуван�

ні між Мінпромполітики України

та Міністерством промисловості

Республіки Білорусь від 22.12.05 р.

Так, в Україні на базі кооперо�

ваних поставок українських і біло�

руських заводів розпочато вироб�

ництво 80�сильних тракторів. Вже

п'ять років поспіль ТОВ «Укравто�

запчастина» у кооперації з Мінсь�

ким тракторним і моторним заво�

дами виробило понад 7 тисяч

тракторів марки МТЗ 80/82., а у

2007 році їх кількість становила

1968 шт. Торік для збільшення мо�

дельного ряду підприємство по�

ставило на виробництво 120�силь�

ний трактор, який раніше в Укра�

їні не виготовлявся. 

Щодо подальшого розвитку

співпраці учасниками засідання

прийнято такі рішення та реко�

мендації: 

– Білоруській стороні (ВО

«Гомсільмаш») провести випробу�

вання ріжучих елементів, механіз�

мів привода ножа, штампозварю�

вальних пальців виробництва ВАТ

«Завод «Сімферопольсільмаш»

для комплектації сільськогоспо�

дарської техніки, яка виробляєть�

ся ВО «Гомсільмаш».

– Розглянути доцільність спів�

праці ВАТ «Ковельсільмаш» з ВАТ

«Бобруйськагромаш» зі спільного

виробництва прес�підбирачів.

– Концерну «Белагромаш»

опрацювати в 2�му кварталі 2008

року питання підбору партнерів з

української сторони для ВАТ

«Лідсільмаш» та ВАТ «Лідагро�

маш» щодо організації спільного

виробництва сівалок. Сторонам

сприяти розширенню спільного

виробництва доїльного обладнан�

ня (СТОВ «ЕкоМілк» і  ВАТ

«Брацлав») на території Білорусі з

досягненням виробництва до 200

комплектів на рік доїльних залів

та молокопроводів.

– Білоруській стороні розгля�

нути питання щодо збільшення

поставок з кооперації комплек�

туючих українського виробництва

для двигунів Мінського моторно�

го заводу, а також рукавів високо�

го тиску виробництва ТОВ «Завод

гідроарматури» для комплектації

продукції білоруських заводів

сільськогосподарського машино�

будування.

– Білоруській стороні сприяти

в поставках тракторів «Білорус�

82П» виробництва Мінського

тракторного заводу, в кількості 40

штук у травні 2008 року, для вико�

ристання їх у виробництві екска�

ваторів ВАТ «Борекс».

– Білорусь має сприяти в

укладанні контракту між Мінсь�

ким тракторним заводом і Півден�

ним машинобудівним заводом на

поставку передніх ведучих мостів

моделі 822�2300010, розподільної

коробки, проміжної опори і ком�

плектуючих до них в кількості 400

штук у 2008 році, з укладанням до�

говору на гарантійне та технічне

обслуговування.

За результатами засідання Ро�

бочої групи було підписано Про�

токол щодо подальших напрямків

двосторонньої співпраці.

Техніка для сусідів

Початок на стор.1



Сергій Феофілов, директор

АЦ «УкрАгроКонсалт», організа�

тора конференції, розповів, що

другий рік поспіль іноземним го�

стям показують саме цю компа�

нію, тому що інтерес до України

постійно зростає і, звичайно,

ефективніше співпрацювати з

тими великими українськими під�

приємствами, які можуть показати

високий професійний рівень ви�

робництва. «НІБУЛОН» – чудо�

вий та надійний партнер, з яким

легко робити спільну справу –

просувати інтереси вітчизняного

АПК на світових ринках. 

Торік учасники конференції

відвідали нібулонівські філії Ми�

колаївської області. У нинішньо�

му гостей запросили до Черкась�

кої і Полтавської областей, пока�

зали два нові елеватори «Золото�

ніський» і «Решетилівський» і

поля філіалу «Чигирин».

«Золотоніський» і «Решетилів�

ський» елеватори – це сучасні ав�

томатизовані підприємства,

обладнані повним комплексом ла�

бораторного, очисного, сушиль�

ного і  перевантажувального

обладнання фірм «SCAFCO Cor�

poration» (США) «Cimbria Unigrain

A/S» «A/S J.C. Lokkes Maskinfab�

ric» «SIMATEK A/S»  (Данія)

«FOSS ANALYTICAL AB» (Шве�

ція), «Элеватормельмаш» (Росія).

Визначальною рисою цих та ін�

ших елеваторів «НІБУЛОНу»  є

високопродуктивні потужні су�

шарки безперервної дії Mathews

3180BEM�NG виробництва США.

Особливість цих сушарок полягає

в тому, що вони забезпечують

сушку зерна до необхідних конди�

цій у м'якому режимі, не пошко�

джуючи зерно. Завдяки цьому

«НІБУЛОН» гарантовано може за�

безпечити постачання кукурудзи,

ріпаку, насіння соняшнику та ін�

ших культур на світовий ринок.

«НІБУЛОН» зробив для гостей

невеликий подарунок – відвідини

пам'ятних місць Черкаської і Пол�

тавської областей. До програми

бізнес�туру увійшли екскурсії до

музею Богдана Хмельницького,

Іллінської церкви, музею Полтав�

ської битви. Учасники також від�

відали Решетилівський художній

професійний ліцей, подивилися

виставку гобеленів та інших виро�

бів українських народних ремесел. 

Саймон Деннісон, «Laurence

Gould Consultants Ltd», на підпри�

ємствах «НІБУЛОНу» вже вдруге: 

– Цього року, як і минулого, я

вражений якістю роботи на під�

приємстві. Я поїхав у бізнес�тур,

щоб ще раз побачити цю компа�

нію, порівняти з тим, чим був при�

ємно здивований під час поперед�

ніх відвідин. У Англії ще не достат�

ньо добре знають про сільське гос�

подарство України, розвиток фер�

мерства. Англійські компанії заці�

кавлені в інвестиціях в Україну,

тому я хочу дізнатися про аграрний

сектор України якомога більше. 

Юрій Скічко, «Гермес Трей�

дінг»: 

– Те, що ми побачили на еле�

ваторі «НІБУЛОНу», підкреслює

зміни, які відбуваються зараз в Ук�

раїні: українські компанії серйоз�

но ставляться до розвитку сільсь�

кого господарства. Використову�

ються провідні технології у вироб�

ництві, які дають змогу бути кон�

курентними в умовах зростаючої

вартості енергоносіїв, витрат з об�

слуговування зерна. 

Ставрос Макріс, «M.D. Cy�

prus Soya Ltd»: 

– Наша компанія співпрацює

з «НІБУЛОНом». Це мій перший

візит до України. Я приїхав взяти

участь в конференції та бізнес�

турі, щоб на власні очі побачити

це підприємство. Компанія спра�

вила на мене найкращі враження. 

Підбиваючи підсумки бізнес�

туру, генеральний директор ТОВ

СП «НІБУЛОН» Олексій Вада*

турський зазначив:  

– Ми показали наші підпри�

ємства зсередини, для більшої до�

віри і розуміння нашими гостями,

а може, в майбутньому, і нашими

партнерами. У «НІБУЛОНі» обро�

бляється 70 тис. га землі, у нас по�

над 3200 працівників.  Ми най�

більша компанія за інвестиціями в

аграрному секторі. Щорічно ми

інвестуємо в нові об'єкти до $40

млн. «НІБУЛОН» – серед кращих

товаровиробників України і краща

компанія з експорту. Наші філіали

оснащені найсучаснішим облад�

нанням і технікою. У нас молодий

колектив, але головне – ми укра�

їнці, і зробимо все можливе, щоб

Україна в найближчому майбут�

ньому стала врівні з передовими

розвиненими країнами світу.

У РАМКАХ візиту відбулася цере�

монія підписання двосторонніх

документів за присутності лідерів

обох країн. Сторони підписали

Програму співробітництва між Ук�

раїною та Лівією на 2008�2009 рр. 

Під час проведених у рамках

візиту переговорів сторони обго�

ворили можливості розширити

співпрацю в енергетиці, зокрема в

ядерній сфері, та уважно проана�

лізували такі можливості у нафто�

газовій, насамперед щодо спільної

розвідки родовищ нафти і газу та

нафтопереробки. 

Президент також вважає ус�

пішними домовленості, досягнуті

щодо співпраці в галузі АПК. 

Історія українсько�лівійських

відносин в аграрному секторі по�

чалася ще у 2003 році, проте до

сьогодні основним досягненням

була лише низка домовленостей.

Саме тому було прийнято рішен�

ня про включення до складу деле�

гації провідних українських ком�

паній, адже саме їм доведеться ре�

алізовувати досягнуті домовле�

ності. У складі офіційної делегації

був і генеральний директор ТОВ

СП «НІБУЛОН», Герой України

Олексій Вадатурський. 

Вибір випав на компанію «НІ�

БУЛОН» не випадково, адже це

найбільший національний ек�

спортер сільськогосподарської

продукції. До того ж, нещодавно

Віктор Ющенко особисто мав

змогу ознайомитися з роботою

підприємства під час візиту на

«Золотоніський» елеватор. 

«НІБУЛОН» має значний дос�

від адаптації якості українського

зерна до потреб країн�отримува�

чів. А Лівія належить до вкрай

«проблемного» регіону, який ха�

рактеризується надзвичайно висо�

кою температурою повітря та пі�

двищеною вологістю. Через це ви�

моги до якості зерна є дуже ви�

сокими. Адже найменше пошко�

дження зерна чи відхилення від

стандартів якості призводить до

появи грибкових захворювань. 

Підґрунтям майбутніх плідних

стосунків стали нинішні торгові

відносини. За 2006�2007 роки за�

гальний товарообіг зерновими то�

варами між Україною і Лівією ста�

новив 402 тис. 211 тонн, з них

частка «НІБУЛОНу» – 127,6 тис.

тонн, в тому числі кукурудзи –

94,8 тис. тонн. Частка загального

торгового обсягу «НІБУЛОНу» з

Лівією становить 6,38%. 

Загалом «НІБУЛОН» підтри�

мує торгівельні відносини із 18

країнами світу, у томі числі і з кра�

їнами Африки та Близького Схо�

ду: з Алжиром, Єгиптом, Йорда�

нією, Єменом, Лівією, Марокко,

Саудівською Аравією, Сирією, Ту�

нісом. А обсяги постачання зерна

перевищують 1700 тис. тонн. 

Лівійська сторона позитивно

прийняла пропозицію «НІБУЛО�

Ну» реалізувати низку інвести�

ційних проектів, які полегшать

просування українського зерна

на ринки Лівії та інших афри�

канських країн. 

Співпраця України та Лівії є

продуктивною завдяки унікаль�

ним можливостям цих країн. Лівія

має значні запаси нафти та газу.

Україна – унікальні природно�

кліматичні умови. 

Кожна сторона прагне реалізу�

вати свій потенціал. І цей союз га�

рантує продовольчу безпеку для

Лівії та енергетичну безпеку для

України.
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Формат зустрічі: бізнес"тур
ПРЕЗЕНТАЦІЯ У рамках п'ятої Міжнародної конференції «Зерно Причорномор'я» вже вдруге
проводиться бізнес0тур по філіях ТОВ СП «НІБУЛОН».

СПІВРОБІТНИЦТВО 708 квітня відбувся
офіційний візит Президента України Віктора
Ющенка до Великої Соціалістичної Народної
Лівійської Арабської Джамагирії. В складі офіційної
делегації України у Лівії побували бізнесмени –
керівники провідних вітчизняних компаній.
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У філії 
«Снігурівська» 
завершено посівну
16 квітня у філії «Снігурів�
ська» ТОВ СП «НІБУЛОН» за�
вершено сівбу просапних
культур. 
За словами директора філії
Юрія Мороза, в посівну ко�
жен день – на вагу золота,
тому роботи проводяться
комплексно. За технологією
та обрахунками керівництва
компанії, сівба кожної куль�
тури мала пройти в п'ятиден�
ний термін. Аграрії філії ви�
тримали зазначений темп за
дотримання усіх технологій. 
За даними районного сіль�
госпуправління, роботи з
просапними в районі ще
йшли повним ходом, коли у
філії «Снігурівська» вже за�
вершили роботу на площі
майже 1300 га. 
У філії підібрані відмінні кад�
ри, досвідчені механізатори.
І якщо називати кращих, то
потрібно перерахувати всіх за
списком. 
Та й техніка не підводить.
Останнім часом компанія ак�
тивно оновлює машинно�
тракторний парк. Нинішньої
весни на ії полях працюють
п'ять важких тракторів (серед
них три новеньких CASE).
Відіграє свою роль і мобіль�
ність: у «НІБУЛОНі» давно за�
ведена практика: відпрацю�
вавши в південних і східних
регіонах, де посівні і зби�
ральні кампанії відбуваються
раніше, техніка поступово пе�
ресувається в північні філії.
І вже 16 квітня трактори і по�
сівні агрегати відправилися у
Врадієвський район і Лідіївку,
потім – до Вінницької і Чер�
каської областей.
У цілому по «НІБУЛОНу» си�
туація щодо залучення техніки
змінюється щодня – якщо на
15 квітня на полях працювали
27 широкозахватних агрега�
тів, то із початком посівної
кампанії у філіях Луганської,
Харківської і Хмельницької
областей буде задіяно вже 63
одиниці техніки. 

Запрошуємо фахівців
зернового ринку на уро)
чистості з нагоди початку
будівництва комплексу з
приймання та зберігання
зерна філії «Смотрич»
ТОВ СП «НІБУЛОН»

24 квітня
12:00
с.Кам'янка 

Кам’янець�Подільський р�н,

Хмельницька обл.

Телефон для довідок:

8�0512�372344 (м.Миколаїв)



Нещодавно генеральний ди*

ректор Асоціації «Укролія*

пром», Степан Капшук заяв*

ляв про ймовірність зупинки

більшості вітчизняних вироб*

ників соняшникової олії у разі

розподілу квот на експорт цієї

продукції згідно із затвердже*

ним урядом порядком. 

ЗА ЙОГО словами, у разі розподі�

лу квот за чинним порядком вели�

ка частина компаній, які претен�

дують на них, отримає право ек�

спортувати дуже маленькі обсяги

олії, що значно нижче, ніж їхні

виробничі можливості. Степан

Капшук підкреслив, що в таких

умовах виробники, які постача�

ють на зовнішні ринки велику ча�

стину соняшникової олії, будуть

вимушені припинити роботу. 

Крім того, він зазначив, що

оскільки порядком передбачено

розподіл 40% експортної квоти на

соняшникову олію серед компа�

ній, які постачали олію у пляшках

на внутрішній ринок, то велику

частину цієї квоти отримають

тільки три олієжирові компанії,

які посідають приблизно 90%

ринку олії в Україні.

І  от «перший – пішов».  Як

йдеться у зверненні Міловського

заводу рафінованих олій «Стрі�

лецький степ» (Луганська обл.),

направленому на адресу Прези�

дента і прем'єр�міністра України,

чинний режим квотування ек�

спорту соняшникової олії з Укра�

їни вигідний лише великим ви�

робникам і ставить під загрозу іс�

нування невеликих вітчизняних

підприємств, які випускають цю

продукцію. Як наголошено у

зверненні, введення режиму кво�

тування вже позначилося на еко�

номіці підприємства, для якого

фінанси від експортної діяльно�

сті є основним джерелом попов�

нення обігових коштів. Після

введення режиму квотування під�

приємство подало заявку на от�

римання експортної квоти обся�

гом 9,15 тис. тонн (при загальній

потребі на рівні 15 тис. тонн). 

«Проте події розгортаються

так, що ми отримаємо в 5 разів

менше необхідної кількості. Разом

з  тим, не чекаючи закінчення ро�

боти комісії з розподілу квот, ве�

ликі компанії привселюдно пре�

тендують на розмір квот, який пе�

ревищує в півтора рази обсяг ра�

ніше реалізованого експорту», –

наголошується у зверненні. 

В умовах, що склалися, неве�

ликі підприємства�виробники со�

няшникової олії позбавлені також

можливості поставляти додаткові

обсяги своєї продукції і на вну�

трішній ринок, оскільки практич�

но вся роздрібна мережа соняш�

никової олії в Україні «узурпована

чотирма торговими марками двох

великих  компаній», – сказано  в

повідомленні. 

У зверненні також вказано на

те, що порядок видачі ліцензій на

експорт з України соняшникової

олії практично не передбачає

укладення нових контрактів до

1 липня ц.р. (особливо по фасова�

ній олії), а у разі невиконання

умов контракту покупцем обсяг

отриманої квоти просто пропадає.

Таким чином, ліцензування квот

можливе лише для великих ком�

паній, що продають фасовану

олію, або ж заводів, які продають

лише «сиру» олію, і «підклали» під

одержання ліцензій контракти зі

своїми іноземними ДП або фірма�

ми, які реалізують їхню продукцію

за межами України. 

Також стає не вигідно працю�

вати і українським підрозділам

великих іноземних компаній, що,

без сумніву, негативно познача�

ється на міжнародному іміджі Ук�

раїни. Так, Cargill Inc., найбільша

агрокомпанія США, припинила

виробництво соняшникової олії

на своїх заводах в Україні після

зменшення обсягів урожаю і вве�

дення державою експортних квот.

Cargill Inc. керує заводами в Ка�

ховці та Донецьку, які за рік мо�

жуть переробляти до 1 млн.тонн

насіння соняшнику.

Артем Олекса

ВІННИЦЬКИЙ олієжировий

комбінат був уведений в дію у

1955 році як промислове підпри�

ємство всесоюзного значення.

Цей статус допомагав йому роз�

виватися і працювати як взірцю

харчової галузі. І справді бути

гордістю всієї України, символом

її заможності.

Після тривалих поневірянь

часів перебудови і реформування

близько двох років тому на під�

приємстві з'явився новий влас�

ник, в планах якого – повернути і

примножити славу цього підпри�

ємства. Сьогодні Вінницький

олієжировий комбінат разом з

Чернівецьким входять до складу

промислової  групи «Віойл»

(ViOil), основну складову бізнесу

якої становить виробництво та

реалізація олії і жирів для проми�

слових виробників. 

Тактика компанії полягає у

тому, що кожний підрозділ має

займатися своєю справою. Голов�

не завдання комбінату – прийня�

ти сировину, переробити її та ви�

дати готову продукцію, в той час,

як інші підприємства групи зай�

маються заготівлею сировини та

реалізацією готової продукції (на

експорт і по Україні). 

Комбінат як високотехноло�

гічне виробниче підприємство має

досить непогані показники і щодо

виходу олії, і щодо витрат на ви�

робництво. Переробні потужності

підприємства дають змогу переро�

бити 650 тонн насіння соняшни�

ку, 420 тонн ріпаку, 360 тонн сої.

Встановлена на заводі німецька

екстракційна лінія «SKET» дозво�

ляє збільшити обсяги переробки,

наприклад, насіння соняшнику,

до 750 тонн за добу.

Нарешті активно добудову�

ється елеватор місткістю 24 тис.

тонн насіння. Будувати його по�

чали ще у 1992 році, але... Тепер в

нього вкладено значні кошти, він

переоснащується. Фактично, цей

елеватор будується під новий

олієекстракціний завод потужні�

стю 1500�1700 тонн насіння со�

няшнику за добу. 

Взагалі на підприємстві роз�

почалося глобальне переосна�

щення і закупівля обладнання.

Це і дезодоратор для гідрогеніза�

ційного заводу, і парогенератор,

триває капітальний ремонт при�

міщень. 

– Поточного маркетингового

року ставка робилася на ріпак, –

розповідає заступник голови пра�

вління ВАТ Олександр Нечаєв.

– Кваліфіковані фахівці комбіна�

ту мають ґрунтовні знання з його

переробки і використовують їх на

практиці. Фактично, наші два

комбінати були «першопрохідця�

ми» у цій галузі. Ще три�чотири

роки тому крім нас ніхто цим не

займався. Але, для вітчизняних

переробників донедавна існувала

проблема – це низьке мито на со�

няшник і його відсутність щодо

ріпаку. Тому цього року його бу�

квально «вимили» експортери.

Було б бажано все ж таки залиша�

ти і переробляти насіння в Ук�

раїні. 

На території підприємства

ми маємо гідрогенізаційний за�

вод з переробки олій на жири.

Його потужність – 65 тонн за

добу, але вже цієї осені, після ка�

пітального ремонту, планується

вивести його на потужність у

100 тонн за добу фасованих жи�

рів різних видів: кондитерських,

кулінарних, замінників молоч�

них жирів. Вінницький олієжи�

ровий комбінат має свою техно�

логію з переробки ріпаку, яку ба�

гато українських підприємств

хотіли б запозичити. 

Проте головний «діамант»

комбінату – це люди: працівни�

ки, технологи підприємства з ба�

гаторічним досвідом, яких зараз

працює понад дев'ятсот чоловік.

Заробітна плата також тримаєть�

ся на високому рівні  і підприєм�

ство має тенденції до її збільшен�

ня. Але, все ще маємо дефіцит ка�

дрів середньої ланки.

Із березневим введенням квот

на експорт олії діяльність підпри�

ємства майже паралізовано. На

жаль, підприємство фактично їх

не отримало. Комбінат вимуше�

ний частково працювати на «ба�

кове господарство». На підприєм�

стві є фахівці, є потужності і сиро�

вина, але через відсутність реалі�

зації завод має всі шанси просто

захлинутися власною олією. Зу�

пинка виробництва призведе до

величезних втрат – близько 100

тис. грн. на день, не кажучи вже

про те, що підприємство не заро�

бить необхідних коштів на оно�

влення виробництва, відбудеться

вимушене вивільнення працівни�

ків, що призведе до недоотриман�

ня ними заробітної плати.

До того ж, сезон ще не закін�

чився, і за 2 наступні місяці ком�

бінат планує переробити ще

близько 37 тис. тонн насіння со�

няшнику, якщо, звичайно, буде

куди збувати олію. Адже вона, як

будь�який продукт харчування,

має властивість псуватися…

А псуватися є чому. Наразі за�

вод випускає олію рафіновану

дезодоровану, маргарини, жири з

різноманітних олій (кондитерсь�

кі, кулінарні, фрітюрні), салома�

си, замінники молочного жиру.  
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КОМПАНІЇ Розвинені країни вважають, що більш доцільно реалізовувати продукцію, ніж сировину.
Соняшник і ріпак сьогодні – надзвичайно привабливі культури і для агровиробників, і для
переробників, бо забезпечують їм достойні статки. ВАТ «Вінницький олієжировий комбінат» нині є
одним з найбільших переробників ріпаку в Україні. Втім, виробництво соняшникової олії для
підприємства залишається традиційним, добре розвиненим і конкурентноспроможним.

Не буває необґрунтованих квот…
Буває багато олії

Перший – пішов. Терпець урвався...



Про політичну 
тріскотню
ШАНОВАНА мною газета

«Сільські вісті» опублікувала

«грандіозний» висновок доктора

економічних наук, професора,

академіка Української академії

аграрних наук Віктора Юрчиши�

на: «Якщо вищі владні структури

не схаменуться, вже найближчим

часом на нас чекає національне

лихо, набагато страшніше за те,

що ми маємо сьогодні. Україна

перетвориться на країну сільсь�

ких кладовищ».

Напевно, кожна свідома лю�

дина підпишеться під цими сло�

вами. Водночас мушу зазначити,

що «геніальним умовиводом» пан

професор не відкрив для мене

другої Америки. Практично у всіх

ЗМІ або вболівають за село, або

влаштовують по ньому поминки.

Щодо вболівання, немає рів�

них народним депутатам, відо�

мим політикам, урядовцям і пре�

зидентському оточенню. Але чим

гучніше вони заявляють про свою

любов до селян, тим більше руй�

нуються села.

Поминальні панахиди полю�

бляють передусім комуністи з чи�

сла колишніх правителів, які сво�

го часу і спричинили нинішнє

становище. Адже саме КПРС за�

тіяла невмілу перебудову і ганеб�

но її провалила.

У хорі з комуністами заспіва�

ли поминальної, як бачимо, і ака�

деміки�аграрники, котрі теж не

вбачають своєї негативної ролі в

неефективному сільгоспвироб�

ництві. Я хочу запитати пана Юр�

чишина: що конкретно зробила

його Академія аграрних наук для

розвитку села?

Товариство «Земля і воля», яке

я очолюю протягом 10 років, ус�

пішно розвивається і в сучасній

Україні, але завдячуючи тому, що

свого часу ми запозичили досвід і

технології, придбали насіння і

техніку за кордоном. А в Україні

для нашої спеціалізації з вирощу�

вання зернової кукурудзи немає

ні якісних гібридів, ні сучасних

технологічних розробок, ні висо�

копродуктивної техніки. Для при�

кладу, навіть сусідня Білорусь вже

має 300�сильного трактора, а най�

потужніший вітчизняний Т�150

практично зупинився в розвитку. 

Тому хочу порадити панам

академікам: не поминки влашто�

вувати, а працювати ефективно

на розвиток аграрної науки. Зви�

нувачувати владні структури у

всіх гріхах є кому і без вас. Полі�

тики і урядовці самі бичують

один одного, що аж пір'я з них

летить. Як правило, шукають

винних серед тих, хто на певний

час зійшов з владного олімпу. По�

тім вони міняються ролями. В ре�

зультаті винен хтось, але невідо�

мо хто конкретно. Якісь міфічні

«вищі владні структури».

Від такої політичної тріскотні

в людей вуха болять, а самі орато�

ри почуваються комфортно. Вони

знають, що в селах живуть терпля�

чі люди, котрі ще й не таке пере�

живали. Державним дурисвітством

наповнений був більшовицький

Радянський Союз, перенасичена

ним і незалежна Україна. Але наше

господарство не плачеться, а напо�

легливо шукає ефективну вакцину,

щоб не померти від столичної лю�

бові до села.

Вакцина проти
державної любові
ПРАЦЮЮЧИ у Верховній Раді

першого скликання, а потім про�

тягом двох років радником з аг�

рарних питань прем'єр�міністрів

Звягільського і Масола (1995�

1996 рр.) я, так би мовити, з сере�

дини роздивився державну полі�

тику до села. Практично на кож�

ну мою пропозицію щодо розвит�

ку виробництва чи соціальної

сфери чув одну відповідь: «Немає

коштів». Тоді я й сказав собі: «До�

сить протирати штани в Києві.

Потрібно знову закочувати рука�

ва і самому братися за розвиток».

До того часу, як був обраний

народним депутатом, я очолював

Бобровицький радгосп�технікум.

На цю посаду й повернувся. Очо�

лював це господарство протягом

27 років.

В Україні саме оголосили до�

корінну реорганізацію і прива�

тизацію сільського господар�

ства. Довелося і нам відокрем�

лювати виробництво від нав�

чального закладу. Я обрав ви�

робництво. Але відразу ж вини�

кло питання: як виживати в

тому державному хаосі? Відпо�

відь знаходив у відомого аграр�

ника, двічі Героя Соціалістичної

Праці пана Плютинського, який

уже на той час ефективно впро�

ваджував прогресивні зарубіжні

технології на вирощуванні куку�

рудзи та інших культур.

Своїм вчителем вважаю на�

родного професора, уродженця

Сербії Мілютина Недільковича,

котрий працював у США у фірмі

«Піонер», а потім переїхав до Ав�

стрії. Саме в цього фахівця, а не у

вітчизняних професорів�академі�

ків, я вчився ефективно господа�

рювати. Наше господарство ста�

ло партнером американської фір�

ми «Піонер» і взяло курс на зер�

нову кукурудзу.

Розпочали вирощування цієї

культури з 70 гектарів, а в цьому

році буде 24 тисячі гектарів.

Правильно вибрана спеціалі�

зація в рослинництві підтверджу�

ється щорічними високими ре�

зультатами у валовому виробниц�

тві і прибутках.

Отже, одним із рецептів у за�

хисті проти недолугої державної

політики щодо сільського госпо�

дарства я вважаю добре продума�

ну, виважену спеціалізацію. 

Це як у виборі професії: най�

більша користь від того фахівця,

котрий серцем і розумом вибрав

справу, яку вміє добре викону�

вати.

На жаль, і в першому, і в дру�

гому випадках часто бачимо про�

тилежне. Тут потрібна державна

програма (дієва, а не на папері),

яка повинна стимулювати ство�

рення в господарствах ефектив�

ного виробництва і підготовку

лише висококваліфікованих фа�

хівців.

Другим рецептом я називаю

постійну кропітку працю над ви�

браною спеціалізацією. Розши�

рення посівних площ з 70 гекта�

рів до 24 тисяч гектарів проходи�

ло не механічно, а в результаті

проведеного складного ком�

плексу розрахунків і висновків

фахівців�практиків та зарубіж�

них науковців. Головну роль ві�

дігравав поступово набутий

власний досвід.

Присутній був і ризик. Адже

розширювалися за рахунок розва�

лених господарств з порожніми

фермами і забур'яненими поля�

ми. Для їх відновлення доводило�

ся брати мільйонні банківські

кредити, мабуть, найбільш ка�

бальні у всьому світі. Не стали

банкрутами завдяки тому, що по�

стійно тримали руку і розум на

пульсі життя.
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Село в Україні – ніби сирота
Але не поспішайте влаштовувати

Сьогодні в нашій постійній рубриці ми

надаємо слово Леоніду Григоровичу

Яковишину, Герою України, керівнику

знаного господарства «Земля і воля»,

що на Чернігівщині. 

Наш герой говорить щиро, не добирає

люб'язних слів, бо має на це право з

огляду на великий життєвий досвід та

славний трудовий шлях, який належ*

ним чином оцінила і держава. Тож, чи*

тайте, будь ласка, розповідь від пер*

шої особи і роздуми про наболіле ві*

домого вітчизняного аграрія.

ГЕРОЙ УКРАЇНИ

ЯКОВИШИН

Леонід Григорович.

Народився 19 травня 1939 року на
Вінничині. Закінчив Уманський
сільськогосподарський інститут у
1961 р. Вчений�агроном, кандидат
економічних наук. Кандидатську ди�
сертацію на тему «Інтенсифікація ви�
робництва картоплі та основні шляхи
підвищення її економічної ефектив�
ності» захистив у 1984 році.
Генеральний директор ТОВ «Земля і
воля» Бобровицького району Черні�
гівської області.
Народний депутат України 12(1) скли�
кання у 1990�1994 рр. Нагороджений
Орденом «Знак Пошани». У 2004
році присвоєно звання Герой України
(з врученням ордена Держави) 

ОСОБОВА СПРАВА

ТОВ «Укрзернопром

Агро» уклало контракт з
постачальником сільсько�
господарського обладнання
Erntetechnik Franz Becker
GMBH (Німеччина) на по�
стачання сільськогосподар�
ської техніки загальною
вартістю EUR6 млн. 
До переліку техніки входять
комбайни (19 одиниць), ку�
курудзяні жниварки (19),
трактори (13), сівалки, куль�
тиватори, борони таких ви�
робників, як Claas, John De�
ere, Amazone, Geringoff,
Deutz�Fahr.
Перші постачання техніки в
господарства компанії очі�
куються до 1 травня 2008 р.
Також підписано контракт
на придбання господар�
ствами 63 одиниць сільгос�
птехніки МТЗ: 54 одиниці
тракторів МТЗ 82 і 9 оди�
ниць МТЗ 1221. 

***
Група компаній «Рам�

бурс» (м.Київ) і компанія
Trigon Agri (Данія) мають
намір створити спільне під�
приємство (СП) Ramburs
Trigon, яке займатиметься
торгівлею сільгосппродукці�
єю і управлінням підприєм�
ствами з її зберігання.
Згідно з прес�релізом Trigon
Agri, її частка в новому СП
становитиме 51%, групи
«Рамбурс» – 49%.
Передбачається, що велика
частина співробітників гру�
пи «Рамбурс» працюватиме
в Ramburs Trigon.
Раніше компанія Trigon Agri
повідомила про завершення
операції з придбання у гру�
пи «Рамбурс» ВАТ «Ново�
миргородський елеватор»
(Кіровоградська обл.) і ВАТ
«Явкинський елеватор»
(Миколаївська обл.). Пе�
редбачалося, що придбання
цих елеваторів дозволить
датській компанії збільшити
власні потужності з одноча�
сного зберігання зерна до
322 тис. тонн.
Згідно з повідомленням, по�
тужності Новомиргородсь�
кого елеватора становлять
129 тис. тонн зерна, Яв�
кинського – 45,6 тис. тонн.
Станом на 1 березня 2008
року, Trigon Agri орендува�
ла в Україні 30,7 тис. га,
88,6 тис. га – в Росії і 1,4
тис. га – в Естонії.
Сумарний дохід компанії в
2007 році становив EUR6,62
млн., зокрема в Україні –
EUR4,47 млн.
Нині група «Рамбурс» –
один з найбільших вироб�
ників м'яса індички (ТМ «Ін�
деліка»). Її м'ясний напрям
представлений племптахо�
радгоспом «Броварський»,
«Переяслав�Хмельницьким
комбікормовим заводом»,
дистрибуційною компанією
ТОВ «Інделіка».



Ми ніколи не допускали, щоб

чергова хвиля подорожання на�

крила нас з головою. Скажімо,

вчасно взялися за вирощування

власного насіння кукурудзи, ви�

користавши для цього гібриди

кукурудзи французьких батьків�

ських форм. Це клопітна справа,

але вона дала можливість зеконо�

мити значні кошти, які витрачали

на завезення насіння із�за кордо�

ну, де ціна на нього почала зрос�

тати. Кілька мільйонів заробляє�

мо щороку від продажу насіння

кукурудзи іншим господарствам.

Донедавна кукурудза вважа�

лася нехарактерною культурою

для Чернігівської області. Напев�

но, з тієї причини, що зерно не

достигає до необхідної кондиції

для зберігання. Його потрібно

досушувати в сушарках. Ми пе�

редбачили цю проблему. Спочат�

ку закупили і змонтували імпорт�

ну сушарку «Стела», потім –

«Петкус» (Німеччина). У цьому

році завершимо монтаж третього

сушильного комплексу амери�

канського виробництва.

Звісно, далеко не кожному

господарству під силу таке будів�

ництво, вартістю не один мільйон

доларів. Скажімо, на Чернігівщині

ми єдині маємо таке сучасне і ве�

лике сушильне господарство. Та і

в Україні подібних нашому є мен�

ше, ніж пальців на одній руці. Але,

по�перше, ми йшли до цього по�

ступово, а, по�друге, інші госпо�

дарства можуть вибрати іншу спе�

ціалізацію. Головне – наполегли�

во і грамотно працювати над нею.

Лише в такому разі досягаються

бажані результати. Скажімо, наше

товариство «Земля і воля» не бої�

ться вступу України до СОТ. Ми

давно вже працюємо в цій систе�

мі, успішно конкуруємо з амери�

канськими, австрійськими, ні�

мецькими фірмами, які займають�

ся виробництвом кукурудзи. Собі�

вартість зерна ми довели до євро�

пейського рівня, від чого одержує�

мо значні прибутки.

У тваринництві спеціалізує�

мося на виробництві свинини.

Досвід і технологію запозичили в

Голландії, де я особисто побував.

Нині маємо 40�тисячне поголів'я.

Планували довести до 100 тисяч,

але непрогнозована державна по�

літика до вітчизняного товарови�

робника примушує дуже обереж�

но розвивати цю галузь.

Щоб знизити собівартість

свинини, запустили в дію влас�

ний комбікормовий завод. Для

приготування поживних кормів

маємо своє зерно: ячмінь, куку�

рудзу, сою, овес. Але й такі заходи

не гарантують повного захисту

від державного дурисвітства. Уря�

дові заходи із завезення з Поль�

щі, інших зарубіжних країн деше�

вого м'яса, а точніше – відходів,

призвели до того, що скоротило�

ся власне виробництво натураль�

ної свинини і яловичини. Тепер

шукаємо причини, чому на рин�

ках ціни на м'ясо злітають у кос�

мос, залишаючи позаду навіть

європейські.

Лише останнім часом держа�

ва дещо схаменулася, кинула на

село певні дотації. Тож за мину�

лий рік свинина в нас рентабель�

на. Одержали 7,5 мільйона гри�

вень чистого прибутку. Але в цьо�

му результаті понад 90 відсотків –

внутрішні резерви.

Звісно, щоб ефективно упра�

вляти таким господарством, як

наше, потрібні особливі кадри.

І вони в нас є.

Саме висококваліфіковані

фахівці відіграють вирішальну

роль у боротьбі за виживання і

розвиток в будь�якому суспіль�

стві, а в нестабільному – особли�

во. У товаристві «Земля і воля» не

просто дружній, працьовитий ко�

лектив. Це – моноліт. Головні ви�

робничі галузі, окремі підрозділи

очолюють фахівці, які прийшли в

господарство 20�35 років тому.

Відразу наголошу, що всі вони

живуть у достатку. У них немає

потреби шукати чогось кращого.

Приживається у нас і молодь.

Вирішуємо кадрову проблему ро�

бітничих професій. Одна з голов�

них фігур – механізатор. У госпо�

дарстві 40 тракторів «Джон Дір»,

американського виробництва, в

яких комфортні кабіни з конди�

ціонерами і комп'ютерним упра�

влінням. Правда, залишилося ще

16 російських К�701, але в цьому

році їх замінимо на сучасні аме�

риканські.

Комбайнери працюють теж

на імпортних комбайнах найвідо�

міших зарубіжних фірм. Придба�

ли їх від одного до трьох років

тому. Середньомісячна зарплата

механізатора в цьому році сягне

2500 гривень. Передбачено ряд

пільг.

До нас приїжджають на робо�

ту трактористи і комбайнери з ін�

ших областей, навіть з далекої

Одеської. Вісім сімей приїжджих

механізаторів одержали квартири

в Бобровиці. Незабаром заверши�

мо спорудження ще 20 квартир з

усіма зручностями. Втім, пробле�

ма якісних кадрів загострилася б і

в нашому господарстві, якби не

перейшли на безплужний обробі�

ток ґрунту. Для цього закупили 30

сучасних агрегатів французького

виробництва на загальну суму

2,5 мільйони доларів. Такий агре�

гат за один прохід виконує увесь

комплекс підготовки ґрунту для

посіву.

Нова система дає змогу вдвічі

зменшити витрати дизельного

пального. А це – на півтора міль�

йона доларів за рік. Вивільнила�

ся значна кількість тракторів, від�

повідно і механізаторів.

Проблемою залишається ав�

топарк. Більшості автомашин по

18�22 років. Молодь неохоче йде

працювати на таку техніку. Пла�

нуємо придбати 30 нових автома�

шин. Знайшли ще один вихід

розв'язання транспортно�кадро�

вої проблеми: закупили 80 вели�

ковагових причепів. Торік на пе�

ревезенні кукурудзи працювало

20 автопоїздів, у цьому році буде

40. Один такий автопоїзд перево�

зить за одну ходку 30 тонн зерна.

Агрегатуємо причепи з трактора�

ми, котрі вивільнилися з інших

польових робіт. Переоснащення

машинно�тракторного парку за�

вершуємо. На черзі – споруджен�

ня елеваторів. 

До цього часу наше зерно збе�

рігається в пристосованих складах

у відділеннях господарства (10 на�

селених пунктів) до окремих –

відстань сягає 40 кілометрів. Не�

семо величезні затрати для розве�

зення висушеного в Бобровиці

зерна у віддалені склади і достав�

ки назад в залізничні вагони.

Щоб уникнути цих переве�

зень, розпочали будівництво не�

подалік сушарок і залізниці типо�

вих елеваторів на 5 тисяч тонн

зерна кожен. З наступного року

будуватимемо 10�тисячні елева�

тори з таким розрахунком, щоб

через 4 роки мати елеваторне гос�

подарство на 200 тисяч тонн.

Як бачите, я не політичною

риторикою, а конкретними при�

кладами показую, як наше това�

риство «Земля і воля» виживає в

нестабільних умовах і навіть ус�

пішно розвивається.

До речі ,  вже обходимося

практично без банківських кре�

дитів з драконівськими відсот�

ками. Одержані прибутки вкла�

даємо не лише у виробництво, а

й у соціальну сферу: на газифі�

кацію сіл, допомагаємо школам,

дитячим садкам, іншим соціаль�

ним установам. Ми не чекаємо

подачок від держави, а лише

просимо:  не  заважайте  нам

працювати.

Державне 
дурисвітство 
стосовно села
РОЗПОЧНУ із заборони експор�

тувати зерно. Урядовці (колишні

й нинішні) заявляють, що вони

створюють хлібну безпеку в Укра�

їні. Але з фуражної кукурудзи,

яку ми вирощуємо, хліба не випі�

кають. Однак і це зерно заборо�

няють продавати за кордон.

Ми згодні продавити її в Ук�

раїні, але за нормальну ціну. Адже

пальне, техніку доводиться купу�

вати за світовими нормами. Дер�

жава тут не вводить ніяких забо�

рон і це правильно – живемо в

ринкових умовах. Але існує, як

кажуть, одне «але».

Дешева кукурудза потрібна

курячій імперії «Наша ряба»,

якою опікуються міністр агропо�

літики пан Мельник і його по�

кровитель з президентської ко�

манди, начальник Державного

управління справами (ДУСя) пан

Тарасюк.

Є й інші приватні структури,

яким потрібне дешеве зерно, і в

прибутках яких зацікавлені певні

високопосадовці. Вони й приду�

мують оті обмеження для сіль�

госпвиробників. Але в інтересах

не держави, а окремих приватних

структур. Головну скрипку в цьо�

му відіграє міністр агрополітики,

який в уряді Януковича смоктав

кров з вітчизняних сільгоспви�

робників, цим займається і в уря�

ді Тимошенко, бо має підтримку

президентської команди.

Про все це я відверто говорив

колишньому прем'єру Янукови�

чу, на зустрічі з Президентом

Ющенком, звертався з листом до

нинішнього прем'єра Тимошен�

ко. Ніби й погоджуються зі мною

всі, але ніхто нічого й  не робить,

щоб звільнити сільгоспвиробни�

ків від мельниківських зашмор�

гів. Більше того, існує давня

практика: підставляти підніжку

тим, хто самотужки навчився

ефективно господарювати, але не

бажає терпіти чиновників�не�

здар. Я це добре відчуваю на собі,

передусім на обласному і район�

ному рівнях.

У Верховну Раду, Уряд, Адмі�

ністрацію Президента «пролізло»

багато політичних горлопаїв, ха�

барників і просто нездар. На зра�

зок себе вони формують нижчі

структури. Чи, як зараз прийнято

говорити, «квотують» посади. Го�

ловний критерій, щоб був кум,

сват, брат чи просто друг. І пра�

цюють такі чиновники не на дер�

жаву, а на тих, в чиїх руках поса�

дові квоти. А село як було, так і

залишається, як ота бідна сиро�

тина в поганому державному ди�

тячому будинку.

Втім, і з нещасних сиріт, бу�

ває, виростають навіть генії.

І стосовно українського села хочу

сказати деяким панам політикам і

академікам: не поспішайте влаш�

товувати поминки. Не задавили

вони всіх селян за роки більшо�

вицької влади, не задавите і в не�

залежній Україні.

Леонід Яковишин
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по ньому поминки

в поганому дитбудинку.
ЗАТ «Науково�виробниче

підприємство «Райз�Агро»

(Київ) має намір збільшити
статутний фонд на 88,2 млн.
грн. – до 100 млн. грн. 
Планується додатково розмі�
стити 88,2 млн. акцій номі�
нальною вартістю 1 грн. кож�
на. Розміщення акцій додат�
кової емісії буде закрите. Пи�
тання про збільшення СФ ак�
ціонери планують розглянути
8 травня. НВП «Райз�Агро»
займається вирощуванням
насіннєвого матеріалу, зерно�
вих культур і цукрових буря�
ків, а також вирощуванням
худоби. 99% його акцій на�
лежить агрохолдингу «Райз»
(м.Київ).

***
ВАТ «Галактон» у 2007 р.
збільшило чистий прибуток в
10,16 разу порівняно з попе�
реднім періодом – до 1,68
млн. грн. Про це повідо�
мляється в офіційному звіті
компанії. При цьому дохід від
реалізації зріс з 309,25 до
384,49 млн. грн, валовий
прибуток – з 45,9 до 47,07
млн. грн. Собівартість реалі�
зації також збільшилася з
211,82 до 273,29 млн. грн.
ВАТ «Галактон» створене в
1995 р. на базі Київського
міськмолокозавода №2. Під�
приємство є одним з найбіль�
ших виробників в Україні і
входить до групи «Юнімілк».

***
Харківський філіал страхо�

вої компанії Allianz уклав
договір страхування майна
ВАТ «Володимир�волинська
птахофабрика» на загальну
суму більше 120 млн. гри�
вень. Про це повідомили в
прес�службі Allianz.
У СК повідомили, що відпо�
відно до договору Allianz за�
страхував складські і робочі
приміщення ВАТ «Володи�
мир�Волинська птахофабри�
ка» на суму 70 млн. грн., ви�
робниче обладнання підпри�
ємства на суму 40,9 млн. грн.
Також застраховані сирови�
на, матеріали і готова про�
дукція на загальну страхову
суму 3,88 млн. грн. Ще од�
ним об'єктом страхування за
договором є територія, на
якій розташована птахофаб�
рика, страхова сума по якій
становить 8,59 млн. грн.
Страхове відшкодування пе�
редбачає покриття по наступ�
них ризиках: пожежа, удар
блискавки, вибух, буревій і
град, повінь, землетрус, просі�
дання грунту, обвал, пошко�
дження водою з систем водо�
постачання, опалювання, ка�
налізації і аналогічних систем,
крадіжка із зломом, грабіж,
розбій, навмисні дії третіх
осіб, направлені на пошко�
дження застрахованого майна.
Загальна страхова сума за
угодою становить 123,4 млн.
грн.



Євгенія Руженцева

УТІМ, решта народних депутатів

та інших учасників громадського

обговорення законопроектів про

ринок земель не забігають так да�

леко наперед. І наразі беруть курс

на прискорення розгляду законо�

проектів і прийняття в першій

половині 2008 року бодай Закону

«Про ринок земель». Решту нор�

мативно�правових актів, необхід�

них для продажу земель сіль�

госппризначення, можна при�

йняти упродовж року. Таке звер�

нення до парламентаріїв сформу�

льовано в резолюції громадського

обговорення. 

Нагадаємо, на суд громадсь�

кості для обговорення було пред�

ставлено два проекти Закону

«Про ринок земель». Перший

(№2143) ініційований Кабінетом

Міністрів, другий (№2143�1) –

групою народних депутатів.

Чи справді 
не заважатимуть?
КОНЦЕПЦІЮ та основні поло�

ження урядового законопроекту

репрезентував голова Державно�

го комітету України із земельних

ресурсів Володимир Воєводін.

З його слів, лейтмотивом цього

урядового проекту є гасло «не

зашкодити виробництву». А для

цього тут запропоновано визна�

чити організаційні та правові за�

сади функціонування ринку зе�

мель, встановити принципи дер�

жавної політики у цій сфері, ви�

значити суб'єктів та об'єктів рин�

ку земель, повноваження органів,

що здійснюють продаж земель�

них ділянок, регламентувати по�

рядок продажу земельних ділянок

та прав на них, насамперед за ре�

зультатами земельних аукціонів,

запровадити об'єктивне визна�

чення ціни на землю. 

У разі потреби запропоновано

змінювати цільове призначення

земельної ділянки державної або

комунальної власності в устано�

вленому законодавством порядку

до прийняття рішення про її про�

даж або продаж права на її орен�

ду. Однак, що стосується зміни

цільового призначення земельної

ділянки сільськогосподарського

призначення, то запропоновано

таку зміну не допускати протягом

10 років з дня її придбання у при�

ватну власність або придбання

права на її оренду.

За словами пана Воєводіна, в

законопроекті зроблено спробу

врегулювати і питання розпоря�

дження земельними частками

(паями) для людей пенсійного

віку, з яких, до речі, 30% не ма�

ють права правонаступництва.

Новий 
законопроект: 
з усіх фракцій 
по ниточці
АПОЛОГЕТ депутатського зако�

нопроекту, один із його авторів –

голова підкомітету з питань зе�

мельних відносин Валерій Бев*

зенко – розпочав його предста�

влення з критики «конкуруючої»

групи. Мовляв, в урядовому про�

екті фактично запропоновано пи�

тання ринку земель врегулювати

виключно проведенням аукціо�

нів, залишивши осторонь вирі�

шення багатьох наболілих питань

щодо обігу земель та побоювань у

суспільстві, які існують у зв'язку

з запровадженням ринку земель

сільськогосподарського призна�

чення. 

– Про який ринок земель

може йти мова, якщо Кабінетом

Міністрів України з 1 січня цього

року заблокована оренда землі

через обов'язковість продажу

права оренди землі виключно на

аукціонах? – обурювався пан

Бевзенко. – Таким чином місцеві

органи влади позбавляються ва�

жливого важеля формування ра�

ціонального землекористування,

а також системного наповнення

місцевих бюджетів прибутками

від оренди землі та продажу зе�

мельних ділянок. 

З огляду на це народні депу�

тати підготували та внесли аль�

тернативний законопроект, авто�

рами якого стали народні депу�

тати – члени Комітету з питань

аграрної політики та земельних

відносин ВРУ. Цей законопроект

суттєво відрізняється від урядо�

вого тим, що максимально пов�

но регулює обіг земельних діля�

нок, запроваджує економічні об�

меження у випадках спекулятив�

ного перепродажу землі та дасть

змогу зняти напругу у суспіль�

стві. 

Валерій Бевзенко окреслив

цілу низку важливих питань, що

їх запропоновано врегулювати за�

конопроектом №2143�1:

1. Надати переважне право на

придбання земель сільськогоспо�

дарського призначення органам

місцевого самоврядування, орга�

нам державної влади та оренда�

рям. При цьому проектом перед�

бачено обмеження сфери засто�

сування договору дарування. За�

стосування на умовах дарування

– лише у випадках відчуження

земель сільськогосподарського

призначення тільки членам сім'ї

та близьким родичам. 

2. Ціна продажу земель сіль�

ськогосподарського призначення

державної та комунальної влас�

ності, яку продавець отримав бе�

зоплатно у власність, не може

бути нижчою від експертної гро�

шової оцінки. 

3. Встановлюється 6�місяч�

ний термін відчуження земельних

ділянок сільськогосподарського

призначення банківським уста�

новам з дня набуття ними права

власності на ці земельні ділянки.

Це ж стосується випадків застави

землі.

4. Врегульовується також пи�

тання максимальних і мінімаль�

них розмірів земельних ділянок

сільськогосподарського призна�

чення, які можуть перебувати у

власності однієї особи. Розмір

встановлюються на рівні стократ�

ного розміру середньої частки

(паю) по кожній області окремо.

Найбільше – 870 га у Луганській

області, і найменше – 110 га – в

Івано�Франківській. А також мі�

німальні розміри на рівні 0,25 га

для ведення товарного сільсько�

господарського виробництва та

особистого селянського госпо�

дарства та 0,24 га – для ведення

садівництва. 

5. Законопроектом вперше з

часу прийняття Земельного ко�

дексу України передбачено чітке

розмежування повноважень орга�

нів виконавчої влади та місцевого

самоврядування щодо відчужен�

ня земельних ділянок державної

та комунальної власності. При

цьому з переліку таких органів за�

конопроектом №2143�1, на відмі�

ну від урядового, виключено цен�

тральний орган виконавчої влади

з питань земельних ресурсів.

Функції органу, який веде облік

земель та здійснює державний

контроль за використанням та

охороною земель, мають бути від�

межовані від розпорядчих функ�

цій в частині відчуження земель з

метою уникнення зловживань у

цій сфері.

6. Врегульовується також пи�

тання особливостей деградованих

та меліорованих земель і встано�

влюються вимоги для покупців

таких земель. 

7. Визначено кількість земель

запасу державної та комунальної

власності, які можуть бути прода�

ні відповідним органом за рік на

рівні не більш як 10% (щоб за

один рік не була продана вся

земля).

8. Встановлюються обмежен�

ня на зміну цільового призначен�

ня земель сільськогосподарсько�

го призначення. 

9. Врегульовуються питання

продажу земельних ділянок на зе�

мельних торгах (аукціонах, кон�

курсах) і визначається вичерпний

перелік випадків, коли прово�

дяться конкурси. 

10. Передбачено обмежити

площу земельних ділянок, які

викуповуються власниками роз�

ташованих на них будівель (спо�

руд) тільки площею, необхідною

для обслуговування цих об'єктів

нерухомості. 

11. Законопроектом врегу�

льовується також порядок прода�

жу не всієї земельної ділянки, а

лише її частини. Так, передбаче�

но встановити, що відчуження

такої частини дозволяється лише

після її виділення в окрему зе�

мельну ділянку та присвоєння їй

кадастрового номера.

12. Встановлюється також

виключний перелік договорів, за

якими може здійснюватися відчу�

ження земельних ділянок дер�

жавної та комунальної власності.

Це договори купівлі�продажу та

міни.

13. Запропоновано запрова�

дити поняття інвестиційних умов

договору. Законопроект передба�

чає можливість розірвання дого�

вору купівлі�продажу земельної

ділянки в разі невиконання інве�

стиційних умов, а також передба�

чає перехід зобов'язань щодо їх

виконання до нового власника.

14. По�іншому, ніж в урядо�

вому законопроекті, врегульову�

ються питання зменшення кіль�

кості спекулятивних операцій

при здійсненні правочинів із зе�

млею сільськогосподарського

призначення. Передбачено спла�

ту прогресивного державного

мита при її відчуженні протягом

п'яти років з набуття її у влас�

ність. 

Крім того, на відміну від уря�

дового, положення законопроек�

ту, поданого народними депутата�

ми, узгоджені з іншими законо�

давчими актами, що передбача�

ють продаж майна, в тому числі

на торгах. 

Перехідними положеннями

цього законопроекту, на відміну

від урядового, пропонується вве�

сти в дію цей закон з 1 січня 2009

року, а набуття у власність фізич�

ними та юридичними особами у

межах максимальних розмірів –

тільки з 1 січня 2010 року.

Хто на новенького?
Хто на старенького?
ПРЕДСТАВЛЯЮЧИ офіційну

експертизу, головний науковий

консультант Верховної Ради

Володимир Зіненко висловив�

ся на підтримку депутатського за�

конопроекту. Урядовий же, з його

слів, занадто багато уваги надав

проведенню земельних аукціонів,

землям державної та комунальної

власності, а от регулювання реш�

ти земель відображено недостат�

ньо. Крім того, пан Зіненко по�

рушив питання необхідності

прийняття Аграрного або Аграр�

но�промислового кодексу, адже

має нарешті бути системний за�

конодавчий підхід. 

Лунала критика на адресу за�

конопроекту №2143 і з приводу

передчасного виключення пере�

хідних положень Земельного ко�

дексу (щодо відміни мораторію),

тим паче, що концепції законо�

проекту про державний земель�

ний кадастр, як зауважив заступ�
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Ринок земель: 
Кабмін VS Верховна Рада
ДИСКУСІЯ «Запустити» ринок сільськогосподарської землі вже з 1 січня наступного року – цілком
реально, переконаний секретар парламентського Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин
Роман Ткач. Для цього лишень треба встигнути прийняти закони про ринок земель та про земельний
кадастр до початку депутатських канікул – 11 липня, а друге півріччя цього року використати для
адміністративно+організаційної підготовки.

Лейтмотивом урядового
законопроекту є гасло
«не зашкодити
виробництву». Фактично
в ньому, на думку
експертів, запропо0
новано питання ринку
земель врегулювати
виключно проведенням
аукціонів.



ник директора Київського інсти�

тут землеустрою Леонід Нова*

ківський, Кабінет Міністрів на�

разі не подав. Над цим законо�

проектом треба ще довго працю�

вати, підсумував він. А от законо�

проект №2143�1 підтримав і ви�

словив сподівання на те, що на�

решті вдасться позбутися полі�

тичної мотивації в прийнятті зе�

мельного нормативно�правового

акта, адже цей законопроект по�

дали представники всіх п'яти

фракцій. Утім, і тут він знайшов

чимало недоліків. Одним з них

вважає нереальні норми щодо

максимальних та мінімальних

розмірів сільгоспземлі, яка може

перебувати у однієї особи.

Л.Новаківський звернув та�

кож увагу присутніх на необхід�

ність термінового проведення в

Україні нормативної оцінки зе�

мель сільськогосподарського

призначення, адже з часу остан�

нього оцінювання минуло вже 12

років (!), а в деяких населених

пунктах вона взагалі досі не про�

водилася.

Секретар Комітету ВРУ з пи�

тань аграрної політики та земель�

них відносин Роман Ткач запро�

понував узяти депутатський зако�

нопроект за основу і прийняти

його разом із кадастровим зако�

ном вже в першому півріччі. А в

другій половині року провести ін�

вентаризацію, грошову оцінку зе�

млі тощо. І порадив терміново

підключатися до цієї роботи

Держкомзему.

Ущент розбив урядовий зако�

нопроект віце�президент Асоці�

ації міст України Мирослав Піт*

цик. «Ми не були долучені до

підготовки законопроекту Кабі�

нету Міністрів, тож і хвалити

його ми не будемо: він абсолютно

не годиться», – сказав він. На

його думку, це не зовсім держав�

ницький підхід – дбати тільки

про продаж землі.

Усіх примирити спробував

президент Національної сільсько�

господарської палати Михайло

Гладій, запропонувавши взяти з

кожного законопроекту слушні

напрацювання. Але за основу взя�

ти все ж таки депутатський про�

ект – він більше захищає інтереси

власників ринку. Пан Гладій ви�

словився також за обов'язкове

створення іпотечного банку, за

заборону продажу землі інозем�

цям та особам без громадянства,

а також проти створення Держ�

комземом комерційних організа�

цій для продажу землі.

Проти продажу земельних ді�

лянок іноземцям – і голова Се�

лянської спілки України Григо*

рій Калетник. «В Африці навіть

пустеля не продається іноземцям

та особам без громадянства!» –

намагався достукатися оратор до

законотворців. У час, коли всі

країни Європейського Союзу на�

голошують, що продовольча без�

пека ЄС на межі, ми відкриваємо

для них свій ринок землі, обурю�

вався він.  

За депутатський законопроект

виступив від імені Української аг�

рарної конфедерації адвокат

Олександр Поліводський .

Його зауваження стосувалися чіт�

кої градації категорій земель, змі�

ни цільового призначення, а най�

більше – чиновницького стопо�

ріння руху законопроектів. Що ж

до різних мінімумів і максимумів

земельних ділянок по областях,

то, на думку правника, це поло�

ження може бути визнано некон�

ституційним, адже в Основному

Законі сказано, що громадяни

нашої держави мають рівні права,

а не залежно від місця проживан�

ня… Доповідач запропонував та�

кож внести зміни щодо видачі та

оформлення державних актів на

право власності на землю, які на�

разі іменні. Пан Поліводський

рекомендує видавати акт один

раз, а на зворотному боці зазна�

чати зміну власника.

Народний депутат Сергій Те*

рещук нагадав учасникам обго�

ворення про неминучу інфляцію,

яка чекає на Україну з моменту

відкриття ринку земель сільсько�

господарського призначення. За

його підрахунками, щойно буде

продано 20�30% землі – на ринок

буде викинуто близько 150 млрд.

доларів… А це вже – привід зами�

слитися.

Герой України Василь Пе*

тринюк вважає обидва законо�

проекти передчасними. «В жод�

ній сільраді не було таких обгово�

рень, ніхто не поцікавився дум�

кою тих, хто працює на цій зе�

млі!» – обурювався він. Пропози�

цію депутатів щодо обмеження

застосування договорів даруван�

ня він дещо скоригував, запропо�

нувавши поставити в однакові

умови як того, хто купує земельну

ділянку, так і того, хто дарує.

Крім того, в законі має бути пе�

редбачена норма, за якою влас�

ник землі повинен жити і працю�

вати там, де його земля, переко�

наний Герой. 

А міський голова Новоград�

Волинська Микола Боровець

взагалі не зрозумів, що заважало

народним депутатам разом із

Держкомземом сісти і спільно на�

писати один законопроект, а не

«переводити стрілки» і створюва�

ти конкуренцію там, де не пот�

рібно.
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– УСІ ПРОМОВЦІ критикують

подані законопроекти. Це ціл�

ком нормально, тому що всі ми

хочемо їх удосконалити. Тому я

продовжу критику.

Перше – оренда землі. Ми всі

говоримо про продаж – це ос�

новна мета обох законопроектів,

але вони регулюють також пи�

тання аукціонного надання зе�

мельних ділянок в оренду. Скасо�

вано Порядок проведення аук�

ціонів, і знову та сама фраза, що

й у цих законопроектах – що

буде предметом продажу? Право

оренди земельної ділянки, якого

ще не існує? Воно виникне в

майбутньому, після державної ре�

єстрації договору. Навіть якщо

ми це запишемо, визнаємо, то,

вибачте, тоді, виходить, що і

орендар може продати своє право

оренди. Треба уточнювати термі�

нологію. Треба писати все�таки,

що продається право отримання

земельної ділянки в оренду. 

Друге. Хто і як визначатиме

ці лоти саме для оренди? Під�

приємство може мати грандіоз�

ний бізнес�проект з нормальною

соціально�економічною спрямо�

ваністю і десять років чекати,

поки депутати місцевої ради по�

годяться його виставити на про�

даж (право оренди чи земельну

ділянку). Може дочекатися того,

що потрібний йому гектар поді�

лять по 20 соток і виставлять з

різним цільовим призначенням.

Тому треба подбати про те, щоб

в проектах закону було певне

право ініціативи потенційного

орендаря щодо організації про�

ведення аукціону до конкретних

територій з конкретним цільо�

вим призначенням. 

Третє. Чому ми обмежуємо

ринкове регулювання тільки

власністю і орендою? Де супер�

фіцій і емфітевзис? Я здогадую�

ся, що у Верховній Раді, в Кабі�

неті Міністрів не всім подоба�

ються ці речові права. Можливо,

дехто ще досі не розуміє, що це

таке. Не виключаю і такої мо�

жливості. Але всім відоме постій�

не користування. Чому оминули

його? Коли справедливо говори�

ли про те, що фактично закрили

первинний ринок оренди землі,

тому що неможливо провести

аукціони, не згадали про чудову

можливість для органів місцево�

го самоврядування – створення

комунального підприємства з

подальшою передачею йому без

будь�яких аукціонів земельної ді�

лянки в постійне користування,

а вже воно домовиться з кон�

кретним підприємством, яке

хоче цю ділянку використовува�

ти. Ці питання також мають бути

відображені в законі.

Все�таки вважаю більш логіч�

ним депутатський законопроект,

але недоліки в цьому законопро�

екті теж є. Не кажучи про дріб�

ниці (як�то незгадування дружи�

ни/чоловіка в списку родичів,

яким можна подарувати земель�

ну ділянку), зупинюся на кількох

моментах. Стосовно мораторію

на зміну цільового призначення

– фактично відбуваються спроби

ввести його ще на 10 років. А як

бути з урбанізацією? А як бути з

вилученням земель для суспіль�

них потреб? Як бути з великою

окружною дорогою?.. Це мора�

торій обмежує ринок досить іс�

тотно.

І ще про деякі ринкові меха�

нізми, про які ми не згадуємо.

Все більше говориться про на�

дання, про отримання прав на

земельну ділянку. А як щодо

припинення? Як щодо тих спе�

кулянтів, які роками тримають

землю і не використовують її за

призначенням? (Стаття перша

Закону України «Про державний

контроль за використанням та

охороною земель»). Чому не роз�

робити нормальний механізм,

щоб ст.143 Земельного кодексу

(«Підстави для примусового при�

пинення прав на земельну ділян�

ку») запрацювала, щоб у таких

недобросовісних землевласників

землю можна було вилучати? 

І останнє. Ще один механізм

для ринку – це ліцензійні умови.

Той проект ліцензійних умов,

який висить на сайті Держкомзе�

му, означатиме, що у нас буде

одна�дві ліцензії на всю Україну,

і ми ще півроку чекатимемо на

появу першого ліцитатора. Про�

зоріше і демократичніше!

Віктор КОБИЛЯНСЬКИЙ, начальник юридичного відділу

компанії «ВЕГА консалтинг», адвокат

Де суперфіцій і емфітевзис? Де постійне користування?
КОМЕНТАР

Депутатський
законопроект
максимально повно
регулює обіг земельних
ділянок, запроваджує
економічні обмеження у
випадках спекуля0
тивного перепродажу
землі, що дасть змогу
зняти напругу у
суспільстві.



Наталія Тарченко

Даєш землю 
під холдинги!
ЯК ЗАЗНАЧИВ директор аналі�

тичного центру «УкрАгроКон�

салт» Сергій Феофілов, в ни�

нішньому десятиріччі АПК Украї�

ни та Росії мав декілька спільних

рис ключового значення. Серед

них: незакінчені реформи в

сільському господарстві, низька

концентрація капіталу в агросек�

торі, брак стратегічного підходу до

вирішення назрілих проблем. 

Спільна суттєва риса, харак�

терна  для сільського господарства

трьох цих держав, – наявність ве�

ликих аграрних фірм, а не дрібних

фермерських господарств. Але

формувалися вони по�різному.

Скажімо, в Росії – протягом 5�7

років, в Україні – 2�3 роки, і зараз

приблизно 20 холдингів мають у

розпорядженні понад 2 млн. га зе�

млі. У Казахстані на сьогодні 20

великих агрохолдингів, які кон�

тролюють приблизно 4/5 вироб�

ництва зерна та олійних в цій кра�

їні. І там цей процес майже досяг

свого ліміту.  

В Україні динаміка оренди

цими структурами землі протягом

останнього року підвищилася.

Влітку 2007�го ця цифра станови�

ла 2,1 млн. га, а от на 2008�й рік

прогнозується вже 3,1�3,3 млн. га.

За чутками, ціни за оренду землі

становлять від $100 до $700 за га.  

Як зазначив експерт, згодом

ціни за оренду землі будуть посту�

пово підвищуватись, разом зі зро�

станням кількості охочих взяти

землю. А агрохолдинги залишати�

муться найважливішими ринко�

вими гравцями в Україні, Росії та

Казахстані. 

Приклад 
«старшого брата» 
ҐРУНТОВНОЮ була доповідь із

історичним екскурсом генераль�

ного директора Інституту кон'юн�

ктури аграрного ринку (ІКАР)

Дмитра Рилька (м.Москва). У

цій доповіді йшлося про агрохол�

динги: чи є це явище унікальним,

і притаманним лише Україні, Росії

та Казахстану, і яке майбутнє че�

кає на ці великі структури.

Станом на квітень 2008 року в

Росії існують 200 таких компаній,

що контролюють разом 10141 тис.

га ріллі. 31 з них має під своїм

контролем понад 100 тис. га. До

цього переліку доповідач не вклю�

чив державні або квазідержавні

компанії – Газпром, РАТ ЄЕС,

Міноборони і Управління з вико�

нання покарань (російські тюрми

мають під контролем 400 тис. га).

Російська Академія сільського

господарства, яка має 1,5 млн.

гектарів, в цей список також не

увійшла. Тобто, мова лише про

приватні компанії. 

На першому місці в цьому

списку стоїть диверсифікований

агробізнес – тобто, компанії, що

мають велику кількість підпри�

ємств і працюють у різних сферах

сільськогосподарського вироб�

ництва. Разом вони володіють

близько 1500 тис. га. На другому

місці компанії, задіяні в харчовій

промисловості – близько 1000

тис. га. На третьому – структури,

що не мають жодного відношення

до агробізнесу – нафтові компанії,

сталеливарні тощо – 700 тис. га. 

Дуже часто інвестують в

сільське господарство та почина�

ють ним займатися постачальни�

ки засобів виробництва. І володі�

ють вони близько 300 тис. га. Ма�

ють свої землі також банківські і

фінансові структури – близько

200 тис. га. 

До останнього часу можна

було спостерігати таку тенденцію:

найбільші холдинги, що на почат�

ку 2000�х років сформували вели�

ку сільськогосподарську імперію

– 300�400 тис. га, не витримували

власних масштабів та потроху роз�

падалися. Невеликі ж регіональні

холдинги, що мали 20�30 тис. га,

почали, навпаки, зростати. І десь

до початку 2007 р. сформувалася

певна маса стабільних компаній,

які володіють від 50 до 150 тис. га. 

Але в останній рік таке стано�

вище радикально змінилося: хол�

динги знову стали пухнути, як на

дріжджах – великі гравці зайняли�

ся активним захопленням сіль�

госпземель. Більше того – великі

холдинги поглинають невеличкі

регіональні компанії.  

В Україні зараз також спосте�

рігається бурхливе зростання аг�

рохолдингів, і в цьому вона швид�

ко наздоганяє Казахстан та Росію. 

Чому не ферми?
ТО ЧОМУ Ж все�таки агрохол�

динги? Чому саме вони так стрім�

ко розвиваються і звідки вони взя�

лися? 

Відповідь, як вважає експерт,

треба шукати на перетині органі�

зації вертикальних аграрних рин�

ків та, власне, ферми. Треба звер�

нути увагу на те, що таке виробни�

ча фірма, яка є об'єктом полюван�

ня великих гравців. Це – так зване

«незалежне» колективне господар�

ство, в тому вигляді, в якому воно

було після приватизації початку�

середини 90�х років. Тобто, абсо�

лютно неконкурентоспроможна

структура. В ній фактично були

відсутні власність та контроль,

ефективне управління, юридич�

ний та адміністративний захист. 

Отже, чому успішне велике ко�

лективне господарство із сильним

керівником, яке нібито мало нор�

мально розвиватися, після прива�

тизації починає захоплювати зем�

лю в своєму районі? А керівник –

намагається стати депутатом? Від�

повідь проста – господарству

потрібен міцніший адміністратив�

ний та юридичний захист.

До того ж, агрохолдинги мають

великі економічні бонуси. Напри�

клад, значну економію на масшта�

бах придбання засобів виробниц�

тва. Іноді сільгосппродукція стає

ширмою для неаграрної діяльності

такого підприємства. Ще одне –

можливість швидкої сівозміни, яка

була б неможлива при традиційній

формі виробництва. При збуті

продукції холдинг має «прихопле�

ні» ринки, коли навкруги певного

елеватора створюється сировинна

база. 

Виникнення холдингів в Росії,

зазначив доповідач, призвело до

стрімкого зростання продуктив�

ності в сільському господарстві.

Доповідач навів красномовний

приклад: дві агрофірми поблизу

Ставрополя. Одна – традиційна,

друга – агрохолдинг. В першій

урожайність зернової групи стано�

вить 23 ц/га, в другій – 7 ц/га.

Унікальні 
та не унікальні 
водночас
ЧИ Є В СВІТІ аналоги наших аг�

рохолдингів? У багатьох країнах

розповсюджений варіант квазісі�

мейної ферми. Вони мають такі

особливості: 

– господарством керує сім'я

або тісно пов'язана (родинними,

сусідськими зв'язками) група

управлінців; 

– забезпечується безперер�

вний та постійний контроль; 

– наймана праця використо�

вується обмежено;  

– обмежене зростання, яке об�

умовлюється збільшенням пито�

мої виробничої потужності засобів

виробництва; 

– «природний» процес переда�

чі контролю та управління наступ�

ним поколінням. 

Нічого подібного, крім, зви�

чайно, родинних зв'язків,  щодо

агрохолдингів ми не бачимо. 

Але є в світі й інші типи гос�

подарств, що відрізняються від

традиційних. Це – різні конгломе�

рати. Так, в США в 50�ті роки,

коли піднялися ціни на землю,

навіть автомобільна компанія

«Форд» володіла фермами. Було

досить багато випадків, коли

сільським господарством керува�

ли люди, які не мають до нього

жодного відношення. 

В Росії подібний процес мож�

на побачити, якщо дослідити, як

створювала вертикально інтегро�

вану схему французька компанія

«Bonduelle», виробник консерво�

ваної продукції. У 2001 році ком�

панія встановила переробне під�

приємство в Краснодарському

краї. Але з'ясувалося, що єдиний

надійний спосіб щось тут переро�

бляти – це самому виробляти си�

ровину. Таким чином в довгостро�

кову оренду було взято 5 тис. га

землі, та закуплено все обладнан�

ня, необхідне для виробництва ку�

курудзи та гороху. На взятих в

оренду землях «Bonduelle» поно�

вила систему меліорації. І от в

2004 році компанія стала вироб�

ником сільськогосподарської про�

дукції в Росії.

Дмитро Рилько розповів та�

кож і про явище «бонанз». Воно

виникло наприкінці XIX�початку

XX сторіччя в США, коли група

капіталістів виявилася власника�

ми великих масивів землі в Міне�

сотті та Північній Дакоті. На рівні

розвитку технологій того часу

було зроблено історичне намаган�

ня створити «сільськогосподарсь�

ку фабрику». 1000 коней, стільки

ж найманих робітників, обробля�

ли до 30 тис. га. землі. Експери�

мент тривав років двадцять і за�

кінчився нічим. Головна причина

– в тому, що керівники цих під�

приємств знаходилися далеко, і не

могли безпосередньо, на місці,

приймати рішення. 

Хто хазяїн, 
і що далі? 
ТА ПОВЕРНІМОСЯ до сучасних

російських агрохолдингів. Слід

зазначити, що вони стикаються з

певними проблемами управління.

Таке підприємство має кілька

управлінських ієрархій, і це знач�

ний мінус. Ще один – відсутність

досвіду роботи у аграрному секто�

рі у більшості людей, які входять

до таких проектів. Звідси – дис�

кретність та непевність упра�

влінських рішень. Кадрова чехар�

да. І – найголовніше питання –

«Хто хазяїн?». 

* * *

ВЛАСНУ доповідь Дмитро Риль�

ко підсумував так: агрохолдинги

на пострадянському просторі –

справді унікальне явище – за роз�

міром, масштабом операцій, галу�

зевою специфікою. Вони можуть

служити засобом прискореної «ре�

індустріалізації» регіонального аг�

рарного фактору. Але довгостро�

кова техніко�економічна та упра�

влінська їх ефективність сумнівна.

Агрохолдинги розвиватимуться,

поки існує сектор незалежних ко�

лективних господарств, недооці�

нена земля та нерозвинені верти�

кальні аграрні ринки. 

Надалі, як вважає експерт, ці

структури трансформуються у

«м`яку» форму, за якої буде зруч�

ніше приймати адекватні рішення

на місцях.
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ОБГОВОРЕННЯ Круглий стіл на тему «Агрохолдинги: перспектива ринку
землі в Україні і Росії» відбувся в рамках V Міжнародної конференції «Зерно
Причорномор'я: виклик погоді та державному регулюванню». На ньому
обговорювалося чимало актуальних проблем сільського господарства в
регіоні Україна0Росія0Казахстан.

Камо грядеши, агрохолдингу?
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ТЕНДЕНЦІЇ Оскільки ми газета аполітична, тому відкидаємо навіть можливість застосування
прислів'я «пани б'ються – у хлопів чуби тріщать» до інфляційних процесів в Україні. Проте можемо
навести різні погляди щодо березневого індексу споживчих цін у 3,8%. Власне, погляди різняться, як
завжди останнім часом, у Президента і представників Кабінету Міністрів.

Інфляція – українська 
чи світова проблема?

ТАК, НА ДУМКУ міністра еко�

номіки України Богдана Дани*

лишина, такий ІСЦ склався, го�

ловним чином, під впливом при�

скореного зростання цін на про�

дукти харчування,  питома вага

яких у споживчому кошику ста�

новить  52%.

Серед основних причин зро�

стання цін на продовольчі това�

ри Богдан Данилишин виокре�

мив, насамперед, подорожчання

сільськогосподарської продукції

через скорочення внутрішнього

виробництва цієї продукції. Так,

у 2007 році валовий збір зерно�

вих культур зменшився на 15,5%,

соняшнику – на 21,6%, цукрових

буряків – на 23,9%, картоплі  та

овочів – на 2 та 15%, відповідно.

Також, пропозиція молока ско�

ротилася на 8%, а зростання цін

реалізації сільськогосподарської

продукції у 2007 році становило

38%.  Вагомою причиною є і зро�

стання висхідних цінових трен�

дів на агропродукцію на світових

ринках. Зокрема, ціна пшениці у

січні�лютому 2008 року зросла на

19,8%, за 2007 рік – у 1,9 рази.

Серед інших процесів, що

спричиняють інфляцію, було

названо здорожчання енергетич�

них ресурсів (природний газ,

нафта), підвищення заробітної

плати працівників із перевищен�

ням темпів зростання продук�

тивності праці, підвищення вар�

тості транспортування (ефект

енергетичної компоненти та

компоненти зростання заробіт�

ної плати) та мультиплікативне

зростання усіх матеріальних ви�

трат (вторинний ефект поперед�

ніх факторів).

Також, у січні�лютому відбу�

лося суттєве зростання спожи�

вання населенням, на що впли�

нуло як прискорене зростання

доходів (приріст реальних наяв�

них доходів  у січні�лютому 2008

року становив 22,1%), так і «піді�

грів» споживчого попиту з боку

банківської системи через креди�

тування. Обсяги кредитування

фізичних осіб у січні�березні по�

точного року зросли на 14,4%

(або 22,4 млрд грн), водночас ре�

альне зростання ВВП становило

лише 5,8% (у січні�лютому).

– Таким чином, – зазначив

міністр економіки України, –

зростання доходів та споживан�

ня населення має постійний ха�

рактер, в той час як для пропо�

зиції вітчизняної сільськогос�

подарської продукції характерні

суттєві коливання, що на пев�

них проміжках часу призводить

до виникнення значних дисба�

лансів між обсягами попиту та

пропозиції і порушення загаль�

ноекономічної рівноваги.

До інфляційних чинників

пан міністр відніс також високі

інфляційні очікування населен�

ня, інфляційні процеси у світі. 

***

НАТОМІСТЬ Президент Украї�

ни Віктор Ющенко вважає, що

причин інфляції не так вже й ба�

гато: «або випущено забагато

грошей за певний період, або

дуже мало товару». Ющенко по�

годився з тим, що сьогодні у

всьому світі спостерігаються ін�

фляційні процеси на тлі подо�

рожчання продовольчих товарів. 

При цьому він висловив не�

розуміння, чому це спостеріга�

ється в країні, яка практично

повністю сама себе забезпечує

продовольчими товарами: «Ви�

никає питання, чому та позиція,

яка найбільше контролюється в

країні, стала неконтрольованою

по суті, коли ми говоримо про

інфляцію?». Саме цьому, на дум�

ку Президента, також некорект�

но пояснювати інфляційні про�

цеси в Україні світовою інфля�

цією. 

Також Віктор  Ющенко за�

значив, що сьогодні саме уряд,

інші органи виконавчої влади

найбільше впливають на зро�

стання інфляції шляхом вливан�

ня великої грошової маси через

різноманітні соціальні програми.

***

ЯК БИ ТАМ не було, а приско�

рення інфляційних процесів

продовольства зафіксовано не

тільки в Україні. Щоправда, не в

таких обсягах. За даними стати�

стичного бюро Eurostat, інфляція

у 15 країнах, які входять до євро�

зони, у 2007 році становила 3,1%,

порівняно з 2,2% у 2006�му, а в

березні 2008 року – 3,5% (у річ�

ному обчисленні), що є  найви�

щим показником за всю історію

існування єдиної європейської

валюти. 

Крім того, у світі також зане�

покоєні зростанням цін на про�

довольство. Так, як повідомляє

Бі�Бі�Сі, міністри фінансів і

економіки низки країн на нара�

ді, скликаній Світовим банком,

оголосили про ряд заходів щодо

зниження дедалі більш зростаю�

чих цін на продовольство. Зо�

крема, було оголошено про пла�

ни щодо подвоєння позик афри�

канським фермерам. Світовий

банк також має намір збільшити

постачання основних продуктів

харчування країнам, що розви�

ваються.

Для зростання цін на агропродукцію 
винайшли окремий термін
АГФЛЯЦІЯ, так називатимуться інфляційні процеси в аграрному
секторі. Цей термін вводять в обіг економісти з інвестбанку Gol�
dman Sachs. Про новий термін почали говорити вже в кінці 2007
року. Визначення агфляції є, зокрема, в «Інвестопедії». Проте в
звіті такої відомої компанії, як Goldman Sachs, цей термін зафік�
совано вперше. У інвестбанку зазначають, що високі темпи аг�
фляції були зафіксовані два роки тому. У 2007 році індекс цін
на продовольство, що його розраховує Goldman Sachs, збіль�
шився на 41%. У 2006 році його зростання становило 26%. 
З експертами Goldman Sachs згодні і в іншому інвестбанку –
Merrill Lynch. У їхньому звіті сказано, що головною небезпекою
2008 року в економіці буде не уповільнення темпів зростання
світового ВВП, а прискорення інфляції. 
Goldman Sachs зазначає, що глобальний дисбаланс попиту і
пропозиції підтримується двома чинниками: використанням аг�
росировини для виробництва біопалива і зміною раціону жите�
лів країн, що розвиваються, які стали споживати більше м'яса.

Контракт, товар Дата 
торгів

Ціни угод, RUR*/тонну Ціни котувань,
RUR*/тонну Обсяг

відкриття мін. макс. закриття краща
купівля

кращий
продаж

кількість
угод RUR

Ф'ючерс EXW1)

пшениця кл.3 Липень 25.07.2008 7500 7497 7504 7504 7497 7504 5 2437955

Ф'ючерс EXW1)

пшениця кл.3 Вересень 26.09.2008 5500 5500 5500 5500 5500 5500 1 357500

Ф'ючерс EXW1) пшениця
кл.3 Листопад 28.11.2008 0 0 0 0 0 0 0 0

Ф'ючерс EXW1) пшениця
кл.4 Липень 25.07.2008 7420 7390 7420 7419 7390 7420 5 2407535

Ф'ючерс EXW1) пшениця
кл.4 Вересень 26.09.2008 5700 5700 5700 5700 5700 5700 1 370500

Ф'ючерс EXW1) пшениця
кл.4 Листопад 28.11.2008 0 0 0 0 0 0 0 0

Ф'ючерс FOB2) експорт
пшениця Липень, $/тонну 25.07.2008 337,0 337,0 354,0 338,0 337,0 354,0 4 1943896

Ф'ючерс FOB2) експорт
пшениця Вересень, $/тонну 26.09.2008 310,0 310,0 319,0 319,0 310,0 319,0 2 1770761

Ф'ючерс FOB2) експорт
пшениця Листопад, $/тонну 28.11.2008 308,0 308,0 338,0 338,0 308,0 338,0 2 909310

1) Поставка з елеватора, Південний ФО РФ
2) Порт відвантаження – Новоросійськ За даними www.AgroNews.ru

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі 

Інфляція в ЄС 
Статистичне управління ЄС
повідомило, що ціни в євро�
зоні в березні зросли на 1%
порівняно  з лютим, тоді як
аналітики очікували 0,9%.
Порівняно з березнем 2007
року зростання споживчих
цін становило 3,6% проти
очікуваних 3,5%. Таким чи�
ном, річна інфляція знахо�
диться на рівні, близькому
до рекордного за останні 16
років.
Продукти харчування подо�
рожчали минулого місяця на
6,2% порівняно з лютим, що
є рекордом з початку розра�
хунків у 1997 році. Вартість
енергоресурсів збільшилася
на 11,2% – найвищий показ�
ник з травня 2006 року. Тут
дається взнаки майже що�
денне подорожчання нафти.
На останніх торгах Нью�
Йоркської товарно�сировин�
ної біржі за барель платили
по 115 доларів, тобто на до�
лар більше, ніж напередодні.
Такі ж ціни в Європі та Азії.
Основними причинами подо�
рожчання експерти вважають
падіння курсу долара та
оприлюднені дані амери�
канського уряду про скоро�
чення запасів нафти. 
Третій за обсягом експортер
нафти до Сполучених Штатів
– Мексика – відкрила два
танкерних порти, які не пра�
цювали на початку тижня.
Але через негоду вони діють
не на повну потужність.
Ціни без урахування вартості

продуктів харчування і енер�
гоносіїв в березні збільшили�
ся на 2% порівняно з берез�
нем минулого року, тоді як
експерти прогнозували підви�
щення на 1,9%. У США інфля�
ція в березні становила порів�
няно з лютим 0,3%, базовий
індекс, що не враховує зро�
стання цін на продукти харчу�
вання і енергоносії, – 0,2%.



ПІД ЧАС семінару обговорюва�

лися й питання, пов'язані з діяль�

ністю підприємств аграрного сек�

тора.

Так, начальник управління з

вивчення і узагальнення судової

практики ВСУ Ірина Бейцун по�

яснила, що хоча колишні КСП

(нині – сільськогосподарські ви�

робничі кооперативи) і засновані

на колективній власності та є кор�

поративними підприємствами,

проте порядок розгляду спорів між

ними та їхніми учасниками може

регулюватися як нормами ГПК (у

разі спору між юридичними особа�

ми), так і нормами ЦПК (якщо

спір виник за участі фізичних осіб).

А внесення змін до ст.12 ГПК щодо

виключної підвідомчості господар�

ським судам справ, що виникають

з корпоративних відносин, стос�

ується тільки господарських това�

риств: ВАТ, ТОВ та інших. 

Найбільш вдалою організа�

ційно�правовою формою діяль�

ності в агропромисловому бізнесі

залишається підприємство у фор�

мі товариства з обмеженою відпо�

відальністю. По�перше, порядок

формування і діяльність такого

товариства чіткіше регламенту�

ється чинним законодавством,

по�друге, обмежує можливість

стороннього впливу на нього з

боку «недружніх» підприємств та

їх «рейдерських» атак через ску�

повування акцій у великої кіль�

кості міноритарних акціонерів,

які зазвичай не мають жодного

відношення до діяльності товари�

ства і більше зацікавлені у якнай�

дорожчому продажі акцій, аніж у

продуктивному функціонуванні

товариства. По�третє, відсутність

реєстратора та складної структу�

ри управління є сприятливим

чинником. Однак, як зазначив

заступник голови господарського

суду Київської області Валерій

Суховий, кількість учасників у

ТОВ обмежується 10 особами, що

іноді суттєво стримує фінансові

можливості такого товариства по�

рівняно з акціонерним.

На семінарі також обговорю�

валися питання внесення фізич�

ною особою нерухомого майна

(у т.ч. землі) до статутного фонду

підприємства. Критикувалася по�

зиція Державної податкової ін�

спекції щодо видання листа від 13

лютого 2008 №2251/Б/17�0714,

зокрема, про необхідність сплати

податку з доходів фізичних осіб

при внесенні фізичною особою

нерухомого майна до статутного

фонду підприємства в обмін на

корпоративні права. Учасники

семінару зауважили, що ця опе�

рація у розумінні п.1.2 ст.1 Закону

про доходи не належить до опе�

рацій з купівлі�продажу майна, а

тому при її здійсненні не виникає

об'єкта оподаткування податком

з доходів фізичних осіб у вигляді

інвестиційного прибутку.

Обговорювалися й питання

дії мораторію на продаж земель

сільгосппризначення та заборо�

ни внесення до статутного фонду

товариства таких земель. На�

чальник управління забезпечен�

ня діяльності Судової палати у

господарських справах ВСУ Ва*

лентин Сердюк пояснив, що

поки діє мораторій на продаж зе�

мель сільськогосподарського

призначення, до статутного фон�

ду підприємства може бути вне�

сено лише право користування

(оренди) такою земельною ді�

лянкою, проте після закінчення

термінів договору користування

земля повертається власнику.

Крім того, на сьогодні, на жаль,

відсутня офіційна методика

оцінки вартості права оренди,

що ускладнює її внесення до ста�

тутного фонду підприємства у

світлі вимог Закону про оцінку

земель.

Безпечне ділове листування

– один із наріжних каменів

збереження комерційної та*

ємниці усередині компанії.

Аби захистити конфіденцій*

ність  інтернет*повідомлень

своїх клієнтів, портал ділової

еліти «УКРБІЗНЕС» розробив

унікальну електронну пошту,

що надійно охороняє корес*

понденцію від  сторонньої ці*

кавості.

ЕЛЕКТРОННА скринька – своє�

рідний сейф, у якому Ви зберіга�

єте важливу інформацію – Ваш

капітал. Недобросовісні конку�

ренти завжди раді дізнатися про

те, якими відомостями Ви ділите�

ся з клієнтами та партнерами. Чи

хочете Ви цього? Звісно, ні. Але

на що сподіватися, коли за серві�

сом створення скриньки клієнт

звертається до ресурсу, який кон�

статує:  «Ваша пошта може бути

прочитана». Що ж, безоплатні

сервіси листування не зобов'язані

гарантувати максимально надій�

ний рівень захисту.  Але ж коли

йдеться про ділове листування, до

питання безпеки інформації під�

ходити варто ґрунтовно та скру�

пульозно. Оскільки небажання

витратити кілька зайвих хвилин

може спричинити серйозні про�

блеми, якщо третім особам зама�

неться прибрати до рук важливу

конфіденційну інформацію, ко�

трою Ви маєте на меті поділитися

з партнером.

Невесела статистика: близько

20% офіційного листування через

Інтернет читається, ніби щоденна

газета. А чи потрібно Вам, щоб

конкуренти дізнавалися про ваші

плани ще до того, як їх взяли до

уваги партнери? Проте наприкін�

ці 2007 року в бізнесменів з'яви�

лася реальна можливість захисти�

ти конфіденційність справи, по�

слуговуючись електронною по�

штою цілковито нового рівня.

У жовтні минулого року портал

ділової еліти «УКРБІЗНЕС» пред�

ставив на ринку послуг унікаль�

ний продукт власної розробки –

скриньку для захищеного від сто�

роннньої цікавості ділового ли�

стування. Пошта порталу убезпе�

чена спеціальною системою захи�

сту, що охороняє Вашу інформа�

цію. І переконатися у цьому мож�

на хоч зараз – зареєструйте

скриньку, і перевірте можливості

пошти самі. 

Пошта для ділових людей

@ub.ua завдяки вдалому коду�

ванню дає значно більше гарантій

збереження конфіденційності,

аніж звичайна.  Аби попередити

спроби атаки, спеціалістами

«УКРБІЗНЕСу» розроблено

складну технологію шифрування

тексту листів та аттачменту (англ.

аttachment – додатки, вкладки).

У системі передбачено три типи

кодування різного рівня складно�

сті. Причому її багатомовний ін�

терфейс та зручний дизайн дають

змогу виконувати усі дії з коду�

вання самому відправнику. А це,

як Ви розумієте, робить коло

«утаємничених» в унікальний па�

роль дуже вузьким. У результаті

відомості «подорожують» до міс�

ця призначення не самі по собі, а

під надійною охороною, котрій

позаздрив би кожен президент.

Завдяки захищеній пошті, розро�

бленій порталом, адресант кон�

тролює процес  листування, ніби

при передачі цінного пакету осо�

бисто.  

Аби трансфер важливого ли�

ста завершився так само успішно,

як і розпочався,  адресатові не�

обхідно тільки зареєструватися у

системі @ub.ua, і отримати  від

свого парнера листа�»шифровку»

та унікальний код, що допоможе

за мить перетворити кодовані дані

на абсолютно зрозумілу інформа�

цію. Тож жодного клопоту

скринька не завдасть – переко�

найтеся самі! Щоб її завести, до�

статньо витратити всього хвилину

– на реєстрацію. 

Аби впевнитися у ефективно�

сті послуги – запропонуйте дру�

гові відкрити і свою електронну

адресу на порталі. Тож Ви «скине�

те» йому кодованого листа, він

його отримає. «Розкодує» за ліче�

ні секунди (завдяки наданому

Вами коду) – і знатиме, що після

Вас він – перший, хто читає йому

одному адресовані рядки. А,

окрім безпеки, і у ваших, і у його

руках опиниться ще один козир –

проста і разом з тим престижна

адреса, котру не соромно запро�

понувати для листування серйоз�

ним партнерам.   

Отримавши захище�

ну скриньку, Ви забез�

печуєте собі кращий

рівень контролю

за убезпечен�

ням інфор�

мації. Адже

пошта для серйозних лю�

дей розрахована  на високі

вимоги. Реєструйте Вашу

скриньку, і будьте певні:

уся конфіденційна інфор�

мація матиме на новій ко�

роткій адресі ІМ’Я@ub.ua

надійну охорону, аби зали�

шитися  вашою конфіден�

ційною інформацією.
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Найбільш вдала форма – ТОВ
Саме ця організаційно�правова форма 
максимально захищає інтереси агропідприємства
ПРАКТИКА В цьому переконані юристи0корпоративники та судді, які брали
участь у семінарі, присвяченому особливостям судового розгляду
корпоративних спорів 11 квітня ц.р. Проводив семінар інформаційний центр
«Світогляд». Послухати доповіді та поставити запитання суддям, фахівцям з
Верховного Суду України і Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України прийшли представники юридичних фірм, страхових
організацій і господарських товариств. 

Олександр Гончаренко

помічник секретаря секції 
Вищої ради юстиції

Форма ТОВ обмежує
можливість стороннього
впливу на агро0
підприємство з боку
«недружніх»
підприємств та їхніх
«рейдерських» атак.

Земельні правовідносини, особливості
законодавчого регулювання та судова практика  

Семінар*тренінг, 18*19 квітня 2008 р., Київ; 
19*21 червня 2008 р., Алушта (Крим)

ДОПОВІДАЧІ ТА КОНСУЛЬТАНТИ:
Гуменюк В.І. – суддя Судової палати в цивільних справах ВСУ;
Маринченко В.Л. – суддя Судової палати в адміністративних справах ВСУ;
Горбатович С.М. – начальник Управління ринку земель та оціночної діяльності
розмежування земель державної та комунальної власності Держкомзему України;
Кулинич П.Ф. – заступник завідувача відділу аграрного, земельного та екологічного права
Інституту держави і права НАН України.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
Особливості правового регулювання рин+

ку земель, відповідно до бюджету+2008, мо+
раторій.

Цільове призначення земельних ділянок,
вплив на права землевласників і землекори+
стувачів.

Правовий режим земельних ділянок, на
яких розташовано об'єкти нерухомого майна.

Оренда землі, процедура укладення до+
говору оренди.

Продаж землі, особливості та проблемні
питання укладення угод щодо продажу зе+
млі, продаж з аукціону, правові підстави.

Державна земля: розпорядження землею,
особливості розмежування земель кому+

нальної та державної власності, компетенція
місцевих рад у питаннях розпорядження зе+
млею.

Отримання прав на землю, особливості
отримання правовстановлюючих документів+
Цільове призначення земель, зміна цільово+
го призначення.

Публічно+правові спори, пов'язані з зе+
мельними правовідносинами.

Розмежування земельних спорів (спори
про право) і публічно+правових спорів,
пов'язаних з земельними правовідносинами.

Практика розгляду адміністративними су+
дами публічно+правових спорів, пов'язаних
з земельними правовідносинами.

Запис за тел.: (044) 332?43?14, 332?43?13, 332?43?15. www.svitoglyad.kiev.ua

Ваша конфіденційна інформація – досі ваша?



Наталія Тарченко 

ОРГАНІЗАТОРОМ заходу став

аналітичний центр «УкрАгроКон�

салт». Генеральним спонсором –

компанія «Bunge». 

Загальну увагу привернуло до

себе дослідження «Росія та Казах�

стан на піку ринкових цін у 2007�

2009 роках», яке презентував Дми*

тро Рилько, генеральний дирек�

тор Інституту кон'юнктури аграр�

ного ринку (ІКАР), м.Москва. 

Доповідач зазначив, що за

останні 15 років в Казахстані та

Росії відбулося значне скорочення

посівних площ під зернові – на 24

млн. га – на відміну від України,

де вони весь цей час залишалися

на рівні радянських часів. В допо�

віді також зазаначено, що знижен�

ня урожайності, яке спостерігало�

ся з початку 90�х років у вказаних

трьох країнах, вдалося подолати

Росії, тоді як в Україні ця тенден�

ція ще залишається негативною. 

Згідно з дослідженням, ціни

на зернові та олійні і надалі зрос�

татимуть, і, за розрахунками фа�

хівців ІКАР, у 2008 році маржа на

основні види сільськогосподарсь�

ких культур в Росії значно підви�

щиться. Єдина культура, що про�

граватиме – це цукрові буряки.

Аналітики також прогнозують,

що в 2016�2017 роках за незмінно�

го рівня внутрішнього споживан�

ня зросте експортний потенціал

Росії. Сукупний експорт олійних

в 2017 році становитиме близько

8 млн. тонн. Збільшити обсяги ек�

спорту даватиме можливість вища

врожайність соняшнику. Також

передбачається значне збільшен�

ня обсягів експорту кукурудзи та

ріпаку. 

Що стосується України, то

вона, як вважає експерт, найближ�

чими роками значно поліпшить

якість своєї пшениці. А отже, ста�

не жорстким конкурентом Росії

на ринку пшениці продовольчої. 

Найцікавішою ж виявилася за�

ява експерта, що в 2008�2009 роках

обсяг вирощеної пшениці на ек�

спорт в Росії, Україні та Казахстані

може перевищити пропозицію на

світовому ринку з боку Сполуче�

них Штатів Америки. За розрахун�

ками фахівців ІКАР, сукупна маса

цього продукту у вказаному регіоні

становитиме 26�27 млн. тонн.

І далі цей розрив буде тільки зрос�

тати. Але стримуючу роль може зі�

грати недосконала інфраструктура

в трьох наших країнах.

У 2007�08 МР простежувалася

чітка тенденція виходу із зерново�

го ринку Казахстану  – зараз на

експортному ринку працюють

фактично лише Росія та Україна.

Причина банальна – країні не ви�

стачає залізничних вагонів.

Ще один фактор, що стримує

експорт в трьох вказаних країнах,

– державне регулювання. На по�

чатку нинішнього сезону ситуація

в Росії дуже нагадувала українсь�

ку. Виробники та трейдери вели

палкі дискусії з урядом відносно

майбутнього російського експор�

ту: деякі чиновники пропонували

зупинити експорт, заморозити

його, почекати балансу. Мовляв,

треба все підрахувати, «підготува�

ти» тваринників тощо – а потім

вже почати спокійно експортува�

ти продукцію. На щастя, експер�

там та приватному бізнесу вдалося

переконати представників уряду в

тому, що сільгоспвиробнику треба

дати можливість заробити, щоб

він зміг належним чином підготу�

ватися до посівної наступного

року. 

І зрештою, за розрахунками

Дмитра Рилька, експортувалися

рекордні обсяги після 2002�2003

року. Зерно вивозили до п`яти

країн. Вийшли навіть на ринки

Мавританії, Сомалі, Кенії. Тобто,

закріпилися на всій Східній Аф�

риці – колишню американську

вотчину – Єгипет – Росія «окупу�

вала» вже давно.  

Доповідач зробив і свої оцінки

майбутнього врожаю в Росії. Зараз

фахівці ІКАР оцінюють потенцій�

ний урожай зернових наступного

сезону у 85,8�86,5 млн. тонн. Із

них пшениці – 50,2– 52 млн.

тонн.  Але ці цифри можуть бути

дещо нижчими, бо зараз відчу�

вається певний брак вологи в За�

хідному Сибіру. 

Щодо прогнозу ситуації на ук�

раїнському ринку олійних та зер�

нових, якщо квоти на експорт від�

мінено не буде, Дмитро Рилько

відповів нам таке:

– Вважаю, що терпіння інве�

сторів, як українських, так і іно�

земних, близьке до межі. Маючи

можливість спостерігати збоку,

бачу, що Україні буде досить важ�

ко вибратися із такого порочного

кола, в якому вона опинилася за

останні 2 роки, якщо обмеження

будуть застосовуватись і надалі.

АГРОПРОФІ
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Зерновий ринок СНД: 
догнати і перегнати Америку
КОНФЕРЕНЦІЯ П'ята міжнародна конференція «Зерно Причорномор'я0
2008» привернула велику увагу та зацікавленість з боку агропрофесіоналів:
у роботі конференції взяли участь 450 осіб із 37 країн світу. 

Сергій КОЗЛЕНКО,

керівник комерційного

відділу ТОВ «Укррос*

зерно», Україна:

– ЯКЩО квоти відмінено не
буде, ситуація залишиться та�
кою ж, як і сьогодні. Напри�
клад, виробник віддає пере�
вагу олійним через те, що
певний час ця позиція в зоні
торгівлі була вільна та мала
найбільші привілеї при про�
дажу за максимальними ці�
нами. Так, ціна тонни соняш�
нику врожаю 2007 року на
елеватор становила понад
п’ять тисяч гривень, ріпаку –
понад 2 тис. грн. Отже, на
сьогодні виробнику є сенс
вкладати гроші в олійні. Але
після останніх рішень нашого
уряду про введення квот на
соняшникову олію  у наших
селян залишається єдина по�
зиція – ріпак. Тільки ця куль�
тура дає можливість тримати
максимальну – на рівні світо�
вої – ціну за свою продукцію.
До того ж, ріпак – добрий по�
передник для інших культур. 
Тому, на мою думку, якщо
квоти будуть розподілені не�
гармонійно до кількості вну�
трішнього споживання виро�
бленої олії, то наступного
року ми матимемо багато рі�
паку та гірчичних.
Що ж стосується пшениці, то
можна навести яскравий

приклад початку нинішнього
десятиріччя, коли був силь�
ний неврожай. Тоді уряд
кричав про те, що, мовляв,
все вивезли з України ек�
спортери. Маємо ще яскра�
вий приклад, коли ввезли
пшеницю російського та ка�
захського походження, і ціни
за тонну впали з 1300 грн. до
920 грн. Й імпортом експор�
тери перекрили не тільки не�
достачу в Україні, а й знизи�
ли ціну з розрахунку при�
близно $60 за тонну. Це
яскравий приклад невтру�
чання держави в ринок! 
Якщо виникає дефіцит, це
означає, що та чи інша про�
дукція має попит. І заповнен�
ня нею ринку відбувається
миттєво.

Невтручання держави 
сприятиме становленню
зернового ринку в Україні

КОМЕНТАР

Вітчизняні винороби вимага*

ють захистити галузь від нас*

лідків вступу до СОТ. 

15 КВІТНЯ вони провели біля

стін Верховної Ради мітинг, на

якому закликали парламентаріїв

увести поступове зниження ввіз�

ного мита на вина і виноградне

сусло протягом 5 років. Власне,

мітинг «приурочений» до повтор�

ного розгляду ВРУ законопроек�

ту «Про внесення змін до Закону

України «Про виноград і вино�

градне вино», який має відбутися

17 квітня.

У зв'язку зі вступом України

до СОТ Мінекономіки розроби�

ло законопроект «Про внесення

змін до митного тарифу України».

Він передбачає зниження ставок

ввізного мита в 5�10 разів – з

EUR2�3/1 л до EUR0,3�0,4/1 л.

Натомість винороби пропонують

знижувати тарифні ставки по�

етапно: у 2009 р. до EUR2,5/1 л,

в 2010 – до EUR2/1 л, в 2011 –

EUR1,5/1 л, в 2012 – EUR1/1 л, в

2013 р. – EUR0,3/1 л. 

Учасники ринку єдині у дум�

ці, що у разі ухвалення названого

законопроекту українська вино�

робна галузь просто загине.

«Якщо з такими умовами ми

увійдемо до СОТ, то можливість

вижити буде практично нульова»,

– вважає директор ВАТ «АПФ

«Таврія» Олександр Сидоренко.

Проте він зазначає, що і поетапне

зниження – не найкращий варі�

ант для галузі. «Тоді буде селекція

на «виживання» виноробів», –

вважає директор АПФ. Також він

дотримується думки, що такі но�

вовведення спричинять великі

втрати для бюджетів південних

регіонів, припиниться висадка

нових виноградників, різко змен�

шиться попит на вітчизняну си�

ровину, скоротиться виробництво

вина з вітчизняних виноматері�

алів, зменшиться загальний по�

пит на вітчизняні вина. «Збитки

тільки від того, що вітчизняна си�

ровина не буде затребувана, мо�

жуть становити 600 тис. грн.», –

сказав Олександр Сидоренко. 

Експерти асоціації «Виногра�

дарі і винороби України» вважа�

ють, що ще одним наслідком

може стати зростання безробіття

серед сільського населення

Одеської, Миколаївської, Хер�

сонської областей і Криму.

За даними асоціації «Вино�

градарі і винороби Криму», що�

річні інвестиції у вирощування в

Україні 1 га виноградників стано�

влять $5 тис. Тільки за останній

рік державою на насадження но�

вих виноградників було виділено

майже 500 млн. грн., а близько

300 млн. грн. становили внутріш�

ні інноваційні інвестиції, які були

направлені на технічне переосна�

щення переробних підприємств. 

У вирощування нових вино�

градників, які дадуть свій пер�

ший урожай через три роки, віт�

чизняні винороби щорічно вкла�

дають не менше 70 млн. грн.

У Європі бюджетні дотації на 1 л

вина становлять близько EUR1.

Дотації на регенерацію 1 га ви�

ноградників в країнах ЄС стано�

влять близько EUR7,5 тис. Крім

того, до 2013 р. Єврокомісія пла�

нує виділити європейським ви�

норобам EUR1,3 млрд., при цьо�

му EUR120 млн. заплановано

витратити на рекламу євро�

пейських вин.

Винороби пікетують



НА ПОЧАТОК квітня 2008 року сівбу

ярих культур було розпочато в усіх ре�

гіонах України. За розрахунками, гос�

подарствами всіх категорій ярі культу�

ри, з урахуванням пересіву по загиблих

озимих і багаторічних травах, посіяно

на площі 2403,9 тис.га, що складає

52,8% аналогічного показника минуло�

го року. Зернові та зернобобові культу�

ри (без кукурудзи) по ярому клину по�

сіяно на площі 2050,0 тис.га, (на 47,8%

менше порівняно з минулим роком), з

них ячменю – 1659,4 тис.га (на 47,1%

менше).

Сільськогосподарськими підприєм�

ствами, крім малих, весняне піджи�

влення озимих культур, що збереглися

після зимівлі, проведено на площі

4,5 млн.га, або на 57,0% посівів (у ми�

нулому році ці показники становили

відповідно 3,1 млн.га та 49,3%).

Волинське молоко – такі різні ціни
16 квітня перший заступник голови Волинської облдержадміністрації
Віталій Заремба провів нараду з питань ціноутворення на молоко,
яке закуплене у виробників області. Як повідомлялося на нарді, за
січень�лютий ц.р. сільськогосподарськими підприємствами області
реалізовано 7,1 тис. тонн молока, товарність якого склала 82%. Во�
линь знаходиться на 12 місці в Україні та на 2 місці в західному регіо�
ні з обсягів реалізації молока. За вищезазначений період середні за�
купівельні ціни молока по області становлять 2137,5 грн/т. У розрізі
районів за березень 2008 року ціна молока, закупленого у товаро�
виробників становила від 1300 до 2500 гривень за тонну. 

Скільки коштує сіль у Франківську
За повідомленням обласного радіо, у минулі вихідні на центрально�
му ринку Івано�Франківська сіль харчова коштувала 3 грн. за кіло�
грам. Що справді підтверджується моніторингом цін, який прово�
дить держінспекція цін. Облдержадміністрація, заявляючи про не�
припустимість 500% націнки, рекомендує споживачам купувати сіль
в інших торгових точках, а саме: супермаркеті «Арсен» – 0,82 грн.,
ВАТ «Крона» – 0,89 грн., торговому центрі «Оазис» – 0,90 грн.,
ТзОВ «555» – торговому центрі «Велес» – 1 грн. за кілограм.

Харківщина збільшує продажі
Згідно з даними Головного управління статистики в Харківській
області, у першому кварталі поточного року загальний обсяг продук�
ції власного виробництва, реалізованої аграрними підприємствами,
порівняно з минулим роком збільшився вдвічі.
За інформацією заступника голови обласної державної адміністрації
Віктора Звєрєва, обсяг реалізації продукції рослинництва зріс у 2,6
рази, тваринництва – на 43,8%. Частка продукції рослинництва у
загальній вартості реалізованої продукції склала 66,9%, тваринниц�
тва – 33,1% . У структурі реалізації аграрної продукції за каналами
збуту 79,9% належало комерційним структурам, 17,2% – перероб�
ним підприємствам, 2% – ринковій торгівлі.

Рису більше, темпи менші
У поточному році перед сільгосппідприємствами Криму стоїть зав�
дання довести валове виробництво рису до 80 тисяч тонн.
За даними Мінагрополітики АРК, нині рисосіючими господарствами
Криму ведуться підготовчі роботи до посіву рису. Станом на 15 квіт�
ня, підготовлено більше 9,9 тис. га ґрунту, або 66% від плану. На
площі більше 6,2 тис. га під основний обробіток внесені мінеральні
добрива. Минулого року темпи підготовки грунту під посів рису
були набагато вищі. На цю дату в 2007 році було підготовлено
12,6 тис. га, або 84% від плану. 
Закінчується підготовка насіння рису до посіву. Станом на 9 квітня,
підготовлено 3917 тонн кондиційного насіння, що становить 87% від
плану. 
У 2007 році з площі 12,7 тис. га по республіці отримано 78,7 тис.тонн
рису�сирцю. Середня врожайність становила 62 ц/га, що на 8,6 ц/га
більше, ніж у 2006 році. 

На Закарпатті новий винзавод
Група компаній Fruit Master Group у квітні поточного року запустила
в Закарпатській області новий виноробний завод потужністю близь�
ко 20 млн. літрів продукції за рік. 
За словами генерального директора Fruit Master Group Наталії Мар�
тиненко,  інвестиції в новий винзавод становили близько $10 млн.
Наталія Мартиненко уточнила, що раніше група виробляла подібну
продукцію на Береговському консервному заводі (Закарпатська
обл.), який входить до структури Fruit Master Group. Але оскільки
компанія розширює на цьому підприємстві виробництво сокової
продукції, то було прийнято рішення побудувати новий винзавод і
перенести на нього винне виробництво.
Також стало відомо, що  компанія Fruit master Group припиняє про�
дажі соку «Моя сім'я» на вітчизняному ринку. Продукція під цією ТМ
тепер спрямовуватиметься на експорт, а для українського ринку
FMG налагодить випуск іншого продукту – соку під ТМ «Я+сім'я».
За словами маркетинг�директора FMG Вікторії Крупської, рішення
про припинення реалізації соків «Моя сім'я» в Україні прийнято че�
рез невисокий рівень продажів бренду.
Група компаній Fruit Master Group спеціалізується на виробництві і
реалізації соків, напоїв, плодоовочевої консервації і вин. Fruit Ma�
ster Group працює на ринку України з 2000 року, спочатку у складі
російської компанії «Нідан Україна», а з лютого 2006 року – як
окрема бізнес�одиниця.
У групу, зокрема, входять управляюча компанія Fruit Master Group
(Київ), торговий дім Fruit Master Trade, компанії «Нідан+» (вироб�
ництво соків і вина в картонній упаковці), «Котнар» (виробництво
вин в скляній тарі), «Берег�фудс» (виробництво плодоовочевої кон�
сервації) і «Береговський консервний завод» (виробництво сокової
продукції).

Регіони
Всі категорії господарств

У тому числі
сільськогосподарські

підприємства
господарства 

населення

2008 р. 2008 р. 
у % до 2007 р. 2008 р. 2008 р. 

у % до 2007 р. 2008 р. 2008 р. 
у % до 2007 р.

Україна 2403,9 52,8 1668,7 49,5 735,2 62,4

АР Крим 110,8 90,0 72,6 82,7 38,2 108,2
Вінницька 149,9 58,1 133,5 55,5 16,4 92,7
Волинська 34,6 66,5 13,5 71,1 21,1 63,9
Дніпропетровська 188,4 55,1 84,8 36,7 103,6 93,7
Донецька 135,4 54,7 80,4 48,5 55,0 67,2
Житомирська 45,0 47,4 30,1 47,5 14,9 47,2
Закарпатська 2,7 9,6 0,5 10,2 2,2 9,5
Запорізька 159,5 62,2 103,6 57,6 55,9 73,2
Івано+Франківська 21,3 63,2 8,9 82,4 12,4 54,1
Київська 109,9 66,8 99,1 60,2 10,8 –
Кіровоградська 116,9 32,5 116,9 42,3 – –
Луганська 48,1 34,5 38,0 34,2 10,1 35,6
Львівська 45,5 69,9 15,1 68,0 30,4 70,9
Миколаївська 138,2 44,6 89,1 42,7 49,1 48,7
Одеська 279,7 73,3 187,7 65,2 92,0 98,6
Полтавська 164,4 50,7 119,8 49,2 44,6 55,4
Рівненська 12,8 39,6 12,8 39,6 + +
Сумська 44,4 37,1 38,8 37,3 5,6 35,2
Тернопільська 35,1 32,2 31,7 31,3 3,4 45,3
Харківська 112,3 43,6 86,7 43,1 25,6 45,5
Херсонська 201,2 82,6 95,3 65,8 105,9 107,4
Хмельницька 81,1 34,2 63,7 38,5 17,4 24,3
Черкаська 95,2 38,4 93,8 45,8 1,4 3,3
Чернівецька 30,5 103,4 15,0 98,7 15,5 108,4
Чернігівська 41,0 42,6 37,3 43,3 3,7 36,3

Культури
Всі категорії господарств

У тому числі

сільськогосподарські
підприємства

господарства 
населення

2008 р. 2008 р. 
у % до 2007 р. 2008 р. 2008 р. 

у % до 2007 р. 2008 р. 2008 р. 
у % до 2007 р.

Ярі культури – усього 2403,9 52,8 1668,7 49,5 735,2 62,4
з них по ярому клину 2377,2 52,4 1642,5 48,9 734,7 62,4

по загиблих озимих та
багаторічних травах 26,7 200,0 26,2 210,0 0,5 50,0

Зернові та зернобобові культури (без
кукурудзи) 2050,0 52,2 1503,2 49,6 546,8 61,2

з них ячменю 1659,4 52,9 1161,4 49,7 498,0 62,3
цукрових буряків (фабричних) 15,7 15,3 14,4 15,1 1,3 17,6
картоплі 66,3 82,5 1,1 61,1 65,2 83,0

овочів відкритого ґрунту 
(без насінників) 41,1 100,5 5,0 82,0 36,1 103,7
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Таблиця 2. Хід сівби ярих культур у регіонах, (тис.га)

Таблиця 1. Хід сівби ярих культур, (тис.га)

Посівні площі 
ярих культур в Україні
станом на 1 квітня 2008 р.

За матеріалами Держкомстату України

Експрес0випуск від 8 квітня 2008 р.

НОВИНИ РЕГІОНІВ

16 квітня у філії «Снігурівська» ТОВ СП «НІБУЛОН», що на
Миколаїівщині, завершено сівбу просапних культур (див.стор.4 )
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 CPT 68,00 2045,25 405,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 282,00 1806,18 357,66
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 CPT 68,00 2171,50 430,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 262,00 2238,77 443,32
*Сорго ГОСТ 8759+92 2007 DDU 22,00 1868,50 370,00
Запорізька товарна біржа "Гілея"
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 200,00 1480,00 293,07 1233,33 244,22
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 5180,00 1364,38 270,17
Придніпровська товарна біржа
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 5550,00 1455,76 288,27
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 FOB 3000,00 1323,10 262,00
Товарна біржа "Аграрна біржа" (м.Херсон)
*Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2007 CPT 11,98 5555,00 1100,00
Товарна біржа "Київська агропромислова біржа"
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 CPT 15000,00 1408,95 279,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 14200,00 1386,97 274,65
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
*Сорго ГОСТ 8759+92 2007 CPT 325,00 1565,50 310,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 160,86 1333,00 263,96 1110,83 219,97
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 EXW 10,00 1300,00 257,43 1083,33 214,52
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 EXW 68,29 1245,00 246,53 1037,50 205,45
Українська універсальна біржа "Капітал" (м.Київ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 2007 CPT 800,00 1403,90 278,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 14170,00 1380,77 273,42
Чорноморська товарна біржа АПК (м. Миколаїв)
*Сорго ГОСТ 8759+92 2007 DAF 20,00 1767,50 350,00

Форвард

Донецька товарна біржа
*Сорго ГОСТ 8759+92 31.12.2008 FOB 4000,00 1161,50 230,00
Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 CPT 11710,00 1212,00 240,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.07.2008 DAF 2500,00 1363,50 270,00
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
*Горох 1 клас ДСТУ 4523+2006 10.06.2008 CFR 250,00 2651,25 525,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583+76 15.05.2008 CPT 600,00 2449,25 485,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 31.05.2008 FCA 40,00 3205,54 634,76
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 30.06.2008 FCA 20,00 2484,30 491,94

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб?
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

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

середня

min середня max

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

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 11 по 17 квітня 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 11 по 17 квітня 2008 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 200,00 1480,00 1480,00 1480,00 293,07
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 160,86 1333,00 1333,00 1333,00 263,96
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 EXW 10,00 1300,00 1300,00 1300,00 257,43
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 EXW 68,29 1245,00 1245,00 1245,00 246,53

Експортнi контракти*: СПОТ

Сорго ГОСТ 8759+92 2007 CPT 325,00 1565,50 1565,50 1565,50 310,00
Сорго ГОСТ 8759+92 2007 DAF 20,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
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 800,00 1403,90 1403,90 1403,90 278,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 CPT 15000,00 1408,95 1408,95 1408,95 279,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 39100,00 1287,75 1391,49 1515,00 275,54
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 FOB 3000,00 1323,10 1323,10 1323,10 262,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2007 CPT 11,98 5555,00 5555,00 5555,00 1100,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 CPT 68,00 2045,25 2045,25 2045,25 405,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 282,00 1792,75 1806,18 2171,50 357,66
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 CPT 68,00 2171,50 2171,50 2171,50 430,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 262,00 2222,00 2238,77 2297,75 443,32

Експортнi контракти*: Форвард

Сорго ГОСТ 8759+92 31.12.2008 FOB 4000,00 1161,50 1161,50 1161,50 230,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 CPT 11710,00 1212,00 1212,00 1212,00 240,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.07.2008 DAF 2500,00 1363,50 1363,50 1363,50 270,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523+2006 10.06.2008 CFR 250,00 2651,25 2651,25 2651,25 525,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583+76 15.05.2008 CPT 600,00 2449,25 2449,25 2449,25 485,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 31.05.2008 FCA 40,00 3205,54 3205,54 3205,54 634,76
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 30.06.2008 FCA 20,00 2484,30 2484,30 2484,30 491,94

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

* 1 тонна пшениці (метрична) МТ = 36,74 бушеля
* 1 тонна кукурудзи (метрична) МТ = 39,37 бушеля За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 11 квітня 2008 р.

Біржа 
(зернові) 

Травень'08 Липень '08 Вересень '08 Грудень '08 Березень '09

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго 
(пшениця SRW) 329,40 8,97 0,78 9,11 0,81 9,24 0,79 9,38 0,75 9,51 0,72

KCBT Канзас Сіті
(пшениця HRW) 350,44 9,54 0,75 9,67 0,69 9,75 0,71 9,92 0,69 10,01 0,71

MGE Міннеаполіс
(пшениця HRS) 474,72 12,92 0,43 10,87 0,71 10,10 0,68 10,15 0,70 10,18 0,67

CBOT Чикаго
(Кукурудза) 230,01 5,84 0,14 5,98 0,14 6,06 0,07 6,04 +0,05 6,15 0,01
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Український тижневик ділової інформації 

E?mail: info@agroprofi.com.ua

Інтернет: www.agroprofi.com.ua

Тел. (044) 236?0208, 227?9355. 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ?135, а/с 79.

ОФІС: м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Передплатити «АГРОПРОФІ» ви зможете у будь+якому відділенні «Укрпошти».
Вартість передплати у І півріччі 2008 р. на 1 місяць – 10,84 грн.
+ витрати на оформлення передплатних документів (0,55+2,40 грн). 
Передплатити нашу газету можна також через редакцію, 
до того ж – з будь+якого місяця та на будь+який термін. 
Вартість редакційної передплати у І півріччі 2008 р. на 1 місяць – 10,80 грн.

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» на 2008"й рік і щотижня отримуйте корисну інформацію для ГОЛОВИ!


