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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
ДЕПУТАТСЬКА ´ДЕГУСТАЦІЯª: 
СПИРТ, ОЛІЯ І ЗЕРНО
20 травня ц.р. відбулося чергове
засідання Комітету Верховної Ради
з питань аграрної політики 
та земельних відносин.

ОСОБИСТІСТЬ
Петро САБЛУК: 
´УСІХ НАС РУХАЄ ВПЕРЕД 
ЕКОНОМІЧНИЙ ІНТЕРЕСª

Герой України економіст"аграрій Петро
Саблук вважає, що нині із задуманого
реформами в АПК зроблено десь 30%... 

Баталії 
за експорт
скінчилися.
Принаймні,
щодо зерна 
Кабмін скасував квоти на ек�
спорт зерна. Це затверджено
Постановою уряду від 21 травня
2008 р. №470 «Про внесення
змін до постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 29 грудня
2007 р. №1411 та визнання та�
кою, що втратила чинність, по�
станови Кабінету Міністрів Ук�
раїни від 23 квітня 2008 р.
№418». Зокрема, документом
виключено з переліку товарів,
що підлягають ліцензуванню,
кукурудзу та знято кількісні об�
меження на експорт пшениці,
жита і ячменю. Постанова на�
буває чинності з моменту опу�
блікування.
Документ опубліковано на офі�
ційному Інтернет�сайті Кабміну
«Урядовий портал». Офіційно
Постанова Кабінету Міністрів
України №470 буде опубліко�
вана 23 травня. Про це 22 трав�
ня повідомили в газеті «Урядо�
вий кур'єр».
Зняттю обмежень передували
листи Президента України Вік�
тора Ющенка щодо необхідно�
сті припинення дії постанов
уряду про обмеження експорту
зерна та соняшникової олії та
заяви глави держави з вимога�
ми відмінити їх добровільно.
Проте в уряді стверджують, що
мотивом відміни квотування
стали сприятливі прогнози на
урожай. Зазначимо, що гарний
урожай експерти, у тому числі
й уряд, прогнозували ще на
початку року 2008 року.
Щодо олії, то після засідання
уряду 21 травня міністр фінан�
сів України Віктор Пинзеник
повідомив журналістам, що
питання можливості скасуван�
ня квот на експорт соняшнико�
вої олії перенесено.

Одні фахівці, спираючись на

офіційні статистичні дані, зокре�

ма щодо торішнього зведеного

прибутку у 9 млн. грн., говорять

про те, що спиртова галузь зруши�

ла з місця. Інші кажуть, що вона

практично завмерла, за винятком

декількох заводів із високим рів�

нем менеджменту, які зуміли від�

найти свою нішу на ринку. Ті й

інші погоджуються, що задля сво�

го розвитку вона має перетривати

певні законодавчі зміни. Зокрема,

щодо біоетанолу. В усьому світі

спиртовики не зіштовхуються із

проблемою утилізації домішок

спиртового виробництва, бо виго�

товлення технічного спирту й біо�

етанолу дає змогу оптимізувати

процес виробництва й підвищити

якість продукції. Відходи від ви�

робництва харчового спирту мож�

на не утилізувати, а використову�

вати у виготовленні технічного,

суттєво при цьому заощаджуючи.

В Україні, на жаль, такий варіант

неможливий через законодавчі об�

меження. 

Іще одне питання, яке постій�

но дискутується, це бути чи не

бути спиртовій галузі виключно у

державній власності. Більшість

схиляється до безапеляційної мо�

нополії держави на виробництво

підакцизної продукції. А от виро�

бляти біоетанол можуть і приватні

підприємці. 

Для того, щоб впорядкувати

діяльність галузевих ринків, про�

фільний комітет Верховної Ради

вирішив на своїх засіданнях за�

слуховувати керівників відповід�

них галузей. Отже, за спільною ін�

формацією Мінагрополітики та

Державного концерну «Укр�

спирт», озвученою 15 травня 2008

року, маємо таке.

За 2007 рік виробництво то�

варної продукції в діючих цінах

становило 1,5 млрд. грн. і збіль�

шилося на 124% порівняно з 2006

роком (або на 290 млн. гривень).

У 2007 році виробництво спир�

ту етилового становило 31,4 млн.

дал. ( у 2004 р. – 1,7 млн. дал, у 2005

– 28,85 млн. дал, у 2006  – 33,2 млн.

дал.). Торік на експорт було відпра�

влено 9,2 млн. дал. (у 2005 р. – 9,8

млн. дал, 2006 р. – 11,7 млн. дал).

Торік споживання спирту ети�

лового на внутрішньому ринку

зросло на 6,3 %. Відвантаження на

експорт – навпаки зменшилося на

20,8% через зміну законодавства

ЄС щодо порядку денатурації

спирту, ввезення до Європи деше�

вого американського спирту, а та�

кож несвоєчасне відшкодування

експортерам ПДВ. 

Завантаженість заводів у мину�

лому році була на рівні 58%; із за�

гальної кількості 26 підприємств

виробляє більше половини обся�

гів продукції.

Торік галузь отримала зведено�

го прибутку 9 млн. грн. (48 млн.

грн. прибутку та 39 млн. грн. збит�

ку). (2006 р. – зведеного збитку

4 млн.грн. (27 млн.грн. прибутку та

31 млн.грн. збитку). До бюджету у

2007 р. сплачено 402 млн.грн., що

на 74 млн. грн. більше, ніж у 2006 р.

На 1 січня поточного року де�

біторська заборгованість станови�

ла 231,6 млн. грн., кредиторська –

490,7 млн. грн.

Продовження на стор.6

Багато спирту не буває

Економічні показники АПК України

Температура ринку
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ

ЯК ВГАМУВАТИ КАДРОВИЙ ГОЛОД

Олієжирова галузь, так само, як і
інші сільськогосподарські галузі,
відчуває дефіцит забезпечення і
підготовки кваліфікованих фахівців
середньої ланки і виробничих
професій.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ГАРМОНІЯ ЯК НОРМА ЖИТТЯ

У перекладі з давньогрецької «гармонія»
означає погодженість, оформленість
певних складових у одне ціле. Саме це
поняття покладено в основу створення та
діяльності нинішнього ВАТ «Лубенський
молочний завод».
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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



20 травня ц.р. відбулося вже

друге «галузеве» засідання Ко�

мітету Верховної Ради з пи�

тань аграрної політики та зе�

мельних відносин. Нова фор�

ма проведення засідань, як

пояснив голова комітету Ми�

кола Присяжнюк, передбачає

ознайомлення народних депу�

татів з аналізом нинішньої си�

туації в певній галузі АПК, мо�

жливостей її адаптації до умов

СОТ, а також спільну розробку

сміливої стратегічної програ�

ми розвитку у цій сфері. 

Завершили 
зі спиртом
ПЕРШИМ питанням на порядку

денному стала спиртова галузь.

«Щодо спиртової галузі нині чи не

найбільше скарг і нарікань, – по�

яснює пан Присяжнюк. – По�

перше, на сьогодні вона є майже

стовідсотково державною, спосте�

рігаються певні зловживання, про

які сигналізують директори заво�

дів. Крім того, відсутнє повноцін�

не бачення стратегії розвитку цієї

галузі. По�друге, галузь є експорт�

ноорієнтованою, а наразі ми бачи�

мо, що експортна складова цієї га�

лузі зменшилася і є збитковою, та

й обсяги виробництва її постійно

знижуються. По�третє, тут слід та�

кож враховувати ситуацію, що

склалася на енергоринках». 

Тож після внесення зауважень,

які лунали на попередньому засі�

данні, Комітет ухвалив рішення

щодо розвитку спиртової галузі та

шляхів її реформування: 

«Враховуючи надзвичайну

криміногенну ситуацію, яка скла�

лася у сфері виробництва і реалі�

зації спирту та лікеро�горілчаних

виробів, рекомендувати Генераль�

ній прокуратурі України, СБУ, Мі�

ністерству внутрішніх справ Укра�

їни провести комплекс заходів для

припинення зловживань», –

йдеться у рішенні.

Крім того, Комітет рекомен�

дує Верховній Раді України роз�

глянути в першочерговому поряд�

ку пакет законопроектів щодо ре�

формування спиртової галузі Ук�

раїни, подані на розгляд парла�

менту Кабінетом Міністрів Украї�

ни та іншими суб'єктами права за�

конодавчої ініціативи.

Запропоновано також Кабіне�

ту Міністрів України дати дору�

чення відповідним органам для

проведення комплексної перевір�

ки фінансово�господарської

діяльності Державного концерну

«Укрспирт» за 2007 рік. А наслідки

перевірки розглянути на одному з

наступних засідань уряду.

(Детальніше про пілсумки

діяльності спиртової галузі у 2007

році читайте на стор. 1, 6�7)

…взялися 
за Аграрний фонд
ЦЬОГО разу члени профільного

комітету на розширеному засідан�

ні розглянули ситуацію на ринку

зерна та соняшникової олії в Ук�

раїні. Так, депутати заслухали ін�

формацію заступників міністра аг�

рарної політики України Яросла�

ва Гадзала та Івана Демчака. 

Зі слів доповідачів, через за�

провадження режиму квотування

відбувається великий розрив між

внутрішніми та світовими цінами

на продукцію. Так, станом на 1

липня 2007 року вартість пшениці

продовольчої 3�го класу в Україні

становила $199, а у США – $234;

станом на 13 травня 2008 року ці

показники були в Україні – $285,

а у США – $370. Аналогічний

стан склався і з цінами на насіння

соняшнику та олії з нього.

На думку членів Комітету, у

цій ситуації найбільш ефективним

заходом є підвищення ролі Аграр�

ного фонду у формуванні вну�

трішнього ринку зерна, насіння

соняшнику та олії соняшникової. 

Члени Комітету рекомендува�

ли також скасувати постанови Ка�

бінету Міністрів України № 1179

від 26 вересня 2007 року «Про за�

твердження обсягів квот на окремі

види сільськогосподарської про�

дукції, експорт якої підлягає лі�

цензуванню до 30 квітня 2008 р.,

та порядку видачі ліцензій» (вже

скасовано) та від 12 березня 2008

року № 189 «Про затвердження

обсягів квот на олію соняшникову

та насіння соняшнику, експорт

яких підлягає ліцензуванню до 1

липня 2008 р., та порядку видачі

ліцензій».

Народні депутати вважають за

необхідне внести на розгляд Вер�

ховної Ради України зміни до За�

кону «Про Державний бюджет Ук�

раїни на 2008 рік та про внесення

змін до деяких законодавчих актів

України» щодо фінансового забез�

печення формування державного

продовольчого резерву Аграрним

фондом та здійснення державних

форвардних закупівель, товарних

та фінансових інтервенцій на ор�

ганізованому аграрному ринку у

повному обсязі. А також дати до�

ручення «Укрзалізниці» щодо за�

безпечення сільськогосподарських

товаровиробників та експортерів

вагонами для перевезення зерна.

Фонду завадило
фінансування
ЗВІТУВАВ цього дня і генераль�

ний директор Аграрного фонду

України Володимир Іванишин.

Він виступив з інформацією про

використання Аграрним фондом

коштів державного бюджету на

формування державного продо�

вольчого резерву у 2007 році та

перспективи на 2008 рік.

Доповідач, зокрема, наголосив,

що через стрімке зростання цін на

зерно на світовому та внутрішньо�

му ринках, починаючи з квітня

2007 року, Аграрний фонд був поз�

бавлений можливості здійснювати

фінансові інтервенції, як це перед�

бачено Законом «Про державну

підтримку сільського господарства

України». У зв'язку з цим, додав

він, урядом було ухвалено низку рі�

шень про здійснення Аграрним

фондом товарних інтервенцій.

Крім того, підкреслив гене�

ральний директор, через відсут�

ність відповідних змін у Законі

«Про Державний бюджет України

на 2007 рік» (щодо найменування

показників згідно з класифіка�

цією видатків на кредитування

державного бюджету), Аграрний

фонд не мав підстав для запрова�

дження державних форвардних

закупівель зерна.

Наголошувалося також, що до

кінця бюджетного року з передба�

чених бюджетом 895 млн. грн.

фактично на казначейський раху�

нок Аграрного фонду надійшло

547,3 млн. грн. На ці кошти Аг�

рарний фонд здійснив закупівлю

об'єктів державного цінового ре�

гулювання в кількості 428,4 тис.

тонн на суму 528,3 млн. грн.. Крім

того, 13,5 млн. грн. було витраче�

но на відшкодування витрат,

пов'язаних зі зберіганням продук�

ції. У цілому за звітний період,

підкреслив він, Аграрним фондом

було освоєно 541,8 млн. грн.

За підсумками обговорення,

Комітет ухвалив рішення реко�

мендувати Верховній Раді приско�

рити розгляд законопроекту

№2375 «Про внесення змін до За�

кону «Про державну підтримку

сільського господарства України».

Члени Комітету також реко�

мендують Кабміну розглянути це

питання на одному з засідань уря�

ду і вжити відповідних заходів

щодо збільшення у 2008 році фі�

нансового забезпечення Аграрно�

го фонду на 1,3 млрд. грн. із за�

гального фонду для формування

державного продовольчого резер�

ву та здійснення державних фор�

вардних закупівель, товарних та

фінансових інтервенцій на органі�

зованому аграрному ринку. А та�

кож забезпечити виділення у трав�

ні�липні цього року 500,0 млн. грн.

для закупівлі зерна (в тому числі за

форвардними контрактами) шля�

хом залучення їх з єдиного казна�

чейського рахунку для покриття

тимчасового касового розриву. 

Крім того, народні депутати

пропонують передбачити додатко�

ву програму фінансування з за�

гального фонду «Витрати, пов'яза�

ні з обслуговуванням якісного та

кількісного зберігання об'єктів

державного цінового регулюван�

ня: навантаження, перевезення,

розвантаження, доробка (сушін�

ня, очищення, охолодження, зни�

щення шкідників та інші послуги

з доробки зерна), страхування».
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

НА ПАРЛАМЕНТСЬКОМУ КОМІТЕТІ

Депутатська «дегустація»: 
спирт, олія і зерно.
На черзі – рибне господарство

Кошти на рибу
Згідно з повідомленням «Уря�
дового порталу», у Держав�
ному бюджеті на 2008 рік на
селекцію у рибному госпо�
дарстві виділено понад 13,4
млн. гривень. Порядок вико�
ристання цих коштів затвер�
джено постановою Уряду від
7 травня 2008 р. № 435.
Потенційна продуктивність
природних та штучних водних
об'єктів України – лиманів,
озер, водосховищ і техноло�
гічних водойм – становить
100�350 кілограмів риби з
гектара. Для її досягнення
річний обсяг штучного зари�
блення цих об'єктів має ста�
новити до 60 млн. штук моло�
ді коропа, карася, ляща, суда�
ка, щуки, сома рослиноїдних
та інших промислових видів
риб. Проте за останні роки
лише 15�25% риби та інших
водних живих ресурсів добу�
валося у виключній (морсь�
кій) економічній зоні та вну�
трішніх водоймах України,
включаючи товарне рибниц�
тво. Через антропогенний
вплив значно скоротилися
площі та знизилася продук�
тивність нерестовищ в Азово�
Чорноморському басейні. Ін�
тенсивне забруднення води
призвело до зменшення кор�
мової бази, ареалу нагулу,
відтворення різних видів риб
та інших водних живих ресур�
сів, що різко скоротило обся�
ги їх вилову. 
Цього року виконавцями бю�
джетної програми «Селекція у
рибному господарстві» стали
30 підприємств, зокрема 7 –
державних. З виділених кош�
тів 6 млн. гривень призначено
на капітальні витрати та 1 млн.
грн. – на наукові розробки.
Виділені бюджетні кошти да�
дуть змогу забезпечити ефек�
тивну і стабільну роботу інку�
баційних цехів, басейнів, сад�
ків та обладнання селекційно�
генетичних центрів, їх рекон�
струкцію. Буде поліпшено
умови утримання риби, про�
ведення інкубації, збільшення
виходу личинок і підвищення
їх життєздатності. 
Завдяки вжитим заходам з
початку року щомісячно спо�
стерігається поступове наро�
щування показників вилову
риби: в лютому – 72%, в бе�
резні – 89% а вже в квітні –
100 %, порівняно з відповід�
ними періодами минулого
року.



КОЛЕГІЯ зібрала близько ста

керівників підприємств, які зай�

маються випуском сільгосптехні�

ки, чиновників Мінпромполіти�

ки, Мінагрополітики, спеціалі�

стів, науковців. Головував на за�

ході заступник Міністра – ди�

ректор Департаменту тракторно�

го і сільськогосподарського ма�

шинобудування Володимир

Саченко. 

Про підсумки роботи підпри�

ємств галузі вітчизняного маши�

нобудування для АПК у першо�

му кварталі 2008 року та основні

завдання щодо подальшого ро�

звитку виробництва сільськогос�

подарської техніки розповів пер�

ший заступник директора Держ�

сільгоспмашу Михайло Павлов�

ський. Але найбурхливішу реак�

цію присутніх і обговорення ви�

кликала розповідь про проблеми

машинобудування для АПК та в

цілому. 

Зокрема, існують проблеми з

виконанням «Державної Програ�

ми розвитку вітчизняного маши�

нобудування для агропромисло�

вого комплексу на 2007�2010

роки». Як було зазначено, наразі

фінансування заходів з розробки

нової техніки і технічного пе�

реоснащення підприємств «галь�

мується» Міністерством фінан�

сів. Також перепоною для техніч�

ного переоснащення стає здо�

рожчання і недоступність кре�

дитних ресурсів, що зумовлено

інфляцією і політикою Нацбан�

ку. Власне, вдале вирішення пи�

тань технічного переоснащення

в умовах дефіциту фінансів і ста�

ло ключовим фактором при ви�

борі місця проведення колегії:

заходу передувала екскурсія до

потужностей ВАТ «Червона зір�

ка» і ВАТ «Гідросила», де уча�

сники змогли на власні очі пере�

конатися, що навіть за нинішніх

умов потужності підприємства

можна нарощувати за рахунок

нового обладнання.

Інфляція «підкинула» про�

блем виробникам і у вигляді здо�

рожчання металу. Так, за перший

квартал 2008 року ціни на метал

в середньому зросли на 34%, в

травні прогнозовано – ще на

17%. Річна потреба підприємств

сільськогосподарського маши�

нобудування у металопрокаті

становить 350 тис. тонн. Як було

зазначено, більшість підпри�

ємств реалізують у 2008 році

свою техніку в межах державних

програм підтримки сільгоспви�

робників за фіксованими ціна�

ми, при розрахунку яких засто�

совувалися ціни на металопро�

дукцію рівня 2007 року. Наразі у

стадії розгляду знаходиться «Ме�

морандум про узгодження дій

між виробниками сільськогоспо�

дарської техніки та вітчизняни�

ми підприємствами металургій�

ної промисловості».

Важливими пунктами серед

нагальних проблем галузі є і за�

боргованість із повернення ПДВ

за експортовану продукцію, а та�

кож нестача кадрів.

За підсумками засідання ко�

легія серед іншого вирішила, що

Держсільгоспмаш має упродовж

травня�червня 2008 року забез�

печити опрацювання пропозицій

щодо внесення необхідних змін

до Закону України «Про стиму�

лювання розвитку вітчизняного

машинобудування для агропро�

мислового комплексу», які б

враховували потреби розвитку

галузі на сучасному етапі розбу�

дови національної економіки. 

Також на департамент покла�

дено обов'язок забезпечити взає�

модію підприємств галузі маши�

нобудування для АПК з комер�

ційними банками та недержав�

ними лізинговими компаніями в

питаннях кредитування для тех�

нічного переоснащення підпри�

ємств та реалізації  техніки і

обладнання через їх структури.
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Президент України Віктор

Ющенко зупинив дію розпо�

рядження Кабінету Міні�

стрів від 7 травня 2008 року

№693�р «Про надання Держ�

комрезерву розстрочки із

сплати ввізного мита сто�

совно товарів товарів 02 і

17 груп згідно УКТЗЕД» і про�

сить Констітуцийний Суд

розглянути питання щодо

конституційності цього роз�

порядження Кабміну. Про це

йдеться в Указі Президента

Ук р а ї н и  в і д  1 9  т р а в н я

№450/2008. 

НАГАДАЄМО, що цим розпо�

рядженням Кабмін надав Дер�

жавному комітету з матеріаль�

ного резерву розстрочку по

сплаті ввізного мита на про�

дукцію тваринництва, цукру і

кондитерських виробів до кін�

ця 2008 року (див. «Агропрофі»

№17, стор.1).

В указі зазначено, що від�

повідне розпорядження уряду

видане всупереч Конституції

України, а також що Кабмін

вийшов за межі своїх повнова�

жень. 

Також в указі наголошуєть�

ся, що Законом України «Про

Державний бюджет України на

2008 рік і про внесення змін до

деяких законодавчих актів Ук�

раїни» заборонено в 2008 році

надання відстрочень щодо тер�

мінів сплати податкових зо�

бов'язань по податках, зборах,

обов'язкових платежах (стаття

63), і при цьому не передбачені

повноваження для Кабінету

Міністрів України упроваджу�

вати інше, встановлювати ви�

ключення з цього правила.

«Видавши вказане розпоря�

дження, Кабінет Міністрів

вийшов за межі своїх повнова�

жень, визначених Конституці�

єю і законами, чим порушив...

вимоги положень частини дру�

гої статті 6, частини другої

статті 19 і частини третьої стат�

ті 113 Конституції», – сказано

в указі, який набуває чинності

з дня його опублікування.

Податкові пільги для Держ�

комрезерву викликали незгоду

приватних гравців ринку. На

думку представників бізнесу,

постанова уряду штучно ство�

рила нерівні умови для роботи

на ринку. «Подібні дії, з одного

боку, порушують норми конку�

рентного законодавства Украї�

ни, а з іншого боку – вимоги

СОТ, що передбачають ство�

рення рівних умов у частині

податкового регулювання для

національних та іноземних

суб'єктів господарювання», –

заявляють фахівці Української

аграрної конфедерації. 

Стратегії зі стабілізації си�

туації на продовольчому ринку,

зокрема зниження цін на ос�

новні продукти харчування,

кардинально різняться в уряду

і президента, що в остаточно�

му підсумку не дозволяє реалі�

зувати жодну з них. 

Кабмін проводить товарні

інтервенції з державного резер�

ву (за словами голови Держ�

комрезерву Михайла Пожива�

нова, структура до кінця травня

має намір закупити і поставити

на внутрішній ринок близько

50 тис. т м'яса) і вважає за

необхідне стимулювати імпорт. 

Президентська команда на�

полягає на нарощуванні вну�

трішнього виробництва: «Уря�

ду варто перестати підтримува�

ти польських м'ясовиробників.

Кращий спосіб боротьби зі

збільшенням цін на ринку –

нарощування власного вироб�

ництва, аж до надвиробництва.

Зараз всі країни борються за

право експортувати свою про�

дукцію, оскільки в більшості

країн зараз – надвиробниц�

тво», – вважає голова секрета�

ріату президента Віктор Бало�

га. На його думку, стимулюва�

ти виробництво на внутріш�

ньому ринку можуть держдота�

ції. «Потрібно приймати держ�

програми підтримки і дотуван�

ня галузі. І через півроку�рік

проблема буде вирішена», –

говорить він. 

Також нагадаємо, із всіх за�

пропонованих урядом законо�

проектів,  направлених на

зменшення інфляції, схвален�

ня парламентаріїв отримав

лише один. У п'ятницю Вер�

ховна Рада встановила гранич�

ну торговельну надбавку – не

більше 15% – на соціально

значимі продукти харчування.

За прийняття в цілому законо�

проекту №2292 «Про регулю�

вання реалізації окремих со�

ціально значимих продуктів

харчування» проголосував 251

депутат за необхідних 226. 

До числа соціально значи�

мих продуктів належать: бо�

рошно пшеничне вищого, пер�

шого і другого сортів, борош�

но житнє обдирне; хліб, хлібо�

булочні та макаронні вироби з

борошна пшеничного вищого,

першого і другого сортів і бо�

рошна житнього обдирного (у

тому числі для діабетиків);

крупи, свинина, яловичина,

м'ясо птиці (курятина), курячі

яйця; м'ясні та ковбасні виро�

би (крім сирокопчених і си�

ров'ялених); молоко, сметана,

кефір, ряжанка, кисломолочні

сири, масло; сіль, цукор, со�

няшникова та кукурудзяна

олія; овочі (картопля, білока�

чанна капуста, буряк, морква).

При цьому Кабінету Міністрів

надається право доповнювати

та уточнювати цей список.

За матеріалами ВГО УАК та Офіційного
Інтернет�представництва Президента України

Держкомрезерву 
відмовили в пільгах

Техніка хоче металу
КОЛЕГІЯ 21 травня 2008 року на базі відомого в Україні виробника сільгосп�
техніки ВАТ «Червона зірка» (м.Кіровоград), відбулося виїзне засідання
галузевої колегії Державного департаменту тракторного і сільсько�
господарського машинобудування Міністерства промислової політики.

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

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 16 травня 2008 р.

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго  (пшениця SRW) 284,94 7,755 +0,290 7,900 +0,285 8,098 +0,298 8,265 +0,315 8,355 +0,315
KCBT Канзас Сіті (пшениця HRW) 302,85 8,243 +0,213 8,360 +0,180 8,510 +0,230 8,660 +0,190 8,720 0,070
MGE Міннеаполіс (пшениця HRS) 368,90 10,040 0,010 8,640 +0,318 8,700 +0,300 8,800 +0,240 8,850 +0,170
CBOT Чикаго (Кукурудза) 232,66 5,910 +0,383 6,035 +0,375 6,168 +0,333 6,293 +0,318 6,373 +0,318



Євгенія Руженцева

Петре Трохимовичу, що
ж такого Ви розповіли

Президенту, що він одразу ввів
Вас у владну верхівку?
– На тій зустрічі я з точки зору

науки висловив своє бачення ро�

звитку аграрної сфери. Я підтри�

мав ідею переходу на ринкову

систему господарювання: від

планово�розподільної, команд�

но�адміністративної до ринкової

системи господарювання. Тому

що я економіст. Закінчив 1963

року Українську сільськогоспо�

дарську академію, економічний

факультет. Був направлений ви�

кладачем технікуму, а попра�

цювавши там чотири роки, став

головним бухгалтером�економі�

стом колгоспу в Чернівецькій

області. На практиці відчув, що

означає госпрозрахунок, еконо�

мічний інтерес і особистий інте�

рес людей. У мене вийшов гос�

прозрахунок в тому господарстві.

Воно було дуже сильне: і з точки

зору оплати праці, і методів гос�

подарювання. У нас було понад

40 спеціалістів з вищою освітою,

а всі вони з'явилися в тій глибин�

ці тому, що було зацікавлення

там працювати: зарплата, хороші

умови. А сьогодні є і дороги, і газ

– тільки людей нема. Бо нема

зарплати, немає особистого інте�

ресу. 

А тоді, вже в 1965�му році,

ми організували такий інтерес.

Що таке госпрозрахунок? Це ви�

тратив, виторговував від того,

що витратив, і отримав прибуток

чи збиток. Саме це передбачає

ринкова система господарюван�

ня – забезпечення прибутково�

го, ефективного господарюван�

ня. І в доцільності переходу на

ринкову систему я й перекону�

вав Леоніда Кучму. А ще в тому,

що в сільськогосподарському

виробництві будувати виробни�

чі, економічні відносини без зе�

мельних неможливо. Земельні

відносини – це складова вироб�

ничих і економічних відносин. А

в тій системі це ігнорувалося. А

отже, навіть в тому госпрозра�

хунку, який я провадив у госпо�

дарстві, 100�відсоткового інтере�

су селяни ще не відчували. Бо є

ще інтерес через власність: я

щось маю, а хочу мати більше –

як особистість, як людина. Рин�

кова система передбачає товар�

но�грошові відносини між людь�

ми. А ці люди мають бути повно�

власниками з точки зору інтере�

су: через власність, ціну, зарпла�

ту, премію, а економічний інте�

рес рухає всіх нас вперед. 

І  от  я  сказав Кучмі:  чим

ближчими будуть люди до землі,

тим більше вони відчуватимуть

інтерес до неї. Коли є розумне

поєднання землі та промислово�

сті, тоді і держава багатіє. А у нас

відкинули ці земельні відносини.

І в той час, і зараз. І цього не ро�

зуміють.

Свого часу Ви були од�
ним з ініціаторів земель�

ної реформи. Втім, чи такими
Ви вбачали її наслідки? 
– На сьогодні із задуманих ре�

форм зроблено десь 30%. Причи�

ни – в економічному невігластві.

І до цих пір це, як незавершене

будівництво – і не дає, і не може

дати віддачі.

Друге. Я не був прихильни�

ком виділення землі в натурі

кожному. Я хотів би, щоб людина

знала, що у вартості землі, як і в

вартості майна, всього господар�

ства її частка уречевленої праці

становить таку�то суму. Але до

цього часу земля у нас не є акти�

вом. Якщо я, наприклад, вкладу

гроші в банк – це мій актив, і я

на нього беру проценти, а якщо я

ці гроші вклав у землю, то вона

не є активом. І це ставить селя�

нина в дискримінаційні умови. 

Інноваційно�інвестиційна

привабливість буде, коли на

вкладені активи ми в рівній част�

ці отримуємо кінцевий результат.

Якщо у нас сьогодні у народному

господарстві на задіяні активи

отримується 7,5% доходу, а в

сільському господарстві – 1%, то

я буду вкладати ці активи в те ви�

робництво, яке є більш доход�

ним. Це природно. А ми землю

досі не вважаємо активом, не пе�

редбачаємо отримання доходів у

плануванні. Через це селянин

сьогодні має вдвічі нижчу опла�

ту, ніж по народному господар�

ству. І сьогодні сільгоспвироб�

ництво, наприклад, за минулий

рік отримало 5 млрд. прибутків,

а банківська діяльність – 7,5

млрд. чистих прибутків. І, зда�

ється, діяльність в банку та в

АПК – за обсягами, за кількістю

задіяних людей – зовсім різні ве�

личини. Але банки мають більші

прибутки. І так, на жаль, село

всюди на останньому місці. 

Я не прихильник того, щоби

дрібнити поля на ділянки, роби�

ти парцелізацію. Звичайно, хто

хоче – хай забирає, але вписуєть�

ся в загальні правила, а вони ма�

ють бути відпрацьовані: напри�

клад, графік виділення землі в

сільському населеному пункті.

Але не порушуючи масиву. По�

чинати треба з лісу, а не з центру.

Звичайно, тоді може бути виділе�

но не гектар, а, скажімо, п'ять. 

Усе це у нас було і  є  від�

працьовано. Але немає політич�

ної волі, настирливості та розу�

міння необхідності втілення цих

напрацювань. 

А як сьогодні можна ви�
правити цей відхилений

рух земельної реформи?
– Ми, і особливо – наші чинов�

ники, доки грім не гряне, не пе�

рехрестяться. Сьогодні ми всту�

пили до СОТ. І тепер вони поба�

чать, що ті реформи, які були за�

плановані, вони були правильні

за своєю ідеєю. Тому що ми ра�

ніше почали реформування і зе�

мельних відносин, і оцінки зе�

млі, аніж прибалти, болгари,

словаки. Але вони вже давно пі�

шли вперед, а наші чинили опір і

«заговорили». 

Так от зі вступом до СОТ ми

їхні правила мусимо освоїти, пе�

ренести сюди. 152 країни грають

за одними правилами, а ми за ін�

шими – це нонсенс. Якщо ці

правила поширюються на нас, то

ми маємо йти назустріч проце�

сам, які на нас насуваються.

Причому надолужувати те, що

пропустили. Інакше життя вики�

не нас на узбіччя. І, коли ми ці

правила цивілізовано впровади�

мо в себе, тоді скажуть, що наука

мала рацію. Тому що вони ще

тоді пропонували побудувати

ринкові відносини земельного

змісту. Я думаю, що цього року,

максимум у наступному, ми ма�

ємо завершити ті реформи.

Отже, яким Ви бачите
розвиток ринку землі?

– Перше – це розуміння ринку

землі. Це не тільки купівля�про�

даж. Це лише сегмент ринку,

причому не першочерговий. На�

самперед – треба оцінити цей

ресурс для того, щоб він став ак�

тивом.
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САБЛУК 

Петро Трохимович.

Народився 22.06.1941 р. в с.Потоки,
Жмеринського р�ну, Вінницької обл. 
Закінчив в 1963 р. Українську сільсь�
когосподарську академію за фахом
бухгалтер�економіст.
З 1988 – директор, Українського НДІ
економіки і організації сільського гос�
подарства ім. О.Шліхтера (з 2004 р. –
ННЦ «Інститут аграрної економіки»)
УААН. 1994�96 рр. – Віце�прем'єр�мі�
ністр та Перший Віце�прем'єр�міністр
України з питань АПК.
Доктор економічних наук, професор,
академік УААН. Заслужений діяч нау�
ки і техніки України. Має державні на�
городи: Орден «Знак Пошани». Орде�
ни князя Ярослава Мудрого V і IV ст.
Присвоєно звання Герой України
(у 2004 р.)

ОСОБОВА СПРАВА

Петро Саблук: 

«Усіх нас рухає вперед 
Зірку Героя України еконо�

міст�аграрій Петро Саблук от�

римав не одразу. Його пріз�

вище подавали на це високе

звання ще 2001 року, але

сталося так, що нагороду він

отримав за три роки. Тодіш�

ній Президент запросив Пе�

тра Трохимовича разом із ко�

легами по Інституту аграрної

економіки УААН на неофіцій�

ну зустріч, за підсумками

якої і нагородив за трирічну

терплячість. Спершу запро�

понував посаду свого радни�

ка, потім – віце�прем'єр�міні�

стра з питань АПК, а ще че�

рез кілька місяців призна�

чив Першим віце�прем'єром.

ГЕРОЙ УКРАЇНИ

У планах
Держкомзему – 
видати держакти 
до кінця року
Державний комітет України
із земельних ресурсів до
кінця поточного року пла�
нує завершити видачу дер�
жавних актів на право влас�
ності на землю. Про це 21
травня в Києві повідомив
журналістам голова Держ�
комзему України Володи�
мир Воєводін. 
За його даними, нині з 6,9
млн. чоловік, які отримали
сертифікати на право влас�
ності на землю в Україні,
6,3 млн. отримали держав�
ні акти. Він додав, що за�
лишилося видати держак�
ти близько 700 тис. чоло�
вік, а в роботі перебуває
ще близько 360 тис. держ�
актів. 
Пан Воєводін також пові�
домив, що до кінця поточ�
ного року Держкомзем
планує сформувати авто�
матизовану систему веден�
ня державного земельного
кадастру. 
Фінансування розробки ав�
томатизованої системи
здійснює Світовий банк,
який надав Держкомзему
кредит на суму 36 млн. до�
ларів. 
Володимир Воєводін зазна�
чив, що кошти підуть на за�
купівлю техніки і розробку
програмного забезпечення.
При цьому в 2008 р. в Дер�
жбюджеті передбачено 65
млн. грн. на проведення зе�
мельної реформи, частину
яких планується направити
на створення автоматизова�
ної системи. 
За даними відомства, ста�
ном на 1 травня 2008 року
у електронному кадастрі
знаходиться 10,8 млн. запи�
сів, до державного реєстру
земель внесено 7,4 млн. зе�
мельних ділянок.
Довідково. За даними за�
ступника голови Держком�
зему Володимира Кулініча,
по Україні станом на
01.05.2008 за період зе�
мельної реформи за нарос�
таючим підсумком продано
40702 земельні ділянки та
прав оренди на них, за�
гальною площею 23,443
тис. га, на загальну вартість
7756,551 млн. грн., у тому
числі за чотири місяці по�
точного року продано 2038
земельних ділянок та прав
оренди на них, загальною
площею 1783,5 га, на за�
гальну вартість 930 942,77
тис. грн. 
До державного та місцевих
бюджетів від продажу зе�
мельних ділянок та прав
оренди на них надійшло
7411,867 млн. грн., у тому
числі за чотири місяці 2008
року – 878,788 млн. грн.



Друге – на основі цієї оцінки

включити цей ресурс до складу

економічної субстанції. Тобто

щоб земельний, матеріальний,

трудовий ресурси були в своїх

правах однаковими і приносили

прибуток.

Третє – на цю складову пе�

редбачити отримання доходів

нарівні з іншими ресурсами (че�

рез норму прибутку – шляхом

побудови системи ціноутворен�

ня, тобто в ціну обов'язково за�

кладати і вартість землі). Тоді

буде й відповідне ставлення до

використання землі. 

Далі, четверте – іпотека зе�

млі. Якщо у нас сьогодні земля

коштує в межах 12 тис. грн./га за

оцінкою, то помноживши на 42

млн,га виходить 500 млрд грн. –

така ціна наших сільгоспугідь.

Банки дають в заставу до 75%.

Це під 350 млрд грн банки мо�

жуть видати кредит, якби була

прийнята ця схема ринку землі й

пішла іпотека. А у нас якраз дов�

гострокових кредитів більше

року немає, техніки немає. 

П'яте – система оподатку�

вання. Можна об'єднати земель�

ний податок у контексті з при�

бутками. 

Я веду до того, що тільки ви�

рішивши послідовно оті питан�

ня, можна послідовно дійти до

того ринку землі та купівлі�про�

дажу. Тобто процес купівлі�про�

дажу – це завдання порядку дру�

гого десятка, а не першого, як це

ми сьогодні піднімаємо. Загнали

в тінь, цілі райони привласнили,

і там самим повертають нас у

1863 рік, коли треба приймати

закон про відміну кріпосного

права. 

Така схема була передбачена

ще в 1994�95 роках. Розмови�то

повертаються, але ж не дотриму�

ються цієї послідовності змін.

Причому усе це ми повинні ви�

рішити ще в цьому році. Затягу�

вання – це антиселянські дії.

Ви кажете, що не можна
зводити ринок землі до

купівлі�продажу. Але на сьо�
годні отой законопроект про
ринок землі, який подав Каб�
мін, саме на цьому питанні й
зациклився. Трішки далі пішов
депутатський. Як Ви їх оціню�
єте?
– Я оцінюю, що це буде черго�

вий пустий постріл. Тому що під

купівлю�продаж треба спершу

підготувати низку питань, які я

перерахував. У нас яка біда – що

ми тою системою викривили

стосовно сільського господар�

ства об'єктивний економічний

закон. І перше – треба їх вирів�

няти. А тоді вже, приймаючи но�

вий закон, зокрема з підтримки

с/г, на вирівняні економічні за�

кони – вони дадуть користь. А

якщо на викривлені закони

приймати чи закони, чи держав�

ні підтримки, то вони ще більше

викривлять стан справ. 

Закон про ринок землі – це

одних із шляхів розв'язання про�

блеми, але його треба вирішува�

ти в контексті оцінки землі, ви�

рівнювання економічних умов

господарювання, в контексті за�

кону про ціни і ціноутворення, в

контексті законів прямої дії.

Треба прийняти закон про орга�

нізацію і управління аграрним

ринком, про молоко і молоко�

продукти, цукор тощо. Тобто

треба наступати по всіх галузях,

а якщо лише довкола цих двох

законів, то ми наробимо ще

більше шкоди. 

Наприклад, за нашими підра�

хунками, ми і за викривлених

щодо села економічних законів

недоплачуємо селянину 900�1000

гривень на 1 га. А зараз скрізь до�

водять, що ми селу допомагаємо. 

Так от, щоб забезпечити пріо�

ритетність села, треба насампе�

ред віддати ту тисячу гривень на

гектар – через систему ціноутво�

рення, стимулювання виробниц�

тва на паритетних умовах. А тих

100 на зернових чи 560 на буряку

– треба давати зверх. Інакше –

це часткове відшкодування недо�

плат. 

Але чиновники цього не від�

чувають. І в Європі, в Росії на�

ших людей працює близько 7

мільйонів. Розлізлися, як мише�

нята країнами Європи, за Шев�

ченком. Вони пішли в ті СОТів�

ські правила, і там тепер виро�

щують картоплю, полуницю,

свиней. І звідти тягнуть нам

м'ясо, що є ганьбою для нас, бо

землі такі – що тільки не лінуй�

ся випасати і припинати. Люди

тікають від наших недолугих за�

конів. 

В Європі якщо земля не при�

носить 500 євро/га, то вона не

обробляється, стоїть порожня, їм

навіть платять: мовляв, не вмієш

господарювати, то не муч землю,

у них же перевиробництво. Для

наших умов – це має бути при�

буток щонайменше 3 тис.

грн./га. А 3 тис. грн. помножити

на 42 млн. сільгоспугідь – це має

бути отримано від землі 126 млрд

прибутку. 

Ви кажете, що наше село
ніяк не може за прибут�

ками наздогнати Європу. То у
нас іще ж обхідними маневра�
ми змінюють цільове призна�
чення сільгоспугідь. І вже по�
ширюються такі розмови, на�
віть з вуст науковців�земельни�
ків, що це не так і погано, бо,
мовляв, у нас відсоток сіль�
госпземель настільки великий,

що її не вистачає для виробни�
чого будівництва, розвитку ін�
дустрії…
– Треба масштабніше дивитися

на ці процеси. Біда в тому, що ін�

коли навіть науковці з високими

званнями лізуть в ту сферу, в якій

не тямлять. Якщо ти навіть ака�

демік від земельних питань, то

чого ти втручаєшся в економіку,

не знаючи її процесів? 

А я два тижні тому чув, що

наші «експериментатори» запро�

понували вже робити із сала со�

лярку. І на цей процес треба по�

дивитися з двох боків, тому що

топитимуть жир, буде солярка, та

їздити буде той, хто й досі їздив.

А той, хто був голодний, як не їв

сала, так і не їстиме. У світі голо�

дує близько мільярда людей.

Може, ту землю – краще під зер�

нові. 

Бо потенціал України – году�

вати мільярд. Вибачте за фанта�

зію, я це доводжу тому, що Бель�

гія, площа якої становить 1/40

України, і має 10,6 млн. населен�

ня, годує себе чотири рази. Тобто

годує 40 мільйонів. Раз з'їдає, а

три – продає. Так само і Данія,

Голландія. Нам треба думати про

те, щоб земля запрацювала на

повну потужність. Природно,

коли ми це робитимемо, то

з'явиться і доход, і нормальний

рівень життя, і ми вийдемо до

числа країн�лідерів. Нам треба

затвердити національну ідею в

цьому напрямі. 

Петре Трохимовичу, по�
вернімося ще до питання

продовольчої безпеки. На
Вашу думку, яким має бути
співвідношення продовольчих
культур та технічних для утри�
мання балансу продовольчої
безпеки України?
– Якщо говорити про відсотки,

то ми використовуємо потенціал

земельних ресурсів від 25 до

30%. Решта не задіяні або спря�

мовані на марнотратство – від�

дачі з точки зору прибутку не�

має. Якби ми, скажімо, по зерну

отримували 100 млн тонн зерна

(а воно також іде на біопаливо),

то на внутрішні потреби нам

треба 142 кг на людину, тобто в

межах 7 млн. тонн. На відно�

влення тваринництва – 30�37

тонн, ще на насінництво... За ве�

ликим рахунком, нам цілком до�

статньо, щоб задовольнити вну�

трішні потреби, щонайбільше –

40 млн. тонн. А якщо 100 отри�

мати, то 60 можна продавати й

виходити на експорт. І тоді ми

маємо порахувати. Чи вигідніше

нам продавати в Африку чи

Азію, чи вигідніше переробити

на біопаливо. 

Якщо сьогодні ми сіємо 1,5

млн. га ріпаку (це гарний попе�

редник), я дуже задоволений

тим, що зараз все більше висі�

вається сої. Річ у тім, що 1 га сої

заміняє 3 га такої високобілко�

вої культури, як горох. І, якщо

ми півтора мільйони сіємо ріпа�

ку, весь його експортуємо, ми

вийшли на перше місце за посі�

вами, то мене це також як еко�

номіста не влаштовує. Я вважаю,

що ми не повинні продавати

його сировиною – ми маємо

його переробляти і продавати

біопаливом. 

Яке приблизно співвідно�

шення? Треба зважити всі потре�

би, але я не допускав би більше

20�30%. Колись технічні культу�

ри стимулювалися додатково

державою. Тут безпека має бути

гарантована, без сумніву. Колись

у сербського президента Міло�

шевича було гасло, що я нікого

не боюся, бо в мене є дворічні

запаси зерна. А ми намагаємося

забезпечити бодай на півроку. 

А яким чином можливо
припинити безконтроль�

не та безгосподарське земле�
користування в Україні, що
сформувалося внаслідок мора�
торію на купівлю�продаж зе�
мель сільгосппризначення?
Адже використання землі пе�
реважно орендарями, яким
байдужа її доля по закінченні
договору оренди, призводить
до її цілковитого виснажен�
ня…
– Припинити це можна тільки

економічними справедливими

методами. Сама оренда – це ко�

роткострокова експлуатація: ви�

тиснути якнайбільше, не давши

землі нічого. Якби ця земля була

у власності або в довгостроковій

оренді, то користувач думав би і

про завтрашній день. 

Але ж до власності нам,
схоже, ще довго…

– Так отож треба, щоб депутати

прийняли перелік необхідних за�

конів. Сьогодні земельні пробле�

ми загнали в глухий кут усі інші

реформи: економічні, господар�

ські, фінансові. 

Прийняли закон про по�
силення відповідальності

за земельні порушення, але ж
як її можна посилити, коли у
нас в кожному регіоні коруп�
ція? То що ж виходить: усе, про
що ми з Вами говорили, –  уто�
пія?
– Корупція страшна. У державі

має бути диктатура: треба підко�

ритися економічним законам.

Не переможемо ми корупцію

заборонними заходами. Мають

бути правила гри. Якщо на оди�

ницю авансованого капіталу по

народному господарству 10 копі�

йок стартових, то ці 10 копійок

мають бути для всіх і для вся. Де

б ти не працював: у банку, в тор�

гівлі – 10% зиску. А зверх 10 ко�

пійок – це вже надприбутки, там

інша система оподаткування, ре�

гулювання. І це має бути прави�

ло для всіх. А у нас поки що так:

хто ближче до корита, той бере

не 10%, а 300%. У всьому світі

ринкова економіка регулюється

державою: через ціни, товарні ін�

тервенції тощо.

Чи можуть сьогодні агра�
рії обійтися без позик із

банківськими надпроцентами? 
– Не можуть. По�перше, специ�

фіка аграрного виробництва – це

сезонний характер. І мати у себе

власні ресурси на максимальні

ресурси від весни до осені чи

навпаки – нерозумно. Під цей

сезонний розрив увесь світ при�

думав кредити. 

Але треба зробити так, щоби

банківська система не замикала�

ся на собі. Кредити мають вида�

ватися диференційовано, в дея�

ких випадках мають бути пільго�

ві кредити (наприклад, на пого�

лів'я худоби). 

Свого часу нобелівський лау�

реат фінансист, професор Юнус

Мухаммед, який отримав цю

премію не за розвиток кредитної

кооперації, а за боротьбу з бідні�

стю. Що він запропонував? Він,

коли йшов на роботу, то бачив,

як лежать голодні опухлі селяни.

Поїхав у село – побачив, що там

нічого не росте, бо нема води.

Тоді він узяв кредит і зробив у

цій пустелі свердловини. Але він

домігся, щоби віддавали цей

кредит самі селяни, які його й

«проїли». Він згрупував людей у

ланки по 10 чоловік і домігся,

щоби банк давав кредит за кру�

говою порукою. І цей механізм

допоміг збільшити врожайність

у вісім(!) разів. І це пішло по всій

країні.

Наші банки теж мають шу�

кати якість аналогії щодо села.

У деяких випадках – надавати

безпроцентні  кредити.  Тоді

люди зможуть і приміщення під

корів придбати, і доїльний апа�

рат. Сьогодні молоко прийма�

ють лише від великих підпри�

ємств. А треба виготовити й такі

апарати, щоб їх могла викори�

стовувати і бабця на одній коро�

ві, щоб молоко могли приймати

і в людей. 

І тоді буде і м'ясо, і молоко, і

робочі місця на селі. 

АГРОПРОФІ
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Одне втратили.
Інше набули
СКАСУВАННЯ пільгового ак�

цизного збору за ініціативи Мін�

фіну у 2004 р. на спирт технічний,

оцет, парфуми, концентрат хме�

лю, спиртовані соки тощо приз�

вело до негативних наслідків. Зо�

крема, натуральний оцет зник із

ринку, натомість маємо частково

імпортний та вітчизняний оцет

столовий з розведеної синтетич�

ної льодяної кислоти; маємо ім�

портні парфуми; повністю при�

пинено виробництво соків спир�

тованих та концентрату хмелю.

Неодноразові законодавчі ініціа�

тиви Мінагрополітики щодо ви�

користання спирту за пільговими

ставками для  виробництва оцту

спиртового, парфумів, спирту пи�

тного, екстракту хмелю спирту не

здобули підтримки.

Для часткового заміщення

втрачених обсягів концерном

«Укрспирт» розроблено та органі�

зовано виробництво побутової

продукції  в потоці на шести

спиртових заводах (2004 – 0,06

млн. дал, 2005 – 2,3 млн. дал,

2006 – 2,5 млн. дал, 2007 – 2,2

млн. дал). Це омивачі скла, орга�

нічні розчинники, розчинники

для офсетного друку, розпалювачі

для камінів, добавки до бензинів

тощо.

Що наразі маємо
ЗА 4 МІСЯЦІ поточного року ви�

роблено спирту 8,8 млн. дал, а це

94% до відповідного періоду 2007

року. На працюючих 46 спирто�

вих заводах у січні�квітні 2008

року маємо завантаженість по�

тужностей з виробництва спирту

менше 30%; 17 спиртових заводів

не виробляли спирту взагалі.

В результаті, на чверті підпри�

ємств не відбувається своєчасної

виплати заробітної плати, зростає

кредиторська заборгованість

тощо. 

На думку фахівців, однією з

причин зниження ефективності

роботи більшості державних

спиртових заводів є проблеми в

отриманні кредитних ресурсів

для закупівлі сировини, палива,

проведення модернізації. Оскіль�

ки майно державних спиртових

заводів віднесено до переліку ці�

лісних майнових комплексів, які

не підлягають приватизації, від�

повідно немає можливості здій�

снювати його заставу для отри�

мання кредитів. Лише за рахунок

частини майна, яке не включено

до цілісних майнових комплексів

та залишків готової продукції, і

здійснюється кредитування цих

підприємств. 

Резервом забезпечення фі�

нансової стабільності підпри�

ємств є повернення ПДВ за від�

вантажену на експорт продукцію.

Станом на 1 травня 2008 року за�

боргованість становила 30 млн.

гривень. І це при тому, що спирт

від спиртового заводу до кордону

йде під супроводом митної служ�

би. Завдяки неодноразовим звер�

ненням Мінагрополітики до ДПА

питання частково вдалося врегу�

лювати. Так, у першому кварталі

цього року повернуто 12 млн.

грн., а за 2007 рік було повернуто

12 млн. за весь рік.

Фахівці галузі вважають до�

цільним запровадити спрощений

порядок відшкодування ПДВ

спиртовим заводам, що дасть

змогу використовувати кошти

для розрахунків із виплати заро�

бітної плати, податків, інших

обов'язкових платежів та закупів�

лі сировини та збереження ек�

спортного потенціалу.

…біоетанол –
окремо
ВПЕРШЕ в СНД у 1998 році ДК

«Укрспирт» організував проми�

слове виробництво ВКД (високо�

октанова кисневмісна домішка,

аналог біоетанолу) на Барському

спиртовому заводі  за  ТУ

30193376.001, розробленим Укр�

НДІспиртбіопрод. Відтоді на 11

спиртових заводах було виробле�

но понад 54 тис. тонн ВКД. До

цього часу на підприємствах у за�

лишку знаходиться 442 тонни

ВКД, виробленого в 2004 році, за

ціною близько 3,8 грн. за 1 літр.

Для стимулювання вироб�

ництва сумішевих бензинів був

прийнятий Закон України «Про

внесення змін до деяких законів

України щодо стимулювання ви�

робництва бензинів моторних су�

мішевих» про запровадження

тільки пільгових ставок акцизно�

го збору на бензин сумішевий.

Але розвиток виробництва сумі�

шевих бензинів не мав підтрим�

ки серед вітчизняних нафтопере�

робних заводів. Основною ж

причиною, на думку фахівців

Мінагрополітики, яка стримала

формування ринку ВКД, стала

відсутність обов'язкового вико�

ристання ВКД при виробництві

сумішевих бензинів.

Мінагрополітики неоднора�

зово ініціювало прийняття у

Верховній Раді України відповід�

них законопроектів, але вони не

були підтримані. Закон «Про ро�

звиток виробництва та спожи�

вання біологічних видів палива»,

підготовлений Г.Калетником,

був прийнятий Верховною Ра�

дою, але не підписаний Прези�

дентом України. 

На сьогодні у Верховній Раді

зареєстровано законопроект де�

путата В.Пашинського № 1114

«Про внесення змін та доповнень

до деяких законодавчих актів Ук�

раїни щодо сприяння викори�

станню біологічних видів пали�

ва». Ним передбачено обов'язко�

ве застосування біоетанолу при

виробництві біопалив, пільгові

ставки акцизного збору, врегульо�

вується питання вексельного за�

безпечення та денатурування

бензином при  поставці на ек�

спорт. Надання права виробниц�

тва біоетанолу підприємствами

різної форми власності. 

Сьогодні чотири спиртові за�

води (Барський, Лохвицький, Лу�

жанський, Гайсинський) мають

можливість виробляти 36 тис.

тонн біоетанолу за рік. При залу�

ченні 102 млн. грн. можливе

збільшення потужностей на цих

підприємствах до 60 тис. тонн на

рік. За рахунок 160,2 млн. грн. ін�

вестиційних коштів ще на 6 спир�

тових заводах (Андрушівському,

Жовтневому, Івашківському, Три�

ліському, Наумівському, Хорос�

тківському) можна розпочинати

виробництво ще 114 тис. тонн на

рік.  3.  На Тростянецькому,

Кам'янському,  Попівському

спиртових заводах із залученням

коштів обсягом 88 млн. грн. бу�

дуть введені потужності в сумі 45

тис. тонн за рік. 

За умов бюджетного або інве�

стиційного фінансування загаль�

на потужність усіх підприємств�

виробників біоетанолу на кінець

2010 року становитиме 218 тис.

тонн. Але ці дані наводяться вже

не перший рік, і чи буде справа

зрушена з місця в поточному

році, це ще питання.

Враховуючи обмежені ресур�

си меляси, яка є основною сиро�

виною для виробництва біоета�

нолу, частина спиртових заводів

буде переведена на виробництво

біоетанол�сирцю з зерна, який

надалі буде перероблятися на біо�

етанол. Водночас, знову виникає

питання, наскільки затребуваним

буде такий етанол, адже вартість

сировини займає близько 70%

вартості продукту 

Конкуренто+
спроможна 
продукція
ЗА ДАНИМИ Мінагрополітики,

потреба в спирті етиловому для

виробництва алкогольних напоїв

у найближчі роки становитиме 22

млн. дал. Потужності 46 спирто�

вих заводів, які вироблятимуть

спирт для харчових потреб, при

95% завантаженні становитимуть

близько 30 млн. дал. Для цього

необхідно переробляти близько

800 тис. тонн зерна. Надлишки

виробництва експортуватимуть�

ся. На виробництво біопалив та

спиртовмісної продукції пра�

цюватимуть мелясні спиртові за�

води.

Але на сьогодні етанол з ла�

тинської Америки, Австралії на�

багато дешевший. І чи не ста�

неться так, що через 5 років за со�

тівськими угодами він хлине в

Україну. 

Враховуючи це, наказом Мі�

нагрополітики від 16 жовтня 2007

року № 738 затверджено Програ�

му розвитку спиртової галузі на

2007�2011 роки, яка системно

визначає вирішення проблем,

пов'язаних з організацією вироб�

ництва біоетанолу, біопалив, до�

бавок на основі біоетанолу, роз�

ширення сфери використання

спирту етилового, виробництво

біогазу та кормопродуктів із ви�

користанням післяспиртової бар�

ди, запровадження ресурсо� та

енергозберігаючих технологій.

Підприємства, обладнання

яких морально та фізично зноше�

не, та які не забезпечують випуск

конкурентоспроможної продукції

та не забезпечені ринком збуту,
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ Багато спирту не буває
Уникнути 
дублювання
Верховна Рада України

прийняла за основу про�

ект закону «Про внесення

зміни до Закону «Про

рибу, інші водні живі ре�

сурси та харчову продук�

цію з них». 

Проект містить пропозицію
щодо вилучення із Закону
«Про рибу, інші водні живі
ресурси та харчову про�
дукцію з них» визначення
терміну «партія харчової
продукції» (ст.1), а також
слів «сертифіката відповід�
ності чи свідоцтва про виз�
нання в Україні іноземного
сертифіката (для імпорто�
ваної продукції)» та «сер�
тифікат відповідності чи
свідоцтво про визнання
іноземного сертифіката»
(статті 8 та 10).
Законопроект (№2297)
підготовлено з метою
«уникнення дублювання
термінів, оскільки визна�
чення поняття «партія хар�
чової продукції» містить
Закон «Про безпечність та
якість харчових продук�
тів», а також з метою «гар�
монізації національного
законодавства у сфері са�
нітарного, ветеринарного
та фітосанітарного регулю�
вання відповідно до вимог
законодавства ЄС і поло�
жень Угоди Світової орга�
нізації торгівлі щодо
сприяння розвитку вільної
торгівлі та застосування
санітарних і фітосанітар�
них заходів».

Припинити 
полювання
Заборонити полювання в
Україні протягом 3,5 років
– з такою пропозицією, ви�
словленою в проекті Закону
«Про мораторій на полю�
вання (до 2012 року)», ви�
ступив народний депутат
Валерій Коновалюк. 
У законопроекті, зареєстро�
ваному 16 травня ц.р. за
№2490, запропоновано
зробити виняток лише для
проведення наукових та
біотехнічних заходів, що,
на думку автора, сприяти�
ме відновленню природних
ресурсів та охороні рідкіс�
них, занесених у Червону
книгу тварин.
Прийняття законопроекту,
спрямоване на поліпшення
раціонального використан�
ня та охорону природних
ресурсів, у тому числі, тва�
ринного світу; дасть мо�
жливість активізувати захо�
ди з охорони тваринного
світу та рідкісних видів;
відповідає інтересам дер�
жави, переконаний пан Ко�
новалюк. 

…розвиток виробництва
сумішевих бензинів не
мав підтримки серед
вітчизняних нафтопере�
робних заводів. Основ�
ною ж причиною, на
думку фахівців Мінагро�
політики, яка стримала
формування ринку висо�
кооктанових кисневих
домішок, стала відсут�
ність обов'язкового їх
використання при ви�
робництві сумішевих
бензинів…



підлягають перепрофілюванню

на випуск продукції, яка не мі�

стить спирту, або підлягають лік�

відації за умови реалізації основ�

них засобів на конкурсних заса�

дах. Для цього їх необхідно ви�

ключити з переліку цілісних май�

нових комплексів, які не підляга�

ють приватизації. 

Також Мінагрополітики нео�

дноразово ініціювало питання

приватизації лікеро�горілчаних

заводів, частка яких у загальному

обсязі виробництва горілки ста�

новить 6,5%. В Україні вироб�

ництво горілки у 2007 році стано�

вило 37 млн. дал, на підприєм�

ствах державної форми власності

виготовлено 2,4 млн. дал, що ста�

новило 6,5% від загального ви�

робництва.

Облік 
не лише спирту
ЩОБ посилити державний кон�

троль за обліком етилового спир�

ту, який направляється для ви�

робництва продукції органічного

синтезу, за рахунок власних кош�

тів на Довжоцькому спиртзаводі

встановлено електронні лічиль�

ники обліку спирту. Передбачено

установку таких лічильників на

Марилівському спиртовому заво�

ді. Для впровадження системи

електронного обліку обігу спирту

потреба в бюджетних коштах ста�

новить близько 40 млн. грн., в

тому числі у 2009 році – 20 млн.

гривень. Ця пропозиція підтри�

мана Міністерством фінансів та

Державною податковою адміні�

страцією України.

Водночас підприємства Дер�

жавного концерну «Укрспирт»

постійно знаходяться в полі зору

контролюючих органів. Зокрема,

повне охоплення перевірками

підприємств та апарату концерну

ГоловКРУ України провело у 2005

році, у 2006 році. Сьогодні впро�

довж місяця проводиться пере�

вірка за період 2006�2007 років.

Звідси і кадрові перестанов�

ки: на заводах, що ефективно

працюють, плинність кадрів не

висока. Керівники державних

підприємств спиртової галузі

призначаються головою концер�

ну «Укрспирт» на підставі укла�

дення з ними контрактів за пого�

дженням з ОДА, Мінагрополіти�

ки, а в 2007 році – за погоджен�

ням з Кабміном.

Протягом 2006�2008 року за

неефективне використання дер�

жавного майна і прибутку, допу�

щення заборгованості перед бю�

джетом та з виплати заробітної

плати  за поданням обласних дер�

жавних адміністрацій звільнено 7

керівників державних підпри�

ємств.

Законодавче 
забезпечення 
розвитку 
спиртової галузі
ДЛЯ ТОГО, щоб зберегти вироб�

ничий потенціал та створити умо�

ви для ефективної роботи спирто�

вої галузі, розроблено проекти до�

кументів, які Мінагрополітики

просить членів комітету доопра�

цювати та сприяти у прийнятті.

1. Проект Закону України

«Про внесення зміни до статті 14

Закону України «Про державне

регулювання виробництва і обігу

спирту етилового, алкогольних

напоїв та тютюнових виробів»

поданий нещодавно Урядом на

розгляд Верховної Ради України в

частині демонополізації експорту

спирту.

2. Проект Закону України

«Про внесення змін та доповнень

до деяких законодавчих актів Ук�

раїни щодо сприяння викори�

станню біологічних видів пали�

ва», який передбачає надання

права виробництва біоетанолу

суб'єктам господарювання різних

форм власності, обов'язковість

використання біоетанолу в сумі�

шевих паливах, виробництво біо�

палив, пільгове оподаткування

акцизним збором. 

3. Проект Закону України

«Про внесення змін до деяких

законів України про оподатку�

вання, виробництво та обіг пі�

дакцизних товарів», який перед�

бачає організацію виробництва

та реалізації спирту етилового

питного, запровадження пільго�

вих ставок на спирт для вигото�

влення оцту спиртового, парфу�

мів, екстракту хмелю, спирту

технічного.

4. Проект Закону «Про вне�

сення змін до деяких законів

України щодо операцій з да�

вальницькою сировиною у зов�

нішньоекономічних відноси�

нах», який передбачає можли�

вість закупівлі нерезидентом на

території України сировини для

виробництва спирту за іноземну

валюту. 

5. Проект Закону «Про вне�

сення змін до деяких законів Ук�

раїни (щодо приватизації держав�

ного майна», який передбачає

особливий порядок приватизації

підприємств лікеро�горілчаної та

спиртової галузі.

6. Проект Закону «Про вне�

сення змін до закону України про

оренду державного та комуналь�

ного майна», який передбачає

подовження терміну оренди дер�

жавного майна.

7. Підтримати пропозиції

щодо включення до проекту За�

кону України «Про державний

бюджет України на  2009 рік» в

частині фінансування на рекон�

струкцію спиртових заводів на

виробництво біоетанолу в сумі

190 млн. грн. та на впровадження

електронного обліку обігу спирту

40 млн. гривень. 
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тел./факс (044) 236�02�08 або пишіть: info@agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2008�й рік 

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

Інформацію для Голови!

Наш
індекс:98990

Передплата на український тижневик ділової інформації – газету
«АГРОПРОФІ» триває. Ми ставимо за мету заповнити вакуум
ОПЕРАТИВНОЇ, ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ БЕЗ ПОЛІТИКИ 
для фахівців АПК, які приймають рішення: керівників і менеджерів,
власників та інвесторів. Наша інформація стане в пригоді і студентам
вищих навчальних закладів, науковцям.
Передплатити нашу газету ви можете у будь�якому відділенні УДППЗ
«Укрпошта» за Каталогом. Вартість передплати у II півріччі 2008 року 
на 1 місяць – 14,84 грн. + приймання передплати (0,55�1,60 грн.).
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію, до того ж – 
з будь�якого місяця та на будь�який термін за договором. Вартість
редакційної передплати у II півріччі 2008 року на 1 місяць – 14,80 грн.

Фермерам – 
садиби?
Передано на розгляд проект За�
кону «Про внесення доповнення
та зміни до статті 38 та розділу Х
Земельного кодексу України
(щодо відокремлених садиб
фермерів)». Його зареєстровано
20 травня ц.р., за №2516 народ�
ними депутатами Михайлом
Сиротою та Сергієм Терещуком. 

Оптову торгівлю 
цукром – без ліцензій
Комітет ВР України з питань про�
мислової і регуляторної політики
та підприємництва пропонують
відхилити проект Закону «Про
внесення змін до статті 9 Закону
України «Про ліцензування пев�
них видів господарської діяль�
ності» (щодо оптової торгівлі
цукром), поданий народним де�
путатом України Петром Писар�
чуком (№2344).
Метою законопроекту є легалі�

зація оптової торгівлі цукром на
внутрішньому ринку, визначен�
ня стабільних правил діяльності
на ринку та недопущення тіньо�
вого обігу цукру.
Однак члени Комітету, розгля�

нувши зазначений законопро�
ект, зауважили, що питання ста�
більного забезпечення потреб
внутрішнього ринку цукром ре�
гулюються Законом України
«Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру»,
тому запровадження ліцензу�
вання оптової торгівлі цукром як
ще одного важеля державного
регулювання є недоцільним та
може призвести до надмірної
зарегульованості цього виду
господарської діяльності. 

Корупції 
на землі не місце
У Верховній Раді зареєстровано
проект Закону «Про внесення
змін до Земельного кодексу Ук�
раїни» (щодо запобігання ко�
рупційним діянням та хабарниц�
тву у сфері земельних відно�
син). Ініціаторами законопроек�
ту, зареєстрованого 20 травня
ц.р. за №2517, виступили Вале�
рій Бевзенко, Євген Сігал, Сергій
Терещук та Юрій Кармазін. 

Підприємства, обладнан�
ня яких морально та фі�
зично зношене, та які не
забезпечують випуск
конкурентоспроможної
продукції та не забезпе�
чені ринком збуту, підля�
гають перепрофілюван�
ню на випуск продукції,
яка не містить спирту,
або підлягають ліквідації 



Наталія Тарченко

Корова сита – 
молока багато 
БАГАТОРІЧНИМ досвідом робо�

ти ЗАТ «Племзавод Агро�регіон»

Юрій Карасик як керівник гос�

подарства відверто ділився з чле�

нами Координаційної ради на те�

ренах господарства в селі В.Олек�

сандрівка Бориспільського райо�

ну Київської області.  

Нині ЗАТ «Племзавод Агро�

регіон» має 53 тис. га землі, а ще

торік було трохи більше 16 тисяч.

Утримує 1800 корів, 20000 сви�

ней. Працює ЗАТ в Житомирсь�

кий, Чернігівській та, звісно, Ки�

ївській областях. Зі слів Юрія

Карасика, політика і стратегія

компанії – використати в тварин�

ництві всі комплекси та ферми,

які існують. Нового нічого не бу�

дується навмисно.  Такий от

принцип – взяти максимум із

того, що є в наявності. 

– Маємо чудовий молочний

комплекс в Червоноармійському

районі Житомирської області. В

старі приміщення приносяться

нові генетика, кормова база, тех�

нології. А також – високі зарпла�

ти та професійні працівники.

Ферми розташовані недалеко від

населених пунктів, де живуть фа�

хівці. Умови праці і заробітна пла�

та завжди були хорошими, тому в

господарстві існують цілі династії. 

Ферма є одночасно і племза�

водом. Невдовзі тут буде утриму�

ватися 10000 корів. 

Досягати цього всього було

непросто – бізнес�плані з тварин�

ництва довелося захищати перед

інвесторами тричі. Бо вони зав�

жди ставили одне й те саме питан�

ня: «Чому саме тваринництво?», –

розповідає Юрій Михайлович. 

На щастя, зараз за підтримки

Мінагрополітики справа зрушила

з місця. Коли 8 років тому госпо�

дарство мало лише 2000 га землі та

200 корів, Юрій Мельник, ниніш�

ній міністр аграрної політики, до�

поміг із придбанням нетелів. Саме

це стало поштовхом у розвитку

господарства. 

Якщо ж говорити про кредити,

то, як стверджує Юрій Карасик, в

міжсезоння тваринництво додат�

ково дає від 7 до 15% прибутку на

гроші, що надходять. У разі зняття

мораторію на продаж землі, люди,

в першу чергу, пропонуватимуть

свої ділянки саме таким господар�

ствам, як «Агро�регіон». Тому що

бачать: тут займаються тварин�

ництвом, інфраструктурою, гос�

подарство «прив'язане» до села. 

У власному селекційному цен�

трі були отримані такі породи ко�

рів, як червоно�ряба та чорно�

ряба. Через дефіцит поголів'я ВРХ

в Україні  господарство створило

дві спеціальні ферми із закупівлі

молодняку в населення на Жито�

мирщині та Чернігівщині. Плану�

ється також закупівля 2 000 голів

нетелів та відкриття ще 4�5 молоч�

них комплексів по 500�700 корів

кожен. Наприклад, на одній фермі

в В.Олександрівці Бориспільсько�

го району в цьому році планують

надоїти 8000 літрів молока на ко�

рову. Симентали на Житомирщи�

ні та Чернігівщині становлять ос�

нову виробництва молока й м'яса. 

До того ж, невдовзі будуть від�

криті два свинокомплекси в Жи�

томирській області, два відновле�

но в Чернігівській. Згідно з бізнес�

планом, треба вийти на рівень ви�

робництва у 100 тис. тонн м'яса за

рік.  Одна тварина за 5,5 місяців

відгодовування досягає ваги 105�

110 кг. І все це – в старих, але доб�

ре відремонтованих, приміщен�

нях, із застосуванням досить про�

стої, але ефективної технології.

Під час  роботи постійно прохо�

дять консультації із Інститутом

свинарства. 

Особлива увага приділяється

кормовій базі. Зокрема, заготівля

сіна як одного з найважливіших

чинників високої якості та еколо�

гічності отримуваного молока ста�

ла більш продуктивною завдяки

використанню валковача та двох

пресів. 400�500 кг сировини пресу�

ється у рулон, що перев'язується

шпагатом. За допомогою розкида�

ча ці рулони можуть перегортатися

та сушитися. Як сировину для сіна

використовують багаторічні трави:

злакову люцерну та суміші. Для сі�

нажу – переважно люцерну. Спів�

відношення силосу та сінажу на

сьогодні становить 1:3. Запланова�

но вийти на показник 1:1. Адже ві�

домо, що чим більше сінажу – тим

краще, тому в перспективі мають

намір – вийти на рівень 1/4:3/4.  

Щодо продуктивності, то з

першого укосу в В.Олександрівці

запланували заготувати 1100 тонн

сіна та 400 тис. тонн сінажу за до�

помогою шести пресів. Продук�

тивність роботи одного пресу за

добу – 50 тонн. Робота із заготівлі

кормів, особливо з люцерною, йде

переважно вночі. 

Цього року в компанії

АМАКО придбали 2 самохідні

оприскувачі, обладнані системою

GPS. Одна така машина за ніч

може обробити 400�500 га. 

– На сьогодні без технічного

прогресу про якесь інвестування

навіть не можна вести мову, –

резюмує Юрій Михайлович. 
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НОВИНИ ï СТИСЛО Взяти максимум із того,

техніка, технології та 

ДОСВІД Минулої п'ятниці фахівців АПК зібрало перше за нового уряду
виїзне засідання Координаційної ради з питань аграрної політики при
Кабінеті Міністрів України. Проходило воно на базі ЗАТ «Племзавод «Агро�
регіон» – одного з флагманів генетичного потенціалу ВРХ в Україні та
компанії «АМАКО» – одного з лідерів з впровадження ресурсозберігаючих
технологій та інвестування сільгоспвиробництва. Мета проведення такого
заходу – продемонструвати приголомшливі результати об'єднання зусиль
двох компаній. А також довести на практиці, що не треба вигадувати щось
нове, варто максимально скористатися тим, що є в наявності.

Учасники виїзного засідання Координаційної ради з питань аграрної політики при Кабміні 
другу частину заходу провели на території агротехнологічного центру компанії АМАКО на Київщині

Біопаливо не винне. 
Майже
На думку експертів Міністерства
сільського господарства США
(USDA), головними чинниками,
які сприяють зростанню світо�
вих цін на продовольство
останніми роками, стали стрім�
ке здорожчання нафти, зро�
стання світового споживання
продуктів харчування і погода,
тоді як вплив галузі виробниц�
тва біопалива на даний процес
не такий значний. 
У своєму спеціальному звіті
USDA виклав основні факти
впливу перелічених вище чин�
ників на зростання світових цін
на сільгосппродукцію. При цьо�
му експерти підкреслили, що не
закликатимуть до заморожу�
вання існуючих програм по
впровадженню і виробництву
біологічних видів палива, вва�
жаючи, що в довгостроковій
перспективі біопаливо є
необхідним для розвитку світо�
вої економіки. 
За оцінками USDA, різке зро�
стання цін на нафту на світовому
ринку є істотним чинником зро�
стання цін в глобальному розрі�
зі, проте за рахунок біологічних
видів палива світове споживан�
ня нафти вже зараз знизилося
на 1 млн. барелів в день. 

Загострились дебати
про агрополітику ЄС
Зростання глобальних цін на
продовольство додало новий
елемент в затяжні дебати про
сільськогосподарські субсидії в
Європейському союзі: міністри
низки країн ЄС побачили в цьо�
му чергову причину демонтува�
ти систему виплат, яка обхо�
диться в мільярди євро, а при�
хильники цієї системи ствер�
джують, що вона стала потріб�
ніша, ніж раніше, пише 19 трав�
ня International Herald Tribune.
На нараді в Брюсселі група країн
на чолі з Францією підкреслюва�
ла необхідність часткового збе�
реження субсидій, що виплачу�
ються безпосередньо ферме�
рам, в обмін на виробництво та�
кої продукції, як м'ясо.
«Урегулювати кризу через віль�
ну торгівлю неможливо», зая�
вив французький міністр
сільського господарства Мі�
шель Барньє, відкидаючи пози�
цію таких прихильників ринку
як Британія і Данія. Барньє зая�
вив, що продовольча криза
продемонструвала необхідність
Єдиної сільськогосподарської
політики ЄС, яку він назвав на�
ріжним каменем європейської
продовольчої безпеки. Він за�
пропонував експортувати цю
модель, щоб забезпечити про�
довольчу безпеку в інших регіо�
нах світу.
Проте інші члени ЄС, зокрема,
Британія, виступили за надання
ринкам більшої ролі у визна�
ченні того, яка сільськогоспо�
дарська продукція вирощувати�
меться в Європі.



АМАКО: all in one
ПРЕЗЕНТАЦІЮ можливостей

техніки, що нею постачається,

компанія АМАКО влаштувала в

головному офісі групи компаній,

найбільшому на теренах СНД, до

складу якого також входить де�

монстраційний агротехнологічний

центр.  Цей унікальний на сьогод�

ні комплекс потребує окремої роз�

повіді, зважаючи на те, що він

обіймає площу 5,2 га і складається

з двох черг: склади та навчальні

центри, виставковий зал та офісні

приміщення. 

AMAKO – назва�скорочення

(від Аmerican Machinery Company)

– це частина великої групи ком�

паній, яка працює в різних части�

нах світу. Зокрема – в США, на

Середньому Сході, в Африці та

Європі. Компанія представляє

всесвітньо відомих виробників

сільгосптехніки, обладнання, на�

сіння, добрив та засобів захисту

рослин. Вона також має власні за�

води, що виробляють сільськогос�

подарську техніку.  

Серед пропозицій компанії –

сучасні технології з вирощування

сільськогосподарських культур,

найновіша техніка, що комплекс�

но обслуговується, широкий асор�

тимент запчастин, мастильних ма�

теріалів, технічних рідин. І для ро�

боти з новою технікою та застос�

ування передових технологій ком�

панія готує для замовників квалі�

фікованих спеціалістів. 

АМАКО пропонує системи

точного землеробства, розробку

технологічних карт для різних

культур із гарантованим рівнем

рентабельності, високоякісне на�

сіння та мікродобрива, засоби за�

хисту рослин. 

У галузі тваринництва широко

представлені обладнання для сви�

нокомплексів, молочного скотар�

ства та птахівництва, насіннєві

комбікормові заводи. Крім того –

млини і обладнання для перемі�

щення, зберігання та переробки

зерна, системи зрошення та вне�

сення добрив тощо. 

Нові фінансові 
можливості 
АМАКО також пропонує нові

форми фінансового забезпечення

придбання сільгосптехніки – із

залученням міжнародних ресурсів.

Спеціалістами компанії розробле�

ні різні форми продажів – від кре�

диту до лізингу. Серед партнерів –

іноземні банки та експортні аген�

ції таких країн, як США, Франція,

Італія тощо. Купівля може оплачу�

ватися через міжнародні фінансо�

ві програми. 

Ще один метод продажів, не

так давно поширений в Україні,

але давно відомий на заході – це

trade�in. Тобто, коли власник може

обміняти стару техніку на нову. За

стару, належним чином оцінену

фахівцями, пропонують ринкову

ціну. Різниця між старою маши�

ною та новою варіюється у про�

міжку 3�5 років. Завдяки цій про�

грамі парк техніки можна оновити

навіть за відсутності вільних кош�

тів – а це додаткові можливості

для невеликих господарств. Стара

ж техніка якісно поновлюється та

виставляється на продаж із гаран�

тією до одного сезону або року. 

Конкретна техніка
на власні очі 
ЗАСІДАННЯ розпочалося на де�

монстраційному майданчику, де

представник компанії розповів

про виставлену там сільськогоспо�

дарську техніку, – зокрема, ком�

байни та роторні машини. 

Так, був представлений кла�

вішний комбайн  Massey Ferguson

серії MF 7200 Cerea, що має бара�

банно�клавішну систему обмоло�

ту. У нього 8�клавішний соломо�

тряс, найбільша площа сепарації

– 10 м2. Є два барабани для поточ�

ного обмолоту культур. Жатка

може мати розмір 7�9 м. 

Присутні побачили і роторний

комбайн Massey Ferguson серії MF

9690/9790 із гідростатичним при�

водом. Ротор – заввишки 3,5 м,

діаметром 700 мм, нахильною ка�

мерою 1,5 м. До нього може агре�

гатуватися як 8�рядна кукурудзя�

на жатка, так і 12�рядна. Особливо

цікаво те, що цей комбайн облад�

наний зерновою жаткою Power

Flow. І ця обставина робить маши�

ну універсальною. Машина по�

тужністю 380 к.с. має витрати

пального приблизно 9�10 літрів на

гектар. Продуктивність при цьому

на зернових 40�50 га, на кукурудзі

– до 40 га за середньої врожайно�

сті до 100 ц/га. Ця машина здатна

за 2�3 хвилини заповнити бункер

ємністю 12 тис. літрів. 

Цікавий агрегат – амери�

канський самохідний оприскувач

Apache. Він має кліренс 1,06 м,

робочу ширину (розмах) штанг 28

метрів. Використовується госпо�

дарствами, які займаються зерно�

вими, цукровим буряком. Тобто,

культурами, висота яких дає змогу

цим оприскувачам із ними працю�

вати. А от для кукурудзи оприску�

вачам треба мати кліренс 1,4�2 м.

Для цієї культури передбачені

самохідні машини марки Nitro. 

Учасникам засідання було

представлено ще один комбайн

виробництва Massey Ferguson –

серії MF 7274, який є найпродук�

тивнішим для збирання зерно�

вих, особливо дрібнонасіннєвих,

культур. 

Співпраця – 
коли вигідно обом
ОДНИМ із прикладів доброго

партнерства генеральний дирек�

тор компанії АМАКО Віталій

Скоцик назвав кооперацію із ЗАТ

«Племзавод «Агро�Регіон». 

Співпраця почалася із декіль�

кох зустрічей з керівником госпо�

дарства, на яких обговорили за�

гальні напрямки розширення

співпраці. А потім до роботи взя�

лися економічні та технологічні

служби. В першу чергу розробили

технологічні карти, від яких роз�

будовувалися графіки поставок, та

впровадження механізмів у дію.

Був затверджений бюджет самого

проекту як такого. Особливу увагу

приділяли насінню, засобам захи�

сту рослин, добривам. 

В Україні, зі слів пана Скоци�

ка, компанія АМАКО поки що

мало працює із технологіями тва�

ринництва, проте в Росії група

компаній веде багато таких проек�

тів – зокрема, в Самарській обла�

сті, Краснодарському краї. В на�

шій же країні співпраця здебіль�

шого охоплює сегмент рослин�

ництва. 

Єдиним обмеженням для

АМАКО як компанії, що впрова�

джує нові високі технології, на

думку її керівника, в найближчі

роки буде той чинник, що часто�

густо надто важко поставити на

вітчизняний ринок складові, які

використовуються в новітніх агро�

технологіях. Через те, що замо�

влення на них значно зростають.

АГРОПРОФІ

№ 18 [032] 23 травня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 9 ТЕХНОЛОГІЇ
НОВИНИ ï СТИСЛОщо є в наявності:

бажання працювати

Компанія АМАКО

Тел. +38044 490"32"51,
Тел. +38044 490"77"81.

www.amacoint.com

Россільгоспбанк
працює з прибутком 
19 травня Голова Уряду РФ Во�
лодимир Путін за підсумками
засідання, присвяченого пита�
ням розвитку АПК Росії, дору�
чив прискорити внесення до
уряду РФ змін до бюджету�
2008 і плановий період 2009�
2010 років з метою виділення в
першому півріччі 2008 року
бюджетних коштів на компен�
сацію частини витрат сільгосп�
товаровиробникам на прид�
бання комбікормів на суму
10 млрд. рублів, мінеральних
добрив на суму 8 млрд. рублів,
а також збільшення статутного
капіталу Россільгоспбанку в об�
сязі 30 млрд. рублів. За слова�
ми прем'єра, ці кошти призна�
чатимуться для довгостроково�
го кредитування сільського
господарства і проведення за�
купівельних інтервенцій зерна.
20 травня під головуванням мі�
ністра сільського господарства
РФ Олексія Гордєєва відбулося
засідання Наглядової ради ВАТ
«Россільгоспбанк». На засідан�
ні були підведені підсумки
діяльності Россільгоспбанку за
перший квартал 2008 року.
Олексій Гордєєв заявив, що
Россільгоспбанк демонструє
стабільні темпи зростання і
входить до п'ятірки найбіль�
ших банків країни. 
Як повідомив голова правління
банку Юрій Трушин, за звітний
період прибуток банку склав
близько 1 млрд. рублів. На поча�
ток року власний капітал банку
досяг 49 млрд. руб. «З урах�
уванням очікуваного збільшення
статутного капіталу на 30 млрд.
рублів величина власного капі�
талу перевищить 80 млрд. ру�
блів», – повідомив він. 
За 3 місяці ц.р. Россільгоспбан�
ком надано кредитів на суму
58,5 млрд. рублів, що на 19%
більше порівняно з аналогічним
періодом минулого року. За
підсумками I кварталу розмір
кредитного портфеля сягнув
316 млрд. руб., збільшившись з
початку року на 8%. Величина
інвестиційних кредитів в корпо�
ративному портфелі перевищи�
ла 172 млрд. руб. (64%). Кіль�
кість клієнтів банку становить
1,2 млн.
О.Гордєєв також зазначив, що
Россільгоспбанк бере найак�
тивнішу участь в реалізації
Державної програми розвитку
сільського господарства. У її
рамках Россільгоспбанк уклав
45 тисяч кредитних договорів
на суму 43 млрд. руб.
Станом на 1 травня за напря�
мом Держпрограми «Підви�
щення доступності кредитів»
надано 27 млрд. руб., за на�
прямом «Підвищення фінансо�
вої стійкості малих форм гос�
подарювання на селі» –
11 млрд. руб., на цілі технічної і
технологічної модернізації
сільського господарства –
5,3 млрд. руб. 
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ДЛЯ розкриття цього питання

необхідно визначити: хто може

бути засновником і учасником в

аграрних корпоративних право�

відносинах, в яких формах і яким

чином може здійснюватися така

діяльність, які особливості та об�

меження існують для власників

корпоративних прав в аграрному

секторі економіки.

Заснувати 
чи вступити?
ЧИННЕ законодавство під корпо�

ративними правами передбачає

права особи, частка якої визнача�

ється у статутному фонді (майні)

господарської організації, що

включають правомочності на

участь цієї особи в управлінні гос�

подарською організацією, отри�

мання певної частки прибутку

(дивідендів) організації та активів

у разі ліквідації останньої відпо�

відно до закону, а також інші пра�

вомочності, передбачені законом

та статутними документами такої

організації.

Володільцями корпоративних

прав в аграрних правовідносинах

можуть бути як фізичні, так і юри�

дичні особи.

Суттєвим моментом при ха�

рактеристиці корпоративних прав

є те, що володіння корпоративни�

ми правами згідно з положеннями

частини 2 ст. 167 Господарського

кодексу України не вважається

підприємництвом. Відтак, обме�

ження, пов'язані із здійсненням

підприємницької діяльності, що

накладаються на державних служ�

бовців та інші категорії осіб, не

поширюються на заснування і

участь в аграрних підприємствах.

Втім, враховуючи положення ча�

стини 3 ст. 128 Господарського ко�

дексу України, яка однією з форм

підприємництва встановлює за�

снування громадянином приват�

ного підприємства, зазначеним

особам все ж варто утримуватися

від заснування саме приватних

підприємств.

Таким чином, участь в аграр�

них корпоративних правовідноси�

нах зводиться до заснування гос�

подарського товариства, або до

вступу до господарського товари�

ства в процесі його діяльності.

Заснування господарського

товариства передбачає державну

реєстрацію товариства і форму�

вання його статутного фонду за

рахунок майнових та/або грошо�

вих внесків засновників. 

Вступ до діючого господарсь�

кого товариства відбувається шля�

хом придбання частки у статутно�

му фонді товариства або придбан�

ня його акцій (для акціонерного

товариства).

При цьому слід вказати на дея�

кі особливості заснування і участі

у різних видах господарських това�

риств. Найбільш поширеними ви�

дами господарських товариств, що

найчастіше зустрічаються і в аграр�

ному секторі економіки, є товари�

ства з обмеженою відповідальністю

та акціонерні товариства.

ТОВ: вступити
легше, аніж вийти
ДЛЯ товариства з обмеженою від�

повідальністю має бути сформова�

ний статутний фонд, розмір якого

на дату державної реєстрації това�

риства є не меншим, ніж 300 роз�

мірів мінімальної заробітної пла�

ти (з 1 квітня 2008 року – 525 гри�

вень, з 1  жовтня  2008  року  –  545

гривень та з 1 грудня 2008 року –

605 гривень на місяць).

Якщо на етапі заснування

найбільш простим видається за�

снування товариства з обмеженою

відповідальністю, то у процесі

розпорядження своїми корпора�

тивними правами учасник такого

товариства стикається з низкою

ускладнень.

Так, відповідно до положень

ст.53 Закону України «Про госпо�

дарські товариства» інші учасни�

ки товариства мають переважне

право на придбання частки уча�

сника, який бажає здійснити від�

чуження своєї частки. І лише за

умови відмови інших учасників

товариства від придбання частки,

особа може вільно продати її тре�

тій особі. Окрім цього, статут ТОВ

може також містити заборону уча�

сникам товариства відчужувати

свої частки третім особам, що вза�

галі здатне унеможливити вільне

відчуження учасником своєї част�

ки третій особі.

Іншим негативним фактором

для участі в товаристві з обмеже�

ною відповідальністю є ускладне�

на процедура виходу учасника з

товариства. Це пов'язане з тим,

що в цьому виді товариства об'єк�

том корпоративних прав учасника

є частка у статутному фонді това�

риства. І при виході учаснику то�

вариства виплачується вартість

майна в розмірі, пропорційному

його частці у статутному фонді то�

вариства. При цьому така виплата

провадиться після затвердження

звіту за рік, в якому він вийшов із

товариства, і в строк до 12 місяців

з дня виходу. Враховуючи такий

тривалий термін розрахунків з

учасником, а також можливість

суттєвого впливу з боку керівниц�

тва на склад і вартість майна това�

риства, учасник, який виходить,

при остаточному розрахунку може

отримати значно меншу суму

коштів, яка не відображатиме

об’єктивної вартості його частки в

статутному фонді товариства.

Враховуючи викладене тут, за�

снування ТОВ або придбання

частки в такому товаристві вида�

ється доцільним за умови «добро�

зичливо» налаштованих інших

учасників такого товариства і у

разі, якщо засновник не планує в

найближчому майбутньому пере�

давати свої корпоративні права

третім особам або виходити з то�

вариства.

АТ – найкраще 
для відчуження
ЗАСНУВАННЯ акціонерного то�

вариства пов’язане із проходжен�

ням складнішої процедури емісії

акцій товариства і необхідністю

взаємодіяти з цього питання з

Державною комісією з цінних па�

перів та фондового ринку Украї�

ни. Тут і мінімальний розмір ста�

тутного фонду товариства, який

має бути сформований та оплаче�

ний на дату державної реєстрації

акціонерного товариства, стано�

вить вже 1250 розмірів мінімаль�

ної заробітної плати.

Втім, після реєстрації акціо�

нерного товариства й емісії акцій

процедура відчуження корпора�

тивних прав учасником (акціоне�

ром) товариства стає більш прий�

нятною і оперативною порівняно

з аналогічним процесом у ТОВ.

Так, об'єктом корпоративних

прав у акціонерних товариствах є

вже не частка у статутному фонді,

а цінні папери – акції. Відчуження

акцій учасником (акціонером) ак�

ціонерного товариства може бути

здійснено в будь�який момент

діяльності товариства за ціною,

що визначається акціонером са�

мостійно. Це дає змогу, по�перше,

отримати акціонеру кошти в обся�

зі, який відображає об'єктивну по�

точну вартість його частки у ста�

тутному фонді акціонерного това�

риства, по�друге, отримати кошти

одразу після відчуження акцій або

в будь�який інший обумовлений

сторонами строк.

На етапі заснування акціонер�

ного товариства засновники мо�

жуть обрати між двома видами:

відкритим і закритим акціонер�

ним товариством. Останній вид

акціонерного товариства дає змогу

його засновникам створити більш

ускладнений порядок відчуження

належних їм акцій третім особам,

подібний до того, який існує при

відчуженні частки у статутному

фонді ТОВ. Подібний порядок дає

змогу акціонерам закритого акціо�

нерного товариства впливати на

склад акціонерів. 

Проте, акціонери ЗАТ позбав�

ляються можливості використову�

вати такі механізми, як вільний

продаж акцій товариства на фон�

довій біржі та залучення коштів

від сторонніх інвесторів при до�

датковій емісії акцій.

Таким чином, при заснуванні

акціонерного товариства або

придбанні акцій існуючого акціо�

нерного товариства його учасник

отримує більш гнучкий інстру�

мент розпоряджання своїми кор�

поративними правами, який до�

зволяє оперативно здійснити від�

чуження, міну або заставу належ�

них учаснику акцій.

Щодо питання повноважень,

які надають корпоративні права їх

учасникам стосовно управління

товариством, то тут відмінностей

у різних видів господарських това�

риств менше. Корпоративні права

як в одному, так і в іншому виді

товариства надають можливість

учаснику (акціонеру) обирати ор�

гани управління і контролю, бра�

ти участь в розподілі прибутку то�

вариства (отримувати дивіденди

від прибуткової діяльності товари�

ства), здійснювати контроль за

діяльністю товариства тощо.

Розвиток правовідносин у

сфері корпоративних прав в аг�

рарному секторі й далі прогнозо�

вано буде динамічним внаслідок

подальшого зростання інтересу

інвесторів до агропромислової га�

лузі України. І особливості вітчиз�

няного агропромислового ринку,

що розвивається, безумовно,

знайдуть своє відображення в пра�

вовому регулюванні також і кор�

поративних правовідносин.

Час обирати форму
Яка організаційно�правова форма краще для заснування агропідприємства?

ПРАВОЧИН Внаслідок зростання аграрного сектору економіки в Україні та
залучення в цей сектор значних фінансових ресурсів дедалі актуальнішими
стають питання засновництва та участі в аграрних корпоративних
правовідносинах фізичних і юридичних осіб. 
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При заснуванні
акціонерного товариства
або придбанні акцій його
учасник отримує більш
гнучкий інструмент
розпоряджання своїми
корпоративними
правами, який дає змогу
оперативно здійснити
відчуження, міну або
заставу акцій

«АВК» збільшила
прибуток втричі
Компанія «АВК», український
виробник кондитерських виро�
бів, за підсумками 2007 року
збільшила чистий прибуток до
85 млн. грн., що втричі переви�
щує аналогічний показник 2006
року (28,5 млн. грн.). Про це
повідомила прес�служба ком�
панії.
Інвестиції у встановлення на
фабриках компанії «АВК» но�
вих сучасних виробничих ліній і
модернізацію існуючих потуж�
ностей в 2007 році становили
близько 100 млн. грн. В цілому
об'єм інвестицій за останніх 3
роки перевищив 250 млн. грн.,
йдеться в повідомленні 

Nemiroff вироблятиме
горілку в Росії
Як стало відомо, один з най�
більших виробників горілки в
Україні – ДК Nemiroff – підпи�
сав угоду про контрактне ви�
робництво трьох своїх брендів
в Росії на лікеро�горілчаному
заводі «Ярославський». 
Голова ради директорів ДК Ne�
miroff Олександр Глусь під�
твердив, що три його марки –
«Nemiroff Житня українська до�
бірна», «Nemiroff Пшениця ук�
раїнська добірна» і Nemirovska�
ya osobaya – вироблятимуться в
Ярославлі. Глусь уточнив, що
угода про контрактне вироб�
ництво була підписана в квітні,
а розлив почнеться вже на по�
чатку червня. 
Це рішення дозволить змен�
шити логістичні витрати ком�
панії. 

Savola інвестуватиме
в Україну
Як повідомляє агентство Zawya,
близькосхідний олієжировий гі�
гант компанія Savola заявила
про інвестиції в розвиток агро�
промислового комплексу у ряді
країн світу. 
Зокрема, управляючий дирек�
тор Savola Самі Барум заявив,
що в найближчих планах ком�
панії інвестиції більше $100
млн. в кілька олієжирових під�
приємств і цукрових заводів в
Україні, Єгипті і Бразилії. 
Крім того, С.Барум розповів про
недавню велику операцію ком�
панії: Savola Industrial Invest�
ments Co створила друге спіль�
не підприємство з виробництва
олій з найбільшим гравцем
ринку олійних Саудівської Ара�
вії Al Muhadib.
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Наталія Тарченко

У НАШІЙ країні є багато пере�

пон, які заважають  просуватися

цьому новому товару. По�перше,

це та обставина, що такий про�

дукт дорожчий, ніж традиційний

хліб через те, що до нього входить

багато компонентів. Зокрема, це

– солод, проросла пшениця, ви�

сівки, різні крупи. Все це ми не

звикли бачити у хлібі. Всі ці на�

туральні інгредієнти надають

йому зовсім інший, кращий смак,

і він легше сприймається нашим

організмом. 

– У цьому випадку ми нічого

не можемо зробити для того, щоб

знизити ціну такого хліба, – роз�

повідає керівник підприємства

Людмила Дригало. – Причина

в тому, що компоненти, які до

нього входять, мають високу со�

бівартість, до того ж, на нашому

ринку їх зовсім обмаль. А затре�

буваний продукт, як відомо, ціну�

ється вище. Та сподіваюся, що

наше суспільство все ж буде з

кожним роком багатшати, підви�

щуватиметься рівень достатку на�

ших сімей. І, врешті�решт, купи�

ти такий хліб зможе собі дозволи�

ти кожен. 

Заморожується хліб за темпе�

ратури –35�40°С, зберігаючи всі

свої корисні властивості. 

Продукт має довгий термін

придатності – на відміну від зви�

чайного. Продукція після допі�

кання може не черствіти дві доби.

Такий хліб може реалізовуватись в

кафе, ресторанах, міні�пекарнях. 

Сучасну лінію з виробництва

замороженого хліба обслуговують

приблизно 10 співробітників. Для

дрібних виробників така продук�

ція – недосяжна розкіш, бо по�

требує дуже великих капітало�

вкладень. 

– Ми розраховуємо на те, що

господиня зможе раз на тиждень

закупити хлібобулочні вироби та

закладати їх у морозильні камери.

І, відповідно до споживання хліба

сім’єю, вона розігріватиме його в

мікрохвильовій

печі  або в ду�

ховці  та  ма�

тиме свіжий,

с м а ч н и й ,

якісний і  –

перш за все –

корисний хліб.

Він готовий на

90%, і користувачу

треба витратити влас�

них зусиль лише на

10%, – розповідає Людми�

ла Дригало.  

ТМ «Дригало» працює із ба�

гатьма торгівельними мережами

– і загальнонаціональними, і ре�

гіональними. І через вказані тут

причини дуже багато доводиться

чути різних сумнівів – мовляв, а

раптом продукт не піде? Але в ба�

гатьох розвинених державах та�

кий хліб споживають 80% насе�

лення. 

Як вважає керівник

підприємства, українці також

дійдуть до цього – не дивлячись

на те, що сьогодні цей вид про�

дукту у нас на ринку займає не

більше, ніж 2%. У Росії вже за�

раз виробляється та реалізуєть�

ся від 15 до 20% такого хліба.

«Якщо у сусідів так, то скоро

все це буде і в нас», – впевнена

Людмила Борисівна.

Для реклами нового про�

дукту, тобто донесення інфор�

мації до людей, потрібні дуже

великі кошти. Тому поки що

немає змоги реалізовувати

продукцію по всій Україні. На�

разі вона продається в Києві та

Київській області. В інші регіо�

ни заморожений хліб йде в

дуже незначній кількості. 

У роздрібній торгівлі одна

хлібина вагою 300�350 грамів

може коштувати 14, 18 або на�

віть 20 гривень. Для звичайно�

го споживача це, звісно, доро�

го. Тому підприємство почало ви�

пускати дрібні булочки, вагою до

100 грамів. Ціна їх – від 1 до 4

гривень.  І  ця продукція ко�

ристується набагато більшим

попитом. Зараз такий хліб реалі�

зується в мережі «Сільпо», заціка�

вилася ним і мережа супермарке�

тів «Rainford». 

Вступ України до Світової ор�

ганізації торгівлі навряд чи від�

криє нові ринки збуту для замо�

роженого хліба – зокрема, на За�

ході. Але якщо говорити про на�

півфабрикати взагалі, то тут, на

думку Людмили Борисівни,

перспектива є. Бо в Україні на�

півфабрикати дещо відрізняють�

ся від тих, до яких звикли жителі

країн, що входять до СОТ. Наші

вироби набагато смачніші і поде�

куди навіть несподівані для захід�

ного споживача – українська

кухня може стати справжнім від�

криттям. 

Що ж стосується ринку укра�

їнського, то тут у Людмили Дри�

гало оптимізму набагато менше.

Одна з причин – висока ціна на

сільськогосподарську сировину.

І виходить такий дисбаланс: про�

дукція не може мати високу ціну,

бо її просто не куплятимуть.

А, з іншого боку, знизити

ціну не можна через

суто об'єктивні при�

чини.  І  врешті�

решт підприєм�

ство працює

собі в збиток. 

– П і с л я

вступу до СОТ

в Україну може

прийти сирови�

на, але нижчої

якості, ніж влас�

на. І ймовірне ви�

никнення ситуації, за

якої ми будемо змушені

працювати із імпортною,

бо вона буде дешевшою. А ук�

раїнська якісна продукція піде на

експорт. 

Пані Дригало вважає такий

розвиток подій – найгіршим із

всього, що на нас може чекати пі�

сля вступу до СОТ. Щодо іншого,

тут можна сподіватися на розви�

ток нормальної, здорової конку�

ренції.

ПЕРЕРОБКА Заморожений хліб – продукція нова, і досить незвична для українців. Він ще не широко
присутній на нашому ринку. І одним із піонерів у його виготовленні стало білоцерківське приватне
підприємство «Дригало», що спеціалізується на виготовленні різноманітних напівфабрикатів.

Хліб, загартований холодом

Людмила ДРИГАЛО

*Примітка: EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ; FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ.
1) Поставка з елеватора, Південний ФО РФ За даними AgroNews.ru
2) Порт відвантаження – Новоросійськ Довідково: за курсом НБУ на 20.05.08 1 RUB = 0,2129 грн.

Ф'ючерсний контракт
Ціни угод * Ціни котувань * Обсяг

відкриття мін. макс. закриття краща
купівля

кращий
продаж

кількість
угод RUB

EXW1) пшениця кл.3 Липень 6600 6600 6630 6629 6600 6630 5 10336885
EXW1) пшениця кл.3 Вересень 5980 5461 6000 5461 5461 6000 12 9779250
EXW1) пшениця кл.3 Листопад 6300 5831 6430 5831 5831 6430 13 11280750
EXW1) пшениця кл.4 Липень 6400 6400 6520 6498 6400 6520 5 10132070
EXW1) пшениця кл.4 Вересень 5800 5381 5860 5381 5381 5860 12 12651470
EXW1) пшениця кл.4 Листопад 6110 5664 6120 5664 5664 6120 9 8567910
FOB2) експорт пшениця Липень 302,0 298,7 303,0 298,7 298,7 303,0 5 6862386
FOB2) експорт пшениця Вересень 290,0 290,0 293,0 293,0 290,0 293,0 2 829726
FOB2) експорт пшениця Листопад 295,0 295,0 296,0 296,0 295,0 296,0 2 841111

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 20 травня 2008 р.

«Чумак» 
вирощуватиме 
пшеницю 
і соняшник
ЗАТ «Чумак» інвестувало
$5 млн. у створення дочір�
нього підприємства «Чу�
мак�агро» на базі підпри�
ємства «Дніпровська пер�
лина» (Херсонська обл).
Про це повідомила прес�
служба Херсонської об�
ласної державної адміні�
страції. 
Як наголошується в пові�
домленні, створюване
підприємство спеціалізу�
ватиметься на вирощу�
ванні твердих сортів пше�
ниці і соняшнику. 
Нині підприємство прохо�
дить етап юридичного
оформлення. 
Зокрема, здійснюється
оформлення пакету доку�
ментів на землі сільсько�
господарського призна�
чення в Цюрупинському,
Каховському і Новотро�
їцькому районах Херсон�
ської області.

«Райз» 
може отримати 
$100 млн. кредиту
від IFC
Міжнародна фінансова
корпорація (IFC) розгляне
можливість виділення
$100 млн кредиту компа�
нії ЗАТ «Райз» (м.Київ)
для розширення земель�
ного банку, будівництва
зерносховищ, придбання
агротехніки й інші потре�
би. Як йдеться у повідо�
мленні IFC, передбача�
ється виділити $50 млн
як довгостроковий кре�
дит, а $50 млн – надати
у вигляді кредитної лінії
на поповнення обігового
капіталу.
У рамках проекту, за�
гальна вартість якого
оцінюється в $547 млн,
серед іншого передбача�
ється збільшити земель�
ний банк до 200 тис. га,
побудувати два нові еле�
ватори у Полтавській і
Сумській областях.



АГРОПРОФІ

№ 18 [032] 23 травня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaГАЛУЗЕВІ РИНКИ12
НОВИНИ ï СТИСЛО

СЬОГОДНІ, прийшовши на ЗАТ

«Слов'янськолія» на Донеччині,

претендент має шанс отримати не

тільки стабільну, добре оплачува$

ну роботу,  але і нову професію та

диплом державного зразка. Під$

приємство із загальною чисельні$

стю персоналу понад 700 чоловік

п'ять років тому зіткнулося з тим,

що необхідні для роботи на оліє$

жировому комбінаті кадри ніхто в

Україні не готує. Навчальні закла$

ди просто не випускають фахів$

ців, котрі відповідали б кваліфіка$

ційним вимогам для роботи на

підприємствах з виробництва олії.

Назви таких професій як «апарат$

ник$екстракторник» або «проми$

вальник$пропарювальник» можна

зустріти хіба що в Єдиному та$

рифно$кваліфікаційному довід$

нику робіт і професій, а також в

переліку спеціальностей інженер$

но$технологічного факультету

Харківського державного універ$

ситету харчування та торгівлі. Ук$

раїнські ПТУ таких фахівців, на

жаль, не готують, а фахівців з ви$

щою освітою практично не$

можливо заманити в невелике мі$

сто Слов'янськ.

Отже, вирішили наймати не$

досвідчених працівників і учити їх

всьому безпосередньо на вироб$

ництві – в цеху. Охоче працевлаш$

товували випускників хіміко$ме$

ханічного і енергобудівельного

технікумів, розташованих в

Слов'янську. Проте цього вияви$

лося недостатньо. По$перше, не

вистачало суто практичних нави$

чок для роботи зі складним облад$

нанням, а здобута теоретична ос$

віта не враховувала профілю оліє$

жирового виробництва. 

У результаті на підприємстві

вирішили створити повноцінний

навчальний центр, розробку якого

доручили спеціально створеному

відділу підготовки кадрів. Чимала

заслуга в цьому особисто голови

правління ЗАТ Олександра Марти$

ненка. Через півроку, в січні 2003

року, центр отримав трирічну лі$

цензію Міністерства освіти і науки

України на «Надання освітніх по$

слуг навчальними закладами,

пов'язаним зі здобуванням профе$

сійної освіти на рівні кваліфікацій$

них вимог до курсового професій$

но$технічного навчання, перепід$

готовки і підвищення кваліфіка$

ції». Це був безпрецедентний крок.

«Слов'янськолія» стала єдиним в

Україні підприємством олієжиро$

вої галузі, яке мало сертифіковану

систему підготовки кадрів на під$

приємстві з правом видачі дипло$

мів державного зразка. У 2006 році

термін дії сертифікату закінчився і

його продовжили на максимально

допустимий термін – 5 років. 

Сьогодні подібний досвід ши$

роко застосовується на підприєм$

ствах в інших галузях. Тільки у До$

нецькій області подібні центри за$

пущені на Донецькому металургій$

ному заводі, в концерні «Стирол»,

на об'єднанні «Артемсіль». Актив$

но готують власні кадри машино$

будівники: маріупольський «Азов$

маш»,  «Славважмаш» і «Новокра$

маторський машинобудівний за$

вод». Проте серед олієжировиків

«Слов'янськолія» в питаннях під$

готовки кадрів – поки що не тіль$

ки піонер, але й монополіст.

– До нас часто звертаються

щодо підготовки кадрів колеги з

інших підприємств. Зазвичай ми

погоджуємося, але іноді доводить$

ся відмовляти, – розповідає Ірина

Тертишна, начальник відділу під$

готовки кадрів ЗАТ. – Це пов'яза$

но з тим, що процес навчання

проходить не тільки в навчальних

класах, але і безпосередньо в це$

хах, у виробничій лабораторії,

куди ми не можемо допустити

своїх найближчих, локальних кон$

курентів. Як і всі виробники, дея$

кі технології ми вважаємо за кра$

ще тримати в секреті.

Проте іноді відступаємо від

цього правила. Так, у 2004 році за

скороченою двомісячною програ$

мою тут пройшла навчання ко$

манда апаратників$екстракторни$

ків компанії «Чумак». Своїх же

співробітників тут готують від 2$х

до 6$ти місяців без відриву від ви$

робництва. Після закінчення ос$

вітнього курсу – тарифно$кваліфі$

каційний іспит та присвоєння ро$

бочої професії. 

– Важливо те, що викладають

у нас висококваліфіковані співро$

бітники підприємства, практики,

люди з величезним досвідом, які

можуть розповісти про виробниц$

тво все, до найдрібніших деталей,

– з неприхованою гордістю розпо$

відає Ірина Тертишна про своє ді$

тище, – Це і Людмила Гончарова,

директор з виробництва, і Микола

Мовчан, начальник відділу охоро$

ни праці, і Микола Гадяцький, го$

ловний механік підприємства, і

начальники відділів і виробничих

підрозділів. Майстрами виробни$

чого навчання і робочими настав$

никами працюють досвідчені, ви$

сококваліфіковані  робітники.

Головна серед проблем, з яки$

ми зіткнувся навчальний центр –

дефіцит навчальної та методичної

літератури. Керівництво підпри$

ємства ставиться до цього з розу$

мінням, тому не економить на

навчальних посібниках, які для

центру створюють на спеціальне

замовлення. Це навчальні табли$

ці, стенди, наочна допомога, де$

монстраційні матеріали. Проте го$

ловною підмогою в цьому питан$

ні, як і раніше, залишається сам$

видав – курси лекцій і навчальних

матеріалів, які для своїх учнів міс$

цеві фахівці розробляють самі.

А ось програму навчання за 20

професіями, які тут викладають,

розробляв Дніпропетровський

державний інститут технічного

навчання.

– Зараз навчальний центр

працює в трьох основних напря$

мах: підготовка фахівців основних

професій, перепідготовка кадрів

(отримання працівниками суміж$

них професій, головне завдання –

взаємозамінність персоналу на ви$

робництві) і навчання працівників

з питань охорони праці, яке наш

персонал регулярно проходить –

робітники 1$2 рази на рік, ЕТР –

раз на 3 роки. На нашому підпри$

ємстві це дуже важливо, адже до$

водиться мати справу зі складни$

ми механізмами, саме по собі ви$

робництво олії є вибухонебезпеч$

ним, – зауважує Ірина Тертишна. 

Проте головним, на її погляд,

є те, що завдяки впровадженню

ефективної системи роботи з кад$

рами, де навчальний центр – це

лише один з інструментів, підпри$

ємству вдається підтримувати ста$

більно високий рівень якості про$

дукції, що випускається. У склад$

ному виробничому механізмі ком$

петентність і сумлінність кожного

працівника – запорука якості кін$

цевого продукту.

– Сьогодні на підприємстві

багато молоді. Молоді люди, які

приходять до нас після шкільної

лави або технікуму, отримують

нову професію і, що особливо ра$

дує, не хочуть зупинятися на до$

сягнутому – йдуть вчитися далі, у

ВНЗ. Керівництво це тільки вітає.

Підвищуючи свою кваліфікацію,

наші молоді фахівці мають всі мо$

жливості для кар'єрного зростан$

ня. Є приклади, коли, отримавши

в нашому начальному  центрі одну

професію, працівники підприєм$

ства приходили за другою,

третьою. 

Сьогодні ЗАТ «Слов'янськ$

олія» визнане одним з кращих

працедавців у місті. У 2007 році

підприємство нагородили грамо$

тою міськвиконкому як краще в

місті з питань охорони праці. Не

дивлячись на оголошення про

відсутність вакантних місць, щод$

ня на підприємство звертаються

охочі тут працювати. І навчальний

центр готовий адаптувати кожно$

го нового співробітника до роботи

на складному високотехнологіч$

ному виробництві – з 2003 року

тут отримали професію і робочу

кваліфікацію вже понад 600 пра$

цівників. Якість підготовки фахів$

ців перевірена часом і успішним

досвідом роботи підприємства.

Олена Гоградзе�Кузнецова

Як вгамувати кадровий голод
Рецепт від виробників олії

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ Олієжирова галузь, так само, як і інші сільськогосподарські галузі, відчуває
дефіцит забезпечення і підготовки кваліфікованих фахівців середньої ланки і виробничих професій.
Тому підприємства починають впроваджувати власну сертифіковану систему підготовки кадрів.

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ!

Міжнародна зернотрейдерська компанія 
з офісом в Києві має відкриту посаду 

для енергійного молодого агроспеціаліста –
випускника Аграрного університету 

з дипломом агронома
Обов'язки:

Аналіз стану посівів та прогнозування майбутнього
врожаю. 
Проведення польових досліджень і підготовка
відповідних звітів.
Аналіз умов вирощування зернових.

Вимоги:

Бажання розвинути та удосконалити професійні
здібності. 
Згода на відрядження.
Вільна англійська (письмова та усна).
Математичне мислення.

Контактна особа:

Наталія Собецька(Колода [менеджер з підбору персоналу]
8 044 461 97 94, 8 067 2352249

ЄС вимагає 
від України 
письмових гарантій
щодо експорту олії 
Європейський союз доте�
пер не одержав від Украї�
ни письмових гарантій
щодо призупинення ек�
спорту соняшникової олії
в країни ЄС до закінчення
розслідування інциденту
із забрудненою олією.
Про це «Німецькій хвилі»
повідомили в Єврокомісії. 
Представниця Європейсь�
кої комісії Ніна Пападула�
кі підкреслила, що укра�
їнська влада вже надала
інформацію про перебіг
розслідування інциденту і
спроби встановити пер�
шоджерело забруднення
соняшникової олії. Однак
письмових гарантій щодо
тимчасової зупинки ек�
спорту, як того вимагав
Брюссель, з Києва доте�
пер не надійшло. 
За словами єврочиновни�
ці, у Брюсселі сподівають�
ся, що відповідь укра�
їнської сторони, яка по�
винна би була з'явитися
до вечора 20 травня, все�
таки надійде. 
Інакше можливі будь�які
санкції з боку Європейсь�
кого союзу, аж до введен�
ня заборони на імпорт
олії. Але жодного рішен�
ня наразі не прийнято.
«Ми чекаємо від укра�
їнської влади останнього
шматочка інформації і га�
рантій,» – зауважила
вона. 
Тим часом у вівторок че�
рез скандал з
українською олією  у від�
ставку пішов голова
грецького Управління
харчової безпеки Еванге�
лос Лазос.

За матеріалами «Подробности»



До СОТ – 
зі своїм казеїном 
Молочна галузь, на думку
багатьох експертів, є най�
більш вразливою і слабокон�
курентною в агропромисло�
вому комплексі України і
практично не підготовлена до
приходу на внутрішній ринок
іноземних компаній в резуль�
таті вступу до Світової органі�
зації торгівлі (СОТ). При цьо�
му, зазначають експерти, ос�
новною проблемою українсь�
ких молочарів є якість сиро�
вини. 
«Дуже мало якісної сирови�
ни, яка могла б стандартизу�
ватися за європейськими ви�
могами. Виходити на зовніш�
ній ринок ми можемо тільки
за двома позиціями: казеїном
і сухим молоком і то – це
тільки на технічні цілі, – вва�
жає заступник голови пра�
вління асоціації «Укрмол�
пром» Зінаїда Карпенко, –
Щодо решти всіх видів про�
дукції, ми не можемо вихо�
дити на зовнішній ринок.
А внутрішній у нас майже на
100% забезпечується вітчиз�
няною продукцією».
Зі свого боку президент Сою�
зу молочних підприємств
України Лідія Карпенко за�
значила, що іноземним ком�
паніям дуже цікаво «застов�
пити» місце на українському
ринку. З її слів, вони просто
чекають, коли земля в країні
почне продаватися. «Ми
обов'язково повинні захища�
ти себе, внутрішнього вироб�
ника, а не роздати свою зем�
лю, щоб продукцію робили
іноземні компанії», – підкре�
слює вона.

Молочні ріки
скудіють
У січні�квітні 2008 року се�
редня ціна реалізації молока і
молочних продуктів сіль�
госппідприємствами (окрім
малих) без ПДВ, транспорт�
них, експедиційних і наклад�
них витрат, але з урахуван�
ням дотацій і доплат станови�
ла 2200,9 грн. за тонну. Такі
дані оприлюднив Державний
комітет статистики України.
(Детальніше про стан сільсько�

го господарства України в січні�

квітні 2008 р. див. на стор.14).
У січні�березні 2008 року се�
редня ціна реалізації молока і
молочних продуктів станови�
ла 2238,1 грн. за тонну.
У квітні 2008 року в Україні
було вироблено 69,7 тис.
тонн рідкого обробленого
молока. У березні цей показ�
ник становив 74,1 тис. тонн. 
У квітні 2008 року було виро�
блено 6,5 тис. тонн вершко�
вого масла (проти 5,7 тис.
тонн в березні ц.р.). 
Крім того, у квітні ц.р. було
вироблено 44,1 тис. тонн ки�
сломолочних продуктів (в бе�
резні ц.р. – 45,7 тис. тонн). 

СЬОГОДНІ це потужне і добре

знане за межами Полтавщини під�

приємство, яке виготовляє понад

250 видів молочної продукції і мо�

розива під торговою маркою «Гар�

монія», заморожені м'ясні напів�

фабрикати, має власне розвинене

рослинне і тваринне виробництво.

Історія Лубенського молокоза�

воду починається з повоєнних ча�

сів, коли на вулиці  П.Слинька по�

чав діяти невеликий маслозавод. У

1993 році на новому майданчику

було збудовано новий завод, який

почав випуск широкого асорти�

ментного ряду молочної продукції.

Відтоді підприємство ніколи не

згортало своїх потужностей і не

втрачало споживачів. Докорінна

модернізація і розширення вироб�

ництва п'ять років тому дали змогу

суттєво збільшити асортимент

продукції і посилити позиції не

тільки в Полтавській області. 

ВАТ «Лубенський молочний

завод» одним з перших серед мо�

лочних підприємств України роз�

робив і впровадив у себе систему

менеджменту якості, що відпові�

дає вимогам міжнародного стан�

дарту ІSО 9001:2000 і ДСТУ ІСО

9001�2001. В лютому 2004 р. ус�

пішно пройшла її сертифікація.

Якість молочних виробів та їх

лікувальні властивості стали візи�

тівкою підприємства. Наприклад,

кисломолочна продукція широко

застосовуються в лікувально�про�

філактичних закладах і санаторіях

нашої країни. Через відсутність

консервантів вона має нетривалий

термін придатності і тому є «жи�

вою». Щоб донести це до спожи�

вачів, підприємство розширює ме�

режу фірмової роздрібної торгівлі.

Щоб зменшити витрати на

придбання сировини і покращити

її якість, створили агроформуван�

ня ТОВ «Удай». Власні кошти і за�

лучені кредити почали вкладати в

агровиробництво понад п'ять ро�

ків тому. Теперішні доглянуті угід�

дя, ферми та сільська інфраструк�

тура свого часу були придбані як

цілісні майнові комплекси, що

мали великі борги, занедбані землі

й будівлі. На двох напіввцілілих

фермах загалом налічувалося тро�

хи більше сотні корів. 

Сьогодні всі борги вже сплаче�

но, виробництво поступово наро�

щується. «Удай» має у розпоря�

дженні близько 6 тис. га орної зе�

млі. Близько 3 тис. голів ВРХ, з них

1350 корів. Оновлення і збільшення

стада проводять за рахунок власно�

го поголів'я чорно�рябої і червоно�

рябої порід. У зимовий період ви�

робляється близько 10 тонн молока

за добу, а у літній – до 20. Продук�

тивність корів – понад 4 тис. літрів

молока за рік. Подали документи

на отримання статусу племінного

господарства. В поточному році за�

плановано будівництво доїльного

залу. У загальному обсязі переробки

власне молоко становить понад

15%, ще близько 35% – від агро�

формувань, наприклад, сусідніх

господарств «Оржицьке», «Хорош�

ківська філія СТОВ «Максимко» та

«Світанок» із Черкащини. Для

власної переробки та реалізації у

ТОВ також утримують 2 тис. сви�

ней і 20 тис. курей�бройлерів. Є два

забійні цехи.

Власне, впровадження вигото�

влення заморожених м'ясних на�

півфабрикатів стало логічним

продовженням розвитку підпри�

ємства. Сьогодні в асортименті

пельмені, равіолі, котлети, піца

готова і заморожена. У власній пе�

карні виготовляють вафельні ста�

канчики, печуть хліб і хлібобулоч�

ні вироби, торти. І все це – з сіль�

госппродукції свого�таки вироб�

ництва. Останніми роками за ра�

хунок застосування інтенсивних

технологій вирощування зернових

і збільшення посівних площ над�

лишки збіжжя почали продавати,

впровадили нові культури. 

Проте, за словами голови пра�

вління ВАТ «Лубенський молоч�

ний завод» Василя Максимова,

пріоритетним для підприємства

був і залишається випуск молоч�

ної продукції. 

– Ми у своїй роботі, і у виго�

товленні продукції, і у стосунках в

колективі, у ставленні до спожи�

вачів завжди прагнули гармонії.

Тому і назва торгової марки вини�

кла наче сама собою – «Гармонія».

Це смак, якість і натуральність.

Добре, якби у нашому повсякден�

ні панувала гармонія, якби вона

стала нормою життя. 

Наше підприємство готове до

умов СОТ, тому що над цим пи�

танням ми наполегливо працюва�

ли протягом останніх кількох ро�

ків. Наша продукція користується

попитом, конкурентноспромож�

на, і взагалі досить непогано оці�

нена споживачем. 

Лубенський молочний завод

випускає 100 тонн за добу продук�

ції з незбираного молока. Сезон�

не  виробництво морозива сягає

влітку до 36 тонн за добу, асорти�

мент якого становить понад 70

найменувань. Кисломолочна про�

дукція становить близько 50 тонн

на добу. Присутні в асортименті

м'які сири, масло. Розмаїття цієї

максимально здорової і корисної

продукції заводу можна знайти  у

різних регіонах країни. 

Важливим штрихом до нашої

продукції є те, що при її вироб�

ництві ми прискіпливо підходимо

до підбору інгредієнтів. Макси�

мально не допускаємо викори�

стання ГМО, штучних барвників і

консервантів, взагалі всього того,

що на думку експертів не відпові�

дає терміну «здоровий продукт».

Підприємство має свою ліній�

ку лікувально�профілактичних

продуктів, які збагачені корисною

мікрофлорою – це біо�кефір, біо�

йогурти, біфілайф, біолакт зі сте�

вією, біфідопростокваша. Але і

класичний кефір, який ми майже

єдині випускаємо на «живих ке�

фірних грибках», не поступиться

корисністю цим продуктам. Їх

собі із задоволенням замовляють

різноманітні санаторії та курорти,

наприклад, миргородські, які зна�

ходяться неподалік. Заплановано і

надалі розширювати цей асорти�

мент, адже найважливіше у житті

будь�якої людини – це здоров'я. 

Саме так викладено корпора�

тивна місія підприємства: «Ми

пропонуємо разом йти до гармо�

нії життя, знаючи, що потреба в

здоровому харчуванні людини є

однією з первинних та найважли�

віших. Наші натуральні та смачні

продукти дарують споживачам

відмінне самопочуття та впевне�

ність в любові до себе, своєї сім'ї

та світу навколо нас».

Артем Олекса
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ПЕРЕРОБКА У перекладі з давньогрецької «гармонія» означає
погодженість, оформленість певних складових у одне ціле. Саме це поняття
покладено в основу створення та діяльності нинішнього ВАТ «Лубенський
молочний завод». 



Казахстану потрібен
зерновий термінал
на Чорному морі
Про це 22 травня на колегії Мі�
ністерства сільського господар�
ства Республіки Казахстан зая�
вив директор департаменту
стратегії розвитку АПК і аграр�
ної науки МСГ Берік Оспанов.
«Міністерством приймаються
заходи з розширення можли�
востей експортних каналів зер�
на. З цією метою побудований
зерновий термінал в Баку, три�
ває робота з будівництва таких
терміналів в портах Грузії та
Ірану, планується придбати
частку в одному із зернових
терміналів України, розташо�
ваних на Чорному морі», – по�
відомив чиновник. – Пара�
лельно опрацьовуються питан�
ня спільного будівництва заліз�
ничної магістралі від кордону
Казахстану через Туркменію та
Іран з виходом на порти Ін�
дійського океану».
Раніше, 12 квітня міністр сільсь�
кого господарства РК А.Куріш�
баєв заявив, що для виконання
завдання президента щодо
входження Казахстану до
п'ятірки провідних експортерів
пшениці республіка повинна
експортувати зерна на рівні мі�
німум 12 млн. тонн на рік. Сьо�
годні традиційними шляхами
експорту через Росію, Україну,
Узбекистан і Таджикистан ек�
спортується близько 9�10 млн.
тонн зерна на рік. «Щоб роз�
ширити експорт, нам потрібно
мати виходи в Каспійське і
Чорне море», – пояснив мі�
ністр.

Світове виробництво
ріпаку в 08/09 МР
Згідно з останніми оцінками
аналітичного агентства Oil
World, в 2008/09 МР світове
виробництво ріпаку може до�
сягти 52,67 млн. тонн проти 52
млн. тонн, що прогнозувалися
агентством в квітні, і 48,11 млн.
тонн в сезоні�2007/08. 
Збільшення виробництва очіку�
ється завдяки хорошим перс�
пективам щодо урожаю куль�
тури в Україні, Австралії, Кана�
ді, Китаї та Індії. У країнах ЄС
урожай культури, на думку
експертів, залишиться на попе�
редньому рівні – 18,7 млн.
тонн.
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Загальне виробництво про�

дукції сільського господарства в

усіх категоріях господарств за сі�

чень�квітень ц.р. зросло на 0,1%, у

т.ч. у сільгосппідприємствах – на

6,9%, а в господарствах населення

– скоротилося на 4,2%. 

Проведення весняно�польо�

вих робіт. За розрахунками, на

кінець квітня ц.р. ярі культури (з

урахуванням пересіву по загиблих

озимих та багаторічних травах) по�

сіяно на площі 9,3 млн.га, що на

21,4% менше, ніж  торік (станом

на 3 травня 2007 р.). Інформацію

щодо ходу сівби ярих культур в

Україні та площ посівів ярих

культур у регіонах див. у минулому

номері «Агропрофі» на стор.12.

Аграрними підприємствами

(крім малих) мінеральні добрива

внесено під 53% площ посівів

ярих культур (на початок травня

2007 р. удобрені площі складали

49% посівів). У розрахунку на 1 га

посівної площі ярих культур було

внесено по 32,9 кг мінеральних

добрив (у поживних речовинах)

проти 30,7 кг – торік.

За інформацією сільськогос�

подарських підприємств (крім

малих), із 8,0 млн.га озимих на

зерно і зелений корм, посіяних

восени 2007 р.,  загинуло 160

тис.га (2,0% до посіяного), з них

69 тис.га (1,1%) – озимих на зер�

но (в минулому році частка заги�

блих озимих становила відповід�

но 0,7% та 0,5%). 

Тваринництво. За розрахунками,

на 1 травня ц.р.  порівняно з

1 травня 2007 р. чисельність пого�

лів'я великої рогатої худоби ско�

ротилася на 11,1% (у т.ч. корів –

на 7,5%), свиней – на 20%; зросло

поголів'я овець і кіз (на 1,2%) та

птиці всіх видів (на 4%).

На початок травня ц.р. насе�

ленням утримувалось 68,1% за�

гальної чисельності великої рога�

тої худоби (торік – 65,9%), у т.ч.

корів – 78,4% (77,7%), свиней –

59,9% (58,9%), овець і кіз – 82,3%

(82,6%), птиці всіх видів – 49,6%

(53,0%).

Станом на 1 травня ц.р. в аг�

рарних підприємствах, що займа�

лися тваринництвом, наявність

кормів усіх видів у розрахунку на

одну умовну голову великої худо�

би складала 2,6 ц кормових оди�

ниць, у т.ч. концентрованих – 1,3

ц к.од. (торік – відповідно 3,1 ц та

1,2 ц к.од.). Зниження забезпече�

ності тварин кормами зафіксова�

но в 17 регіонах.

У січні�квітні 2008 р. в аграр�

них підприємствах (крім малих)

обсяг вирощування худоби та пти�

ці перевищив аналогічний показ�

ник 2007 р. на 10,2%, у т.ч. свиней

– на 0,3%, птиці всіх видів – на

22,4%, при зменшенні вирощу�

вання великої рогатої худоби на

11,7%. Середньодобові прирости

великої рогатої худоби на вирощу�

ванні, відгодівлі та нагулі зросли

на 7,1%, свиней – на 19,5% та ста�

новили 406 г та 350 г відповідно.

Проте у тваринництві зберіга�

ється негативна тенденція, при

якій обсяги реалізації худоби та

птиці на забій перевищують обся�

ги вирощування (навіть за умови

зростання середньодобових при�

ростів худоби на відгодівлі). У січ�

ні�квітні ц.р. відношення загаль�

ного обсягу вирощування худоби

та птиці до реалізації тварин на за�

бій в аграрних підприємствах ста�

новило 96,8% (торік – 100,5%). В

15 регіонах обсяги вирощування

худоби складали від 71% до 97%

обсягів реалізації на забій.

Реалізація сільськогосподар�

ської продукції. Загальний об�

сяг реалізованої аграрними під�

приємствами власно виробленої

продукції за січень�квітень ц.р.

порівняно з відповідним періодом

2007 р. збільшився на 1%, у т.ч.

продукції тваринництва – на 10%,

а продукції рослинництва – ско�

ротився на 10%. 

Середні ціни продажу аграрної

продукції сільськогосподарськи�

ми підприємствами за всіма на�

прямами реалізації за січень�кві�

тень 2008 р. проти відповідного

періоду 2007 р. зросли на 64%, у

т.ч. на продукцію рослинництва

на 77%, на продукцію тваринниц�

тва – на 56%. У квітні ц.р. порів�

няно з березнем середні ціни реа�

лізації зросли на 6%, у т.ч. продук�

ції рослинництва – на 7%, тва�

ринництва – на 6%.

Наявність зерна. Станом на

1 травня ц.р. в сільськогосподар�

ських підприємствах (крім малих)

та підприємствах, що здійснюють

зберігання, переробку зернових

культур, було в наявності 8,6

млн.т зерна (на 47% більше, ніж

на 1 травня 2007 р.), у т.ч. 4,3 млн.

тонн пшениці (на 28% більше).

Безпосередньо в аграрних підпри�

ємствах зберігалося 2,6 млн.т зер�

на (на 76% більше), у т.ч. 1,0 млн.т

пшениці (на 81% більше). Зерно�

зберігаючі та зернопереробні під�

приємства мали в наявності 6,0

млн.т зерна (на 37% більше), у т.ч.

зернозберігаючі – 4,1 млн.т (на

44% більше).

Середня закупівельна ціна

зернових культур, яку пропонува�

ли зберігаючі та переробні підпри�

ємства, у січні�квітні ц.р. станови�

ла 1180 грн. за т (у січні�квітні

2007 р. – 705 грн.), з них на пше�

ницю – 1170 грн. за т (691 грн.),

ячмінь – 1366 грн. за т (656 грн.).

У квітні ц.р. ці підприємства ку�

пували зернові культури в се�

редньому по 1195 грн. за т, що на

2% менше, ніж у березні ц.р., у т.ч.

пшеницю – по 1184 грн. за т (на

2% менше),  ячмінь – по 1338 грн.

за т (на 3% менше). 

За матеріалами Держкомстату України

Експрес�випуск від 15 травня 2008 р.

Продукція
Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %
2008 р. у % 2007 р. 2008 р. у % до 2007р. 2008 р. у % до 2007р. 2007 р. 2008 р.

М'ясо1, тис.т 955,2 103,4 440,0 114,0 515,2 95,8 53,9 58,2
Молоко, тис.т 3082,4 96,0 630,6 95,6 2451,8 96,1 79,5 79,5
Яйця, млн.шт. 4787,3 103,1 2769,7 106,2 2017,6 99,2 42,1 43,8

1 Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)
2 Крім малих агропідприємств

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва

Таблиця 2. Чисельність поголів'я основних видів худоби та птиці (тис. голів)

Таблиця 3. Реалізація основних видів продукції аграрними підприємствами2 у січні�квітні 2008 р.

Продукція

Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації Довідково: у квітні 2008 р: 

тис.тонн
у % до 

січня+квітня 
2007 р.

грн. за тонну
(тис.шт.)

у % до 
січня+квітня

2007 р.

грн. за тонну
(тис.шт.)

у % до 
березня 
2008 р.

Зернові культури 2231,1 114,8 1115,8 159,1 1143,0 97,6
з них пшениця 955,0 118,5 1059,6 164,0 1093,9 99,3
з них жито 18,9 127,0 1011,0 153,2 1098,9 109,1
з них ячмінь 247,5 60,9 1258,4 180,0 1231,3 92,5
Насіння соняшнику 231,2 38,5 3669,9 338,1 4494,2 114,7
Худоба та птиця (у живій вазі) 442,2 114,0 8940,3 157,0 10746,4 111,8
в т.ч. велика рогата худоба 83,8 82,1 8792,4 175,6 9609,8 107,9
в т.ч. свині 98,3 117,0 10953,5 170,6 13725,0 115,4
в т.ч. птиця 257,9 129,1 8256,7 143,6 10090,7 111,7
Молоко та молочні продукти 521,3 101,6 2200,9 148,3 2105,6 93,8
Яйця, млн.шт. 2346,8 107,4 377,1 165,5 346,9 96,2

Сільське господарство 
України на 1 травня 2008 р.
СТАТИСТИКА Держкомстат обрахував та оприлюднив дані щодо обсягів виробництва і реалізації
сільськогосподарської продукції в Україні січні+квітні поточного року.

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення

на
1 травня
2008 р.

до 1 травня 
2007 р.

на
1 травня
2008 р.

до 1 травня 
2007 р.

на
1 травня
2008 р.

до 1 травня 
2007 р.

+/– у % +/– у % +/– у %
Велика рогата худоба 6069,5 +759,7 88,9 1938,3 +390,9 83,2 4131,2 +368,8 91,8

у т.ч. корови 3094,3 +252,6 92,5 668,6 +78,4 89,5 2425,7 +174,2 93,3
Свині 6531,3 +1629,9 80,0 2621,8 +733,0 78,2 3909,5 +896,9 81,3
Вівці та кози 2078,5 23,7 101,2 368,1 10,7 103,0 1710,4 13,0 100,8
Птиця 165909 6350 104,0 83666 8722 111,6 82243 +2372 97,2

Динаміка обсягу сільськогосподарського виробництва
(наростаючим підсумком з початку року в % до відповідного періоду попереднього року)
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Вінницька товарна універсальна біржа

*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 475,00 1838,40 376,93
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 FCA 20,00 2182,50 450,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 608,00 2284,06 462,53
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 3000,00 1388,75 275,00
Придніпровська товарна біржа

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 8000,00 1489,75 295,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 FOB 3000,00 1333,20 264,00
*Тритікале ДСТУ 4762+2007 2007 DAF 1000,00 1515,00 300,00
*Насіння гібриду кукурудзи 0 2007 DDU 4,40 39022,77 7727,28
Тернопільська агропромислова біржа

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 3001,00 1333,75 275,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523+2006 2007 FCA 20,00 1843,00 380,00
*Насіння вики ГОСТ 7067+88 2007 CPT 21,00 4806,35 991,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 2000,00 1251,30 258,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»

*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 CPT 3289,00 1309,50 270,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 FOB 180000,00 1552,00 320,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)

*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 250,00 2095,75 415,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)

Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 EXW 375,00 1220,00 251,55 1016,67 209,62
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)

*Пшениця м'яка некласифікована ДСТУ 3769+2004 2007 DAF 280,00 1527,75 315,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 1500,00 1388,75 275,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 FOB 3000,00 1414,00 280,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246+65 2008 DAF 500,00 1585,70 314,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2007 DAF 67,85 5820,00 1200,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа

*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 2007 DAF 5891,00 1464,50 290,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 6700,00 1414,00 280,00
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)

*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768+2004 2007 FOB 119070,77 1527,75 315,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 CIF 25,00 2619,00 540,00

Форвард

Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 CPT 550,00 1439,25 285,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробJ
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 16 по 22 травня 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 16 по 22 травня 2008 року

Внутрішні контракти: СПОТ

Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 EXW 375,00 1220,00 1220,00 1220,00 251,55

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768+2004 2007 FOB 119070,77 1527,75 1527,75 1527,75 315,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 2007 DAF 5891,00 1464,50 1464,50 1464,50 290,00
Пшениця м'яка некласифікована ДСТУ 3769+2004 2007 DAF 280,00 1527,75 1527,75 1527,75 315,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 CPT 3289,00 1309,50 1309,50 1309,50 270,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 FOB 180000,00 1552,00 1552,00 1552,00 320,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 24201,00 1251,30 1410,95 1515,00 281,59
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 FOB 6000,00 1333,20 1373,60 1414,00 272,00
Тритікале ДСТУ 4762+2007 2007 DAF 1000,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523+2006 2007 FCA 20,00 1843,00 1843,00 1843,00 380,00
Насіння вики ГОСТ 7067+88 2007 CPT 21,00 4806,35 4806,35 4806,35 991,00
Насіння гібриду кукурудзи 2007 DDU 4,40 39022,77 39022,77 39022,77 7727,28
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246+65 2008 DAF 500,00 1585,70 1585,70 1585,70 314,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 725,00 1746,00 1927,14 2328,00 390,06
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 FCA 20,00 2182,50 2182,50 2182,50 450,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 608,00 2134,00 2284,06 2525,00 462,53
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 CIF 25,00 2619,00 2619,00 2619,00 540,00
Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2007 DAF 67,85 5820,00 5820,00 5820,00 1200,00

Експортнi контракти*: Форвард

Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 CPT 550,00 1439,25 1439,25 1439,25 285,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробJ
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

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

Довідково: Базиснi умови поставки
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ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Передплатити «АГРОПРОФІ» ви зможете у будь+якому відділенні «Укрпошти».
Вартість передплати у IІ півріччі 2008 р. на 1 місяць – 14,84 грн.
+ витрати на приймання передплати (0,55+1,60 грн). 
Передплатити нашу газету можна також через редакцію, 
до того ж – з будь+якого місяця та на будь+який термін. 
Вартість редакційної передплати у IІ півріччі 2008 р. на 1 місяць – 14,80 грн.

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




