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ТЕХНІКА ДЛЯ АПК
КОЛИ ФРЕГАТ РОЗПРАВИТЬ КРИЛА 

За радянських часів Україна забезпечувала потребу
всього колишнього СРСР у дощувальній техніці. 
Наразі ж знову актуальне високоефективне 
зрошуване землеробство, яке в умовах глобального
потепління набуває першочергового значення.

КОМПАНІЇ
ГЕРКУЛЕСОВА СИЛА

Героїчну вівсяну кашу так давно готують з пластівців
«Геркулес», що й навіть називають геркулесовою.
Першим в Україні і єдиним виробником зернових
пластівців під цією торговою маркою є
Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів
на Кіровоградщині.

Весняний 
комплекс�2008 
наближається 
до завершення
За офіційними даними, що
базуються на оперативних да�
них регіонів, станом на 5 чер�
вня в Україні комплекс весня�
но�польових робіт�2008 май�
же завершено. Усього в дер�
жаві посіяно ярих зернових і
зернобобових культур на
площі 7584 тис.га, що стано�
вить 101% від прогнозованих
7520 тис.га. З них на частку
сільгосппідприємств припадає
5485 тис.га (102% від прогно�
зу у 5310 тис.га). Для порів�
няння, торік станом на 1 черв�
ня загальна площа під зерно�
вими і зернобобовими стано�
вила 8172 тис.га, на сільгосп�
підприємства припадало
5923 тис.га. 
З цієї загальної кількості посі�
ви кукурудзи на зерно стано�
влять 2528 тис.га (108% від
прогнозованих площ у 2348
тис.га), у т.ч. сільгосппідпри�
ємствам належить 1863 (110%
від прогнозу). Минулого року
ці цифри відповідно станови�
ли 2099 тис.га і 1440 тис.га.
Гречка відповідно становить
270 тис.га (87% від заплано�
ваних 312 тис.га), з них про�
мислових посівів 238 тис.га
(88% від 271 тис.га). Торік це
було 291 і 254 тис.га відповід�
но. Просо: всього – 128 тис.га
(94% від 136 тис.га). Торік ці
цифри становили 91 і 70 тис.
га.  Рис: усього – 20 тис.га
(91% від прогнозованих
площ). Ці показники майже
збігаються з минулорічними.
Крім того, посіви сої стано�
влять 540 тис.га (90% від за�
планованих 602 тис. га).
Добігає завершення сівба тех�
нічних культур. Зокрема, цук�
рові буряки посіяно на площі
404 тис.га (84% від прогно�
зованих 478 тис.га), у тому
числі сільгосппідприємствами
– 326 тис.га (84% від 387 тис.
га). Минулого року на 1 черв�
ня було посіяно 650 тис. га
цукрових буряків, з яких 531
тис.га – у сільгосппідприєм�
ствах. Соняшник зайняв пло�
щу 3723 тис.га (114% від прог�
нозованих 3275 тис.га), у
тому числі у сільгосппідпри�
ємствах – 2715 (117% від 2322
тис.га). Для порівняння, торік
на цю дату соняшнику було
посіяно на площі 3208 тис.га,
з яких у сільгосппідприєм�
ствах – 2378 тис.га.

НАЙГОЛОВНІШЕ – ми визначи�

лися на державному рівні, що Ук�

раїні це дійсно потрібно. Нам це

до снаги! 

Підтвердженням такого рі�

шення є Указ Президента Украї�

ни № 890/2007 від 18 вересня

2007 року «Про деякі заходи щодо

розвитку ринку зерна», яким пе�

редбачено створення Державної

програми «Зерно України 2008�

2015». Сподіваємося, що най�

ближчим часом вона все ж таки

побачить світ.  

Думки фахівців щодо шляхів

розвитку зернового бізнесу в Ук�

раїні – Леоніда  Козаченка (УАК),

Володимира Климента (УЗА),

Олексія Вадатурського (ТОВ СП

«НІБУЛОН»), Сергія Стоянова

(УАК) і Бориса Беренштейна

(САБУ) читайте на стор. 2�5.    

Суттєві корективи в розподіл

сил гравців на світовому ринку аг�

ропродукції вносить глобальне

світове потепління. Тому пропо�

нуємо прогноз гідрометеорологіч�

ної ситуації у світі (зміна клімату,

посушливі і сприятливі регіони) та

перспективи  українського зерно�

вого ринку як одного із стійких

регіонів –  Тетяна Адаменко, Укр�

гідрометцентр – стор. 6�7. 

Стабільність кліматичних умов

впливатиме на вартість українсь�

кої землі. Про Земельне питання і

історичну перспективу – Євген

Ленг, «Укрзернопром Агро» (стор.

12�13).

Про особливості вирощування

сільгосппродукції залежно від

якості грунтів – Едуард Єршов

компанія «SGS Україна»  (стор. 8�

9). 

Щоб отримати максимальну

віддачу слід застосовувати у агро�

виробництві сучасну сільськогос�

подарську техніку, у тому числі

вітчизняного виробництва  – Во�

лодимир Саченко, Мінпромполі�

тики (стор. 10).

Про насіння, як важливу скла�

дову якості сільгосппродукції –

Віктор Малахай, Держнасінін�

спекція та Олексій Зайцев, АФ

«Сади України» (стор. 14).

Україна: від 35 до 68 млн. тонн зерна

АГРОПОЛІТИКА
І ЗНОВ ´ЗА РИБУ ГРОШІª

Питанням дня чергового засідання
Комітету ВРУ з питань аграрної
політики та земельних відносин, що
відбулося 3 червня ц.р., цього разу
був сучасний стан та законодавче
забезпечення розвитку рибної
галузі України. 

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
у травні 2008 року.
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БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
ЮРИСТИ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ:
НЕЗНАННЯ ПРАВИЛ 
ШКОДИТЬ БІЗНЕСУ
Економічний ефект від приєднання
до СОТ у всіх на слуху. А от правові
аспекти нам допомагають з'ясувати
провідні юридичні фірми України.

18

ТЕМА НОМЕРА Вирішити це завдання можна лише об'єднавши усі складові аграрного
виробництва – природні, людські та технічні ресурси – в єдиний ланцюг без слабкого кільця. Що для
цього повинна зробити держава? Що для цього повинен зробити бізнес? Відповіді на ці питання – від
професіоналів найвищого рівня:

17

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



– З ДУМКОЮ про те, що Укра�

їна повинна значно наростити

виробництво зерна, усі вже пого�

дилися. Об'єми пропонуються

різні. У проекті держпрограми

«Зерно України 2008�2015» уря�

довці поки зупинились на показ�

нику у 50 млн. т. Водночас мі�

ністр аграрної політики Юрій

Мельник на форумі ЄБРР

20 травня 2008 р. оприлюднив

цифру можливого валового збо�

ру зерна у 80�100 млн. т. 

На думку фахівців Українсь�

кої зернової асоціації, найбільш

аргументованим є показник у

68 млн. т. Щоб не вдаватися до

балаканини, пропоную зверну�

ти увагу на наведені нижче таб�

лиці прогнозних балансів ви�

робництва, споживання та ек�

спорту пшениці, кукурудзи і яч�

меню. 

На наш погляд, перший

крок, який необхідно зробити, –

збільшити урожайність зернових

до середньоєвропейських показ�

ників. Для пшениці вони стано�

влять 5,22 т/га, кукурудзи – 6,56

т/га, ячменю – 4,37 т/га.

Тоді у 2015/16 МР загальне

виробництво становитиме

близько 68 млн. тонн, внутріш�

нє використання – 30 млн.

тонн. На експорт може піти 42

млн. тонн. Україна буде повні�

стю задовольняти потреби вну�

трішнього ринку та стане одним

із найбільших експортерів зерна

у світі. 

Нарощування виробництва

зерна зробить можливим розви�

ток вітчизняної біопаливної про�

мисловості, що, в свою чергу, по�

требує зміни структури посівних

площ і структури та обсягів ек�

спорту. 

Остаточну відповідь на те,

що повинна зробити держава, а

що бізнес, для виконання цієї –

однієї з найамбітніших українсь�

ких програм – повинна дати

Державна цільова Програма

«Зерно України 2008�2015».

4 ЧЕРВНЯ в Римі на саміті ООН,

присвяченому проблемі подолан�

ня продовольчої кризи, її гене�

ральний секретар Пан Гі Мун ска�

зав, що немає нічого більш при�

низливого, ніж голод. 

З цим важко не погодитися. За

статистикою ФАО, нині в світі на�

лічується близько 800 мільйонів

голодуючих. І якщо не вжити від�

повідних заходів, у 2017 році люди

будуть воювати за їжу. За їхніми

підрахунками, до 2030 року слід

збільшити обсяг виробництва

продуктів харчування на 50%.

Україна – одна з небагатьох

держав світу, яка завдяки своєму

потенціалу може значно вплинути

на врегулювання цієї проблеми.

Ми здатні не тільки подвоїти, а й

потроїти виробництво зерна.

Однак маємо визнати, що

сьогодні урожайність у вітчизня�

ному зерновому господарстві

вдвічі нижча, ніж у країнах ЄС, і

втричі – ніж у США. Але разом з

тим, якість ґрунту, кліматичні

умови та кількість людей, які тра�

диційно займаються сільськогос�

подарським виробництвом, ство�

рюють для України значно біль�

ше переваг. Виникає питання – в

чому ж проблема? 

В першу чергу – це брак фі�

нансових ресурсів. Щоб до належ�

ного рівня відтворити сільськогос�

подарське виробництво, у нього

треба інвестувати близько 70 міль�

ярдів доларів. І близько третини

цих коштів повинно надійти в

зернове виробництво. 

Чи є ці кошти у світі? Звичай�

но, є. Але ми їх не можемо отри�

мати, бо й досі не здійснили аг�

рарної реформи. В Україні нема

прозорої схеми аграрного ринку,

яка б дала змогу інвесторам прий�

няти правильне рішення. 

Наш внутрішній ринок страж�

дає від непередбачуваних дій орга�

нів державної влади, і це створює

дуже великі проблеми для інвесто�

рів. Наприклад, заборона експорту

зерна в поточному році завдала

збитків сільгоспвиробникам у по�

над $1,5 млрд., тобто близько

7 млрд. грн. Заборона експорту

олії спричинила збитки підпри�

ємств у понад $200 млн.

Також маємо проблему торгів�

лі між регіонами: створені держа�

вою так звані регіональні продо�

вольчі фонди на чолі з губернато�

рами або головами місцевих адмі�

ністрацій забороняють переміщу�

вати продукцію з одного регіону

до іншого, і не дозволяють при�

ватним структурам здійснювати

підприємницьку діяльність. Вони

обмежують таким чином можли�

вість збільшення інвестицій у ви�

робництво зерна. Збитки приват�

ним структурам, що мають зерно,

приносить і недосконала система

державних інтервенцій.

Сьогодні, на жаль, не діє й та�

кий інструмент, як страхування

ризиків у зерновому виробництві,

чи, наприклад, інший – що стра�

хує втрати від зміни цін – хеджу�

вання ризиків. Все це призводить

до неможливості контролю над

ситуацією і також відлякує інве�

сторів.

Головна причина всього описа�

ного вище в тому, що ніхто із полі�

тиків не думає про середню і довгу

перспективу розвитку, всі перейма�

ються лише поточними проблема�

ми. Щороку змінюється керівниц�

тво уряду, приходять нові політичні

сили, які дбають не про розбудову

держави, а на жаль, лише про одне

– самозбереження на владному

олімпі. Тому й політика в Україні

така нестабільна та непередбачува�

на. Бажано, щоб, в першу чергу, ми

знайшли шлях до подолання полі�

тичної кризи в державі, а потім за�

кінчили реформи, які б дали мо�

жливість реалізувати потенціал на�

шого сільського господарства. 

Врешті�решт, все це треба зро�

бити також заради покращення

добробуту нашого народу та со�

тень мільйонів людей у світі, які

через продовольчу кризу помира�

ють від голоду.    

Леонід Козаченко
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Шановні читачі!

10�13 червня цього року відбу�
ватиметься XX Міжнародна ви�
ставка�ярмарок «АГРО�2008»,
де редакція братиме активну
участь, тож ми з вами маємо
нагоду зустрітись наживо. Тому
наступний випуск газети №22

вийде з друку 20 червня.

Що заважає Україні 
стати житницею Європи?
ТОЧКА ЗОРУ Україна колись була житницею Європи. І про відновлення
цього статусу мріють сьогодні всі аграрії. Адже це потрібно не тільки для
розбудови національної економіки та зміцнення іміджу нашої держави, а й для
того, щоб подолати продовольчу кризу, яка щодня загострюється у світі.

Леонід КОЗАЧЕНКО, 

президент ВГО «Українська
аграрна конфедерація»

Володимир КЛИМЕНКО, 

президент Української
зернової асоціації

Показники 2007/08 2015/16
(Тисяч гектарів)

Зібрана площа 1 900 1 958
(Метричних тон на гектар)

Урожайність 3,89 6,56
(Тисяч метричних тон)

Виробництво 7 400 12 844
Початкові запаси 1 045 1 739
Внутрішня пропозиція 8 445 14 583
Використання на корм 5 000 5 091
Продовольство, інше 600 610
Кінцеві запаси 1 345 1 759
Внутрішнє використання 6 945 7 459
Чиста торгівля 1 500 7 124

Табл. 2. Баланс кукурудзи в Україні (прогноз)
Показники 2007/08 2015/16

(Тисяч гектарів)
Зібрана площа 4 400 4 714

(Метричних тон на гектар)
Урожайність 1,41 4,37

(Тисяч метричних тон)
Виробництво 6 200 20 600
Початкові запаси 960 840
Внутрішня пропозиція 7 160 21 440
Використання на корм 4 000 4 734
Продовольство, інше 1 700 1 755
Кінцеві запаси 480 859
Внутрішнє використання 6 180 7 348
Чиста торгівля 980 14 092

Табл. 3. Баланс ячменю в Україні (прогноз)

Показники 2007/08 2015/16
(Тисяч гектарів)

Зібрана площа 6 000 6 463
(Метричних тон на гектар)

Урожайність 2,30 5,22
(Тисяч метричних тон)

Виробництво 13 800 33 736
Початкові запаси 1 428 2 010
Внутрішня пропозиція 15 228 35 746
Використання на корм 2 900 3 039
Продовольство, інше 9 600 9 585
Кінцеві запаси 1 478 2 037
Внутрішнє використання 13 978 14 661
Чиста торгівля 1 250 21 085

Табл. 1. Баланс пшениці в Україні (прогноз)

Табл. 4. Баланс зерна в Україні в 2015/16 МР (прогноз)
Показники Пшениця Куурудза Ячмінь Всього

(Тисяч гектарів)
Зібрана площа 6 463 1 958 4 714 13 135

(Метричних тон на гектар)
Урожайність 5,22 6,56 4,37 5,12

(Тисяч метричних тон)
Виробництво 33 736 12 884 20 600 67 220
Початкові запаси 2 010 1 739 840 4 589
Внутрішня пропозиція 35 746 14 623 21 440 71 809
Використання на корм 3 039 5 091 4 734 12 864
Продовольство, інше 9 585 610 1 755 11 950
Кінцеві запаси 2 037 1 759 859 4 655
Внутрішнє використання 14 661 7 460 7 348 29 469
Чиста торгівля 21 085 7 123 14 092 42 340

Від 35 до 
68 мільйонів



МАЮ констатувати, що незва�

жаючи на кількість розмов навко�

ло вступу України до СОТ і

необхідності адаптувати нашу

нормативну базу до вимог її кра�

їн�учасниць, за багато років нічого

не зроблено.

Наявні елеватори, які дістали�

ся Україні у спадщину від СРСР,

практично не в змозі забезпечити

необхідну якість зерна для постав�

ки на експорт. Крім того, норма�

тивна база по ДСТУ та оснащення

лабораторним обладнанням не

витримують жодної критики. 

Сьогодні для того, щоб бути

повноправним учасником світово�

го ринку зерна Україна зобов'язана

провести повне лабораторне пе�

реоснащення. Це колосальні кош�

ти, але без цього нам годі мріяти

про цивілізовані світові ринки.

Друга велика проблема: роз'яс�

нити усім суб'єктам ринку сіль�

госппродукції – від виробників до

експортерів – загальносвітові ви�

моги щодо якості зерна. Це

необхідно зробити тому, що лише

за якісне зерно виробник може от�

римувати справедливу ціну.

Слід враховувати, що країн�

покупців у світі безліч, і кожна з

них має свої традиції і вимоги

щодо якості. Тому експортери ма�

ють взяти на себе відповідальність

і більш професійно адаптувати

наше зерно до вимог країн�одер�

жувачів. Бо від цього залежить

імідж держави, який суттєво впли�

ває на торгівлю і формування

ціни. Адже будь�який зрив кон�

трактів будь�якої компанії відразу

становить під сумнів можливість

українського зерна задовольнити

вимоги тієї або іншої країни�одер�

жувача.

Максимально жорсткі вимоги

щодо якості зерна висувають кра�

їни Африки. Це пов'язано з їхнім

специфічним кліматом – підви�

щена вологість і висока темпера�

тура повітря. Для них зерно має

бути мінімально ушкодженим –

бо у тріщинах зернин виникають

спори і токсичні грибкові захво�

рювання – та міцним, не криши�

тися при перекиданні.

Через необдумані дії уряду

щодо обмеження експорту, біль�

шість елеваторів і сільгоспвироб�

ників стикаються з неможливістю

розмістити зерно і належно підго�

тувати елеватори для приймання

нового урожаю. Це позначиться

на якості зернозберігання, і дося�

гненні нормальних експортних

кондицій. 

Замість того, щоб дати змогу

провести зачистку елеваторних

ємностей, відремонтувати елева�

тори і людям піти у відпустку пе�

ред прийманням нового врожаю,

сертифікувати елеватори – держа�

ва вкотре поставила сільгоспви�

робника на коліна.

Як потужний вітчизняний

сільгоспвиробник, ми давно зами�

слювалися над тим, як не стояти в

черзі разом з іншими виробника�

ми, щоб реалізувати зерно на вну�

трішньому ринку іноземним трей�

дерам, які сьогодні практично

уклали довготривалі угоди з усіма

перевантажувальними термінала�

ми. Ми розуміли, що чим краще у

нас буде розвинена портова інфра�

структура, перевантажувальні тер�

мінали, тим більше Україна мати�

ме експортних можливостей. Тому

ми прийняли стратегічне рішення

звести власний перевантажуваль�

ний термінал з виходом у Чорне

море, який би відповідав усім ви�

соким вимогам західних країн до

отримуваного зерна. Сьогодні тер�

мінал ТОВ СП «НІБУЛОН» в Ми�

колаєві – один з найсучасніших в

Європі високотехнологічних ком�

плексів місткістю 133 тис.тонн

зерна, здатний за добу переробля�

ти і відвантажувати 20�25 тис.тонн.

Щоб гарантувати світову

якість зерна, ми продовжуємо бу�

дувати мережу власних елеваторів.

1 липня ми введемо в експлуата�

цію черговий новий елеватор

об'ємом 66 тис.тонн у філії «Смо�

трич» Кам’янець�Подільського

району Хмельницької області.

Термін будівництва – 3 місяці,

вартість – близько $12 млн. 

Маючи великий досвід робо�

ти, мушу сказати, що наше зако�

нодавство не сприяє інвестиціям

в аграрний сектор, зокрема, в бу�

дівництво. При хорошій «школі»

фахівців, сільгоспвиробнику від

отримання землі до початку будів�

ництва потрібно не менше 12�14

місяців. А побудувати можна за

три місяці. Дякувати Богу, у нашої

компанії вже є досвід подолання

цих перепон. Ми вдячні керівни�

кам обласних держадміністрацій

Валерію Асадчеву (Полтавська

обл.), Олександру Черевку (Чер�

каська) та Івану Гавчуку (Хмель�

ницька обл.) за розуміння і під�

тримку. 

Користуючись нагодою, за�

прошую усіх фахівців на урочисте

відкриття «нової зернової фортеці

Кам'янця».

Олексій Вадатурський

Будівництво нового елевато'

ра філії «Смотрич» у Кам'я'

нець'Подільському районі

Хмельницької області прохо'

дить згідно з розробленим

планом. Усі підрозділи пра'

цюють у  ч іткому режимі,

адже відкриття комплексу за'

плановано на 1 липня.

Та не обійшлося на будівниц'

тві без жахливої несподіван'

ки. При проведенні земляних

робiт за декiлька кроків вiд

залiзничної колії знайшли

снаряди часiв Великої Вiтчиз'

няної війни: 71 бронебiйний

122'мiлiметровий i 4 артсна'

ряди 76'мiлiметрових. 

СМЕРТОНОСНА знахiдка проле�

жала в землi понад пiвстолiття.

Повз неї їздили потяги, тут ходили

люди, паслася худоба. Але, дяку�

вати Богу, все обiйшлося. Поща�

стило й екскаваторнику, який рив

котлован пiд опори. Вiн же виявив

снаряди. 

За словами начальника МУ ГУ

МНС у Хмельницькiй областi Ва�

лентина Янiшена, ця знахiдка пе�

ревершила всi попередні. Увечерi

30 травня до роботи взялася група

пiротехнiчних робiт аварiйно�ряту�

вального загону спецпризначення

пiд командуванням лейтенанта

Костянтина Старковського. Кате�

горiя небезпеки цiєї знахiдки –

друга. Це означає, що пiдривати

слiд на мiсцi, бо снаряди проiржа�

вiли, а оголенi пiдривачi стирчать

ззовнi. Проте й цього неможливо

було зробити, адже не вiдомо,

скiльки снарядiв там залишилося.

Сапери працювали в недiлю, а

вже зранку в понедiлок з будiв�

ництва евакуювали людей i технi�

ку, припинили пересування транс�

порту.

– Складнiсть робiт i небезпека

великi, – зазначає Костянтин

Старковський. – Снаряди пiдми�

вають грунтовi води, вони дуже

пошкодженi корозiєю, деякi пiд�

ривачi вiдпадають, iншi «запудре�

нi», в одному шток пiдривника

взагалi оголений. Я прийняв рi�

шення: на мiсцi не пiдривати, сам

буду виймати снаряди, а тi, якi

неможливо транспортувати,

знешкодимо тут.

– Костянтин прийняв таке рi�

шення, аби не наражати своїх пiд�

леглих на небезпеку, – продовжує

Валентин Янiшен. – Так дiють

справжнi офiцери, його героїчний

вчинок викликає глибоку повагу.

Уявiть собi: на колiнах у водi ви�

брати iз землi 75 снарядiв! Це при�

близно 750 кiлограмiв тротилу.

До середини вiвторка iржаву

смерть завантажили i перевезли у

пудловецький кар'єр для знешко�

дження. За професiоналiзм i геро�

їзм керiвництво «НIБУЛОНА»

премiювало пiротехнiкiв.

Чи не затримають непередба�

чуванi обставини будiвництво та

запуск елеватора? За словами за�

ступника гендиректора ТОВ СП

«НIБУЛОН» з питань будiвниц�

тва Сергiя Бєсєдiна, знешко�

дження снарядiв затримало робо�

ту на добу. Але це не означає, що

будівельники не встигнуть до

1 липня. Роботи тривають за ко�

регованим графiком.

Щоб у читача була уява про

масштаби будiвництва елеватора

«НIБУЛОНа», наведемо декілька

прикладів. Так, термін будів�

ництва – три місяці. На всій пло�

щі у 6,2 га проведено повну ре�

культивацію ґрунтів з вапнуван�

ням і завезенням півметрового

шару чорнозему. Для монтажу

обладнання 12 силосів для зберi�

гання зерна та двох – для його су�

шiння потрiбно 43 тисячi болтiв. 
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ТОЧКА ЗОРУ Щоб бути повноправним учасником світового ринку зерна
Україна зобов'язана провести повне лабораторне переоснащення зерносховищ.

Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ, 

генеральний директор 
ТОВ СП «НУБУЛОН»

Знайти і знешкодити. 
І знову будувати

Якість зерна – це імідж держави

Станом на  5 червня  повністю готові фундаменти 9 із 12 силосів

Світовий банк
підрахував збитки
Експерти Світового банку
підрахували збитки від
введення в Україні обме�
ження експорту сіль�
госппродукції. Про це, се�
ред іншого, йдеться у за�
писці, підготовленій на
прохання уряду України
групою Департаменту ста�
лого розвитку Регіону
Європи та Середньої Азії
(ЄСА) Світового банку.
Зокрема зазначається, що в
2007/2008 році зазнали
значних втрат сільгоспви�
робники. За підрахунками,
це приблизно $1,8 млрд. по
пшениці та ячменю, плюс
$0,66 млрд. по соняшнико�
вому насінню.
У документі припускається,
що втрати сільськогоспо�
дарських виробників пов�
ністю компенсуються спо�
живачу зменшенням витрат
на продукти харчування,
внаслідок чого останній за�
ощадив би десь $52,30 на
рік на одного громадянина
України. Втім, оскільки
контроль за цінами змен�
шує можливі обсяги вироб�
ництва, економіка у цілому
втрачає, а споживачі взага�
лі нічого не виграють. Як
підкреслюється у записці,
найкращий інструмент бо�
ротьби із інфляцією – це
проведення більш жорсткої
фіскальної та монетарної
політики, а також цільові
соціальні трансферти.



ПРОТЕ у нас існує ціла низка

проблем, що потребують терміно�

вого розв'язання. Передовсім,

потрібно довести до логічного за�

вершення земельну реформу. А це

дасть поштовх до поліпшення ін�

вестиційної привабливості укра�

їнського АПК, дасть змогу спря�

мувати у галузь потужні фінансові

потоки. Як наслідок – підвищить�

ся конкурентоспроможність аг�

рарного виробництва, вдоскона�

литься система контролю безпеки

аграрної продукції тощо. 

Задля цього потрібна зважена

державна політика, спрямована на

розвиток сільськогосподарського

сектора. На жаль, поки що ми ча�

сто�густо стикаємось з рішення�

ми, які є не прогнозованими і да�

леко не оптимальними. 

Це, насамперед, стосується ре�

гулювання на зерновому ринку.

Наприклад, виробництво зернових

у 2007/2008 МР становило 29,3

млн. тонн, у тому числі – 13,8 млн.

тонн пшениці. Після завершення

жнив баланси зернових доводили,

що, з урахуванням перехідних за�

лишків зерна, на експорт без жод�

ної загрози можна відвантажити не

менше 5 млн. тонн зерна. Але екс�

портні квоти чомусь було встанов�

лено лише на рівні 1,2 млн. тонн. 

Валовий збір зернових у 2008

році може сягнути понад 40 міль�

йонів тонн. Але якщо Україна най�

ближчим часом не зможе активізу�

вати експорт зерна, навіть звільне�

ний від «квотових пут», особливо

кукурудзи (а це зробити буде дуже

важко з огляду на втрату ринків і

термінів для вигідного зовнішньо�

го продажу), то неминуче виник�

нуть проблеми приймання та роз�

міщення зерна нового врожаю.

Вітчизняні місткості для одночас�

ного зберігання збіжжя (без порто�

вих елеваторів) розраховані на

27 млн. тонн, а обсяги нового вро�

жаю (разом з перехідними залиш�

ками), як прогнозується, можуть

сягнути 48 мільйонів. Якщо врах�

увати також збільшення у цьому

році очікуваного врожаю ріпаку

(до 2,5 млн. тонн), до розміщення

якого потрібен особливий підхід і

надходження якого почнеться ра�

зом із ранніми колосковими куль�

турами – проблем не оминути! 

Рішення про запровадження

обмежувальних заходів щодо ек�

спорту мотивуються бажанням

урядовців (незалежно від партій�

них кольорів) приборкати зростан�

ня цін усередині країни. Але ж це

зростання абсолютно збігається зі

світовою тенденцією, і у більшості

країн до таких заходів ставляться

вкрай обережно, практично не за�

стосовуючи їх. Тим часом в Україні

проблеми однієї групи малозабез�

печених людей (переважно в мі�

стах), хочемо ми того чи ні, фак�

тично розв'язуються за рахунок ін�

ших незаможних громадян –

сільських товаровиробників.

Втрати для виробників зерна в

умовах такого регулювання ринку

є значно більшими, ніж зиск від

стримування цін для населення.

Та й селяни, із кишень яких через
обмеження експорту «вимиваються»
чималі доходи, становлять значну
частину отого населення, з посилан�
ням на інтереси якого здійснюються
такі регулюючі заходи. За підра�
хунками Світового банку, втрачена
вигода виробників зерна через отаке
стримування його експорту у 2007�
2008 рр. може становити понад
10 млрд. гривень лише по пшениці
та ячменю, що значно перевищує рі�
вень прямої державної підтримки
усієї аграрної галузі.

При майже чотирьохкратному

збільшенні запасів в Україні ре�

сурсів соняшникової олії ми у

цьому році стали свідками уведен�

ня квотування її експорту та фак�

тично заборони експорту насіння

соняшнику. Лобіюється рішення

про запровадження обмеження

експорту насіння ріпаку. 

Що за таких умов робити селя�

нину, щоб відстояти своє право на

справедливий дохід, сталий розви�

ток свого господарства? Перехо�

дити на сорго, інші культури, ек�

спорт яких не обмежується?

Такий «інвестиційний клімат»

сьогодні існує в аграрному секторі

України, у той час як провідні сві�

тові інституції, лідери провідних

держав світу переймаються однією

із головних причин нинішньої

продовольчої кризи – недостатні�

стю виробництва продовольства

через вкрай низький рівень відда�

чі від землі, інвестицій у аграрну

галузь. Країни�«лідери» за цими

показниками на світових форумах

поки що прямо не називаються. 

Тим часом наші урядовці із на�

полегливістю, достойною іншого

застосування, роками «лікують

лупу (внутрішні продовольчі про�

блеми) за допомогою гільйотини

(віроломних раптових обмежень

на експорт)». Замість того, щоб ви�

користати десятиліттями випробу�

ваний досвід провідних країн сві�

ту, приміром, США. Ця країна до�

сягла найвищих у світі валових (та

й питомих) показників у сільсько�

господарському виробництві, зав�

дяки тому, що там усе «танцює» від

інтересів фермерів�зерновиробни�

ків. Політика і реальні дії усіх дер�

жавних інституцій спрямовуються

на забезпечення максимальних цін

на зерно для фермера через забез�

печення максимального попиту на

нього на всіх похідних ринках у

будь�який день і час (розвиток біо�

паливної промисловості – один із

таких проявів і досягнень амери�

канців). Тому за такої політики ні�

коли не йшлося про жодні обме�

ження експорту будь�якого зерна

із США! У цій країні, де високий

середній рівень доходів населення,

суспільство і держава не цураються

застосування так званих food�

stamp (продовольчих марок, таких

собі ерзац�грошей), яких щорічно

випускається на суму понад

$12 млрд. і які використовуються

громадянами із недостатніми до�

ходами  (понад 28 млн. осіб) для

придбання будь�яких харчових

продуктів (навіть морозива), окрім

алкоголю. Такі марки випускають�

ся як федеральним урядом, так і

владою штатів. Тим самим, через

Програму продовольчих талонів,

одночасно захищається малозабез�

печене населення і стимулюється

попит на ринку на продукти пере�

робки зерна. Американська держа�

ва не витягує гроші з кишень фер�

мера для загальнодержавних про�

грам, соціальної підтримки усього

населення через зменшення при�

бутковості його бізнесу шляхом

різноманітних заборон на експорт

зерна, а на нашій багатостраждаль�

ній землі практика розв'язання ба�

гатьох проблем за рахунок села не

перестає застосовуватися з 1928

року, коли розпочалася колективі�

зація.

Звичайно, щоб діяти так в Ук�

раїні, де частка продовольства у

«споживчому кошику» є значно

більшою, ніж у розвинутих краї�

нах, нашій державі, безперечно,

треба мати й відповідні продо�

вольчі запаси. Але що заважало
накопичити їх протягом останніх
років, розробити та впровадити у
нас інструменти соціального захисту
від «продовольчої інфляції» неза�
можного населення, задовольнивши
при цьому прагнення селян мати
максимальні доходи від продажу
зерна через захист експорту? Тим

паче, що світова ринкова кон'юн�

ктура просто�таки «дарує» нашим

товаровиробникам останніми ро�

ками таку унікальну можливість?

Чому призначені для цього дер�

жавні установи роками «хитрують�

мудрують» як би дешевше (а не за

ринковими цінами) закупити зер�

но до державних засік і не вируча�

ють товаровиробників достойни�

ми грошима у період активного

збирання врожаю, коли аграрії ма�

ють вдосталь збіжжя і потребують

значних фінансів для продовжен�

ня збиральної кампанії?

Це усе при тому, що за вели�

ким рахунком, головною пробле�
мою такого недолугого (порівняно

з провідними країнами) стану на�

шого сільськогосподарського, у

т.ч. зернового, виробництва є без�
грошів'я. Від нього – неспромож�
ність запровадити сучасні техноло�
гії, погане насіння, низькі врожаї.
І так далі по колу ...

З урахуванням цін, що склада�

ються сьогодні на сільгосппродук�

цію, і за умови ефективної органі�

зації виробничих процесів та впро�

вадження сучасних технологій,

сільськогосподарське виробниц�

тво України може бути дуже вигід�

ним. Але для цього, ще раз наголо�

шую, потрібні гроші, великі гроші

– як внутрішні, так і зовнішні!

Однак саме регуляторні ризики
сьогодні стримують активне надхо�
дження інвестицій в аграрну еконо�
міку України. Обмеження на торгі�

влю, експорт чи переміщення зер�

на, хронічні проблеми з відшкоду�

ванням ПДВ відлякують від аграр�

ного сектора України потенційних

інвесторів, як внутрішніх, так і

зовнішніх. 

Боротьба цих двох світоглядів

– за рахунок чого і кого боротися

із продовольчою інфляцією, має

закінчитися на користь агрови�

робництва. 

Не може більше так тривати,

коли практично усі аграрні галузі

по черзі підпадають під адміні�

стративне регулювання, не отри�

муючи максимальної норми при�

бутку. А саме така, максимальна,

норма прибутку (і на тривалий

час), потрібна більшості з цих га�

лузей, особливо зерновиробниц�

тву, для їх прискореного розвитку. 

Треба прибрати неадекватне ад�
міністративне регулювання зерново�
го та інших аграрних ринків, нато�
мість зосередити й акцентувати таке
адміністрування на соціальному за�
хисті населення від невідворотної
«продовольчої інфляції», його суб�
сидуванні.

В Україні, з її потужними чор�

ноземами і сприятливими погод�

ними умовами, це дасть швидкий

ефект – через активне надходжен�
ня національних та іноземних інвес�
тицій, збільшення кредитних вли�
вань за два�три роки відбудеться
стрімке зростання виробництва зер�
на, олійних культур, що зробить аб�
солютно зайвим (і, думаю, недореч�
ним) обмеження їх експорту. 

Настав час розробляти україн�

ський «зерновий Клондайк»!

На моє тверде переконання, в

Україні на державному рівні треба
раз і назавжди запровадити культ
зерновиробника. Проголосити його
інтереси первинними, якщо хочете
– священними! Мати реально здій�

снювану довгострокову державну

програму розвитку зернового ви�

робництва. 

Україна може і повинна годува�
ти не тільки себе, але й вагомо долу�
читися до забезпечення продоволь�
чої безпеки інших країн. І світове

співтовариство, без сумніву, буде їй

за це вдячне. Тому українське сус�

пільство, усі причетні до аграрних

справ країни, мають спільно ви�

значити пріоритет розвитку сільсь�

кого господарства та зрозуміти і

серцем, і розумом, що у багатстві

села – могутність держави!

Сергій Стоянов
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Україна – це «зерновий клондайк»
ТОЧКА ЗОРУ Світ останнім часом переживає небачену продовольчу кризу, що виникла, за висновками
фахівців ООН, через зростання цін на енергоносії, брак інвестицій у сільське господарство, зростання спо9
живання продовольства країнами Індокитаю, недоліки міжнародної торгової системи і стихійні лиха.
У 2008 р. світові ціни на продукти харчування зросли вполовину, а вартість окремих видів сільськогоспо9
дарської продукції збільшилась у рази. З огляду на ситуацію у світі, сільське господарство, зокрема зер9
нове виробництво, є для України стратегічним, аграрний бізнес в Україні стає надзвичайно привабливим.

Сергій СТОЯНОВ, 

генеральний директор ВГО «Українська аграрна конфедерація»

Україні на державному
рівні треба мати реально
здійснювану довго9
строкову державну
програму розвитку
зернового виробництва

«Клондайк – синонім небаче�
ного раніше родовища, що є
джерелом величезного фан�

тастичного багатства, благ»



Борисе Леонідовичу, які
переваги для аграрного

сектора дасть введення біржо�
вої торгівлі?
– Треба зазначити, що біржовий

ринок в Україні вже існує. Проте

він потребує вдосконалення. І коли

це вдосконалення буде забезпече�

не, можна буде говорити про пов�

ноцінні переваги біржової торгівлі.

А їх багато. Серед них насамперед

потрібно назвати формування про�

зорого ринку шляхом збільшення

обсягів торгівлі за реальними бір�

жовими цінами. Це, у свою чергу,

сприятиме обмеженню товарооб�

мінних (бартерних) операцій та

зростанню масштабів товарно�гро�

шового обігу в сфері купівлі�прода�

жу сільськогосподарської продук�

ції, продовольства, матеріально�

технічних ресурсів, послуг. 

Це і розширення обсягів торгів�

лі сільськогосподарською продук�

цією і продовольством за форвар�

дними угодами, що забезпечує са�

мофінансування виробництва і роз�

глядається як рівноцінна складова

при виборі форм кредитування. 

Серед переваг біржової торгівлі і

посилення гарантій виконання бір�

жових угод шляхом запровадження

страхування товарних та фінансо�

вих ризиків на аграрному ринку. 

Біржові ціни можуть бути вико�

ристані як орієнтовні при укладан�

ні товаровиробниками та іншими

суб'єктами господарювання прямих

договорів купівлі�продажу, що

сприятиме підвищенню їх доходів.

Загалом, усі фінансові інстру�

менти, що їх пропонує біржовий

ринок – ф'ючерсні, форвардні кон�

тракти, опціони, аукціони тощо –

допомагають зробити аграрний біз�

нес більш прогнозованим, а ринок

більш прозорим. 

То що ж сьогодні заважає
розвитку біржового ринку? 

– При загальній тенденції розвитку

біржового ринку є низка негативних

факторів, які загалом впливають на

рівень розвитку аграрного ринку та

стримують розвиток усієї системи

створюваної інфраструктури.

Спостерігаються досить слабкі

інтеграційні зв'язки між товарними

біржами та іншими організаційни�

ми елементами інфраструктури аг�

рарного ринку. Так, обсяги торгівлі

товарними партіями, сформовани�

ми агроторговими домами чи заго�

тівельними кооперативами, не пе�

ревищують одного відсотка се�

редньорічної вартості укладених

угод на аграрну продукцію. 

На аграрному ринку, за винят�

ком декількох областей України,

фактично домінує внутрішня зам�

кненість усіх елементів інфраструк�

тури, що не сприяє відкритості

ринку, його легітимності.

Такі процеси стримують розви�

ток вертикальних інтеграційних

зв'язків, що і обумовлює відсутність

налагодженої системи товаропро�

сування від товаровиробників до

споживачів.

Залишається поза увагою

необхідність напрацювання регіо�

нальних схем щодо організації і

впровадження інтеграційних зв'яз�

ків усіх елементів інфраструктури

аграрного ринку, враховуючи біржі.

Що, на Вашу думку, на�
разі потрібно для подо�

лання цих перешкод?
– В основному, все це вирішується

на законодавчому рівні.  Так,

необхідно удосконалити норматив�

но�правову базу шляхом розробки і

прийняття низки законопроектів і

внесення змін до вже існуючих до�

кументів. Серед них: Закони Украї�

ни «Про товарну біржу», «Про то�

варні деривативи», «Про зміни і до�

повнення до Закону України «Про

цінні папери та фондову біржу»,

«Про зміни і доповнення до Закону

України «Про зерно та ринок зерна

в Україні», «Про зміни і доповнен�

ня до Закону України «Про держав�

ну підтримку сільського господар�

ства України», «Про зміни і допов�

нення до Закону України «Про

оподаткування прибутку підпри�

ємств», «Про зміни і доповнення до

Закону України «Про податок на

додану вартість» та інші, які будуть

необхідні для регламентації діяль�

ності товарних бірж на аграрному

ринку.

Також потрібно розробити нові

нормативні та вдосконалити чинні

законодавчі акти, які врегульову�

ють діяльність товарної біржі з

укладання форвардних, ф'ючерс�

них угод та опціонів, розрахунково�

клірингових установ, системи га�

рантій, в умовах обслуговування

угод спотового аграрного ринку,

створення умов для функціонуван�

ня біржової інфраструктури (біржо�

ві склади, інформаційні та елек�

тронні торгівельні системи тощо).

Нагальним питанням нині є

створення державного органу з пи�

тань товарного біржового ринку.

Цей регулятивний державний ор�

ган вирішував би питання коорди�

нації товарного біржового ринку та

сприяв би організації загальнона�

ціонального та регіонального фі�

нансового обігу як ключового ме�

ханізму визначення цін на страте�

гічні товари. У світовій практиці

для кожного сегменту ринку є свій

регулятор, і в Україні це також іс�

нує. Наприклад, фондовий ринок

контролює Державна комісія з цін�

них паперів і фондового ринку,

Державна комісія з регулювання

фінансових послуг забезпечує стра�

ховий ринок. Неохопленим зали�

шився товарно�біржовий ринок.

Тобто на державному рівні нікому

регулювати біржові питання.

Серед інших заходів можна

виокремити такі найнеобхідніші. 

Розробка механізмів посилення га�
рантій з виконання форвардних бір�
жових контрактів щодо використан�

ня системи страхування майбут�

нього урожаю.

Відпрацювання комплексу заходів
із запровадження торгівлі товарними
деривативами базовим активом

яких є сільськогосподарська про�

дукція і продовольство, враховую�

чи організаційне, інформаційне,

програмне, розрахункове, правове

забезпечення.

Розробка та запровадження стан�
дартизованих Правил торгівлі спото�

вими і форвардними біржовими

контрактами та інших обов'язкових

документів, що обслуговують про�

цедуру укладання біржових угод, та

гармонізація їх до міжнародних

стандартів.

Здійснення і в подальшому форму�
вання обсягів закупівель сільськогос�
подарської продукції та продоволь�
ства для державного резерву та реа�

лізація з державних ресурсів, у тому

числі з державного резерву, а також

продукції, яка надходить у рахунок

погашення заборгованості перед

державними цільовими фондами

на акредитованих державою біржах.

Підтримка механізму стабілізації
цін шляхом проведення інтервенцій

на ринках аграрної продукції через

акредитовані державою біржі.

Відшкодування кредитних ставок
сільськогосподарським виробникам у

разі закупівлі матеріально�техніч�

них ресурсів та реалізації виробле�

ної ними продукції на прозорому

біржовому ринку.

Торгівля підакцизними товарами
ВИКЛЮЧНО через біржові торги та
біржові аукціони.

Розкажіть, будь ласка,
про діяльність Союзу аг�

рарних бірж України, генераль�
ним директором якого ви є. 
– У 2003 році 14 провідних бірж Ук�

раїни створили Союз аграрних бірж

України (САБУ). Наразі САБУ на�

раховує у своєму складі 32 товарні

біржі, які представлені в кожному

регіоні України. Загальна вартість

укладених угод у 2007 році на бір�

жах САБУ, становила понад

14 млрд. грн. Звісно, серед завдань

САБУ – усіляка підтримка інтере�

сів бірж�членів Союзу. 

Серед завдань також створен�

ня умов для державного моніто�

рингу цін, експорту, імпорту та

внутрішнього виробничого та ре�

сурсного балансу через прозорий

біржовий механізм, проведення

аналізу та прогнозування продо�

вольчого ринку. 

Проте основна мета діяльності

Союзу – підвищення ефективно�

сті біржового сільськогосподар�

ського ринку. Одним словом,

сприяння вирішенню усіх тих про�

блем, які нині заважають стабіль�

ній та повноцінній роботі біржово�

го ринку. Серед іншого – розробка

концепції розвитку біржового то�

варного ринку України. Сьогодні

біржі САБУ спроможні виконати

всі завдання, передбачені в Про�

грамі діяльності Кабінету Міні�

стрів України «Український про�

рив: для людей, а не політиків».

Зауважу, що Союз аграрних бірж

України є вільним для вступу но�

вих учасників. Тож, запрошуємо

усіх до співпраці.

Підготував Павло МОРОЗ
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ІНТЕРВ’Ю В сучасних умовах розвитку аграрного сектора біржова торгівля стає важливою
організаційною складовою при формуванні внутрішнього і зовнішнього, продовольчого та
непродовольчого ринків. В усьому світі біржова торгівля є невід'ємною частиною ринку. Працюють
товарні біржі і в Україні. Щоправда, поки що не так, як того хотілося б. Про сучасний стан біржового
ринку України та його перспективи ми попросили розповісти президента ТБ «Київагропромбіржа»,
генерального директора Союзу аграрних бірж України Бориса Беренштейна.

Біржовий ринок прагне досконалості

Ф'ЮЧЕРСНИЙ КОНТРАКТ (ф'ючерсна угода, ф'ючерс) – вид угод
на товарній або фондовій біржі, строкові стандартизовані контракти
між двома учасниками, один з яких зобов'язується продати фіксова�
ну кількість певного товару, валюти або цінних паперів, а інший зо�
бов'язується його сплатити, причому реалізація угоди здійснюється
через певний проміжок часу. 
ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ – обов'язковий для виконання строко�
вий контракт, відповідно до якого покупець та продавець погоджу�
ються на поставку товару, обумовленої якості та кількості або валю�
ти на певну дату в майбутньому. Ціна товару, валютний курс та інші
умови фіксуються в момент укладання угоди. На відміну від
ф'ючерсних контрактів форвардні угоди не стандартизовані.
ОПЦІОННИЙ КОНТРАКТ – контракт, який, в обмін на премію, надає
покупцю право (без зобов'язання) на купівлю або продаж фінансо�
вого активу за ціною виконання у продавця опціону протягом певно�
го періоду або на певну дату (дату завершення строку опціону).

Кабмін 
затвердив 
стратегію розвитку
морських портів
Кабінет Міністрів України
на засіданні 4 червня 2008
року затвердив стратегію
розвитку морських портів
України до 2015 року, пові�
домила прем'єр�міністр
Юлія Тимошенко на прес�
конференції. Вона також
зазначила, що розраховує
на ухвалення в парламенті
відповідного законопроек�
ту протягом двох тижнів.
Розроблена Міністерством
транспорту та зв'язку стра�
тегія розвитку морських
портів передбачає реорга�
нізацію морських торгових
портів із державних під�
приємств у державні та
морські адміністрації. 
Функціями державних ад�
міністрацій портів є безпо�
середнє управління спеціа�
лізованим майновим ком�
плексом, гарантування
безпеки судноплавства й
охорона кораблів і порто�
вого устаткування. Адміні�
страції фінансуватимуть за
рахунок портових зборів
(окрім маякового й адміні�
стративного). 
Крім того, державна адмі�
ністрація порту повинна
управляти інфраструкту�
рою порту, що не входить
у спеціальний майновий
комплекс.
Морська адміністрація
порту у свою чергу зо�
бов'язана забезпечувати
нагляд за кораблями, ста�
ном морських шляхів,
здійснювати реєстрацію су�
дів, проводити видачу до�
кументації, розслідування
аварій у порту, отримувати
адміністративний порто�
вий збір і видавати
обов'язкові до виконання
ухвали по порту.
Стратегія також передбачає
реорганізацію Державного
департаменту морського та
річкового транспорту
(«Укрморрічфлот») до
Державної адміністрації
морського та річкового
транспорту.

ДОВІДКА

Борис БЕРЕНШТЕЙН,

генеральний директор САБУ



Тенденції 
З КІНЦЯ XIX століття почалося

потепління, яке до кінця XX сто�

ліття становило 0,7�0,8°С. Таке

підвищення температури в при�

роді відбувається за тисячі років,

а нині – за 100 років! Останні 15

років зміни середньої температу�

ри відбувалися ще більшими тем�

пами.

Вважається, що на 90% голов�

ним винуватцем глобального по�

тепління є парниковий ефект.

Світові експерти з питань змі�

ни клімату вважають, що в се�

редньому по земній кулі темпера�

тура повітря біля поверхні землі

до кінця XXI століття зросте на 

2�4,5°С. 

У січневому звіті комісії ООН

«Перед обличчям кліматичних

змін» за 2005 рік вперше був опри�

люднений можливий критичний

показник глобального потепління,

після досягнення якого в світі поч�

нуться стрибкоподібні, незворотні

зміни. Після «переходу» через кри�

тичну межу у 2° «прокидаються»

фізичні механізми, які призведуть

до незворотних змін стану атмо�

сфери Землі та пов'язаних з цим

кліматичних катаклізмів. 

Слід зазначити, що це не єди�

ний сценарій зміни клімату*.

Проте усі ті, що нині існують, по�

будовані на «лінійній» моделі та

різняться тільки глибиною й ін�

тенсивністю змін.

Нові термічні та водні режими

вимагатимуть істотної перебудови

структури сільськогосподарського

виробництва, посівного матеріалу,

умов боротьби з шкідниками, зби�

рання і зберігання сільськогоспо�

дарської продукції.

Діагностика сучасного клімату

дає змогу зробити такі висновки і

визначити такі тенденції.

Температура повітря. Почи�

наючи з 1989 року, в Україні спо�

стерігається найтриваліший за

сторіччя період потепління, який

продовжується донині. У 2007

році в Україні зафіксована найви�

ща середньорічна температура за

весь період спостережень. Вона

перевищила норму на 2�3° по всій

території країни. Головний показ�

ник глобального потепління – се�

редня річна температура повітря

(див. рис.).

Глобальне потепління в першу

чергу виявляється в холодний пе�

ріод року. Зими стали набагато те�

плішими і менш сніжними. Ста�

більний сніговий покрив, який би

встановився в листопаді і проле�

жав до березня, для України стає

рідкістю. 

Порівняно з 1961 роком трива�

лість зимового періоду зменшила�

ся майже на місяць. Звичайним

явищем стали січневі та лютневі

дощі. Тільки окремі зими (1985,

1987, 1997 рр.) були надзвичайно

холодними і безсніжними, відбу�

лося вимерзання озимих культур

на значних площах. 

Зміни літніх температур за сто�

літній період менш значні, проте

їх зростання небезпечне загрозою

збільшення посух.

Уже зафіксовано подовження

періоду активної вегетації на 7�10

днів, весняні процеси останніми

роками відбуваються в середньо�

му на 2�3 тижні раніше. 

Опади. В останні десятиліття по

всій території України спостеріга�

ється зменшення кількості зимо�

вих опадів, що є негативним чин�

ником для формування достат�

нього зволоження на весну. Три�

вогу викликає зменшення опадів

в Степовій зоні в липні на тлі зро�

стання у цьому місяці температу�

ри повітря. 

Річна кількість опадів пере�

важно коливається в межах норми

– 80�120%, проте в 2007 році ця

кількість виявилася украй низь�

кою в південно�східному регіоні і

центральних областях, недобір

опадів досягав 25�40%, а подекуди

і 50%. Проте сума опадів – це не

такий важливий показник, як їх

розподіл, в характері якого спо�

стерігається тенденція до збіль�

шення кількості малоефективних

тривалих дощів, злив. Якщо мі�

сячна норма опадів випадає за 1�2

дні, то сільськогосподарське ви�

робництво такі опади не врятують. 

Відбувається звуження зони

достатнього зволоження ґрунту. Її

межа піднімається все вище на

північ. Якщо раніше вона проля�

гала по півдню Київської і Жито�

мирської областей, то зараз ці ре�

гіони вже можна вважати зоною

нестійкого зволоження. Тобто від�

бувається поширення посух у пів�

нічні регіони України. 

Шкідники і хвороби. Дуже важ�

ливий для сільського господарства

аспект, пов'язаний з потеплінням,

– це збільшення в 1,5�2 рази кіль�

кості основних комах�шкідників і

дестабілізація фітосанітарного ста�

ну агроценозів. Причиною стало

вилучення з обробітку орної землі,

яка перетворюється на широку

екологічну нішу для багатоїдних

комах�шкідників і зменшення в 

3�5 разів обсягів щорічних заходів

щодо захисту рослин. На цьому

фоні потепління виявилося благо�

датним для розмноження і розпов�

сюдження комах.

При подальшому потеплінні

існують загрози зменшення еко�

логічної стабільності, погіршення

фітосанітарного стану у зв'язку із

зміною зон шкідливості комах,

перебудови видової структури

шкідників, збільшення генерацій

і чисельності домінуючих комах�

шкідників, збільшення кількості

надзвичайних ситуацій в агросфе�

рі, пов'язаних із масовим розмно�

женням всеїдних шкідників,

збільшення потенційних втрат

урожаю. 

Перспективи 
українського зерна 
НА ДУМКУ світових експертів, в

майбутньому вплив зміни клімату

на сільськогосподарське вироб�

ництво посилюватиметься. Очіку�

ється подальше підвищення тем�

ператури повітря, яке супрово�

джуватиметься чергуванням посу�
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в контексті потепління клімату
ПРОГНОЗ Зміни клімату втрутилися в наше життя через постійні природні катаклізми, які
призводять до величезних економічних втрат і людських жертв. Економічний збиток сьогодні у вісім
разів більший, ніж у 609ті роки. Найбільш вразлива перед кліматичними змінами галузь – сільське
господарство, яке вимушене перебудовувати виробничі цикли у зв'язку із зміною звичних кліматичних
умов. Проте, у битві, у тому числі і з погодою, головне – вдало скористатися ситуацією.

Тетяна АДАМЕНКО, 

к.геогр.н., начальник відділу
агрометеорології Українського
Гідрометцентру

* Наприклад, сценарій, що стосується Європи
після 2025 року. На Північну Європу чекає по�
холодання, дуже сильні дощі, почастішання
штормових циклонів. У Центральній Європі
погода стане вкрай мінливою. Західна Європа
ризикує позбутися Гольфстріму, що спричи�
нить похолодання у Великобританії, Ірландії,
Ісландії, Нідерландах, Бельгії, Скандинав�
ських країнах, на європейській півночі Росії.

На Південні регіони Східної Європи і Серед�
земномор'я чекають довгі посушливі і дуже
спекотні періоди. У Північній Європі та на за�
хідному узбережжі США різко збільшиться
число штормових циклонів. За рахунок танен�
ня вічної мерзлоти величезні території Сибіру
і півночі Канади перетворяться на болота.
У зимові місяці випадатиме менше опадів,
виникнуть проблеми із  запасами питної

води. Снігу не буде навіть в Альпах, де поча�
стішають обвали і селі.
Пов'язана з глобальним потеплінням зміна
глобальної атмосферної циркуляції призведе
до збільшення площ, схильних до посух,
з 2% всієї суші до 10% до 2050 р.
Рівень Світового океану може піднятися ще
на 30�50 см, частково або повно затопляти�
муться багато прибережних територій.

Рис. Зміна температури повітря в Україні за десятиліттями 

* * *

Фінансово(промислова

група «ТАС» планує обробля�
ти близько 200 тис. га сільсь�
когосподарських земель, по�
відомив один із головних ак�
ціонерів групи Сергій Тігіпко.
За його словами, в двох обла�
стях група вже придбала кон�
трольні пакети агропідпри�
ємств, які орендують 16 тис.га,
і постійно знаходиться в про�
цесі переговорів про купівлю
нових господарств. На першо�
му етапі група планує орієнту�
ватися на вирощування зер�
нових культур.
С.Тігіпко також повідомив, що
«ТАС» має намір придбати
кілька компаній, які займають�
ся птахівництвом, зокрема ро�
зведенням індичок.
У планах групи створення агро�
промислового холдингу. При
цьому «ТАС» готова залучати
до аграрного напряму страте�
гічних інвесторів.

* * *

ВАТ «Креатив Груп» (м.Кіро�
воград), один із найбільших в
Україні виробників олієжиро�
вої продукції, завершило об�
мін акцій старого номіналу
(2000 грн.) на акції нового но�
міналу (20 грн.), у результаті
якого кожен акціонер отримав
замість однієї акції 100.
Як зазначається в повідомлен�
ні The Bank of New York
(BONY), що виступає банком�
депозитарієм у програмі випу�
ску депозитарних розписок за
правилом S (ADR) на акції
«Креатив Груп», у зв'язку з
проведеним сплітом із 30
травня відбулися зміни й у ви�
пуску ADR. 
В результаті на одну акцію те�
пер випускається 100 депози�
тарних розписок, а не 10000,
як це було раніше. 
У повідомленні наголошується,
що ці зміни не спричиняють
випуску додаткових депози�
тарних розписок. 

* * *

ТОВ «Укррос(зерно» стало
власником 57,8% акцій ВАТ
«Гуляйпільський елеватор»
(Запорізька обл.). Раніше цей
пакет акцій належав фізичній
особі. На сьогодні 41,7% акцій
ВАТ «Гуляйпільський елева�
тор» належить ще одній фіз�
особі. 
Виробнича потужність Гуляй�
пільського елеватора по одно�
разовому зберіганню стано�
вить 51 тис. тонн зернових і на�
сіння соняшнику.
За підсумками 2007 р. Гуляй�
пільський елеватор скоротив
чистий дохід від реалізації на
16,8% – до 6,416 млн. грн.
Його чисті збитки нараховують
2,553 млн. грн. порівняно з
11,9 тис. грн. чистого прибутку
в 2006 р. 
ТОВ «Укррос�зерно» входить
до цукрового союзу «Укррос»,
що є одним із найбільших ви�
робників цукру в Україні.



шливих періодів з періодами нор�

мального і надмірного зволожен�

ня. Збільшення тривалості вегета�

ційного періоду буде ефективним

для сільського господарства пів�

нічної частини країни. Проте в

південних областях України в ре�

зультаті підвищення середньої

річної температури повітря на 

1�2°С посушливі явища значно

посиляться, зона нестійкого зво�

ложення розшириться в централь�

ні і північні області. 

Були виконані дослідження

для умов України стосовно озимої

пшениці та кукурудзи. Були вико�

ристані кліматичні сценарії, які

трансформувалися на період веге�

тації культури, а також динамічна

модель формування урожаю, яка

дає змогу кількісно оцінити реак�

цію рослин на зміну агрокліма�

тичних умов.

За всіма сценаріями спостері�

гається одна тенденція – підви�

щення температури. Проте не очі�

кується катастрофічного змен�

шення опадів. За умови реалізації

розглянутих сценаріїв змін кліма�

ту є підстави вважати, що очікува�

ні погодні умови будуть вельми

сприятливі для виробництва зер�

на в Україні.

За модельними розрахунками,

переважатимуть сприятливі умови

осінньої вегетації, що даватимуть

змогу на 20�40 днів змістити тер�

міни посіву і ефективніше вико�

ристовувати умови осінньої веге�

тації.

Очікується подальше поліп�

шення умов зимівлі рослин. Пе�

ріод зимового спокою проходи�

тиме за температури повітря на 

4�8°С вище, ніж зараз. Тривалість

зимівлі скоротиться на 1,5�2 міся�

ці або цього періоду не буде зовсім.

Відновлення вегетації озимої

пшениці відбуватиметься на мі�

сяць раніше. Період від віднов�

лення вегетації до колосіння про�

ходитиме за зниженого (на 

1�2°С) температурного режиму, що

призведе до підвищення загальної

продуктивності посівів на 20�40%.

Терміни дозрівання озимої пше�

ниці змістяться в бік більш ранніх

термінів на один�два місяці.

У Поліссі, Лісостепу, Північно�

му і Південному степу можна че�

кати підвищення врожайності

озимої пшениці – 111�130% і біль�

ше. 

Оцінка можливих коливань

валового збору зерна озимої пше�

ниці показала, що за умови реалі�

зації розглянутих сценаріїв зміни

клімату можна чекати збільшення

валового збору зерна озимої пше�

ниці. Мінімальний валовий збір

зерна зросте до 12�14 млн. т., що

порівняно з мінімальним валовим

збором зерна за сучасних кліма�

тичних умов становитиме 120�

145%. Максимальний валовий

збір зерна озимої пшениці може

збільшитися до 27�30 млн. т.

Дослідження впливу потеплін�

ня на продуктивність кукурудзи

показало, що температурний ре�

жим ранньовесняних місяців

дасть змогу сіяти кукурудзу вже в

середині березня, а сходи можна

отримати вже в кінці цього мі�

сяця. Значно зсунуться всі дати

настання фенологічних фаз ро�

звитку кукурудзи на більш ранній

термін. Вегетаційний період в се�

редньому скоротиться на 10�20

днів для ранніх і на 30�40 днів для

середньопізніх і пізніх гібридів.

Очікується значне (до 3 т./га)

збільшення врожайності се�

редньостиглих, середньопізніх і

пізніх гібридів.

У Поліссі теплозабезпеченість

вегетаційного періоду буде достат�

ньою для визрівання середньопіз�

ніх і навіть пізньостиглих гібридів

кукурудзи, потенційна врожай�

ність яких вища, ніж ранніх і се�

редньоранніх гібридів, на 30�50%.

За всіх сценаріїв зміни клімату,

продуктивність пізньостиглих

гібридів буде нижчою, ніж се�

редньостиглих і середньопізніх гі�

бридів. 

На думку більшості дослідни�

ків, для ранніх ярих зернових

культур агрометумови істотно не

зміняться або ж дещо погіршаться

за рахунок збільшення посушли�

вості періодів кущіння�колосіння

і колосіння�воскова стиглість, які

триватимуть в умовах підвищеного

температурного фону. За незмін�

них умов зволоження це може

спричинити зниження врожайно�

сті ярих культур унаслідок скоро�

чення вегетаційного періоду і

більш раннього дозрівання.

Використовуючи
природу
ЗМІНИ клімату призведуть до пе�

реоцінки усіх чинників впливу на

сільське господарство. Збільшен�

ня зволоженості або поліпшення

умов проведення польових робіт

негайно позначається на результа�

тах господарської діяльності.

Для сільського господарства в

цілому наслідки потепління клі�

мату будуть пов'язані з такими мо�

ментами: 

– активізується розкладання

гумусу в ґрунтах;

– погіршиться зволоження

ґрунту на Півдні;

– підвищиться ефективність

внесення добрив;

– терміни посіву стануть

більш ранніми, але збережеться

загроза загибелі через весняні за�

морозки;

– покращаться умови і скоро�

тяться терміни збирання врожаю;

– покращаться умови зимівлі

сільськогосподарських культур і

багаторічних трав, але не буде за�

безпечена повна яровизація;

– сприятливішими стануть

умови зимівлі шкідників, збудни�

ків хвороб рослин, бур'янів;

–  ефективним буде впрова�

дження пізньостиглих сортів (гі�

бридів), які використовують збіль�

шені теплові ресурси; 

– відновлення і розширення

зрошування (до речі, про техніку,

необхідну для цього, читайте  на

стор.9 – прим.ред.).

У світовому аспекті зміна аг�

рокліматичних чинників най�

сприятливіше позначиться на зер�

носіючих регіонах і скандинав�

ських країнах.

Економічно вигідною буде за�

міна сучасних сортів зернових піз�

нішими сортами, фотосинтезуюча

система яких працює більш трива�

лий час.

Отже, глобальне потепління

може призвести до значного збіль�

шення можливостей аграрного

сектора економіки. Проте це мо�

жливо лише у разі кардинальної

адаптації сільськогосподарського

виробництва до кліматичних

умов, синхронізованих з темпами

їх зміни. Наприклад, одним із

шляхів адаптації, які не потребу�

ють додаткових витрат, є оптимі�

зація розміщення сільськогоспо�

дарських культур і спеціалізація

сільгоспвиробництва. Для цього

необхідні оцінка умов, які склали�

ся, і моделювання агрокліматич�

них ресурсів на перспективу. 

Тетяна Адаменко
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*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 05.06.2008 1 RUB = 0,2039 грн.

Ф'ючерсний контракт
Ціни угод * Розра&

хункова
ціна *

Зміни
розрах.
ціни *

Ціни котувань * Обсяг

відкр. мін. макс. закр. краща
купівля

кращий
продаж

кіл&ть
угод RUB

EXW1) пшениця кл.3 Липень 6100 6050 6252 6251 & 6176 &176 6050 6252 12 15253810
EXW1) пшениця кл.3 Вересень 5850 5671 5900 5671 + 5773 +51 5671 5900 6 12008360
EXW1) пшениця кл.3 Листопад 5850 5424 5850 5424 + 5625 +200 5424 5850 6 11699480
EXW1) пшениця кл.4 Липень 5980 5728 5980 5979 & 5939 &239 5728 5980 11 14283880
EXW1) пшениця кл.4 Вересень 5400 5236 5500 5236 + 5343 +56 5236 5500 6 11113960
EXW1) пшениця кл.4 Листопад 5370 4929 5370 4929 + 5145 +215 4929 5370 6 10701080
FOB2) експорт пшениця Липень 329,0 325,1 329,5 325,1 & 327,2 &1 325,1 329,5 6 14950589
FOB2) експорт пшениця Вересень 322,0 320,2 322,5 320,2 + 321,2 +0 320,2 322,5 6 14678698
FOB2) експорт пшениця Листопад 319,0 317,5 319,0 317,5 + 318,3 +1 317,5 319,0 6 14542752

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 05 червня 2008 року

За матеріалами VII Міжнародної конференції
«Зерновий форум92008» (26927 травня 2008
року, м.Ялта). Організатор – Інформаційна аген9
ція «АПК9Інформ».

* * *

Компанія «АМАКО» знизила
ціни на імпортну сільськогос�
подарську техніку, що реалізо�
вується в Україні. Як наголошу�
ється в повідомленні прес�
служби компанії, зниження цін
стало можливим завдяки від�
міні державного мита у зв'язку
зі вступом України до СОТ. Те�
пер ціна на трактори Massey
Ferguson та Buhler знизиться на
10%, на ґрунтообробну техніку
Sunflower, Wil Rich і Kuhn – на
8�10%. 
Раніше вже було зменшено
мито на ввезення зернозби�
ральних комбайнів і сівалок,
що також позначилося на зни�
женні їх вартості для товарови�
робника.

* * *

Державна акціонерна ком(

панія (ДАК) «Хліб України»,
за словами голови правління
ДАКу Івана Рішняка,  має намір
врегулювати питання заборго�
ваності перед Державним ко�
мітетом із державного мате�
ріального резерву (Держком�
резерв) за рахунок передачі
йому 4�5 своїх підприємств.
За його словами, заборгова�
ність ДАК перед Держкомре�
зервом становить близько 200
млн. грн. Також він повідомив,
що компанія домовилася з НАК
«Нафтогаз України» про ре�
структуризацію боргу ДАК на
79 млн. грн. строком на 10 ро�
ків. Зараз ДАК «Хліб України»
пропонує створити на її базі
компанію державного зерно�
трейдера.
За словами голови правління
ДАК «Хліб України», компанія
розраховує залучити близько
1,5 млрд. грн. кредитних ресур�
сів, веде з цією метою перего�
вори з комерційними банками
та вже досягла певних домов�
леностей. «Щоб вийти на ри�
нок, нам необхідно хоча б
1,5 млрд. грн.», – сказав він. 

* * *

Landkom International PLC,
агропромислова компанія з ак�
тивами в Україні, які котиру�
ються на Альтернативному
майданчику Лондонської фон�
дової біржі (AIM LSE), за п'ять
місяців 2008 р. подвоїла зе�
мельні активи в Україні та до�
вела їх до 100,4 тис. га., –
йдеться в повідомленні компа�
нії на LSE. Компанія не уточ�
нює, де конкретно розташовані
її землі, проте зазначає, що це
хороші ґрунти з достатнім рів�
нем опадів.
Landkom International PLC спе�
ціалізується на вирощуванні рі�
паку, для подальшого вироб�
ництва біопалива, і пшениці.
У листопаді 2007 р. компанія
залучила GBP54 млн. (близько
$110,1 млн.) за рахунок розмі�
щення нових акцій на AIM LSE,
розмістивши 103 млн. 846,129
тис. акцій, або 54,9% акціо�
нерного капіталу, за ціною
GBP0,52 за акцію.



АГРОПРОФІ

№ 20�21 [034] 6 червня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaТЕМА НОМЕРА8

ІЗ ПЕРШИХ років свого заснуван�

ня GAFTA (на той час London Com�

trade Association) реєструвала кон�

тракти на постачання зерна з Чор�

номорсько�Дунайського басейну.

Є згадки про таку реєстрацію, що

датовані 1888 роком. Сорти пшени�

ці з України використовували ка�

надські селекціонери для виведен�

ня місцевих сортів із потенційно ви�

соким вмістом білка в зерні.

Унікальність сільськогосподар�

ського землекористування України

полягає в тому, що питома вага чор�

ноземів у загальній площі ріллі по�

над 60%. Чорноземи відрізняються

від інших типів ґрунтів високим

рівнем природної родючості, обу�

мовленої високим вмістом гуму�

сових речовин, вміст гумусу на

окремих полях сягає 7%. Гумус є не

лише джерелом необхідних росли�

нам поживних елементів, а й

сприяє утворенню агрономічно

цінних фізичних властивостей

ґрунту, й таким чином сприяє по�

ліпшенню водного та повітряного

режимів. Саме тому на чорноземах

рослини значно легше переносять

засуху, ніж на інших типах ґрунтів.

Це дуже важливо, оскільки чорно�

земи формувалися при непромив�

ному режимі зрошування, тобто в

умовах недостатнього зволоження.

Клімат України характеризується

відносно м'яким зимовим періодом.

Це дає змогу обробляти на всій її

території озимі культури, які вна�

слідок тривалішого вегетаційного

періоду, а також завдяки раціональ�

нішому використанню осінньо�зи�

мових запасів вологи формують у

середньому по роках урожай зерна

в 1,5 рази вищий, аніж ярові форми

тих же культур. Період дозрівання

урожаю озимих зернових характе�

ризується спекотною, сухою пого�

дою, що у свою чергу дозволяє ви�

рощувати урожаї зерна з високими

якісними показниками. Саме тому

основну частку в структурі посівних

площ традиційно займають озимі

культури. Ще за радянських часів

було створено мережу зрошуваль�

них систем, завдяки яким зрошува�

лося близько 900 тис. га. Якщо

врахувати, що на Україні існує роз�

галужена мережа елеваторів і пор�

тових перевалочних комплексів, то

з усього раніше зазначеного можна

зробити висновок про високий аг�

рарний потенціал України.

***

ПОПРИ сприятливі умови для роз�

витку рослинництва, за останні пів�

тора десятка років окреслилися не�

гативні тенденції, які в перспективі

негативно впливатимуть на подаль�

ший розвиток сільського господар�

ства України.

Перша та головна негативна

тенденція – зниження рівня при�

родної, сформованої тисячоліттями

родючості ґрунтів. І якщо дефіцит

поживних елементів можна швид�

ко усунути за рахунок мінеральних

добрив, то на заповнення втрат гу�

мусу знадобляться роки.

Для бездефіцитного балансу гу�

мусу в умовах богари на 1 га сіво�

змінної площі необхідно вносити

щорічно 8�10 т гною або еквівалент�

ну кількість інших органічних речо�

вин у вигляді рослинних залишків.

Але протягом останніх 10 років, че�

рез різке скорочення поголів'я вели�

кої рогатої худоби (вп'ятеро), вне�

сення органіки значно скоротилося

і, за різними даними, становить 0,5�

1 т/га. Із цілком зрозумілих причин

значно скоротилися площі під бага�

торічні трави, які сприяли попов�

ненню запасів органічних речовин

у ґрунті. При цьому знижується

вміст поживних елементів і погір�

шуються водно�фізичні властивості

ґрунтів. І це відбувається на тлі

значного скорочення застосування

мінеральних добрив. Наприклад, у

1990 році на 1 га сівозмінної площі,

крім органічних добрив, було вне�

сено 141 кг діючої речовини міне�

ральних добрив, за останні роки за�

стосування останніх не перевищує

30 кг д.р./га. Тому основна частина

урожаю формується за рахунок при�

родної родючості. Через зниження

родючості ґрунтів знижується рен�

табельність вирощування сільсько�

господарських культур, тому на Ук�

раїні відбувалося скорочення площі

ріллі, здебільшого за рахунок дегра�

дованих, малородючих земель. У

період із 1990 по 2007 рр. площа ріл�

лі скоротилася на 4,5 млн. га. Але

при цьому середня врожайність

сільськогосподарських культур не

зростає. Так продуктивність озимої

пшениці навіть у найсприятливіші

роки не змогла наблизитися до рів�

ня урожаю 1990 року в 40,2 ц/га. У

середньому за 11 років з 1995 по

2007 роки вона становила 26 ц/га,

що на 35% нижче показників 1990

року. Середня врожайність ячменю

за той же період становила 20 ц/га

(на 35% нижче). Соняшник – 11

ц/га (зниження – 30%), при цьому

різкого зростання врожайності

останнього чекати не доводиться у

зв'язку з проблемами, що виникли

в результаті необдуманого розши�

рення площ (в деякі роки на 2,1

млн. га більше допустимих обсягів),

зайнятих під цією олійною культу�

рою. А це у свою чергу призвело до

поширення хвороб і заразихи со�

няшникової. При цьому насіння

цього бур'яну�паразита зберігає

свою схожість до 7 років, і єдиним

методом боротьби з ним є сівозмі�

на, де соняшник повинен поверта�

тися на колишнє місце не раніше

ніж через 7 років. Загалом площа

під технічними культурами зросла

на 1,5 млн. га (див. діаграми). Площі

під кормовими культурами зменши�

лися в 3,9 разу. Трохи змінилася

площа зернових культур, хоча з року

в рік відбувається коливання цієї ве�

личини від 12,5 млн. га в 2003 р. до

15,6 млн. га в 2001 р. Якщо порівня�

ти структуру посівних площ 1990

року та 2005�го (ситуація характерна

і для нинішнього року), можна від�

значити суттєві зміни часток, що

припадають на площі під різними

групами культур. Так, частка зерно�

вих культур, здебільшого колосових,

виросла з 45% до 58%, частка тех�

нічних культур – з 12% до 20%,

частка кормових культур знизилася

з 37% до 14% (більшість кормових

культур – добрі попередники для

озимини).

Вочевидь, що розміщення стра�

тегічно важливих культур після

сприятливих попередників за такої

структури посівних площ унемож�

ливлюється. За наявної структури

посівних площ неможливо уникну�

ти посіву зернових колосових після

таких же культур, неможливо розмі�

щувати соняшник із необхідним ін�

тервалом часу раз на 7�8 років. Ця

обставина, разом зі зниженням рів�

ня природної родючості, впливає не

лише на врожайність сільськогоспо�

дарських культур, а й на якість отри�

муваної продукції, адже за беззмін�

них посівів створюються сприятливі

умови для розвитку бур'янів, шкід�

ників і хвороб, що особливо небез�

печно, коли галузі бракує коштів на

покупку агрохімічних препаратів.

Так, за даними лабораторії «СЖС

Україна» середній відсоток уражен�

ня зерна пшениці клопом черепаш�

кою становив 3,1% у 2006 р. і 4,9% –

у 2007�му. Усе це свідчить про безси�

стемність роботи в рослинництві,

що не дає змоги отримувати високі

урожаї й, отже, досягати високих

економічних показників.

У таблиці наведено середні по

країні економічні показники при

вирощуванні основних культур у

2008 році. Закупівельні ціни на

практично всі вказані культури в

окремі роки дорівнювали собіварто�

сті однієї тонни продукції, крім ози�

мого ріпаку. Ріпак купували за ціна�

ми, що значно перевищували рівень

собівартості. Озимий ріпак може

висіватися повсюдно на всій тери�

торії України. Це перспективна для

нас культура, і площі посіву щоріч�

но розширюються з 2004 р. в 2 рази

(200 тис. га в 2004�му і 1,5 млн. га в

2007 р.). У перспективі на Україні,

за умови стабілізації площі ріллі на

рівні 29 млн. га, озимий ріпак може

вирощуватися на площі 4 млн. га

без наслідків від насичення структу�

ри посівних площ цією культурою. 

Вирощування ріпаку перспек�

тивне не лише тому, що на нього

стабільний попит і – як наслідок –

стабільні високі ціни, але й тому,

що потреба в цій культурі зростати�

ме. Обумовлена така обставина ро�

звитком виробництва біопалива, а

також надлишком потужностей із

переробки соняшнику. Так, на сьо�

годні сумарні потужності з перероб�

ки значно перевищують можливо�

сті з виробництва зазначеної олій�

ної культури, і дефіцит сировини в

деякі роки може перевищувати

2 млн.т. Тому розширення площі

посіву ріпаку дало б змогу вирішити

зазначену проблему і не лише її.

Вказана тенденція сприятиме вирі�

шенню проблеми дефіциту хоро�

ших попередників для озимих ко�

лосових, завдяки чому підвищить�

ся врожайність самих зернових

культур і помітно знизиться потре�

ба в пестицидах – хвороби, шкід�

ники ріпаку не можуть завдати

збитків посівам пшениці і навпаки. 

На жаль, усе, що відбувається в

аграрному секторі, має хаотичний

характер. Досі не вироблено деталь�

ної програми розвитку сільського

господарства, фактично відсутня

консультаційна служба, немає на�

лежного наукового забезпечення,

більшість господарств працюють за

інерцією, без використання нових

технологій, сучасних моделей регіо�

нальних систем землеробства. Тому

суміжні з виробництвом сільсько�

господарської продукції галузі так

само відчувають на собі негативний

вплив безсистемності в аграрному

секторі. Елеваторне господарство,

переробні підприємства, компанії,

які займаються торгівлею сільсько�

господарською продукцією, втрача�

ють гроші через непередбачуваний

розвиток українського сільського

господарства. Відхилення величин

валових зборів зернових від се�

редньобагаторічних даних стано�

влять 35�40%, що вельми ускладнює

можливість планування роботи на

середньо� та довгострокові періоди.

***

ЩО СТОСУЄТЬСЯ перспектив ро�

звитку аграрного сектора України,

то з упевненістю можна сказати, що

вказані негативні тенденції (зни�

ження ґрунтової родючості, безси�

стемність господарювання, відсут�

ність належного наукового забезпе�

чення галузі, непривабливість жит�

тя в сільській місцевості) так чи

інакше негативно впливатимуть на

подальший розвиток. За умови ко�

піткої роботи над відновленням аг�

рарного сектора економіки України

ми зможемо досягти колишніх по�

казників валових зборів 1990 року

(50�51 млн. т) не раніше ніж через

5 років, оскільки нагромаджені про�

блеми вирішити за дуже короткий

термін неможливо. Для суттєвого

збільшення валових зборів зерна

необхідно вийти на рівень викори�

стання добрив 1990 року. Але цього

буде недостатньо, оскільки ми не

знаємо, скільки і яких поживних

елементів міститься в ґрунті та

скільки слід внести з добривами для

отримання планованого урожаю.

Адже агрохімічний аналіз більшості

полів не проводили вже десяток ро�

ків. За таких умов не можна побуду�

вати збалансовану за поживними

елементами систему підживлення.

Для оздоровлення галузі, крім
вирішення загальнодержавних про�
блем, необхідно:

– налагодити систему постій�

ного моніторингу ґрунтової родю�

чості, що дасть змогу складати ра�

ціональні, збалансовані за пожив�

ними елементами системи вне�

сення добрив, що особливо важли�

во в умовах стрімкого зростання

цін на добрива;

Невикористаний потенціал
Особливості вирощування сільгосппродукції в Україні

ДОСЛІДЖЕННЯ В Україні здавна вирощували зерно високої якості, яке по9
ставляли до інших країн. Сьогодні наша країна має всі шанси відродити давні
землеробські традиції. Але для цього потрібно створити відповідні умови.

Едуард ЄРШОВ, 

кандидат с.г.н., менеджер
проектів агропромислового
відділу «СЖС Україна»

Мал.1. Структура посівних площ
в Україні сільгоспкультур у 1990 р.

Мал.2. Структура посівних площ
в Україні сільгоспкультур у 2005 р.

Затрати на вирощування сільгоспкультур у 2008 р.

Культура Середня врожайність
по Україні, т/га 

Витрати на 1 га, грн. Собівартість,
грн./тПрямі Загальні

Озима пшениця 3,0 1907 2757 919
Озимий ріпак 1,8 1831 2680 1489
Соняшник 1,2 1927 2777 2314
Кукурудза 3,5 1978 2828 808

Високі дози добрив без
попереднього агрохіміч9
ного аналізу ґрунтів бу9
дуть використані нера9
ціонально



З м е н ш е н н я  н е г а т и в н о г о

впливу ґрунтової та повітря'

ної посухи на продукційні про'

цеси рослин, оптимізація

умов вирощування культур,

максимальне використання

генетичних можливостей сор'

тів, родючості ґрунтів, добрив

та інших агроресурсів у посу'

шливих регіонах досягається

за рахунок зрошення. 

ЗРОШЕННЯ дає можливість,

крім цього, значно розширити

асортимент культур, вирощува�

них у степу, особливо – півден�

ному.  Крім традиційних для

регіону культур на зрошенні тут

можна вирощувати також зерно�

ву кукурудзу, сою, люцерну, кор�

мові та цукрові буряки, карто�

плю, овочі.

Наукові дослідження дають

змогу визначити економічну до�

цільність вирощування будь�яких

культур на зрошуваних землях.

Серед зернових культур найефек�

тивніше вирощувати кукурудзу й

озиму пшеницю. У групі техніч�

них культур перевагу має соя.

Найвища економічна ефек�

тивність досягається в разі розмі�

щення на зрошуваних землях ово�

чевих культур і картоплі, а також

насіннєвих посівів, що забезпечу�

ють вищий чистий прибуток по�

рівняно з товарними посівами.

За результатами наукових до�

сліджень було обґрунтовано

необхідність розвитку зрошення в

Україні, і, починаючи з 60�х років

минулого століття, розпочалося

широкомасштабне будівництво

потужних зрошувальних систем.

Площа зрошуваних земель дося�

гла 2,6 млн. га і становила 7,8%

площі орних земель України. На

них, за вартісними показниками,

отримували понад 25% валової

продукції рослинництва, а в пів�

денних областях у посушливі роки

цей показник сягав 35�50%. 

Наразі, попри наявність дер�

жавної програми з розвитку зро�

шувального землеробства, кіль�

кість зрошуваних земель скорочу�

ється. Через що рослинники втра�

чають велику кількість продукції . 

За матеріалами Інституту зрошувального
землеробства південного регіону УААН
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КОЛИСЬ Україна забезпечувала

потребу усього Радянського Сою�

зу в дощувальній техніці. У 1972

році була прийнята Постанова

Ради Міністрів СРСР про органі�

зацію виробництва самохідних

дощувальних установок. За лі�

цензією американської компанії

«Valmont Irrigation» на заводі

«Фрегат» у м.Первомайську Ми�

колаївської області почали випус�

кати дощувальні машини – на

той час найсучасніші багатоопор�

ні машини для кругового поливу.

«Фрегати» розліталися не тільки

до республік Союзу, а й до Євро�

пи, Південно�Східної Азії, на

Кубу. За двадцять років їх було

випущено понад 47 тис. одиниць. 

Відмінними рисами цих ма�

шин були висока надійність і дов�

говічність у поєднанні з хороши�

ми технічними характеристика�

ми. Кращим доказом цього є ус�

пішна експлуатація сьогодні на�

віть тих дощувальних машин, що

прослужили більше 20, а в деяких

випадках і 30 років.

Проте з розпадом Радянсько�

го Союзу припинила своє існу�

вання і загальнодержавна програ�

ма меліорації. Продукція заводу

стала незатребуваною.  

Наразі ж знову згадали про

актуальність відродження зрошу�

ваного землеробства. Одна з го�

ловних причин – необхідність

підвищення конкурентоздатності

вітчизняної сільгосппродукції. В

умовах зростання середньорічних

температур високоефективне

зрошувальне землеробство набу�

ває першочергового значення. 

А його відродження неможли�

ве без відповідної вітчизняної

техніки. Так, існують відповідні

закордонні аналоги, проте їхня

вартість не дозволяє говорити

про масове застосування у реа�

ліях України. 

За оцінками Інституту гідро�

техніки і меліорації УААН, потре�

ба сільського господарства Украї�

ни в дощувальних установках

типу «Фрегат» складає не менше

14,5 тис. одиниць. 

Отже, наразі одним з найваж�

ливіших завдань заводу є віднов�

лення серійного виробництва

«Фрегатів». Технічне переозбро�

єння великого машинобудівного

підприємства і освоєння серійно�

го випуску такої складної сільсь�

когосподарської техніки як дощу�

вальні машини вимагає великої

праці, величезних фінансових ре�

сурсів і, звичайно ж, державної

підтримки.

Вже розроблена і представле�

на Міністерству аграрної політи�

ки України програма, що перед�

бачає розгортання, за сприяння

держави, серійного виробництва

вдосконалених дощувальних ма�

шин. Нова дощувальна машина

збереже ім'я «Фрегат» і загальний

принцип дії, залишиться багато�

опорним кругом. Всі основні вуз�

ли, агрегати і елементи конструк�

ції будуть створені заново. Це

потрібно, перш за все, для того,

щоб готова машина відповідала

сучасному світовому технічному

рівню і вимогам споживачів.

Водночас новий «Фрегат» зали�

шиться надійною і простою в об�

слуговуванні машиною.

Програма отримала схвалення

в МінАП, вона передбачає щоріч�

ний випуск 1000 модифікованих

машин на заводі «Фрегат», почи�

наючи з 2010 року. Задля її реалі�

зації на заводі вже розпочалась

робота з відновлення технологіч�

них ліній, проектування і заку�

півлі сучасного устаткування.

Встановлюється нове обладнан�

ня, зокрема АПР – агрегат подов�

жнього різання рулонної сталі. 

Також буде створено лінію з

виробництва найбільш важливо�

го елементу конструкції – прямо�

шовних тонкостінних труб з лис�

тового металу і лінію оцинкуван�

ня з великою 14�метровою ван�

ною. Це дозволить виробляти ви�

сокоякісні труби у необхідній

кількості і усунути залежність від

зовнішніх постачань. Загалом,

передбачено перейти на вигото�

влення основної частини ком�

плектуючих на ВАТ «Завод «Фре�

гат» і закупівлю інших безпосе�

редньо в українських виробників. 

Хоча до 2010 року вже не так і

далеко, постає питання: а що ж

робити тим, хто вже сьогодні хоче

придбати техніку? Наразі завод

має можливість здійснювати зби�

рання дощувальних машин неве�

ликими партіями і працює з усіма

зацікавленими господарствами.

А зацікавлених багато, тим біль�

ше, що ДМУ «Фрегат» підпадає

під дію Державної програми част�

кової компенсації вартості сільсь�

когосподарської техніки вітчиз�

няного виробництва, тобто 30%

при купівлі компенсуватиме дер�

жава. Також «Фрегат» можна

придбати на умовах фiнансового

лiзингу через НАК «Украгролi�

зинг».  

Завод запрошує господарства,

зацікавлені у вiтчiзнянiй дощу�

вальній техніцi, до співпраці за

всіма напрямами діяльності.

Коли Фрегат розправить крила
Вітчизняні перспективи зрошувального землеробства
ТЕХНІКА ДЛЯ АПК За радянських часів Україна забезпечувала потребу всього колишнього СРСР
у дощувальній техніці. Наразі ж знову актуальне високоефективне зрошуване землеробство, яке
в умовах глобального потепління набуває першочергового значення.

ВАТ «Завод «Фрегат» створене у 1994 році. Виробничі потужності
розміщені в м.Первомайськ Миколаївської області. Один із найбіль�
ших в країні виробників техніки для сільського господарства, харчо�
вої та переробної промисловості, виробів суднового машинобуду�
вання і гідравліки. Зокрема, завод випускає таку продукцію для по�
треб сільського господарства: дощувальні машини; борони�плуги
дискові; культиватори для суцільного обробітку ґрунту; обприскува�
чі; елеваторне обладнання.

ДОВІДКА

ДМУ «ФРЕГАТ» може працюва�
ти на ділянках зі складним ре�
льєфом, що мають неглибокий
родючий шар, що виключає
дороге планування зрошува�
них полів. Високий ступінь рів�
номірності розподілу дощу дає
можливість одночасно з поли�
вом проводити внесення рід�
ких і розчинних мінеральних
добрив. 
Три�чотири дощувальні ма�
шини може обслуговувати
лише один оператор, що під�
вищує економічність їх ек�
сплуатації.

– розробляти й удосконалю�

вати моделі регіональних систем

землеробства, побудовані з ура�

хуванням специфіки кожної

природно�кліматичної зони.

Цією роботою повинні зайняти�

ся невеликі групи кращих вче�

них�експертів, об'єднаних у ре�

гіональні наукові центри, вони ж

повинні займатися консульта�

ційною роботою;

– налагодити консультацій�

ну службу, що замикається на ре�

гіональних наукових центрах.

Усією цією роботою повинна

займатися і фінансувати держа�

ва за рахунок коштів, що виділя�

ються для субсидування сіль�

госпвиробників.

Назад до витоків 
ВОДНОЧАС хотілося б звернути

увагу на перспективність розвит�

ку на Україні проектів за так зва�

ним органічним землеробством,

а також на інші тенденції у світо�

вому землеробстві з обмеженим

застосуванням пестицидів при

вирощуванні сільськогосподар�

ської продукції. В умовах Украї�

ни згадані форми господарюван�

ня повинні отримати додатковий

імпульс, оскільки тут є всі не�

обхідні умови для вирощування

екологічно чистої продукції з ви�

сокими споживчими властиво�

стями. Адже наші діди�прадіди

вирощували зерно, яке славило�

ся на ринках інших країн, і без

застосування пестицидів і міне�

ральних добрив. Крім того, за ра�

дянських часів, коли ринок був

закритий для багатьох західних

виробників засобів захисту ро�

слин, вітчизняна наука активно

працювала над агротехнічними

методами боротьби з шкідливи�

ми організмами та бур'янами, і ці

розробки могли бути використа�

ні і сьогодні. 

Україна – країна з великими

аграрними можливостями та дав�

німи традиціями. Володіючи уні�

кальним поєднанням ґрунтових і

кліматичних умов, можливостя�

ми для перевалки сільгосппро�

дукції, в результаті вона все ж

таки зможе реалізувати свій по�

тенціал. Адже скорочення сільсь�

когосподарських угідь з року в

рік – це загальносвітова тенден�

ція. При цьому чисельність насе�

лення планети продовжує збіль�

шуватися. Зростає добробут гу�

стонаселених країн активного

розвитку (Індія, Китай тощо), де

підвищується споживання про�

дуктів харчування (динаміка по�

казників стану світового ринку

зерна). Крім того, розширюється

використання сільськогосподар�

ських культур для виробництва

палива (біодизель, етанол). Та�

ким чином, значення сільсько�

господарської галузі в житті люд�

ства неухильно зростатиме, і з

цим ми пов'язуємо наші надії на

майбутнє аграрного сектора еко�

номіки України.

Едуард Єршов

За матеріалами VII Міжнародної конференції
«Зерновий форум92008» (26927 травня 2008
року, м.Ялта). Організатор – Інформаційна
агенція «АПК9Інформ».

Зрошення: програми є – розвитку немає



Технічна підтримка
РОЗВИТОК економіки України

значною мірою залежить від ре�

зультатів діяльності аграрного сек�

тора, який є не лише виробником

сільськогосподарської продукції, а

й споживачем промислової про�

дукції та послуг.

Галузь сільськогосподарського

машинобудування має визначаль�

не значення для агропромислово�

го комплексу України, адже на її

підприємствах створюються і ви�

робляються необхідні машини і

обладнання для рослинництва,

тваринництва, переробки та збері�

гання сільськогосподарської про�

дукції, які можуть практично у

повному обсязі забезпечити весь

комплекс робіт від її виробництва

до переробки та упаковки. 

До галузі вітчизняного маши�

нобудування для агропромислово�

го комплексу входить понад 120

промислових підприємств, що

спроможні виготовляти і постача�

ти агропромисловому комплексу

сучасну техніку та обладнання, які

мають попит не тільки у вітчизня�

них сільгосптоваровиробників,

але і за межами України.

Окрім цього, до виготовлення

техніки для АПК залучено близь�

ко 40 підприємств військово�про�

мислового комплексу, в т.ч. ДКБ

«Південне», ДП «Завод ім.Мали�

шева», ВО «Південний машинобу�

дівний завод» та інші. В цілому по

Україні до випуску технічних засо�

бів, вузлів, агрегатів і запасних ча�

стин, їх ремонту і технічного об�

слуговування залучено близько

300 підприємств різних відомств.

Завдяки наполегливій праці

більшості керівників провідних

підприємств галузі за останні роки

вдалося не тільки зберегти їх по�

тужний виробничий та науковий

потенціал, але і створити необхідні

умови для подальшого розвитку

вітчизняного машинобудування

для агропромислового комплексу,

яке стало надійним партнером се�

лян в питаннях технічного пере�

оснащення аграрного сектора.

Навіть у складних умовах гос�

подарювання, в машинобудівному

комплексі України за останні роки

модернізовано, створено і постав�

лено на виробництво майже 2600

найменувань машин, що дало

змогу підняти рівень забезпечен�

ня технологічних процесів в АПК

вітчизняною технікою з 27% у

1992 році до 90% у 2007 році. 

Тільки у 2007 році підприєм�

ства галузі машинобудування для

АПК виготовили продукції на 2,82

млрд. грн. і реалізували її на 3,06

млрд. грн., чим виконали у повно�

му обсязі замовлення сільгоспто�

варовиробників, яке становило

2,63 млрд. грн. Темпи зростання

обсягів виробництва і реалізації

порівняно з 2006 роком станови�

ли відповідно 114,7% та 116,2%.

На експорт реалізовано про�

дукції на 1,2 млрд. грн., що свід�

чить про достатньо високу конку�

рентоспроможність вітчизняної

техніки і обладнання, в першу чер�

гу в країнах СНД – Росії, Казах�

стані, Узбекистані, Молдові. Одно�

часно зростають обсяги поставок

техніки на експорт в Польщу, Бол�

гарію, країни Балтії тощо. В се�

редньому по галузі експортні по�

ставки становлять майже 35%, а в

окремих підприємствах – 50�80%. 

У січні�травні 2008 року під�

приємства тракторного і сільсько�

господарського машинобудування

та машинобудування для перероб�

них галузей АПК спромоглися

зберегти досягнуті темпи зростан�

ня виробництва, виготовили то�

варної продукції, виконали ре�

монтних робіт та надали послуг, в

порівняльних цінах, на суму –

1280 млн. грн., реалізували про�

дукції на 1340 млн. грн., що стано�

вить відповідно 117,3 та 119,5% від

обсягів виробництва і реалізації за

аналогічний період 2007 року.

Значно збільшили обсяги ви�

робництва товарної продукції, по�

рівняно з 2007 роком, відкриті ак�

ціонерні товариства: «Уманьферм�

маш», «Галещина машзавод», Пол�

тавська обл., «Брацлав», Вінниць�

ка обл. (164,3%), «Львівагромаш�

проект», «Могилів�Подільський

машинобудівний завод», «Харків�

ський тракторний завод», «Карлів�

ський механічний завод», «Фре�

гат», Миколаївська обл., ВАТ «Чер�

вона зірка», м.Кіровоград, ТОВ

НВП «БілоцерківМАЗ» та інші.

На експорт реалізовано про�

дукції, орієнтовно, на суму 475

млн. грн., що становить 35,5 від�

сотка від обсягів реалізації в ціло�

му по галузі.

Нові розробки
НЕЗВАЖАЮЧИ на відсутність

державної фінансової підтримки

галузі, за останні роки були роз�

роблені та поставлені на вироб�

ництво нові зразки ґрунтооброб�

ної та посівної техніки, обладнан�

ня для тваринництва і птахівниц�

тва, техніки для захисту рослин

тощо, в яких використовується су�

часна елементна база.

Так, ВАТ «ХТЗ» практично

повністю модернізувало і оновило

свою продукцію. У 2008 році на

серійне виробництво також буде

поставлено сучасний трактор

ХТЗ�17222, який за своїми харак�

теристиками не поступається ім�

портним аналогам. Підготовлено

до впровадження у виробництво

новий потужний бульдозер, пе�

редбачається створення нового

енергонасиченого трактора по�

тужністю 220�300 к.с. 

ТОВ «Укравтозапчастина» –

поставив на конвеєр нові 120�

сильні трактори «Кий�1221».

Херсонський машинобудівний

завод значно підвищив надійність

та якість зернозбиральних ком�

байнів  КЗС�9�1 «Славутич» про�

пускною спроможністю 9�11 кг\с

зерно�соломистої маси. Зараз про�

водиться розробка нового, більш

продуктивного (10�12 кг/с), ком�

байну КЗС�10. Одночасно досяг�

нуто домовленостей щодо ство�

рення спільного виробництва зер�

нозбиральних комбайнів КЗС�8

пропускною здатністю 8 кг/с (з

початку року вже виготовлено 60

машин) з Гомельським машинобу�

дівним заводом (Білорусія) та

комбайнів «Сампо» пропускною

здатністю 5�6 кг/с з фінською фір�

мою (виготовлено першу партію).

ВАТ «Червона зірка» освоєно

виробництво посівних комплексів

«Сиріус» – шириною захвату від

4 до 18 метрів з нульовим обробіт�

ком ґрунту та спільно з фірмою

«Лемкен» – сівалок  «Солітер�9»

та «Солітер�12».

Новинки від ТОВ НВП «Біло�

церківМАЗ» – ґрунтозахисна та

енергоощадлива ґрунтообробна

техніка, зокрема низка глибоко�

розпушувачів, модульний агрегат,

мульчувачі типу ПП�2 і ПН�2.

ВАТ «Бердянські жниварки» –

ряд нових типів жниварок для

збирання зернових. 

ВАТ «Брацлав» – нове доїльне

та стійлове обладнання для корів

на рівні кращих світових зразків.

Підприємством впроваджуються

сучасні технології будівництва та

реконструкції  тваринницьких

ферм «під ключ», починаючи зі

стадії проектування.

ВАТ «Борекс» – принципово

нова, на світовому рівні, модель

екскаватора. Оновлення номен�

клатури продукції дало змогу під�

приємству значно наростити об�

сяги виробництва. У червні поточ�

ного року буде виготовлено вже

200�тисячний екскаватор.

Велика увага в галузі приді�

ляється технічному забезпеченню

харчових та переробних галузей

промисловості. Виготовляється

сучасне обладнання для вироб�

ництва хлібобулочних та конди�

терських виробів, цукру, перероб�

ки зерна, молока та  м'яса, розливу

харчових рідин тощо. 

Так, ВАТ «Тодак» – крім нових

сівалок точного висіву для кукуру�

дзи та бавовни, розробило і виго�

товляє машини для очищення

картоплі (до 1 т/год), якими забез�

печуються всі військові частини

країни. ВАТ «Полтавамаш» впер�

ше почало виробляти нові автома�

тизовані лінії для переробки пти�

ці. ВАТ «Барський машзавод» –

обладнання для розливу та заку�

порювання широкого ряду рідин�

ної продукції  та багато іншого.

До весняно�польових робіт

ряд підприємств освоїли вироб�

ництво нової номенклатури запас�

них частин підвищеної якості, у

тому числі і такої, що може вико�

ристовуватись в іноземній техніці.

Було б кому купити
ВОДНОЧАС на складах заводів

залишилося нереалізованої техні�

ки і обладнання та запасних ча�

стин на суму понад 250 млн. грн.,

в тому числі значна кількість трак�

торів, знарядь для обробітку ґрун�

ту, сівалок, машин для захисту

рослин, внесення добрив та інших

машин і обладнання. 

Безумовно, головна причина

цього полягає в недосконалості

механізмів державної фінансової

підтримки селян через фінансо�

вий лізинг та обмежені обсяги бю�

джетного фінансування на частко�

ву компенсацію вартості техніки

та здешевлення кредитів на її за�

купівлю.

Проте, переважна більшість

підприємств галузі спромоглися

не допустити падіння обсягів реа�

лізації продукції, хоча всі сьогодні

працюють в однакових несприят�

ливих умовах, які склалися на вну�

трішньому ринку сільгосптехніки.

З метою виправлення ситуації

з реалізацією продукції розгорта�

ється робота виробників техніки з

недержавними лізинговими ком�

паніями, комерційними банками,

розширяються дилерські мережі,

впроваджуються нові схеми залу�

чення кредитних ресурсів, сервіс�

ного обслуговування. 

Кластери – разом 
заради успіху
ЗАГАЛОМ стратегічні напрями

розвитку галузі машинобудування

для АПК визначені у затвердженій

Урядом «Державній Програмі роз�

витку вітчизняного машинобуду�

вання для агропромислового ком�

плексу на 2007– 2010 роки». 

Головним завданням Програми

є організація виробництва на віт�

чизняних підприємствах для агро�

промислового комплексу сучасної

високоякісної техніки, яка зможе

на рівних конкурувати з технікою

провідних іноземних фірм.

З метою виконання завдань

Програми і концентрації мате�

ріальних і фінансових ресурсів

Мінпромполітики розпочало ро�

боту над створенням на базі під�

приємств галузі промислових

кластерів. Вже створено об'єднан�

ня для вирішення існуючих про�

блем у тваринництві на базі ВАТ

«Брацлав», куди увійшло 19 під�

приємств галузі, що дасть можли�

вість комплексно вирішувати пи�

тання механізації молочнотовар�

них ферм від приготування кормів

до збирання і первинного обробіт�

ку молока.

Подібні промислові об'єднан�

ня будуть у найближчий час ство�

рені у тракторо� і комбайнобуду�

ванні, виробництві ґрунтооброб�

ної та посівної техніки, техніки

для харчової та переробної проми�

словості тощо.

Чужий досвід. 
Чом би й ні?
ГОЛОВНИМ завданням на най�

ближчу перспективу є підвищен�

ня якості та конкурентоспромож�

ності вітчизняної техніки. Одним

із найбільш ефективних шляхів

вирішення цих питань є впрова�

дження у виробництво сучасних

технологій виготовлення сільгосп�

техніки, які існують у розвинутих

країнах Заходу, шляхом створення

спільних виробництв. 

Тому у 2007 році значно роз�

ширено роботу із залучення про�

відних іноземних фірм до створен�

ня в Україні спільних виробництв

нових машин високого техноло�

гічного рівня. 

Такі виробництва вже створені

на базі ВАТ «Червона зірка», ВАТ

«Галещина машзавод», ТОВ «Хер�

сонський машинобудівний завод»

та інших. ВАТ «БілоцерківМАЗ»

веде переговори щодо створення

спільного з провідними фірмами

Європи виробництва кормо� та

картоплезбиральної техніки.

Проте створення спільних ви�

робництв – не єдиний шлях підви�

щення якості та конкурентоспро�

можності вітчизняної техніки.

Держсільгоспмаш разом з ке�

рівниками вітчизняних підпри�
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Наша техніка для АПК: шляхи розвитку
ПЛАН ДІЙ За розрахунками науковців, для забезпечення сталого розвитку агросектора доцільно не
менше 75980% сільгосппродукції виробляти за допомогою вітчизняної техніки. Як втілюються наукові
показники у життя, розповідає заступник міністра промислової політики України – директор Державного
департаменту тракторного і сільськогосподарського машинобудування Володимир САЧЕНКО. 

Володимир САЧЕНКО, 

заступник міністра
промислової політики України,
директор Держсільгоспмашу



У цьогорічній Міжнародній аг'

ропромисловій виставці'яр'

марку «АГРО'2008» планують

взяти участь понад 50 вітчиз'

няних підприємств сфери

діяльності Міністерства проми'

слової політики України, що

виробляють сільськогосподар'

ську техніку для агропроми'

слового комплексу та облад'

нання для переробки сільсько'

господарської сировини. 

ЕКСПОЗИЦІЯ підприємств Мін�

промполітики України займе пло�

щу понад 5 тис. м2. У ній будуть

представлені машини та обладнан�

ня, які серійно виробляються віт�

чизняними підприємствами галузі

машинобудування для АПК, зо�

крема обладнання для доїння, бо�

рошномельне обладнання, облад�

нання для обробітку ґрунту, маши�

ни для внесення органічних доб�

рив, агрегати для комбінованого

обробітку ґрунту, обладнання для

вирощування та утримання птиці,

трактори, екскаватори,  наванта�

жувачі, обладнання для переробки

та зберігання зерна, сівалки,

обладнання для захисту рослин,

рукава високого тиску, обладнан�

ня для переробки м'яса та птиці,

зернозбиральні комбайни «Славу�

тич», пристрої та жниварки для

збирання зернових культур, облад�

нання для борошномельно�

круп'яної промисловості, запасні

частини та комплектуючі вироби

до сільгоспмашин, мінімототехні�

ка, шестеренні насоси, гідроцилін�

дри, гідромотори, клапани та за�

пасні частини до автотракторної

техніки,  кормозбиральна техніка,

виробництво профільних труб і

фасонних профілів та інше.

Для ознайомлення з кращими

зразками вітчизняної сільськогос�

подарської техніки запрошені ке�

рівники міністерств та відомств,

посли зарубіжних країн, представ�

ники провідних іноземних фірм і

компаній, що працюють у галузі

машинобудування для агропро�

мислового виробництва. 

Техніка, що виставлятиметься

на «АГРО�2008», пройшла повний

цикл тестувань на українських ма�

шиновипробувальних станціях,

успішно використовується в

сільському господарстві України і

може поставлятися на експорт.

За матеріалами прес9служби Мінпромполітики 

МАШИНИ знову стало вигідно

випускати. Екскаватори ВАТ

«Борекс» активно використову�

ються в капітальному і дорожньо�

му будівництві, при прокладанні

комунікацій і облаштуванні про�

мислових територій, взимку – на

розчищенні доріг від снігу.

Підприємство стабільно пра�

цює. Нині близько 40% техніки

виготовляється на експорт до Ро�

сії, Казахстану, Азербайджану,

Румунії, країн Балтії.

Про своє підприємство з гор�

дістю розповідає його генераль�

ний директор Сергій Сергєєв.

– Ще за часів СРСР підпри�

ємство було спеціалізованим і ви�

пускало щороку 10 тисяч екска�

ваторів другої розмірної групи

(ПМЗ). 

У 1996 році започаткували ви�

робництво сільськогосподарської

техніки. Тоді це були бурякозби�

ральні комплекси, ґрунтообробна

техніка. Власне, остання випу�

скається й сьогодні: це борони,

плуги, картоплезбиральна техні�

ка. Тоді вона становила близько

65% у структурі виробництва.

Сьогодні частка ґрунтообробної

техніки не перевищує 5%.

Часи змінилися. Наприкінці

дев'яностих агровиробництво

згорталося. Замовлення надходи�

ли на одиничні екземпляри, але

для потужного заводу це було не

рентабельно. Якби була програма

на сотню одиниць якоїсь техніки,

ми б продовжували виробництво.

Можливості у нас для цього є.

З 2004 року завод знову почав

нарощувати випуск екскаваторів.

На сьогодні вже понад 90% за�

гальної продукції заводу стано�

влять саме вони. Минулого року,

наприклад, було випущено 880

штук, а цьогоріч заплановано по�

над тисячу. 

На заводі випускають 14 мо�

делей екскаваторів на базі трак�

торів ПМЗ, МТЗ. Але нашою

брендовою моделлю є універсаль�

ний гідравлічний екскаватор «Бо�

рекс�3106» на власному шасі, ви�

конаний на несучій рамі з базо�

вих силових вузлів трактора ПМЗ

із двигуном – 243.

Екскаватори використову�

ються здебільшого на будівниц�

тві. То знову ж таки, село бере їх

дуже мало. Якби запрацювали лі�

зингові програми, то для аграріїв

це був би вихід.

У нас досить лояльні ціни на

продукцію. Найдешевший екска�

ватор на базі ПМЗ коштує 184

тис. грн., а найдорожчий – на

власному шасі, з італійським мо�

стом та італійською гідравлікою

фірми «Караро» – 277 тисяч.

Ми працюємо за державними

програмами відшкодування вар�

тості техніки, за лізингом. Ни�

нішнього року вирішили вести

поставки за державними програ�

мами підтримки тільки на базі

тракторів ПМЗ, щоб підтримати

свого українського партнера. За

прямих поставок є також різно�

манітні варіанти, буває навіть з

відстрочкою у 50% платежу після

доставки (строком на 2�3 місяці).

До того ж, базові моделі завжди є

у наявності. А більш складні кон�

струкції виготовляються у корот�

кі строки – 10�15 робочих днів.

ВАТ «Борекс» активно прац�

ює з банками, зокрема з «Морсь�

ким Транспортним Банком». Тут

пропонують цікаві програми кре�

дитування і для нас, і для наших

покупців під цілком прийнятні

відсотки.

Під виставку у Москві готує�

мо екскаватор з англійською гі�

дравлічною трансмісією. В липні

плануємо отримати 2 італійські

гідромеханічні трансмісії і будемо

готуватися на осінню виставку в

Києві.

А наприкінці червня запро�

шуємо всіх фахівців до нас на за�

вод з нагоди випуску 200�тисячної

машини «Борекс». Це неабияке

досягнення і для нашого трудово�

го колективу, і для Бородянського

району, і для Київщини. І, споді�

ваємося, що й для України також.

Ми пишаємося тим, що як вітчиз�

няні машинобудівники маємо що

показати і що запропонувати.

АГРОПРОФІ
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ємств також активно проводять

лінію на створення сучасного

виробництва за рахунок його

технічного і технологічного пе�

реоснащення,  використання

елементної бази, яка відповідає

світовому рівню.

З цією метою за останні

роки обсяги оновлення та мо�

дернізації технологічних проце�

сів на підприємствах збільши�

лися у півтора рази, обсяги за�

лучених ресурсів досягли май�

же 120 млн. грн. щорічно. Ви�

користовуються, як правило,

сучасні високоавтоматизовані

верстати і обладнання з ЧПУ. 

Показовим у цьому напря�

мі є приклад наших передових

підприємств ВАТ «Червона зір�

ка», ВАТ «Гідросила», ВАТ

«Брацлав», НВП «Білоцерків�

МАЗ», ВАТ «Тодак», ВАТ

«АДВІС» та інших, де широко

використовуються верстати

відомих фірм «Бістронік»,

«Амадо», «Окума», «Мазак»,

«Трумпф», «Хаас» та інших.

Кадри, які 
вирішують усе
ПРОТЕ галузь машинобуду�

вання для АПК постійно відчу�

ває дефіцит інженерно�техніч�

них кадрів та  спеціалістів ма�

сових робітничих професій.

Це питання набуває ще

більшої актуальності, коли під�

приємства галузі в нових умо�

вах господарювання перехо�

дять на нові технології розроб�

ки і виготовлення сучасної тех�

ніки і обладнання для АПК.

Потреба в кадрах масових

робітничих професій на під�

приємствах галузі становить

понад 3 тис. осіб щорічно.

За даними Міносвіти, під�

готовка одного фахівця робіт�

ничої спеціальності сьогодні

коштує державному бюджету в

середньому 3000 грн. в рік. 

Проте, існуюча навчально�

виробнича база багатьох нав�

чальних закладів, на жаль, не

відповідає сучасним вимогам, а

обсяги бюджетних асигнувань

на їх розвиток недостатні.

Виходом з цієї ситуації

може бути залучення коштів

підприємств галузі до підготов�

ки на договірних засадах по�

трібних спеціалістів у навчаль�

них закладах системи Міносві�

ти чи створення спеціальних

регіональних навчально�вироб�

ничих центрів з підготовки спе�

ціалістів масових робітничих

професій.

***

ОТЖЕ, як бачимо, галузь віт�

чизняного машинобудування

для агропромислового ком�

плексу, незважаючи на існуючі

проблеми,  дієздатна і спро�

можна забезпечити необхідні

обсяги виробництва техніки і

обладнання для АПК, викона�

ти свій обов'язок перед сіль�

госпвиробниками у забезпе�

ченні їх надійною конкурен�

тоспроможною технікою. 

Володимир Саченко

ПОДІЯ Наприкінці червня з конвеєра ВАТ «Борекс» зійде 2009тисячний гідравлічний екскаватор. Свою
назву 25 років тому підприємство отримало звичайним злиттям половинок слів «бородянський
екскаватор». Та за велінням долі сьогодні «Борекс» звучить так само презентабельно і природно, як,
наприклад, Клаас. І все це завдяки високій якості машин, асортименту, вдалому менеджменту та
конкурентоспроможній ціні. 

200 тисяч Борексів

Виставка/ярмарок «АГРО/2008»: 
вітчизняні машинобудівники представляють



СЬОГОДНІ в Україні активно об�

говорюється ідеологія підходу до

питання щодо власності на землі

сільськогосподарського призна�

чення. Ситуацію, що склалася, ха�

рактеризують такі головні тези:

– у політичної та економічної

еліти немає порозуміння щодо

скасування або збереження мора�

торію на продаж ріллі;

– загалом також відсутній

суспільний консенсус з цього пи�

тання;

– не зважаючи на це, аграрний

сектор адаптувався до реалій і вра�

жає темпами зростання як вироб�

ництва, так й інвестицій.

В підсумку маємо кілька зако�

нопроектів різних політичних сил,

що часто�густо пропонують діаме�

трально протилежні сценарії роз�

витку подій. При цьому відсутній

чіткий аналіз соціально�політич�

них наслідків можливих земель�

них реформ, які без перебільшен�

ня можна буде назвати фундамен�

тальними. Сьогодні, по суті, постає
питання не про те, як буде продава�
тися рілля, а про те, хто буде нею
володіти!

Історичний 
контекст 
ЗЕМЕЛЬНЕ питання завжди було

одним з найважливіших в історії

імперій і країн, шляхи його вирі�

шення визначали долю держав і

цивілізацій.

Провал земельних реформ бра�
тів Гракхамі привів Римську Рес�

публіку до кризи, а незаверше�

ність земельних реформ Юлія Це�

заря, що загинув від руки найбіль�

ших землевласників, остаточно

змінила формат держави, яка ста�

ла Імперією. Пліній Старший

(римський письменник та держав�

ний діяч, автор «Природничої істо�

рії» – прим. ред.) писав: «якщо що

й погубить Рим, то це латифун�

дії». Як приклад він наводив факт,

що в сучасному йому Римі поло�

вина землі найбільшої провінції

Африка належала всього вісьмом

найбагатшим сімействам.

Зміни в земельній політиці се�
редньовічної Англії, масове обеззе�

мелення селянства (коли «вівці

з'їли людей»), викликали повстан�

ня, потім громадянську війну і

змінили суспільний устрій країни.

Неоднозначність реформи 1861
року в Російській Імперії (звіль�

нення селян від кріпацтва, але без

землі) заклала міну сповільненої

дії під державний устрій, призве�

ла до виникнення рухів різночин�

ців («Земля і воля» тощо), що піз�

ніше породили терористів і біль�

шовиків.

Натомість, земельна реформа
Столипіна на початку XX століття
за лічені роки змінила державну

систему і спричинила небачені

для Росії темпи зростання ВВП.

«Земля – селянам!» було другим

із найважливіших гасел, під яким

більшовики прийшли до влади.

Наслідки більшовицького режиму

для доль країни та всього світу доб�

ре відомі, а селяни, насправді, так і

залишилися без землі. 

Лише кілька історичних при�

кладів (їхній перелік можна мно�

жити нескінченно) свідчать: до

вирішення питання про власність

на землю треба підходити дуже

обережно, усвідомлюючи всю від�

повідальність рішень, що прийма�

ються, і розуміючи їхні наслідки

для майбутнього України. 

Українські
перспективи
СЬОГОДНІ існує три базові сце�

нарії вирішення земельного пи�

тання в Україні, не враховуючи гі�

бридних. Пропоную розглянути

соціально�політичні наслідки ре�

алізації кожного із них.

1
Орна земля продається

без обмежень. Очікувані

результати та наслідки:

– протягом одного�двох років

великий український і, насампе�

ред, іноземний  капітал задешево

(за оцінками експертів, в се�

редньому $600�700 за гектар) ску�

плять усю землю у селянства.

Практично не залишиться ферме�

рів і вітчизняних середніх вироб�

ників – вони не витримають кон�

куренції з аграрними холдингами;

– у небачено короткий істо�

ричний період цілий соціальний

клас (прошарок), що становить до

однієї третини всіх громадян Ук�

раїни, втратить власність;

– середній селянський наділ

(пай) складає по країні 2,2�2,7 гек�

тара на сім'ю. У результаті замість

власності на землю сім'я в се�

редньому отримає до 20 тисяч

гривень, які стратегічно ніяк не

вплинуть на зростання її добробу�

ту, навпаки, кошти у більшості ви�

падків швидко закінчаться;

– цілий соціальний прошарок,

що миттєво був позбавлений влас�

ності, на думку соціологів, несе в

собі загрозу настільки ж швидкого

декласування, маргіналізації та

перетворення з відносно консер�

вативного електорату в базу для

крайніх лівих або правих політи�

ків�маніпуляторів. Створюються

передумови появи у країні полі�

тичних рухів, що експлуатують га�

сло повернення землі «обікраде�

ним» селянам (вдячний електорат

з'являється автоматично). Висока

вірогідність того, що ряд впливо�

вих політичних сил почне з успі�

хом експлуатувати ці гасла (СПУ,

БЮТ, Вітренко);

– маргіналізація у таких мас�

штабах супроводжується також

сплеском злочинності та еміграції;

– різко зростають ризики

приходу до влади крайніх лівих

або крайніх правих політиків і

партій, який супроводжувати�

меться відходом від демократич�

них перетворень, втратою країни

своєї інвестиційної привабливо�

сті, можливим крахом ряду існую�

чих політичних рухів (НУНС

тощо), швидким падінням варто�

сті активів;

– держава в значній мірі втра�

тить контроль над сівозмінами та

виробництвом сільськогосподар�

ської продукції, сектор, мабуть,

буде «ув'язнений» на виробництві

сировини для біопалив з подаль�

шим експортом. Можливості ж

України регулювати свій експорт

(мита, квотування) істотно звузи�

лися після вступу до СОТ;

– при сучасних глобальних

трендах на аграрних ринках відда�

вати головне багатство України,

орну землю, в руки транснаціо�

нального капіталу – це все одно,

що, по�перше, віддавати у надна�

ціональну власність надра, а по�

друге, вручати у зарубіжні руки

частину суверенітету України.

У цілому Варіант 1, який може

бути «продавлений» лише «звер�

ху»,  несе високі ризики соціаль�

ного неспокою та дестабілізації

суспільства, може призвести до

переформатування політичної

мапи України і, майже напевно,

викличе жорстку критику майбут�

ніх поколінь.

Кому вигідний Варіант 1 .

Лише великому національному

капіталу, західному капіталу, пред�

ставникам компрадорської бур�

жуазії (компрадор – у колоніальних

країнах посередник між іноземним

капіталом і національним ринком –

прим. ред.). Деякі середні спеку�

лянти також отримають істотний

прибуток, обслуговуючи інтереси

зазначених одержувачів вигоди.

Для національного капіталу, про�

те, перемога  може виявитися

Пірровою (сумнівна перемога, яка

не виправдовує завданих нею вели�

чезних жертв і виснаження сил пе�

реможця. Від імені епірського царя

Пірра, який переміг римлян у III ст.

до н.е. ціною надмірних втрат і зго�

дом сам був розбитий ними – прим.

ред.) через загальне падіння вар�

тості українських активів, яке

прийде за дестабілізацією полі�

тичної системи. (Для західного ж

капіталу це практично не має зна�

чення, оскільки значно важливі�

ше поставити під свій контроль

глобальний стратегічний ресурс,

українські чорноземи, – на Заході

будуть створені програми держав�

ної підтримки, прихованого суб�

сидування внесків в українську

орну землю тощо).

2
Орна земля продається з

серйозними обмеження'

ми. Скажімо, не більше 500 гекта�

рів в одні руки з повною заборо�

ною (наприклад, на 10 років або

назавжди) участі іноземного капі�

талу, у тому числі через українсь�

ких юридичних осіб з іноземними

акціонерами по всьому ланцюгу

власності. Очікувані результати та

наслідки:

– процес обезземелення се�

лянства пройде значно повільніше

та плавніше, оскільки у ньому

зможе взяти участь лише ризико�

вий венчурний (капітал інвесто�

рів, призначений для фінансування

нових на ринку підприємств в очіку�

ванні високого прибутку – прим.

ред.) іноземний капітал і націо�

нальні українські підприємці. Пу�

блічний західний капітал не піде

на участь у різноманітних «схе�

мних» проектах в аграрному сек�

торі України;

– з'являться великі земельні

утворення  (land banks), які офор�

млюватимуть землю на підставних

осіб з метою подальшого перепро�

дажу. Проте, їхня інвестиційна

привабливість буде невисокою, а

після одного�двох скандалів, ще

більше впаде;

– знизиться привабливість

спекуляції орною землею, що

значною мірою дозволить зберег�

ти сьогоднішню картину, коли

більшість ріллі знаходиться в

оренді у аграрних компаній і фер�

мерів – реальних діячів економі�

ки, а також у спекулянтів (про

спекулянтів – див. нижче);

– рілля мінятиме власність

плавно і поступово, соціально�по�

літичні наслідки спрогнозувати

складніше, проте вони будуть ке�

рованими. У будь�якому випадку

в селах з'явиться міцний середній

клас національних аграрних влас�

ників (скажімо, 500 га – у власно�

сті, ще тисяча�півтори – в оренді).

Сільський електорат сприйме їх

як комунікативну еліту, від пози�

ції якої багато в чому залежати�

муть електоральні переваги у нав�

колишніх селах;

– іноземні інвестиції прийдуть

не до спекулянтів, що створюють

великі земельні утворення  (land

banks), а до компаній, що реально

обробляють землю. Перепоною

для надходження іноземних інве�

стицій до села Варіант 2 не стане.

Цей більш м'який та плавний

шлях істотно пом'якшить негатив�

ні соціальні та політичні наслідки

обезземелення селян, при цьому

відкриваючи можливості повіль�

ної еволюції, не заважаючи роз�

витку села та зміцненню позицій

сильних національних власників�

середняків. Держава не втратить

контролю над сівозміною, інстру�

менти активної аграрної політики

залишаться в її руках.

До істотних недоліків Варіан�
та 2 слід віднести відсутність сус�

пільного консенсусу, гостру полі�

тичну критику будь�якого кроку в

земельному питанні тощо.

Варіант 2 найбільш відповідає

європейському та світовому досві�

ду політики у галузі власності на

орну землю. Земельне законодав�

ство Європи будується на недопу�

щенні створення великих лати�

фундій у власності, на обмеженні

як вільного обігу (купівлі�прода�

жу) ріллі, так і концентрації вели�

ких масивів землі в одних руках.

Європейська стратегія – це ста�

влення до аграрних питань не з

позицій економіки, а, насамперед,

з позицій примату соціально�по�

літичних аспектів проблеми. Го�

ловне завдання – збереження кла�

су дрібних землевласників, що

одержує найбільші субсидії; вони

своїм консервативним голосуван�

ням стабілізують політичну систе�

му держави. Тим більше бажання

європейських політиків і підпри�

ємців з метою контролю безцін�

ного глобального ресурсу реко�

мендувати Україні ті рішення в га�

лузі земельної власності (Варі�
ант 1), на які вони ніколи не зва�

жаться у власних країнах через по�

боювання втратити стабільність

політичних систем.
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Земельне питання та історична
ТОЧКА ЗОРУ Земельне питання завжди було одним з найважливіших в історії імперій і країн, шляхи
його вирішення визначали долю держав і цивілізацій. Сьогодні існує три базові сценарії вирішення
земельного питання в Україні. Однак у вітчизняної політичної та економічної еліти досі немає
порозуміння з цього питання, до того ж відсутній чіткий аналіз соціально9політичних наслідків
можливих земельних реформ.

Євген ЛЕНГ, 

генеральний директор 
ТОВ «Укрзернопром�Агро»
(м.Київ)



Кому вигідний Варіант 2. Се�

реднім сільським підприємцям,

фермерам, селянам, аграрним

компаніям, що реально працюють

на землі. Для політиків, окрім

представників крайнього спектру

та популістів, не представляє за�

грози. Загрожує створенням «схе�

мних» земельних «банків», пер�

ший час вигідний їхнім творцям,

проте, надалі такі «банки» ризи�

кують втратити ліквідність.  

3
Збереження статус'кво,

продовження мораторію.

Очікувані результати та наслідки:

– вирішення питання, щодо

якого немає суспільного консен�

сусу, відкладається на невизначе�

ний час з об'єктивних причин,

жодна політична сила не зможе на

виборах 2009 року звинуватити

чинного Президента в нерозумних

наслідках дозволу купівлі�прода�

жу землі;

– аграрний сектор продовжує

розвиватися швидкими темпами,

оскільки давно адаптувався до іс�

нуючого стану речей.

Кому вигідний Варіант 3. 

– селянам, оскільки чим пізні�

ше буде продаватися земля, тим

дорожче вона буде коштувати);

– чинним гравцям аграрного

ринку, оскільки вони продовжать

вкладати кошти у піднесення та

поліпшення орендованих ними

орних земель, їхні виробничі про�

грами будуть менш схильні до ри�

зиків;

– пропрезидентським політич�

ним силам, оскільки на виборах

2009 року на їхню адресу не звуча�

тимуть  популістські спекуляції на

тему пограбування селянства; 

– усьому українському сус�

пільству, оскільки одне з найго�

ловніших і найскладніших питань

його майбутнього не буде виріше�

не похапцем, без відповідного ре�

тельного аналізу всіх можливих

наслідків.

Висновки 
і порівняння
АВТОР вважає Варіант 1 неприй�

нятним для національних інтере�

сів України. Варіанти 2 і 3 мають

свої переваги. Проте, останній

має менше ризиків: за умов від�

сутності суспільного порозумін�

ня він дозволить провести підго�

товку реформи земельних відно�

син, серйозно і публічно обгово�

рити всі наслідки обмеженої ку�

півлі�продажу землі для майбут�

нього України. Як результат,

вдасться отримати якщо не сус�

пільне порозуміння, то його ви�

димість, яка, будучи багато разів

повтореною публічно, і стане по�

розумінням.

Неспроможність головного ар�
гументу прихильників Варіанта 1.

Головний аргумент полягає в

тому, що без чітко прописаної

власності на землю і можливості

її вільної купівлі�продажу банки

не будуть надавати кредити агра�

ріям, а інвестиції не прийдуть до

села. Неадекватність такої поста�

новки питання очевидна – приваб�

ливість сектора при поточних

глобальних трендах (Goldman

Sachs (найпотужніший інвестицій�

ний банк – прим. ред.) навіть за�

пропонував термін «agflation» (аг�

фляція – інфляція в аграрному сек�

торі – прим. ред.)) викличе серед

банків гостру конкурентну бо�

ротьбу за кредитування аграріїв.

При поточних цінах на продукцію

сільського господарства, при

страхуванні посівів банки дуже

скоро почнуть широкомасштабне

кредитування під заставу майбут�

нього врожаю, як у багатьох ін�

ших країнах. Інвестицій же у рос�

линництво – сьогодні більш ніж

достатньо. У будь�якому випадку

при обговоренні шляхів вирішен�

ня фундаментального питання

про майбутнє України ставити ос�

новною задачею зручність банкі�

рів по видачі кредитів у цьому

секторі економіки та розглядати

земельні відносини з цієї точки

зору, вважаючи її пріоритетною, –

просто нонсенс 

Спекулянти. Нині українське

село серйозно страждає від так

званих спекулянтів: фізичні осо�

би або компанії, які беруть в

оренду значні масиви орної землі

і виставляють право оренди на

продаж. Вони, на відміну від аг�

ровиробничих компаній, не ве�

дуть господарської діяльності, не

мають ані техніки, ані фахівців,

ані бажання орати та сіяти. За

найскромнішими підрахунками,

сьогодні спекулянти контролю�

ють не менше 25 відсотків орної

землі та загрозливо швидко зрос�

тають, часто витісняючи реальних

виробників і фермерів. Є land

banks, що зібрали понад двісті ти�

сяч гектарів землі. Їхня стратегіч�

на (компрадорська) мета – доче�

катися рішення земельного пи�

тання за Варіантом 1, дешево ску�

пити ріллю та дорого перепродати

її. Деякі з таких компаній (land

banks) пройшли успішне первин�

не розміщення, приваблюючи

публічний іноземний капітал. 

Вплив такої стратигеми на

українську економіку вкрай нега�

тивний: розхитуються селян�

ський менталітет і людські цін�

ності .  Доводилося чути,  як

сільські жителі говорили: «Не

треба мені навіть грошей, аби

поля мої колосилися!».

Протистояти експансії спеку�

лянтів можна за допомогою пу�

блічності та законодавчих ініціа�

тив. Досить просто почати обго�

ворення закону, який зумовлює

можливість державних реєстрато�

рів розривати договори оренди,

якщо земля не оброблялася орен�

дарем протягом двох років. У

цьому випадку публічний інозем�

ний капітал почне виходити з та�

ких підприємств, частина land

banks, яка знайде фінансування,

перетвориться на рослинницькі

компанії, інша частина – розпа�

деться, а її угіддя орендуватимуть

реальні виробники. Ухвалення

такого закону здатне додати сер�

йозне прискорення аграрному

сектору і всій економіці України,

оскільки змусить компанії або

займатися реальними інвестиція�

ми, або звільнити місце тим, хто

готовий це зробити. Навіть про�

сто публічне озвучування цього

питання може мати серйозні по�

зитивні наслідки для аграрного

сектора і викличе позитивний

відгук на селі. 

Євген Ленг
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Компания «Укрзернопром Агро»

занимается  сельскохозяйственным
бизнесом с 1999 года и является одной
из ведущих растениеводческих компа�
ний Украины.
Основная деятельность Компании –
выращивание и реализация сельско�
хозяйственных культур, преимуще�
ственно пшеницы, рапса,  а также яч�
меня, подсолнечника и кукурузы. 
«Укрзернопром Агро» постоянно расши�
ряет площадь обрабатываемых аренду�
емых земель, которые сразу включаются
в производство. Сегодня компания
объединяет 16 агрофирм в 12 регионах
Украины, и еще  4 предприятия находят�
ся в стадии регистрации. 
В 2008 году «Укрзернопром Агро» со�
берет урожай с более чем 60 тыс. га
земли. Показатели урожайности ста�
бильно превышают общеукраинские
на 25�35% благодаря применению но�
вейших технологий производства
сельскохозяйственных культур.
Мощный парк современных сельско�
хозяйственных машин и оборудования
сконцентрирован на двух машинно�
тракторных станциях. Только за по�
следний месяц было приобретено но�
вой техники на сумму $11 млн. 
Компания активно переходит на эф�
фективные и экологически безопасные

системы обработки земли. Применяе�
мая технология «No�till» позволяет
сохранять и восстанавливать плодо�
родный слой почвы, оберегает ее от
эрозии и позволяет получать каче�
ственное экологически чистое зерно.
Таких результатов «Укрзернопром
Агро»  достигла благодаря сплоченной
команде профессионалов и эффектив�
ному менеджменту. В настоящее вре�
мя в компании происходит реформа
процессов управления, которую про�
водят специалисты с опытом работы в
«Бэйне» (BAIN – одна из ведущих ми�
ровых консалтинговых компаний).
Внедряется новая IT�система, аудит
обеспечивает фирма «Делойт и Туш»
(«Deloitte Touche»). 
С 12 марта 2008 года (free float –
24,4%) акций компании MCB Agricole
Holding AG, собственника ООО «Укр�
зернопром Агро», торгуются на
Франкфуртской фондовой бирже и
демонстрируют стабильный рост (ISIN
US55276H1032, Тикер 4GW1). 
Стратегическая цель Компании «Укр�
зернопром Агро» – занять лидирую�
щие позиции в растениеводстве Укра�
ины и стать одним из ведущих миро�
вых аграрных производителей с точки
зрения экономики, экологии и со�
циальной ответственности.

ООО «Укрзернопром Агро»

www.uzp'agro.com.ua

Отдел по работе с инвесторами

ir@uzp'agro.com.ua

Ukrzernoprom Agro Ltd

www.uzp'agro.com.ua

Investor Relations

ir@uzp'agro.com.ua

Ukrzernoprom Agro has been in the
agricultural business since 1999.
Presently, the Company is one of the
leading crop raising companies in
Ukraine. 
Growing and selling crops, mainly
wheat, rapeseed, barley, sunflower
seed and corn is the Company's main
line of business.
Ukrzernoprom Agro is currently ex�
panding the amount of land leased for
production purposes. The Company has
a presence in 12 regions of Ukraine, en�
compassing 16 agricultural firms. 4
other agricultural firms are being regis�
tered. 
Ukrzernoprom Agro plans to harvest 60
ths ha in 2008.  The yields of
Ukrzernoprom Agro are usually 25�35
% higher than average yields in Ukraine
owing to use of new technologies for
agricultural crop growing, state�of�
the�art land cultivation methods and
up�to�date energy saving technologies. 
High�capacity farming machinery fleet
is concentrated in 2 machine and trac�
tor stations (MTS).  Total cost of the
new machinery recently purchased by
Ukrzernoprom Agro is approximately
$11 mln.
The Company is making headway in
using ecologically safe and effective

systems of land cultivation. The
Compnay's use of no�till technology al�
lows it to protect and renew the fertile
level of soil. It protects the soil against
erosion, and improves grain quality,
which becomes an ecologically clean
product.
Such results were achieved owing to a
solid team of professionals and effec�
tive management. Presently, the
Company is implementing changes to
management processes under the
guidance of specialists having work ex�
perience in BAIN (one of the world's
leading consulting companies), is
imbedding modern corporate manage�
ment methods, and installing a new IT
system. Audit is provided by Deloitte
Touche. 
Since March 12, 2008, shares in MCB
Agricole Holding AG, the parent com�
pany of Ukrzernoprom Agro LLC, are
traded on the Frankfurt Stock
Exchange and have demonstrated sta�
ble growth (ISIN US55276H1032,
Symbol 4GW1).
Ukrzernoprom Agro's goal is to become
a leading crop raising company of
Ukraine and one of the world's leading
agrarian producers economically, eco�
logically and in terms of social respon�
sibility.

перспектива України



У НАС у кожному науковому за�

кладі, наприклад, Одеському Се�

лекційно�генетичному інституті

УААН, Інституті рослинництва

ім. В.Я.Юрьєва УААН (м.Харків),

Миронівському інституті пшени�

ці ім. В.М.Ремесла та інших, є

значна кількість сортів, які за

своїми генетичними можливостя�

ми перевершують іноземні анало�

ги і загальнопоширені нині віт�

чизняні.

Але останнім часом нові сорти

не набувають значного поширен�

ня через те, що не можливо нау�

ковця перетворити на бізнесмена.

На сьогодні селекціонер і наукова

установа, в якій він працює, само�

тужки змушені займатися подаль�

шим впровадженням створеного

сорту в життя. Домовляються з

господарствами, щоб його взяли і

потім розповсюджували. Але це

неправильно.

Ми не повною мірою викори�

стовуємо науковий потенціал ви�

нахідника, і не маємо достатньої

кількості фахівців з подальшого

впровадження сорту. В одному

випадку, перспективний сорт за�

лишається непоміченим через

відсутність пропаганди. Сприт�

ники постійно купують еліту і су�

переліту у науковців, розмножу�

ють її і перепродають як власну.

У іншому випадку, навпаки, че�

рез надмірну рекламу сорт почи�

нають купувати, але через відсут�

ність фахової підготовки у фірм�

посередників, він не відповідає

прорекламованій якості. У тако�

му випадку звинувачують автора

сорту.

Ми забули, що таке сортооно�

влення і сортозаміна. Тому треба

обов'язково дійти до планування,

щоб позбавитися можливості ви�

рощувати насіння, хто як хоче. 

Наприклад, справжні сорти

озимої пшениці «Подолянка» й

«Смуглянка» Інституту фізіології

рослин і генетики НАНУ  гаран�

товано дають урожайність за

100 ц/га. 

Його сорти забезпечують

зони від Полісся до Півдня. До

речі, в минулому посушливому

році на Херсонщині сорти цього

інституту дали на богарі по 80

ц/га. Ви мабуть знаєте, що дирек�

тор цього інституту Володимир

Моргун, якому у цьому році при�

своєно звання «Герой України»,

створив клуб з господарств «Для

тих, кому за 100». У нього увій�

шло понад 40 господарств, які от�

римують урожай зернових понад

100 ц/га – це виробники насіння

і товарного зерна.

На мою думку, наші українські

сорти кращі за іноземні. Напри�

клад, зимою 1994�95 років, у нас

усі зарубіжні сорти вимерзли до

єдиного, нічого не можна було

взяти на насіння. У СТОВ «Дні�

про» Кагарлицького району на

Київщині еліту і супереліту озимої

вітчизняної пшениці збирали

вручну. Ми не втратили сорту, і те

насіння використали для подаль�

шого розмноження. 

Зараз ми забули, що таке сор�

това агротехніка, а це – важлива

складова врожаю. Якщо ми її ві�

дродимо, то омріяні 50 млн. зер�

нових Україна може запросто от�

римувати. 

Хочу сказати, що українські

сорти користувалися великим

попитом у світі. Був час, коли

ми втратили свої позиції, але за�

раз потроху їх відновлюємо. За�

раз наші сорти купують Росія,

Молдова, Естонія, Вірменія, Уз�

бекистан. Вони зареєстровані і

проходять випробування в Ту�

реччині, Угорщині, Чехії, Сло�

ваччині, Німеччині, Іспанії,

Норвегії, Канаді. Не сумніваю�

ся, що ці сорти там будуть мати

право на використання і забез�

печать той рівень, на який очі�

кують виробники. 

Але ж ви розумієте, що за�

воювати той ринок – це дуже

складно.

Віктор Малаcай

ГОНИТВА за іноземним посадко�

вим матеріалом вщухла, коли на

ринку України з'явилася Агрофір�

ма «Сади України». Сьогодні це

визнаний вітчизняний лідер у га�

лузі виробництва високоякісного

насіння гібридів кукурудзи, со�

няшнику, пшениці, ячменю, горо�

ху та інших сільськогосподарських

культур.

Агрофірма створює сорти та гі�

бриди спільно з провідними вітчиз�

няними й іноземними селекціоне�

рами, з урахуванням рекомендацій

Державної служби з охорони прав

на сорти рослин України. Випробу�

вання насіння відбувається у 60

географічних точках нашої держа�

ви на 18 сортовипробувальних

станціях. Пропонують до реалізації

максимально адаптовані до наших

умов гібриди та сорти після тесту�

вання на засухостійкість і стійкість

до шкідників та хвороб, аналізу по�

ведінки в різноманітних грунтово�

кліматичних умовах, оцінки гене�

тичного потенціалу.

За 18 років роботи маленьке

господарство з вирощування пло�

дових дерев (звідки й пішла назва)

«Сади України» перетворилося на

багатогалузеве сільськогосподар�

ське підприємство. Виробничі

площі сягають понад 12 тисяч гек�

тарів у Харківській, Полтавській,

Миколаївській, Одеській, Дніпро�

петровській, Черкаській областях і

в АР Крим. 

Агрофірма плідно співпрацює

з такими відомими науково�дос�

лідними селекційними центрами

нашої країни, як Інститут рослин�

ництва ім. Юр'єва УААН (м.Хар�

ків) та Інститут фізіології рослин і

генетики НАНУ (м.Київ), із сер�

бським Науково�дослідним інсти�

тутом рослинництва та овочівниц�

тва (м.Нові Сад). Зокрема, в Укра�

їні зареєстровано 23 гібриди со�

няшнику селекції сербського ін�

ституту, які вже набули популяр�

ності у наших аграріїв, – «Бел�

град», «Гена», «Драган», «Імпера�

тор», «Каньон», «Мілутін», «Пре�

зидент», «Титанік», «Хортиця»,

«Термінатор». 

Цього року агрофірма «Сади

України» пропонує дві новинки

гібридів соняшнику – дві іннова�

ційних технології. Технологія

Clearfield, що дозволяє вирощу�

вати соняшник із застосуванням

страхових гербіцидів Євролай�

тинг, Пульсар і технологія СУМО

із застосуванням страхових гербі�

цидів Експрес і Євролайтинг. Ви�

користання цих технологій дає

змогу контролювати основний

спектр бур'янів в період вегетації

соняшнику.

Хороші відгуки з боку укра�

їнських агровиробників мають гі�

бриди кукурудзи NS�300, NS�444

сербської селекції, генетичний по�

тенціал яких сягає 130�140 ц/га.

Головним засновником ком�

панії став її незмінний з тих пір

керівник Олексій Зайцев. Він у

співавторстві з вченими Нові�

садського інституту рослинництва

й овочівництва створив багато но�

вих гібридів соняшнику. Сьогодні

«Сади України» вийшли у лідери

виробництва насіння високопро�

дуктивних гібридів соняшнику та

кукурудзи в Україні. Технологія

вирощування сільськогосподарсь�

ких культур відповідає світовим

стандартам. Тому протягом остан�

ніх чотирьох років фірма експор�

тує значні обсяги виробленого на�

сіння за кордон.

За даними вітчизняних екс�

пертів, нині в Україні 70% площ

соняшнику засівають насінням

українського виробництва. На

долю гібридів виробництва агро�

фірми припадають близько 20%

площ під цією культурою.

Втілення передових технологій

вирощування сільськогосподарсь�

ких культур дає можливість майже

в 1,5�2 рази знизити ціни гібридів

соняшнику в Україні порівняно з

провідними зарубіжними компа�

ніями, забезпечувати аграріїв ви�

сокоякісним насіннєвим матеріа�

лом та мати прибавку врожайно�

сті майже у 6�8 центнерів із кож�

ного гектара. 

Доводити зерно до високих

кондицій дозволяють потужності

власного насіннєвого заводу, пер�

шу чергу якого було введено в ро�

боту у 2003 році. Завод укомплек�

тований найсучаснішим облад�

нанням для сушіння, очищення,

калібрування та хімічної обробки

насіння виробництва компанії

«Кімбрія Хайд» (Данія) і є одним

із найкращих у Європі. Для про�

труювання використовують лише

найефективніші препарати про�

відних іноземних фірм. 

«Сади України» займаються

також виробництвом товарного

зерна. За останні кілька років

урожайність, наприклад, соняш�

нику становить 27�35 ц/га, куку�

рудзи – 70�110 ц/га, озимої пше�

ниці – 60�75 ц /га. Такі показни�

ки є найкращим доказом справ�

жніх можливостей виробленого

насіння.

– Нам приємно, що відчутно

додалося господарств, які виріши�

ли засівати поля нашими гібрида�

ми, – зазначає Олексій Зайцев. –

На сьогодні ми реалізували понад

три тисячі тонн насіння соняшни�

ку. Це рекордний для агрофірми

показник. Він свідчить, що значна

частина вітчизняних полів буде

засіяна якісним матеріалом. Нада�

лі ми маємо намір збільшувати

свою присутність на вітчизняному

насіннєвому ринку соняшнику та

кукурудзи.

Традиційними для «Садів Ук�

раїни» є щорічне проведення Днів

Поля. Ми запрошуємо усіх 29 сер�

пня 2008 року в селище Красне

Кегичівського району Харків�

ський області.
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Садимо українське – вирощуємо світове
ДОСВІД Нарешті якість насіннєвого матеріалу стала основним критерієм,
за яким вітчизняні сільгоспвиробники почали обирати насіння. Наступною
обов'язковою умовою є технологічний супровід виробництва товарного
зерна, терміни поставки. І вже потім – ціна.

НАСІННИЦТВО Українські селекціонери мають вагомі успіхи в
селекційному процесі. Серед досягнень – створення високоякісних
високоврожайних сортів пшениці, ячменю, гороху і інших круп'яних культур.

Олексій ЗАЙЦЕВ, президент Агрофірми «Сади України»

Клуб «Для тих, кому за 100»

Віктор МАЛАCАЙ, 

заступник начальника
Української державної
насіннєвої інспекції



Олена Артемова

НА НОВОУКРАЇНСЬКОМУ

КХП застосовують технологію ви�

робництва, яка дає змогу залиши�

ти зерну максимально зручну для

вживання форму, але зберегти при

цьому його суть – енергію живої

природи.

Сьогодні підприємство впев�

нено працює. Постійно інвестує у

розвиток нових технологій пере�

робки зерна, які використовують�

ся в розвинених країнах. КХП

має налагоджені стосунки як із

постачальниками сировини, так і

зі споживачами в Україні та за її

межами. Водночас фахівці комбі�

нату завжди готові до співпраці з

зацікавленими діловими партне�

рами, бо завжди мають що запро�

понувати.

Система управління якістю

всіх видів продукції підприємства

сертифікована на відповідність

ДСТУ ISО 9001:2001. Впрова�

дження цієї системи забезпечує

високу конкурентоспроможність

продукції комбінату.

Усе починається 
з зерна
МЕРЕЖА сучасних промислових

будівель ДП ДАК «Хліб України»

Новоукраїнський КХП розмісти�

лася на площі 30 га. Зокрема, один

із найпотужніших на теренах

України комплекс із приймання

та зберігання зерна розрахований

на 120 тисяч тонн. Підприємство

повністю сертифіковане. Прове�

дена реконструкція обладнання і

технологічного циклу дає змогу

доводити отримане від виробника

зерно до високих якісних конди�

цій. На зберігання тут приймають

зернові колосові, кукурудзу, насін�

ня соняшнику, ріпак, гречку, гір�

чицю, льон і сою. «Ціни – помірні,
умови – прийнятні, ставлення –
людське», – так охарактеризували

роботу підприємства в головному

управлінні агропромислового роз�

витку ОДА. А от продукцію, до

якої віднесли зернові пластівці та

мюслі, комбікорми та кормові су�

міші, називають візитівкою Украї�

ни, адже продукція комбінату ек�

спортується до країн СНД та ЄС.

Бути знаним – значить бути

відповідальним. І хоча, зі слів

директора підприємства Воло'

димира Гулавського, однією з

основних проблем на сьогодні є

дефіцит сировини, вимоги до

зерна для переробки на крупи та

пластівці на КХП достатньо ви�

сокі. Крім нормативної низької

вологості та засміченості овес і

зерно гречки повинні мати влас�

тивий цим культурам запах. Тому

виготовлена на підприємстві кру�

па гречана ядриця – швидкороз�

варювана, відповідає всім обо�

в'язковим вимогам і сертифікова�

на в Державній системі сертифі�

кації УкрСЕПРО на серійне ви�

робництво. 

Щодо фініків, інжиру, яблук,

абрикосів та ще безлічі горіхово�

фруктових продуктів, то їх у ви�

гляді сушених подрібнених ком�

понентів тут купують для вигото�

влення мюслі. 

Пластівці та мюслі 
– НАША гордість, – продовжує

розповідь Володимир Тадеушо�

вич, – зернові пластівці та мюслі,

що виготовляються із високоякіс�

ної сировини. Ми постійно їзди�

мо світом, шукаємо щось нове і

максимально намагаємося засто�

совувати в себе. Тому наша про�

дукція виготовляється за прогре�

сивними технологіями на сучас�

ному обладнанні фірми «Бюллер».

Поки що аналогів в Україні немає. 

Сьогодні комбінат випускає

понад 35 видів зернової продукції

під торговельною маркою «Герку'

лес». Це, перш за все, зернові

пластівці – вівсяні, житні, пше�

ничні, ячмінні, гречані, та

їхні суміші – вищої кате�

горії «Екстра». Родзинкою

нашого виробництва є різ�

номанітні види мюслі з

фруктами, овочами. Влас�

не, мюслі було винайдено

понад століття тому швей�

царським лікарем для па�

цієнтів шпиталю як ком�

плекс харчування для

швидкого одужання. Тепер

цей продукт набув попу�

лярності й у нас.

Щорічно наш асортимент по�

новлюється. Головні переваги

продукції підприємства – нату�

ральність (збереженість природної

цілісності продуктів переробки),

біологічна цінність. Перероблені

на пластівці зернові культури лег�

ко засвоюються. Знову�таки, зав�

дяки максимальному збереженню

природних властивостей, вони

зберігають смакові та лікувальні

якості. Незаперечними перевага�

ми є швидкість і різноманітність у

приготуванні та доступна ціна.

Наш продукт – масового вжитку,

він розрахований на пересічного

громадянина невисокої купівель�

ної спроможності, відповідає по�

требам споживачів будь�якого

віку, тому яскраві фірмові пакун�

ки впізнають і чекають як на Ук�

раїні, так і за її межами. 

Нова серія 
продуктів «Фріка»
ЯКЩО продовжувати тему здоро�

вого харчування, то варто зверну�

ти увагу на нову серію продуктів

«Фріка».

Фріка – стовідсотково оброб�

лені натуральні зерна австралійсь�

кої твердої пшениці, зібрані у мо�

мент їх дозрівання. Зерно фріка

злегка обсмажене і висушене без

використання хімічних домішок.

Завдяки унікальності технології

обробки, фріка містить більший,

ніж у стиглій пшениці, відсоток

білків, дієтичних волокон, вітамі�

нів і мінералів, особливо кальцію,

калію, заліза та цинку. Новоукра�

їнський комбінат хлібопродуктів

модернізував зерно фріка в серію

сумішей пластівців. Крім ліку�

вально�профілактичних властиво�

стей цей продукт відзначається ще

й швидкістю приготування. Пла�

стівці «Фріка» ТМ «Геркулес» –

це незамінне харчування для ак�

тивних людей: натуральний здо�

ровий продукт, смачний і корис�

ний. Пластівці ідеально підходять

для зниження ваги саме через ви�

сокий вміст дієтичних волокон та

короткий період виведення їх з

організму. Продукт підходить для

профілактики діабету, корисний

для загального оздоровлення

шлунково�кишкового тракту. І

ще: фріка виробляється виключно

в південній Австралії, традиційно�

му регіоні вирощування добірних

сортів пшениці. Генетично моди�

фіковані різновиди не допуска�

ються до посіву.

Комбікорми 
та кормові суміші
ЗАДОВОЛЬНИВШИ потребу лю�

дей у здоровому харчуванні, слід

подумати і про тварин. 

Комбікормовий завод Новоук�

раїнського КХП виготовляє цілі

лінійки розсипних та гранульова�

них повнораціонних комбікормів,

комбікорм�концентратів, кормо�

вих сумішей для всіх видів свійсь�

ких тварин і птиці, хутрових звірів

та риб.

Повнораціонний комбікорм

повністю забезпечує потребу тва�

рин у поживних, мінеральних та

біологічно активних речовинах,

відповідно до рецептур,  і може

бути єдиним у раціоні. 

Так, тільки для свійської птиці

виготовляють 11 найменувань: для

кур�несучок, молодняку й бройле�

рів, перепілок різних вікових груп,

гусей та гусенят тощо. Ви можете

замовити харчування для кролів,

для ставкових риб або форелі, гра�

нульоване або у вигляді крупки.

Для різних вікових груп сви�

ней підприємство пропонує ком�

бікорм�концентрат – суміш висо�

копоживних концентрованих кор�

мів, збагачена, відповідно до ре�

цептур, мінеральними та біологіч�

но активними речовинами, що

вводяться в раціон тварин для зба�

лансування його за основними

елементами живлення. Випуска�

ються вони як у гранульованому,

так і в розсипному вигляді.

Для ВРХ виробляють грану�

льовану кормову суміш – продукт

комбікормового виробництва з

показниками якості нижче від ви�

мог стандарту на комбікорм, не�

збалансований за поживними ре�

човинами.

У чому ж сила
ВІДВІКУ до вівса ставилися як до

їжі, що дає багато сили. У перші

роки радянської влади з'явився на�

півфабрикат вівсяної каші під на�

звою «Геркулес» із усміхненим

вгодованим дитинчам на упаковці.

Це мало означати: їстимеш кашу –

станеш сильним, як Геркулес. Ус�

піх був приголомшливий, а сам

продукт почав асоціюватися з то�

варним знаком. Отже, й до сьогод�

ні, навіть якщо слова «Геркулес»

немає в назві продукту, у покупців

він зазвичай асоціюється з вівся�

ними пластівцями. Тому замість

«вівсяної» цю кашу зазвичай в по�

буті називають «геркулесовою».

Хай там як, а головна сила

будь�якого підприємства – в лю�

дях, які на ньому працюють і для

яких виробляється ця продукція.

– Ми прагнемо стати взірцем

сучасної культури галузевого ви�

робництва, – підсумовує свою

розповідь директор. – Це означає

не тільки високий технічний рі�

вень, а й свідомість персоналу,

застосування світових методів

управління якістю. Серед під�

приємств вітчизняної галузі

комбінат першим став членом

Української асоціації якості,

учасником Національних кон�

курсів з якості.

Нашу місію колектив комбі�

нату сформулював дуже просто:

«Ми забезпечуємо свій добробут

за рахунок раціонального парт�

нерства у насиченні ринку зер�

новими виробами, що макси�

мально зберігають природну

цінність зерна». Ми чітко її

дотримуємося.
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Геркулесова сила
ПЕРЕРОБКА ЗЕРНА Героїчну вівсяну кашу так давно готують з пластівців
«Геркулес», що й навіть називають геркулесовою. Першим в Україні
і єдиним виробником зернових пластівців під цією торговою маркою
є Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів на Кіровоградщині. За 114 років
постійного розвитку і розбудови колишній млин заможного купця
перетворився на розвинену мережу зерноприймальних споруд і заводів із
виробництва круп'яних виробів та комбікормів, провідне високотехнологічне
підприємство вітчизняної зернопереробної галузі.

Директор Новоукраїнського КХП
Володимир ГУЛАВСЬКИЙ

ДП ДАК «Хліб України»
Новоукраїнський КХП

27100, Кіровоградська обл.,
м.Новоукраїнка,

вул.Чайковського, 28

Тел. +3805251 2�20�44.

office@gerkules.com.ua

www.gerkules.com.ua
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ТІЛЬКИ завдяки Виробничо�екс�

периментальному Дніпровському

осетровому риборозплідному за�

воду вдається хоча б частково від�

новлювати поголів'я осетрових у

північно�західній частині Чорно�

го моря. 

На жаль, склалося так, що цьо�

го року завод недоотримав значну

кількість плідників, у результаті

чого кожна ікринка стала практич�

но золотою. Зваживши на серйоз�

ність ситуації, Державний комітет

рибного господарства України ви�

рішив довірити проведення інку�

бації столичному Інституту зооло�

гії ім.І.І.Шмальгаузена НАН Укра�

їни. Адже постало завдання не

тільки отримати максимально мо�

жливу кількість якісної заплідне�

ної ікри, а й зберегти плідників,

особливо самиць. А це справа над�

звичайно делікатна, потребує ви�

сокого професіоналізму. На щастя,

і нове керівництво заводу постави�

лося до своїх обов'язків із великою

відповідальністю. За короткий час

було закуплено запропоновані

науковцями препарати та інстру�

ментарій, проведено необхідні під�

готовчі роботи в інкубаційному та

підрощувальному цехах.

Наука не підвела. Від 15 са�

миць було взято 40,811 кг ікри.

Слід зазначити, що на висоті вия�

вилися й професійні якості колек�

тиву заводу, адже отримати та за�

пліднити ікру – це лише частина

довгого і складного процесу виро�

щування осетрових.

Надзвичайно відповідальне

завдання лягло на плечі працівни�

ків інкубаційного цеху, які цілодо�

бово доглядали за ембріонами. У

результаті відхід у процесі інкубації

був в мінімальних межах, з огляду

на той факт, що природа примуси�

ла серйозно похвилюватись: то

різкі температурні стрибки, то

вода надходить із Дніпра аж ніяк

не найкращої якості. Тому виста�

чило в цьому сезоні роботи і для

лабораторії заводу. Забір води для

аналізу тут проводять тричі на

день. Залежно від отриманих ре�

зультатів проводять відповідні ро�

боти для покращення якості води.

Але, на жаль, технічне оснащення

заводу не завжди дає змогу належ�

ним чином протистояти примхам

природи. Тому в планах ниніш�

нього директора Віталія Плугата'

рьова мати власну свердловину,

яка стабільно забезпечувала б гос�

подарство водою належної якості.

Розуміє він, що важко досягти ви�

соких результатів із вирощування

таких цінних рибогосподарських

об'єктів, як осетри, і без регульо�

ваного контролю за температурою

води в інкубаційному та підрощу�

вальному цехах. Сподіваємось, що

його пропозиції щодо реконструк�

ції на цих ланках знайдуть під�

тримку в Державному комітеті

рибного господарства України і

держава виділить необхідні для

цієї благородної справи кошти.

Але мрії мріями, а працювати

треба в будь�якій ситуації, і цілком

справедливим буде стверджувати,

що з першим етапом робіт із ви�

рощування молоді осетрових у

господарстві впорались. У басей�

ни для підрощування молоді виса�

джено 1 млн. 585 тис. шт. російсь�

кого осетра, 37 тис. шт. стерляді,

46 тис. шт. севрюги.

Несправедливо було оминути

увагою таку важливу подію, як по�

вернення в природне середовище

плідників осетрових. У зв'язку із

різким скороченням їх поголів'я

постала потреба в нових техноло�

гіях відбору статевих продуктів у

плідників із найменшою їх трав�

матизацією. Цього року з цим

впорались успішно. Уся відпуще�

на риба була в відмінному стані.

За випуском 58 особин, серед яких

було 15 самиць і 43 самці, пильно

спостерігали представники Голов�

ного державного управління охо�

рони, використання та відтворен�

ня водних живих ресурсів та регу�

лювання рибальства у Херсонсь�

кій області та Держуправління

охорони навколишнього середо�

вища у Херсонській області. По

закінченні випуску члени комісії

склали акт про випуск 58 особин

російського осетра.    

У подальших планах Держав�

ного комітету рибного господар�

ства України – створення необхід�

них умов для одомашнення ви�

ловлених у природних умовах

плідників. На заводі сподівають�

ся, що вже наступного року мати�

муть можливість залишити части�

ну цих благородних риб на своєму

господарстві для подальшого їх

використання. 

А поки що увагу колективу

займає наступний, не менш ва�

жливий етап – підрощування ли�

чинки. В цеху підрощування про

неї цілодобово піклуються досвід�

чені працівники заводу. Кожні три

години в басейни подається жи�

вий корм. Про кормову базу цьо�

горіч подбали особливо. Для пер�

ших днів годування тут викорис�

товується циста рачка артемії

(лат. Artemia colina). Новонаро�

джені рачки є ідеальним кормом

для личинки, що тільки починає

самостійно харчуватись. Для на�

ступного етапу годування вже в

достатній кількості вирощено

дафнію (Daphnia). Щоб харчуван�

ня новонародженої молоді було

збалансованим, на заводі вирощу�

ють й олігоцени (Oligochaeta).

Тому майбутні осетри тут отриму�

ють повноцінний корм. 

Кипить робота і на ставках,

адже слід встигнути не тільки на�

повнити їх свіжою водою до за�

значеного часу, а й подбати про те,

щоб в них була достатня кількість

кормових організмів. Адже саме

туди буде пересаджуватись молодь

для подальшого підрощування. 

На папері робота заводу зда�

ється майже ідилією, але, повірте,

є й багато проблем. Особливо це

стосується ставків. Тут вже давно

треба було б укріпити дамби, по�

чистити дно у багатьох із них. Але

на все це потрібні кошти та розум�

на голова, яка ці кошти спрямува�

ла б у необхідне русло. Споді�

ваємось, нове керівництво не по�

вторюватиме помилок попе�

реднього і з повною відповідаль�

ністю підійде до виконання над�

звичайно важливого завдання з ві�

дродження цього унікального за�

воду. Адже на Дніпрі він залишив�

ся єдиним господарством держав�

ного підпорядкування, яке в пла�

новому порядку, затвердженому

Державним комітетом рибного

господарства України, проводить

щорічно випуск у пониззя Дніпра

малька осетрових риб.

Дніпровський осетер
Як рибники разом з науковцями відновлюють поголів’я цінної риби

РИБНА ГАЛУЗЬ У пониззі Дніпра, а саме в селі Дніпровське Білозерського
району Херсонської області діє унікальний осетровий завод, на якому
щорічно можна виростити та випустити в природне середовище до чотирьох
мільйонів мальків осетрових.

Осетрові (лат. Acipenseridae) – сімейство цінних промислових риб,
включає в себе такі відомі види, як осетер, севрюга, білуга, шип. Усі
осетрові риби прохідні або прісноводні, і дуже плідні – кількість яє�
чок у крупних особин може досягати декількох мільйонів. Окрім
весняного входу у річки на нерест, осетрові іноді входять туди на зи�
мівлю. Нині промисловий лов ведеться тільки в ріках Каспійського
моря, дельті Волги та Уралу, а також в Ірані. В Україні промисловий
вилов осетрових заборонено. 
Цінність і складність розведення риби полягає в тому, що статевозрі�
лою особина осетра стає у віці від 12 років і більше, особина білуги –
від 22 років. 

ДОВІДКА

День випуску осе�
трових до їх при�
родного середовища
– особливий, у гос�
подарстві це свято.
Рибин привозять
спеціальним транс�
портом та занурю�
ють у наповнену во�
дою баржу. Під
пильним оком Риб�
нагляду їх відводять
до дніпровського
фарватеру, де і ви�
пускають. Випуск
кожної особини до�
кументально фіксу�
ється, всіх ретельно
перераховують. 

Місцеві школярі на екскурсії в цеху дорощуванняДиректор осетрового заводу Віталій ПЛУГАТАРЬОВ



Євгенія Руженцева

Питанням дня чергового засі'

дання Комітету Верховної

Ради з питань аграрної політи'

ки та земельних відносин, що

відбулося 3 червня ц.р., цього

разу був сучасний стан та за'

конодавче забезпечення ро'

звитку рибної галузі України. 

ЩОПРАВДА, засідання так і за�

вершилося тільки спробою з'ясува�

ти стан справ. А винними у всьому,

як це часто буває, «призначили»

відсутніх: міністра аграрної політи�

ки Юрія Мельника та звільненого

за кілька днів до зустрічі на депу�

татському «килимі» голову Держав�

ного комітету рибного господар�

ства Володимира Волкова. Утім, у

той час як представники рибної га�

лузі шукали винних, голова парла�

ментського комітету Микола При'

сяжнюк марно намагався з'ясува�

ти: що все ж таки робити і яких за�

конів наразі потребує галузь… 

Звільнення голови Держком�

рибгоспу напередодні звітування

пан Присяжнюк назвав прикрим.

Хоча члени комітету ВРУ не стави�

ли собі за мету виступити прокуро�

ром чи суддею діяльності пана Вол�

кова, найменше їх цікавила і його

біографія чи поведінка, та все ж

таки хотіли з'ясувати: в чому при�

чина звільнення – в тому, що риб�

ників очолював не фахівець, чи в

тому, що він почав боротьбу з ко�

рупційними схемами. Інше питан�

ня, яке цікавило депутатів – наві�

що ліквідовано Київське та Азов�

ське управління рибоохорони – так

і залишилося нез'ясованим.

Як наголошували члени коміте�

ту, рибна галузь – чи не найбільш

врегульована законодавством. Так,

ще у 2000 році було прийнято Кон�

цепцію розвитку рибного господар�

ства, у 2002�му – затверджено На�

ціональну програму будівництва су�

ден рибопромислового флоту Укра�

їни на 2002�2010 роки, 2004�го – За�

гальнодержавну програму розвитку

рибного господарства України на

період до 2010 року та ін. Крім того,

ратифіковано низку міжнародних

угод, які дають можливість цій галу�

зі успішно розвиватися й бути по�

тужною. Та й квоти на вилов риби у

світовому океані наші рибалки ма�

ють фактично необмежені. Зі слів

же представників самих рибників,

розвиватися їм заважає недостат�

ність коштів, відсутність дотацій,

вищий рівень оподаткування порів�

няно з аграріями (3,48% проти 2%),

низький рівень заробітної плати. А

найголовніша проблема – керівни�

ки галузі змінюють одне одного

кожні 6�7 місяців.

Заслухавши інформацію за�

ступника голови Держкомрибгос�

пу Василя Черніка, голови Асо�

ціації рибалок Херсонської області

Ігоря Лобанова, начальника лік�

відованого Азовського управління

рибоохорони Рауфа Байранова,

голови Асоціації Укррибгоспу Ми'

коли Муквича та інших, депута�

ти вирішили наразі рішення щодо

рибної галузі не приймати, а до�

повнивши та доопрацювавши, за�

чекати на прихід міністра АПК

(тим більше, що саме це міністер�

ство є головним розпорядником

коштів), заслухати його звіт – і тоді

вже робити висновки. 

У СОТ зі старим
самоваром?
ТИМ часом члени комітету вирі�

шили не відкладати у довгу скри�

ню законопроект «Про внесення

змін до Закону України «Про рибу,

інші водні, живі ресурси та харчову

продукцію з них» (№2297 від

31 березня ц.р.), прийнятий за ос�

нову, а рекомендувати парламенту

відхилити його.

Цей законопроект, поданий Ка�

бінетом Міністрів, Верховна Рада

прийняла в першому читанні 20

травня. Його мета – узгодити зако�

нодавство України у сфері санітар�

ного, ветеринарного та фітосанітар�

ного регулювання з вимогами зако�

нодавства ЄС і положень Угоди

СОТ про застосування санітарних

та фітосанітарних заходів.

Зокрема, передбачається вилу�

чити із статті 1 цього закону визна�

чення терміну «партія харчової

продукції», а також із статей 8 та 10

слів «сертифіката відповідності чи

свідоцтва про визнання в Україні

іноземного сертифіката (для імпор�

тованої продукції)» та «сертифікат

відповідності чи свідоцтво про виз�

нання іноземного сертифіката».

Така пропозиція, на думку Ми�

коли Присяжнюка, «відкриває

кордони для імпортної продукції

без належної перевірки її якості».

Окрім того, додав народний депу�

тат, сьогодні Україна не запровади�

ла жодного стандарту СОТ.

Наголошувалося також, що Мі�

ністерство охорони здоров'я сьо�

годні не має відповідних спеціалі�

стів та лабораторій, де можна було

проводити належне дослідження

імпортованої продукції.

Запропоновані зміни до закону

члени комітету вважають несвоєча�

сними.

Попередьте 
про ризики
НАТОМІСТЬ доопрацьований за�

конопроект «Про внесення змін до

Закону України «Про ветеринарну

медицину» (№2298 від 31 березня

ц.р.) члени комітету вирішили під�

тримати та рекомендувати пар'

ламенту прийняти в цілому. 

Нагадаємо, законопроектом

передбачається гармонізувати на�

ціональне законодавство у сфері

санітарного, ветеринарного та фі�

тосанітарного регулювання до по�

ложень Угоди СОТ про застосуван�

ня санітарних та фітосанітарних за�

ходів. Зокрема, пропонується до�

повнити чинний закон новим тер�

міном «прийнятна ідентифікація»,

а також уточнити терміни «забруд�

нююча речовина», «максимальна

межа залишків (максимально допу�

стимий рівень залишків») та деякі

інші зміни.

Відповідно до законопроекту

«забруднююча речовина – будь�яка

біологічна речовина, зокрема мі�

кроорганізми та їх частини, або хі�

мічна речовина (пестициди, токси�

ни), залишки ветеринарних препа�

ратів, у тому числі гормонів, заспо�

кійливих і тиреостатичних речовин,

антибіотиків, солей неорганічних

речовин, радіоактивні речовини і

продукти їх розпаду або інші речо�

вини, що перевищують максималь�

ну межу залишків, встановлену

міжнародними стандартами, ін�

струкціями та рекомендаціями, і

можуть бути небезпечні для здо�

ров'я людей та тварин».

Народні депутати підтримали

пропозиції, відповідно до яких

«прийнятна ідентифікація – це

ідентифікація товарів, що передба�

чає для великої і дрібної рогатої ху�

доби, коней, свиней, собак та кі�

шок одночасну ідентифікацію та

облік в індивідуальному порядку за

допомогою неповторюваного іден�

тифікатора, для свійської птиці,

птахів, бджіл, комах, риб, ракопо�

дібних, молюсків, жаб, амфібій та

рептилій – колективну в епідеміо�

логічній одиниці або групі належ�

ності за допомогою неповторюва�

ного групового ідентифікатора, а

для інших товарів (репродуктивний

матеріал, біологічні продукти, па�

тологічний матеріал, ветеринарні

препарати, субстанції, кормові до�

бавки, префікси та корми – марку�

вання, що містить дані щодо їх

ідентифікації».

Згідно із законопроектом мак�

симальна межа залишків ветеринар�

них препаратів у необроблених хар�

чових продуктах тваринного похо�

дження, які пригнічують функцію

залоз внутрішньої секреції тварин,

не може перевищувати максималь�

ну межу залишків, встановлену Ко�

місією з Кодексу Аліментаріус.

Якщо максимальна межа залишків,

встановлена Україною, перевищу�

ватиме стандарти цього Кодексу або

відповідний стандарт Комісії з Ко�

дексу Аліментаріус не розроблено,

Україна має надавати на запит чле�

на СОТ відповідну оцінку ризику. 

* * *

НАСТУПНЕ засідання аграрного

комітету анонсовано на 17 червня.

Розглядатимуться законопроекти

«Про ринок земель» та «Про дер�

жавний земельний кадастр». А зві�

туватиме цього разу Державний ко�

мітет із земельних ресурсів.

АГРОПРОФІ
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

НА ПАРЛАМЕНТСЬКОМУ КОМІТЕТІ

І знов «за рибу гроші» Нелегко змінити бюджет
3 червня 2006 року Верховна Рада України ухвалила Закон
України №309�17 «Про внесення змін до деяких законодав�
чих актів України» з урахуванням пропозицій Президента
України. 
Як зазначається у пояснювальній записці до документа, ме�
тою прийняття Закону є перенесення норм податкового, бю�
джетного законодавства в окремий закон та створення умов
для забезпечення надходжень, затверджених Верховною
Радою України у державному бюджеті на 2008 рік показни�
ків та відповідних надходжень до соціальних фондів. Як
зазначають автори, цей Закон дозволить забезпечити на�
повнення дохідної частини державних і місцевих бюджетів
та соціальних фондів у сумі в розрахунку на рік в умовах
2008 року – 153млрд. гривень.
Змінами, серед іншого, передбачається, що продаж грома�
дянам та юридичним особам земель с/г призначення, зе�
мель запасу та земель лісогосподарського призначення
здійснюватимуть місцеві влади, а не Держкомзем. 
Зміни, що вносяться цим Законом, стосуються, зокрема, та�
ких нормативно�правових актів:  «Про плату за землю»,
«Про оренду землі», «Про акцизний збір на алкогольні на�
пої та тютюнові вироби», «Про державне регулювання ви�
робництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про ставки ак�
цизного збору на тютюнові вироби», «Про ставки акцизного
збору на спирт етиловий та алкогольні напої», «Про оподат�
кування прибутку підприємств», «Про податок на додану
вартість», «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого
функціонування підприємств паливно�енергетичного ком�
плексу», «Про операції з давальницькою сировиною у зов�
нішньоекономічних  відносинах», «Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та дер�
жавними цільовими фондами», «Про податок з доходів фі�
зичних осіб», «Про електроенергетику», «Про виноград та
виноградне вино», «Про приватизацію державного майна»,
«Про розмежування земель державної та комунальної влас�
ності» та інших.
Також вносяться зміни до Земельного кодексу України, Ко�
дексу України про надра, Бюджетного кодексу України. 
Кабінету Міністрів України доручено у місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом розробити типові договори
оренди земель сільськогосподарського призначення, які пе�
ребувають у державній та комунальній власності, виключно
для сільськогосподарського товарного виробництва.
Також КМУ має визначити особливості оформлення права
оренди земельної ділянки без проведення аукціону грома�
дянам  чи  юридичним  особам, які  звернулись із  заявою
(клопотанням)  про передачу земельної ділянки в оренду із
земель державної  або  комунальної  власності, якщо  ста�
ном  на  1 січня 2008 року відповідним органом виконавчої
влади або органом місцевого самоврядування було  прий�
нято  рішення про  погодження  місця розташування такого
об'єкта або про надання дозволу на розробку проекту її від�
ведення.
Закон набирає чинності з дня його опублікування, окремі
його статті призупинені до прийняття Податкового кодексу
України. 
Детальніше про цей Закон читайте у найближчих номерах.

Ввізні мита адаптовані до СОТ 
Верховна Рада встановила ставки ввізних мит на продукцію і
товари відповідно до зобов'язань України щодо вступу до
Світової Організації Торгівлі. За ухвалення в цілому відпо�
відного законопроекту №2351�1 проголосувало 367 депутатів
з необхідних 226. 
Зокрема, внесено зміни до Закону України «Про митний та�
риф України» в частині відновлення ставок ввізного мита на
продукцію і товари, визначених графіком тарифних зборів
України по товарах на 2008 рік, що є невід'ємною частиною
протоколу про вступ України до СОТ. 
У прикінцевих положеннях встановлюється термін набуття
документом чинності – з 1 січня 2009 року, окрім ставок
ввізного мита по товарних групах 01�24, які стають чинними
з дня вступу України до СОТ, за винятком товарних позицій
щодо молока, молочних продуктів і виноматеріалів. 
До документа також внесено норми, якими передбачається
корегування ставок ввізного мита на окремі товари і прово�
диться деталізація на національному рівні деяких товарних
підкатегорій.



Євгенія Руженцева

МИ ВИРІШИЛИ поцікавитися

думками представників найбільш

відомих юридичних фірм, які

здійснюють правовий супровід

АПК: які юридичні наслідки та

можливості чекають на сіль�

госпвиробників, які правничі по�

слуги стануть найбільш затребува�

ними, які правові механізми захи�

сту інтересів аграріїв на зовніш�

ньому ринку пропонують наші

респонденти, які вимоги СОТ слід

враховувати при укладенні міжна�

родних контрактів і коли нарешті

припиниться метушня із квоту�

ванням та ліцензуванням.

На аграрному ринку вступ Ук�

раїни до СОТ матиме три найбіль�

ші наслідки: пожвавлення конку�

ренції в країні у результаті збіль�

шення доступу до вітчизняного

ринку іноземних товарів, пожвав�

лення експорту українських това�

рів та збільшення інвестиційної

активності іноземних суб'єктів в

Україні, прогнозує керівний

партнер Міжнародної юри'

дичної групи «Astapov Law'

yers» Андрій Астапов. 

Що СОТ для 
галузей готує?
РОЗГЛЯНЕМО, який вплив всту�

пу до СОТ очікується на різні сфе�

ри агропромислового комплексу.

Оцінити плюси та мінуси для

АПК досить важко, вважає адво'

кат АО «Александров та Парт'

нери» Ярослав Яременко,

оскільки формула успіху галузі

прямо пропорційно залежатиме

від державної підтримки протягом

адаптаційного періоду. Йдеться

про найближчі 5�10 років (залеж�

но від строку, який взяла на себе

Україна, щоб зменшити ту чи ту

форму підтримки). При цьому од�

нією з умов перебування України

в СОТ є скасування будь�яких

державних пільг та дотацій для аг�

рарного сектора, але в межах т.зв.

програм «зеленої та жовтої

скриньки».

Партнер юридичної фірми

«Салком», к.ю.н. Олексій Кот

зазначає, що для виробників зер�

нових культур особливих ризиків

немає, оскільки в зерновій галузі

ніяких законодавчих змін у зв'язку

зі вступом не було. Однак може

зрости експорт зерна, що підви�

щить ціну на нього на внутріш�

ньому ринку. «Зрештою, в цій га�

лузі держава за бажання може

ефективно допомагати навіть з

урахуванням обмеженого фінан�

сування за програмами «жовтої

скриньки» та необмеженого – за

програмами «зеленої скриньки»,

– додає Ярослав Яременко. 

Експерти прогнозують, що вве�

дення в дію законів СОТ може ста�

ти причиною вивозу з України

олійної сировини. Це, на думку

пана Кота, призведе до зменшен�

ня ефективності роботи олієжиро�

вої галузі, неповного завантаження

наявних потужностей з переробки

олійної сировини, втрати робочих

місць, а також до можливої зупин�

ки окремих підприємств. На дода�

чу може збільшитися ціна на со�

няшник. Як зауважує юрист ЮФ

«AGA Partners» Ірина Мороз, з

моменту вступу України до СОТ

скасовуються експортні індикатив�

ні ціни на насіння олійних культур,

таких як насіння льону, соняшнику

(подрібнене або не подрібнене) та

рижію. 

До всіх товарів, що походять з

країн – членів СОТ, застосовува�

тиметься пільгова ставка імпорт�

ного мита, звертають увагу парт'

нер ЮФ «Василь Кісіль і Парт'

нери» Олег Альошин та адво'

кат Олександр Терещенко.

Серед умов вступу до СОТ є також

зменшення ввізного мита на

сільськогосподарську продукцію.

Найвищу ставку на рівні 50% Ук�

раїна може застосовувати на ім�

портний цукор, а також 30% – на

олію. Зменшення ставок ввізного

мита, на думку юристів, призведе

до посилення конкуренції між віт�

чизняними та іноземними вироб�

никами в усіх секторах сільського

господарства. Проте, нагадують

вони, «в нашій державі тарифом

обкладається близько 30% імпор�

ту, тож значного збільшення ім�

порту не очікується». 

З дня вступу до СОТ набирає

чинності Закон України «Про вне�

сення змін до Закону України

«Про вивізне (експортне) мито на

живу худобу та шкіряну сирови�

ну». Відповідно до положень цьо�

го закону, починаючи з 1 січня

року, що настає після вступу Укра�

їни до СОТ, ставка вивізного (ек�

спортного) мита на товари, що пе�

релічені в цьому законі, щороку

зменшуватиметься на 5 відсотко�

вих пунктів до значення 10%; а на

деякі товари на 1 відсотковий

пункт до значення 20 %, наголо�

шує Ірина Мороз.

Безумовно, зміни, які впли�

нуть майже на всі галузі АПК,

стосуються скасування пільгового

режиму оподаткування с/г під�

приємств. Відповідно до Закону

України «Про внесення змін до

Закону України «Про податок на

додану вартість» щодо оподатку�

вання сільськогосподарських то�

варовиробників» від 31 травня

2007 року, який набирає чинності

з моменту вступу України до СОТ,

із Закону України «Про ПДВ» ви�

ключається стаття 8�1, яка перед�

бачає спеціальний режим оподат�

кування діяльності у сфері сільсь�

кого, лісового господарства, а та�

кож рибальства. На сьогодні від�

повідно до п.11.22 Закону «Про

ПДВ» тимчасово зупинено дію

статті 8�1 цього Закону. 

Швидше за все, вступ до СОТ

ускладнить життя українському

м'ясо�молочному сектору та цук�

ровикам, припускає Ярослав Яре�

менко. Адже відкриття кордонів та

спрощення митного режиму приз�

ведуть до напливу імпортної про�

дукції, вважає він, а цим питан�

ням у Звіті робочої групи приділе�

но багато уваги. Тим паче, що по�

літика Європейського Союзу сти�

мулює експорт власної сіль�

госппродукції. Така перспектива

без належної державної підтрим�

ки може позбавити українського

виробника можливості конкуру�

вати із західним на вітчизняному

ринку. Водночас, залишаються

такі заходи державної підтримки,

як здешевлення кредитів комер�

ційних банків, особливості спра�

вляння ПДВ та його використан�

ня тощо, констатує адвокат.

Тільки скасування податкових

пільг з 2009 року коштуватиме

АПК близько 1,4 млрд. грн. у рік

додаткових витрат, додає Олексій

Кот. Крім того, українські вироб�

ники молока готуються до скоро�

чення обсягів виробництва мо�

лочних продуктів з великими тер�

мінами зберігання. Експерти

прогнозують подорожчання укра�

їнського м'яса щонайменше на

10% – наслідок скасування пільги

з ПДВ. Багато м'ясопереробників,

швидше за все, перейдуть на де�

шеву імпортну сировину з країн

Східної Європи, насамперед із

Польщі, пророкує він. Дуже сер�

йозних ризиків зазнають дрібні

виробники овочів і тваринницької

продукції. Особливо значні втра�

ти матимуть дрібнотоварні вироб�

ники яловичини. Натомість «це

стимулюватиме створення вели�

ких компаній, які можуть вироб�

ляти конкурентоздатну продук�

цію, – переконаний пан Кот. –

Крім того, ми вже зараз цілком

можемо конкурувати на глобаль�

ному ринку з такою продукцією,

як продовольча пшениця, фураж�

не зерно, соняшник, рапс, гірчиця

та м'ясо птиці».

Якщо говорити про позитивні

риси членства, то великою пере�

вагою для нас, за словами правни�

ків ЮФ «Василь Кісіль і Партне�

ри», є його набуття до завершен�

ня Дохійського раунду перегово�

рів, в межах якого планується по�

дальша лібералізація торгівлі

сільськогосподарською продукці�

єю, а також зменшення підтрим�

ки сільськогосподарських вироб�

ників з боку держав – членів СОТ.

Подальше зволікання із член�

ством в СОТ могло призвести до

приєднання на менш вигідних

умовах.

Одним з головних пунктів пе�

реговорів раунду «Доха�Розвиток»

є перемовини у царині сільського

господарства, інформує бренд'

менеджер Адвокатської гру'

пи України Микола Пасічник.

Основна увага країн�членів зосе�

реджується на узгодженні проек�

тів зобов'язань у сфері скорочен�

ня тарифів та обсягів субсидій, що

негативно впливають на торгівлю

с/г продукцією. Країни, що набу�

ли членства в СОТ у 2005�2007 ро�

ках, звільняються від прийняття

додаткових зобов'язань згідно з

Угодою про сільське господар�

ство, які будуть узгоджені за ре�

зультатами поточного раунду бага�

тосторонніх торговельних перего�

ворів «Доха�розвиток». А країни�

члени з низьким рівнем доходів,

перехідною економікою, які не�

щодавно вступили до СОТ, не зо�

бов'язані скорочувати зв'язані

ставки мит.

Олег Альошин та Олександр

Терещенко рекомендують укра�
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ПРАВОЧИН Зі вступом до Світової Організації Торгівлі більшість аграріїв давно змирилися.
Найрозумніші намагалися підготуватися до нього заздалегідь, аби використати нові можливості з
користю для себе. Звісно, не все залежить від виробників та трейдерів, тим більше в умовах істеричної
політики й такого ж непослідовного законодавства, однак дещо врахувати можна. І, якщо економічний
ефект від приєднання до СОТ у всіх на слуху, то про юридичні аспекти відомо далеко не все. 

Олег АЛЬОШИН

Андрій АСТАПОВ

Олексій КОТ

Ганна ЦІРАТ

Микола ПАСІЧНИК

Ірина МОРОЗ

Олександр ТЕРЕЩЕНКО

Ярослав ЯРЕМЕНКО



їнським с/г виробникам макси�

мально користуватися новими мо�

жливостями членства в СОТ, зо�

крема переходити з «оборонної»

стратегії на внутрішньому ринку

до експансії на міжнародні ринки

та активного просування своєї

продукції в інших державах та

ринках збуту.

Для цього українським агра�

ріям слід підготуватися, радить

партнер юридичної фірми

« Ю р з о в н і ш с е р в і с »  Га н н а

Цірат: 

1) з'ясувати, в якому напрямі

вони повинні та можуть надалі

розвиватися та яких саме інозем�

них інвестицій вони потребують

(у вигляді с/г техніки, технологій

чи коштів);

2) за наявності чіткого розу�

міння свого подальшого розвитку

розмістити в Інтернеті та відповід�

них довідниках інформацію про

те, яких саме інвесторів вони очі�

кують;

3) провести внутрішній аудит

своєї документації та фінансового

стану, аби, за наявності помилок

та невідповідностей, вчасно їх ви�

правити та на запит іноземного

інвестора надати належну інфор�

мацію;

4) мати чіткий перелік спеціа�

лістів (перекладачів, аудиторів,

юристів), яких можна залучити в

разі звернення іноземних інвесто�

рів. 

Найпопулярніші
послуги
В УКРАЇНІ практично не ведеться

жодна роз'яснювальна робота, яка

була б пов'язана зі вступом до

СОТ, наголошує асоційований

партнер «Astapov Lawyers»

Ігор Черезов. Брак інформації

щодо правових наслідків такої по�

дії може стати досить небезпеч�

ним для нашого товаровиробни�

ка, оскільки далеко не всі розумі�

ють позитивний та негативний

ефект вступу до СОТ з точки зору

напряму виробництва та собівар�

тості продукції.

Наприклад, дуже мало укра�

їнських аграріїв самостійно реалі�

зують продукцію власного вироб�

ництва. При вступі до СОТ може

виникнути бажання скоротити

витрати на просування товару від

товаровиробника до споживача та

не звертатися до посередників

(скажімо, зернотрейдерів). Відсут�

ність досвіду в аграріїв у галузі

торгівлі може призвести до чи�

сленних позовів як з боку товаро�

виробників, так і з боку трейдерів. 

Керівний партнер «Astapov

Lawyers» Андрій Астапов пов'язує

багато сподівань із зростанням

ринку корпоративних юридичних

послуг у зв'язку з приходом іно�

земного капіталу. Це, насамперед,

юридичний супровід M&A транс�

акцій (злиття та поглинання), зо�

крема міжнародних. Трансакції

відбуваються в аграрній інфра�

структурі: елеватори, включаючи

портові, термінали, МЕЗ, заводи з

переробки сировини та ін. Очікує

пан Астапов і на більшу актив�

ність на ринку земель. Вже зараз

спостерігається входження на ри�

нок кількох міжнародних компа�

ній, які ще рік тому навіть не

думали про прихід в Україну. Про�

рокує він і подальше зростання

антимонопольних послуг. Збіль�

шиться, на його думку, також об�

сяг фінансування торгівлі аграр�

ною продукцією та загалом фінан�

сування галузі іноземними фінан�

совими інститутами. 

Більшість наявних наукових

досліджень розглядають інвести�

ційний процес за тих умов, які іс�

нували до недавніх пір та існують

зараз, коментує Олексій Кот. Вва�

жається, що членство у СОТ по�

ліпшує інвестиційний клімат у

країні і, відповідно, умови для іно�

земних інвестицій. Отож затребу�

ваними будуть юридичний супро�

від міжнародної торгівлі, прове�

дення комплексного правового

аналізу діяльності підприємств

(due diligence), правовий супровід

купівлі бізнесу, правовий захист

іноземних інвестицій та правова

допомога у вирішенні спорів,

представництво у Міжнародному

арбітражі тощо.

Крім того, серед українських

клієнтів популярністю користува�

тимуться також правове супрово�

дження лізингу іноземної с/г тех�

ніки, залучення транскордонних

кредитів, консультування щодо

захисту прав через внутрішні захи�

сні заходи, додають Олег Альо�

шин та Олександр Терещенко.

Засоби захисту 
в Європі 
знадобляться
ІЗ ЗРОСТАННЯМ обсягів торгів�

лі, розмаїття товарів та кількості

залучених країн і компаній, збіль�

шується ймовірність суперечок.

Система Світової Організації Тор�

гівлі допомагає розв'язувати ці су�

перечки мирно й конструктивно,

вона надає для цього правову базу

– угоди СОТ – і форум для обго�

ворення, розповідає партнер ЮФ

«Салком». Близько 300 спорів роз�

глянуто в СОТ з моменту її ство�

рення 1995 року, деякі з них без

таких засобів розв'язання могли

би перерости в серйозні політичні

конфлікти.

Однією з найбільших переваг

при вступі до СОТ є отримання

мiжнародно визнаного права за�

стосування комплексу виважених

та обгрунтованих заходів захисту

внутрішнього ринку, окремих галу�

зей економіки, зокрема сільського

господарства відповідно до угод

СОТ: статті XII ГАТТ про обмежен�

ня для збереження рівноваги пла�

тіжного балансу; угод про захисні

заходи, про сільське господарство,

про застосування санітарних і фі�

тосанітарних заходів, про субсидії

та компенсаційні заходи, а також

статті VI ГАТТ про антидемпінгові

та компенсаційні заходи. Також за�

лишаються загальні методи захисту

інтересів с/г товаровиробників та

трейдерів на зовнішньому ринку,

як, наприклад, розгляд спору в

Міжнародному арбітражі.

Втім, успішне використання

наявних у СОТ механізмів бага�

тостороннього врегулювання спо�

рів може стримуватися відсутні�

стю належної кількості добре під�

готовлених, досвідчених фахівців

у галузі міжнародного торгового

права. За дефіциту таких фахівців,

Україні буде непросто скористати�

ся перевагами членства в СОТ і

запобігти невиправданим витра�

там у процесі приєднання, засте�

рігає Олексій Кот.

Правові механізми захисту ін�

тересів с/г товаровиробників та

трейдерів на зовнішньому ринку

також включають заходи щодо

«належної стриманості» відповід�

но до ст.13 Угоди про сільське гос�

подарство, а також спеціальні за�

ходи, передбачені Угодою про суб�

сидії і компенсаційні заходи, до�

дає Ірина Мороз. Цією угодою,

зокрема, встановлюється відпові�

дальність членів СОТ за надання

заборонених субсидій, а як наслі�

док – застосування тимчасових

заходів та компенсаційних мит до

члена, який порушив свої зо�

бов'язання. Встановлюється також

порядок визначення шкоди та

процедура розслідування щодо

виявлення наявності, ступеня та

наслідків будь�якої субсидії.
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* Таблиця не є рейтингом. Юридичні фірми розташовані за абеткою

Юридична фірма / 
Адвокатська компанія 

Клієнти – представники 
аграрного сектору 

(які надали дозвіл на розголошення)

Адреса,
телефон/факс

E9mail, 
веб9сайт

ЗАТ «Сільгосппродукт», ВАТ «Кожухівське»,
ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», 
Головна державна інспекція захисту рослин
Міністерства аграрної політики України

вул.Б.Хмельницького,
80, oфіс 18, м.Київ,
Україна, 01030.
тел.:(044) 581&32&11;
581&32&12

info@advocate&group.com.ua
www.advocate&group.com.ua

E`LEVAGE AVICOLE DE LA BOHARDIE`RE 
(група компаній «Грельє»), ТОВ «Г&Б», 
ТОВ «Гафта&Київ»

вул.Ольжича, 5, оф.62,
м.Київ, 04060.
тел./факс: 
(044) 453&77&87 

office@lawyers.com.ua 
www.lawyers.com.ua

ЗАТ «Багатогалузевий концерн
«Співдружність» (м.Київ), ЗАТ з іноземними
інвестиціями «Дніпропетровський
маслоекстрактний завод» «Монсанто Європа
С.А.», «Besloten Vennootschap (PLLC)
Tradepoint Holding B.V.» (Нідерланди), ТОВ
«Українська біржа рослинних олій» 

вул.Комінтерна,
11/106, офіс 3, м.Київ,
Україна, 01032.
Тел.: (044) 239&98&99
(багатоканальний)

info@aries.com.ua
www.aries.com.ua

VALARS SA, ТОВ «ВАЛАРЗ Україна», Risoil SA,
ВАТ «Група Разгуляй»,
ЗАТ «Росінтерагросервіс», Bayer AG, 
ВАТ «ОГО&Продукти», ВАТ «Продкорпорація»
(Казахстан), Cotecna SA

вул.Шовковична, 3, 
1&й пов., офіс 2,
м.Київ, 01021.
тел.: (044) 253&14&34,
253&79&04; 
факс: (044) 253&69&31

office@astapovlawyers.сom
www.astapovlawyers.com

Cargill Ukraine, Cheminova, Pioneer Hi&Bred
Switzerland S.A., Loture, Du Pont de Nemour,
BNP Paribas, BCV (Banque Cantonale Vaudoise)

вул. Богдана
Хмельницького, 17/52А,
м.Київ, 01030.
тел.: (044) 581&77&77;
факс: (044) 581&77&70

vkp@vkp.kiev.ua 
www.kisilandpartners.com

Відомості не розголошуються

вул.Б.Хмельницького,
56А, м.Київ, 01030.
тел.: (044) 206&09&80;
факс: (044) 208&09&81

hds@gide.com
www.gide.com

Київський офіс GAFTA, ЗАТ «Рамбурс», 
ЗАТ «Донагроімпекс», ТОВ «Украгроімпекс»,
ТОВ «Торговий Дім «Приват», ТОВ «Лотуре»
(Україна), Grainfields LLP (Великобританія),
ЗАТ «Агромаркет&Трейд», ВАТ «Лебедянський
Елеватор», ТОВ «Славянка», ТОВ «Каліпсо»,
ТОВ «Міжнародний Комерційний Союз&Агро»
(Росія), UNITED GRAIN (SUISSE) S.A.
(Швейцарія)

пр.Науки, 11А, 
м.Київ, 03028.
тел.: (044) 206&06&75,
206&06&76; 
т./ф.: (044) 206&06&75

office@agalawyers.org 
www.agalawyers.org

Компанія «Каргілл», «Бунге», «Гленкор» і
пов'язані підприємства, підприємства групи
«Лакталіс», підприємства і проекти групи
«Препарадос Аліментісіоус СА»,
постачальники засобів захисту рослин і
насіння – «Сингента», виробники кормів –
«Київ&Атлантік Україна», інші, як&от «Тегра
Україна», «Крафт» та ін.

вул.Паньківська, 5, 
5&й пов., м.Київ, 01033.
тел.: (044) 490&71&97;
факс: (044) 492&88&59 

admin@kmp.kiev.ua 
www.kmp.kiev.ua 

Відомості не розголошуються

вул.Хрещатик, 12, 
м.Київ, 01001.
тел.: (044) 270&68&38,
537&39&40; 
факс: (044) 279&09&00,
537&39&55

salkom@salkom.kiev.ua 
www.salkom.ua

ТОВ «Агрофірма «Рубежівська», 
с/г кооператив «Рубежівський»,
ТОВ «Суффле&Україна», Soufflet Negoce S.A.,
ТОВ «Агро&віта», ТОВ «Агро&ойл»,
МПП «Славутич», Спільне україно&німецьке
підприємство «Текуча»

вул.Червоноармійська,
57/3, офіс 229, 
м.Київ, 03150.
тел.: (044) 239&23&90;
факс: (044) 227&20&54

info@jvs.kiev.ua 
www.jvs.kiev.ua

««ААддввооккааттссььккаа  ггррууппаа  УУккррааїїннии»»

ААддввооккааттссььккаа  ффііррммаа  
««ААллееккссааннддрроовв  ттаа  ППааррттннееррии»»

ЮЮррииддииччннаа  ффііррммаа  ««ААррііеесс»»

ММііжжннааррооддннаа  ююррииддииччннаа  ггррууппаа  
««ААссттааппоовв  ЛЛооййєєррсс»»

ААддввооккааттссььккее  ообб''єєддннаанннняя  
««ЮЮФФ  ««ВВаассиилльь  ККііссіілльь  іі  ППааррттннееррии»»  

ММііжжннааррооддннаа  ююррииддииччннаа  ффііррммаа  
««ГГіідд  ЛЛууаарреетт  ННууеелльь»»

ЮЮррииддииччннаа  ккооммппааннііяя  
««ЕЕйй..  ДДжжіі..  ЕЕйй..  іі  ППааррттннееррии»»

ЮЮррииддииччннаа  ффііррммаа  ««ККММ  ППааррттннееррии»»

ЮЮррииддииччннаа  ффііррммаа  ««ССааллккоомм»»

ЮЮррииддииччннаа  ффііррммаа  ««ЮЮррззооввнніішшссееррввіісс»»

Продовження на стор.20



ПРЕДМЕТОМ спорів найчасті�

ше виступатимуть нетарифні

бар'єри (технічні стандарти та фі�

тосанітарні заходи), переконані

Олег Альошин та Олександр Те�

рещенко. Крім того, якщо ціни

імпорту аграрної продукції будуть

значно нижчі, ніж в українських

виробників, останні, як і раніше,

через Мінекономіки зможуть іні�

ціювати антидемпінгові, або спе�

ціальні розслідування.

Перш ніж грати,
ознайомтеся 
з правилами
ПЕРШЕ, що необхідно врахову�

вати при укладенні міжнародних

контрактів, це Угоди СОТ, до

яких приєднуються всі нові чле�

ни, звертає увагу Олексій Кот.

Це Марракеська угода про за�

снування СОТ та додатки до неї:

Генеральна угода з тарифів та

торгівлі (ГАТТ), інші угоди й

домовленості про торгівлю това�

рами, розклади зобов'язань кра�

їн, домовленість про правила й

процедури врегулювання спорів

та механізм перегляду торговель�

ної політики.

Київ зобов'язався, що після

вступу до СОТ торгова діяль�

ність держпідприємств України

повністю узгоджуватиметься з

умовами цієї організації, а всі

держпідприємства працювати�

муть на комерційній основі.

Крім того, протягом одного року

після вступу Україна надаватиме

інформацію СОТ про діяльність

цих компаній, а також регуляр�

но складатиме доповіді для чле�

нів СОТ про розвиток програми

приватизації.

Також пан Кот наголошує,

що членство в СОТ несе у собі

зобов'язання припинити ство�

рення «тепличних умов» для

суб'єктів господарювання. На

сьогодні зобов'язанням, прийня�

тим щодо сільського господар�

ства, є неперевищення п'ятивід�

соткового рівня внутрішньої

його підтримки, хоча для країн,

що розвиваються, межа субсиду�

вання сільського господарства

становить 10%. Всі ці фактори

необхідно враховувати при укла�

денні міжнародних контрактів.

Адвокат Ярослав Яременко

звертає увагу на ризики, пов'яза�

ні з узгодженням системи якості

та безпеки продуктів харчування

з нормами СОТ. Цьому сприяти�

ме відміна обов'язкового під�

твердження сертифіката якості

продукції, що ввозиться на тери�

торію України, але й передбача�

ється посилення норм і стандар�

тів якості. 

Відсутність міжнародної сер�

тифікації на вітчизняних підпри�

ємствах, за словами пана Яре�

менка, ускладнюватиме їх вихід

на світову арену: «Сьогодні таку

сертифікацію мають лише оди�

ниці. Здобуття міжнародної сер�

тифікації – непростий і недеше�

вий процес. Наприклад, розроб�

ка документації та впроваджен�

ня на підприємстві сертифіката

ISO триває щонайменше 6 міся�

ців. Залежно від розміру вироб�

ництва, складності продукції та

інших чинників, цей термін

може збільшуватися до 1�1,5 ро�

ку. Окрім того, актуальним стає

питання отримання т.зв. євроно�

мера для експорту товарів до

країн ЄС, а для цього необхідна

співпраця як низки державних

органів, так і відповідних асоці�

ацій виробників (галузевих орга�

нізацій). Отож постає питання у

створенні та активній роботі спе�

ціалізованих громадських орга�

нізацій виробників�експортерів

щодо всіх товарних груп, які ек�

спортуються».

Квоти дістали
нас, дістануть 
і європейців?
І ОСТАННЄ питання, що будо�

ражить найкращі аграрні уми –

коли ж має припинитися квоту�

вання та ліцензування експорту

сільгосппродукції? Тут учасники

нашого опитування одностайні:

квот нема й не буде.

Уряд України запровадив

квотування експорту пшениці,

жита, ячменю, а також суміші

пшениці і жита, проте 1 травня

2008 року ці кількісні обмежен�

ня втратили чинність, нагадують

фахівці ЮФ «Василь Кисіль і

Партнери». Також нещодавно

Кабінет Міністрів скасував лі�

цензування експорту кукурудзи.

Таким чином, на даний момент

не існує жодних кількісних об�

межень щодо експорту з України

зернових культур.

28 травня 2008 року Прези�

дент України Указом N481/2008

призупинив дію постанов Кабмі�

ну №№ 189, 229, 488, якими

було запроваджено квоту на ек�

спорт олії та насіння соняшнику

до 1 вересня 2008 року в розмірі

0,3 млн. тонн. 

«Торгівля сільськогосподар�

ською продукцією в межах СОТ

здійснюється згідно з Угодою про

сільське господарство, яка перед�

бачає, що окрім фітосанітарних

обмежень, застосовуватися мо�

жуть лише тарифні обмеження,

– підкреслюють Альошин і Тере�

щенко. – Таким чином, необ�

ґрунтоване запровадження ек�

спортних квот і ліцензій може

розцінюватися як створення пе�

решкод для вільної торгівлі, а

тому вважаємо, що уряд повинен

запроваджувати такі заходи лише

у виняткових випадках».

Отже, зважаючи на вимоги

міжнародних договорів, Україна

не зможе надалі використовува�

ти квотування чи ліцензування

без належних на те підстав та без

встановленої процедури пого�

дження, оптимістично резюмує

юрист «AGA Partners» Ірина

Мороз.
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Руслана Музичко

СВОГО часу великий попит на

послуги з надання правової допо�

моги щодо супроводження інве�

стиційних проектів різних напря�

мів та галузей діяльності створив

основу для прийняття радою

партнерів Міжнародної юридич�

ної компанії «Александров та

партнери» рішення про виділен�

ня в окрему практику діяльності

з юридичного супроводження ін�

вестиційних проектів. Практика

отримала назву «Правове супро�

водження угод купівлі�продажу

бізнесу». 

Це був 2004 рік. Укладаючи

контракт з першим клієнтом на

правове супроводження інвест�

проекту, компанія підрахувала

свої резерви. Повноцінних фахів�

ців, які повністю відповідають

вимогам до кваліфікації, вияви�

лося лише три. Це нинішні парт�

нери компанії Дмитро Алексан'

дров, Руслана Музичко та Ан'

дрій Макаренко. 

Обрана стратегія виявилася

правильною, хоча шлях до залу�

чення висококваліфікованих спе�

ціалістів був не легким. Напевно

тому, що основа – кістяк компа�

нії – це люди з характером, від�

дані професії, яким ця професія

далася непросто, складно було і

молодим спеціалістам, які прихо�

дили працювати. Не всі залиша�

лися в компанії, але ті, хто зали�

шився, – висококваліфіковані

фахівці, здатні вирішити най�

складніше питання. 

Для поглиблення напряму,

пов'язаного з фінансовим та по�

датковим законодавством, було

прийнято рішення про залучення

як партнера Володимира Кіна'

ша, який працював аудитором з

1999 року. А керівником практи�

ки з податкового права став Юрій

Лаврешин.

Свій перший досвід у сфері

супроводження інвестицій в аг�

рарному секторі компанія отри�

мала під час супроводження про�

ектів з придбання хлібоприй�

мальних підприємств.

Сьогодні вже є досвід юри�

дичного супроводження інвест�

проектів у сфері сільгоспвироб�

ництва. Сільськогосподарські ін�

вестиційні проекти мають свою

специфіку. Особливої уваги по�

требують питання цивільного

обігу майнових та земельних паїв,

захищеності їхніх власників, пра�

вової природи взаємовідносин

сільськогосподарських підпри�

ємств та власників сільськогоспо�

дарської товарної землі, особли�

вості оподаткування агровироб�

ників та переробних підприємств.

Виходячи з особливостей таких

проектів, є низка питань, які під�

лягають вирішенню з обов'язко�

вим консультуванням у юристів.

Будь�яке сільгосппідприєм�

ство, що прийняло пропозицію

інвестора прийняло рішення про

його пошук, має розуміти: успіх

такої кампанії багато в чому зале�

жить від того, чи готове саме під�

приємство до змін. Відповідь на

таке запитання доцільно отрима�

ти під час попередньої підготовки

до продажу. У ході її проведення

чимало підприємств роблять для

себе відкриття: вони абсолютно

не застраховані від недружнього

поглинання або рейдерства. Часто

виявляються слабкі місця у відно�

синах з третіми особами – осо�

бливо власниками земельних та

майнових паїв. Основною цінні�

стю в агровиробництві у більшо�

сті випадків є земля, однак, як по�

казує практика, саме документи,

які підтверджують права на зем�

лю, досить часто оформлені

неправильно, некоректно, їх

оформлення не закінчено тощо. 

Все частіше виникатиме пи�

тання залучення інвестора з ме�

тою подальшого спільного веден�

ня бізнесу. Розширення бізнесу

включає два основні питання:

взаємовідносини з партнерами та

реконструкція і розширення ви�

робничих потужностей. І тут ви�

никне проблема: чи можна зводи�

ти виробничі та сільськогосподар�

ські споруди на товарній сільсь�

когосподарській землі? Треба ска�

зати відверто, що підприємству

доведеться добре потрудитися,

аби довести, що без цього будів�

ництва виробництво неможливе.

Окремою складовою інвести�

ційного процесу в сільському гос�

подарстві стане придбання інве�

сторами нежитлових будівель та

споруд. На жаль, ці об'єкти часто

перебувають у напівзруйновано�

му стані, правовстановлюючих

документів і технічних паспортів

на них немає. Але є зацікавлена

особа – інвестор, та й хочеться,

щоб селяни, для яких це майно є

натуральним забезпеченням їхніх

майнових паїв, все ж таки отри�

мали грошовий еквівалент своєї

праці. Ситуація не безвихідна,

але потребує кропіткої праці лю�

дей, які знають законодавство та

мають практичний досвід роботи

над подібними проектами. Як

правило, залучення юридичного

супроводу для вирішення таких

питань бере на себе інвестор. Але

юридичній компанії, залученій до

проекту. доводиться не легко. У

більшості випадків юристи від�

стоюють інтереси лише свого клі�

єнта, не замислюючись над тим,

щоб гарантувати інтереси іще і

протилежної сторони угоди, ос�

кільки там є свої юристи. У цьому

ж випадку – необхідно супрово�

джувати угоду в цілому, гаранту�

вати інтереси усіх її учасників.

Крім роботи в аграрному сек�

торі, компанія активно займаєть�

ся угодами купівлі�продажу землі

(найбільшою в цьому році стала

купівля земельної ділянки варті�

стю близько $20 млн.). 

Компанія активно працює у

сфері супроводження процесів

будівництва. У роботі фірми на

даний час знаходяться п'ять таких

проектів. 

З нового року адвокатська

компанія супроводжує проект по

залученню іноземним інвестором

коштів у сільське господарство.

До кінця 2008 року в економіку

України цим шляхом прийде

близько 100 млн. євро. 

У багатьох випадках клієнти

МЮК «Александров та партне�

ри» не тільки отримують правову

допомогу, але і знаходять покупця

чи продавця, майбутнього парт�

нера завдяки юридичній компа�

нії. Часто обмінюються інформа�

цією про те, що збираються ку�

пити чи продати, які мають пла�

ни розширення бізнесу, диверси�

фікації активів чи навпаки хочуть

позбавитися непрофільних акти�

вів. Це стало підставою для фор�

мування відокремленого напряму

юридичної практики, який отри�

мав назву: «Інвестиційний бутік».

Цей проект вже має власний веб�

сайт: www.investportfolio.com.ua.

Особливість проекту в тому, що

клієнт компанії тепер зможе

отримати не тільки юридичну до�

помогу із супроводження інве�

стиційних проектів найвищого

ґатунку, але і зможе залишити ін�

формацію потенційному партне�

ру чи підібрати партнера серед

тих, хто залишив таку інформа�

цію раніше.

Інвестиції 
під юридичний супровід
ПРАВОЧИН Сьогоднішні тенденції вказують, що для аграрного сектора
української економіки настав час реальних змін, які відбуватимуться не за
вказівкою чиновників, не під тиском прийнятих законів та підзаконних актів,
а під впливом реального попиту, зацікавленості з боку інвесторів.

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

Юристи попереджають... 



РІК У РІК експорт України має

сировинну направленість. Мину�

лий 2007 рік не став винятком. Ук�

раїна завжди вважалася житницею

– у різні часи, для різних країн і

навіть цілих регіонів. Тому вида�

ється трохи дивним той факт, що

за підсумками 2007 року експорт

продуктів рослинного походжен�

ня відчутно знизився, але це на�

самперед пов'язано з поганим вро�

жаєм та квотуванням експорту

(також свою роль зіграла обов'яз�

ковість ліцензування для компа�

ній – експортерів зернових). 

Не секрет, що правильно юри�

дично складений та оформлений

контракт чи договір є запорукою

уникнення великої кількості про�

блем у майбутньому (невиконан�

ня чи неналежне виконання умов

контракту іноземним партнером,

форс�мажорні обставини). Чітко

прописані права та обов'язки сто�

рін і місце вирішення спорів мо�

жуть надати перевагу компанії у

разі виникнення спорів між сторо�

нами контракту. 

Сьогодні для компаній – ек�

спортерів продуктів рослинного

походження, з огляду на офіцій�

ний вступ України до СОТ та від�

міну квотування зернової продук�

ції, вибір свого юридичного парт�

нера стає важливою та відпові�

дальною справою. У випадках,

коли йдеться про укладання кон�

трактів з іноземними партнерами

на поставку продуктів рослинного

походження, власна юридична

служба чи відповідний департа�

мент не завжди може повноцінно

забезпечити всі потреби компанії

в юридичній підтримці. У цьому

випадку провідні компанії зверта�

ються до професіоналів – юри�

дичних компаній, що можуть на�

дати повний спектр юридичних

послуг на будь�якому з етапів ек�

спортної діяльності. 

Також важливим моментом є

той факт, що більшість провідних

юридичних компаній є членами

різноманітних міжнародних орга�

нізацій, які об'єднують найбільші

компанії�трейдери, моніторять

їхню діяльність, захищають їхні

інтереси та мають власні судові

установи – арбітражні суди, які

вирішують майнові спори між сто�

ронами контрактів (наприклад,

GAFTA – Міжнародна асоціація

торгівлі зерном та кормами).

Юридична фірма «AGA Part'

ners» («Ей.Джі.Ей та партнери»)

– компанія, що динамічно розви�

вається, створена новим поколін�

ням юристів�професіоналів. 

Специфіка освіти юристів

компанії, яка включає в себе про�

відні українські та закордонні

вищі юридичні навчальні закла�

ди, а також багаторічна унікальна

практика дає їм змогу предста�

вляти інтереси клієнтів у міжна�

родних комерційних арбітражах,

таких як Лондонський міжнарод�

ний арбітражний суд (LCIA),

Міжнародний арбітражний суд

при Міжнародній торговій палаті

(ICC International Court of Arbitra�

tion of the International Chamber of

Commerce), ФОСФА (FOSFA).

Так, наприклад, Амінат Сулей'

манова, керівний партнер, та

Іванна Доріченко, асоційова�

ний партнер «AGA Partners», є

дійсними членами Групи міжна�

родного арбітражу при Лондонсь�

кому міжнародному арбітражно�

му суді (LCIA YIAG). Необхідно

також зазначити, що практика

фахівців компанії значною мірою

охоплює міжнародний комерцій�

ний арбітраж, зокрема інститу�

ційний арбітраж при ГАФТА,

ФОСФА (FOSFA) і  згаданий

вище Лондонський міжнародний

арбітражний суд, а також альтер�

нативне і досудове вирішення

спорів.

Одним із важливих і ексклю�

зивних напрямів діяльності ком�

панії є представлення інтересів

наших клієнтів в арбітражі при

ГАФТА (м.Лондон), дійсним чле�

ном якої вже впродовж кількох

років є «AGA Partners». ГАФТА на�

раховує більш як 1000 членів у 80

країнах світу. Приблизно 80% тор�

гівлі зерном і кормами у світі від�

бувається з використанням стан�

дартних форм контрактів ГАФТА.

Компанія «AGA Partners» є офі�

ційним юридичним радником

ГАФТА в Україні. Нерідко особи,

що є кваліфікованими арбітрами

ГАФТА, звертаються до компанії

для отримання допомоги в питан�

нях щодо України. 

Юридичне видання Ukrainian

Law Firms (A Handbook for Foreign

Clients),  що є одним з найавтори�

тетніших в Україні, незмінно

включає як компанію «AGA Part�

ners», так і саму пані Сулейманову

до топ�п'ятірки кращих юридичних

компаній та юристів у сфері між�

народного арбітражу, міжнародної

торгівлі та європейського права на

ринку юридичних послуг України. 

Всі юристи «AGA Partners»

досконало володіють щонаймен�

ше однією міжнародною інозем�

ною мовою. 

Провідні юристи та співробіт�

ники компанії постійно удоскона�

люють свої навички і отримують

нові знання, беручи участь в різ�

них міжнародних програмах під�

вищення кваліфікації, як напри�

клад Програма професійного

просування і розвитку (ПППР)

при ГАФТА. Ця програма спрямо�

вана на підтримку відповідного

рівня знань і поліпшення профе�

сійних навичок. 

Протягом кількох останніх ро�

ків компанія «AGA Partners» є по�

стійним учасником національних

та міжнародних круглих столів,

семінарів і конференцій, що про�

водяться в галузі аграрного бізне�

су. Партнери компанії запрошу�

ються організаторами таких захо�

дів для презентації доповідей

щодо юридичних аспектів аграр�

ного бізнесу та міжнародної тор�

гівлі зерновими. Компанія «AGA

Partners» бере участь у конферен�

ціях, географія яких охоплює як

Росію і Україну, так і Казахстан,

Єгипет і Туреччину. Крім того,

партнери компанії є постійними

учасниками щорічної конференції

Global Grain, яка традиційно від�

бувається в Женеві (Швейцарія).

Global Grain збирає представників

міжнародного агробізнесу всіх на�

прямів діяльності: агрофірми,

сюрвеєрські компанії, зернотрей�

дери, банки і юридичні компанії. 

Фахівці компанії мають неаби�

який досвід супроводження між�

народного бізнесу, в тому числі із

запровадження оптимальної кор�

поративної структури, залучення

торгового фінансування, оптимі�

зації оподаткування. 

Олександр Губін

АГРОПРОФІ
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Консільєрі* для аграрія
ПРАВОЧИН Експортна діяльність (особливо це актуально для компаній,
що займаються експортом продуктів рослинного походження) потребує
професійної, глибинної, а іноді й творчої юридичної роботи та підтримки.

* Консільєрі – юрист, довірена особа, радник, який душею вболіває за

спільну справу, разом приймаючи удари фортуни та святкуючи перемоги

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

Відкриті вакансії в найбільших
агрохолдингах України:

ДИРЕКТОР З РОЗВИТКУ (ПРИДБАННЯ ЗЕМЛІ)

В КЕРУЮЧУ КОМПАНІЮ, м.Київ.

25�45 років, вища освіта, стаж водія від 3�х років,
аналогічний досвід роботи, активна життєва позиція.

КЕРІВНИК С/Г ПІДПРИЄМСТВА, м.Красилів.

28�45 років, вища технічна освіта, бажаний досвід роботи
головним інженером.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР, м.Красилів.

Жін., 25�45 років, вища економічна освіта, досвід роботи
бухгалтером на с/г підприємстві від 2�х років, 1С Бухгалтерія.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР, м.Кіровоград.

28�45 років, вища економічна освіта, досвід роботи
головним бухгалтером або заступником головного
бухгалтера у великому виробничому холдингу від 3�х років.

ГОЛОВНИЙ АГРОНОМ, м.Херсон.

Вища освіта, успішний досвід обробітку землі в Херсонській
області.

ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ НА ПТАХОФАБРИКУ.

28�45 років, вища профільна освіта, аналогічний досвід
роботи від 3�х років.

КЕРІВНИК АСОЦІАЦІЇ ІНДИКОВОДІВ, м.Київ.

Консалтингове 
агентство 

«AGA'Recruitment»

Ми надаємо професійні послуги з пошуку, підбору

і оцінки персоналу: менеджерів вищої ланки

та вузькопрофільних фахівців. 

Наша спеціалізація – сільське господарство,

будівництво/девелопмент, інвестиції.

Для кандидатів послуги з працевлаштування

безкоштовні.

Чекаємо резюме зацікавлених кандидатів 
з приміткою «0003+назва вакансії» 

на електронну адресу office@aga�rkt.com
або на факс 8 044 206�06�76.

Контактний телефон: 8(067(240 9 420.

* 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 30 травня 2008 року

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) 279,80 7,615 0,090 7,775 0,098 7,993 0,098 8,190 0,115 8,310 0,145
KCBT Канзас Сіті (пшениця HRW) 294,68 8,020 0,043 8,160 0,040 8,360 0,043 8,490 &0,030 8,450 &0,030
MGE Міннеаполіс (пшениця HRS) 387,64 10,550 0,250 8,730 0,160 8,750 0,190 8,740 0,120 8,740 0,140
CBOT Чикаго (Кукурудза) 235,91 5,993 &0,005 6,125 &0,003 6,265 &0,008 6,400 &0,003 6,485 0,003

ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК

ПОШУК ТОП&МЕНЕДЖЕРІВ ТА ФАХІВЦІВ
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524&2006 2007 FCA 20,00 3279,07 649,32
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574&85 2008 CPT 680,00 2121,00 420,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574&85 2008 DAF 621,00 1836,72 375,17
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574&85 2008 FCA 20,00 2182,50 450,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574&85 2008 CPT 884,00 2255,62 450,77
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574&85 2008 DAF 938,00 2276,74 458,74
*Сорго ГОСТ 8759&92 2007 DDU 66,00 1717,00 340,00
Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2007 DAF 1000,00 1261,00 260,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа
*Солод пивоварний 2007 DAF 102,00 3053,95 629,68
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2007 EXW 1000,00 1200,00 247,42 1000,00 206,19
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2007 CIP 1000,00 1380,00 273,27 1150,00 227,72
*Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 2007 CPT 22,00 2748,54 566,71
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 DAF 11700,00 1456,73 288,46
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391&89 2007 FCA 100,00 8854,67 1753,40
*Насіння гібриду кукурудзи 2007 FCA 8,00 30300,00 6000,00
*Насіння гібриду кукурудзи 2007 DDU 4,12 30300,00 6000,00
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769&98 2007 DAF 1000,00 2028,71 418,29
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 DAF 10300,00 1370,85 271,46
Придніпровська товарна біржа
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 DAF 13500,00 1469,18 290,93
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 FOB 6000,00 1333,20 264,00
*Тритікале ДСТУ 4762&2007 2007 DAF 1000,00 1515,00 300,00
*Насіння гібриду кукурудзи 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 «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2007 CPT 245,00 1767,50 350,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 FOB 1100,00 2020,00 400,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658&95 2007 CPT 39,36 5555,00 1100,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 CPT 1800,00 1565,50 310,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 DAF 2500,00 1283,84 262,40
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2007 DAF 5000,00 1697,50 350,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2007 DAF 520,00 1236,75 255,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2007 FOB 20000,00 1576,25 325,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2007 CPT 4289,00 1315,15 271,17
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2007 FOB 265000,00 1521,80 313,77
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 CPT 10000,00 1414,00 280,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 DAF 10400,00 1319,83 269,28
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391&89 2007 FCA 20,00 6918,50 1370,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 DAF 2000,00 1373,60 272,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574&85 2008 DAF 250,00 2095,75 415,00
*Сорго ГОСТ 8759&92 2007 FCA 1,02 1515,00 300,00
*Сорго ГОСТ 8759&92 2007 DAF 500,00 1717,00 340,00
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
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 DAF 500,00 1325,00 262,38
*Насіння сої еліта ДСТУ 2240&93 2007 FCA 10,00 8302,50 1644,06
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2007 FOB 70220,18 1611,00 323,41
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2007 FOB 6500,00 1262,50 250,00
*Пшениця м'яка некласифікована ДСТУ 3769&2004 2007 DAF 280,00 1527,75 315,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2007 FOB 11800,00 1482,05 293,47
*Рис 1 клас ГОСТ 6293&90 2007 DAF 135,70 6305,00 1300,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 DAF 6300,00 1379,95 281,83
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 FOB 39750,00 1418,13 280,82
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391&89 2007 EXW 31490,00 3100,00 613,86 2583,33 511,55
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246&65 2008 DAF 500,00 1585,70 314,00
*Олія соєва ДСТУ 4534&2006 2008 DAF 140,00 8080,00 1600,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292&93 2007 DAF 67,85 5820,00 1200,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492&2005 2008 DAF 280,00 8130,50 1610,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 DAF 46020,00 1463,75 295,27
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2007 DAF 6070,00 1377,40 284,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2007 DAF 5891,00 1464,50 290,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 DAF 25700,00 1404,65 281,01
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 2007 FCA 20,00 8103,94 1604,74
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2007 FOB 379070,77 1570,96 315,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2007 FOB 245433,82 1421,73 285,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 FOB 78008,40 1309,50 270,00
*Соя ГОСТ 17109&88 2007 DAF 600,00 3979,40 788,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574&85 2008 CIF 25,00 2619,00 540,00
*Сорго ГОСТ 8759&92 2007 DAF 20,00 1767,50 350,00

Форвард

Донецька товарна біржа
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 31.12.2008 FOB 1000,00 1115,50 230,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2008 DAF 773,23 1304,65 269,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 01.07.2008 FAS 500,00 1419,05 281,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 30.06.2008 FAS 3500,00 1504,90 298,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 30.06.2008 CPT 550,00 1439,25 285,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 20.06.2008 DAF 5500,00 1342,85 265,91
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 01.07.2008 DAF 3000,00 1388,75 275,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 15.06.2008 DAF 2000,00 1302,90 258,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 23.06.2008 CPT 4000,00 1637,56 324,27
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2008 CPT 10000,00 1743,97 345,34
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 31.12.2008 DAF 10000,00 1565,50 310,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2008 FOB 80000,00 1767,50 350,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2008 FOB 5000,00 1858,40 368,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 01.07.2008 CPT 2726,38 1047,60 216,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2008 DAF 5000,00 1767,50 350,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2008 FOB 70000,00 1767,50 350,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 30.06.2008 FOB 12400,00 1489,75 295,00

АГРОПРОФІ

№ 20�21 [034] 6 червня, 2008
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Результати торгів та 
біржові ціни в Україні 
у травні 2008 року

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб9
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 01 по 31 травня 2008 року

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб9
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2007 EXW 1000,00 1200,00 1200,00 1200,00 247,42
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2007 CIP 1000,00 1380,00 1380,00 1380,00 273,27
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 EXW 375,00 1220,00 1220,00 1220,00 251,55
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391&89 2007 EXW 31490,00 3100,00 3100,00 3100,00 613,86

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2007 DAF 5000,00 1697,50 1697,50 1697,50 350,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2007 DAF 7070,00 1261,00 1360,94 1377,40 280,61
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2007 FOB 449290,95 1455,00 1577,22 1717,00 316,31
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2007 DAF 6411,00 1236,75 1446,03 1464,50 287,16
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2007 FOB 26500,00 1262,50 1499,29 1576,25 306,60
Пшениця м'яка некласифікована ДСТУ 3769&2004 2007 DAF 280,00 1527,75 1527,75 1527,75 315,00
Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769&98 2007 DAF 1000,00 2028,71 2028,71 2028,71 418,29
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2007 CPT 4289,00 1309,50 1315,15 1333,75 271,17
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2007 FOB 522233,82 1382,25 1473,87 1552,00 299,79
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 CPT 11800,00 1414,00 1437,11 1565,50 284,58
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 DAF 131921,00 1164,00 1421,31 1550,01 285,33
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 FOB 124858,40 1309,50 1351,48 2020,00 274,30
Гречка 3 клас ДСТУ 4524&2006 2007 FCA 20,00 3279,07 3279,07 3279,07 649,32
Рис 1 клас ГОСТ 6293&90 2007 DAF 135,70 6305,00 6305,00 6305,00 1300,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 2007 CPT 22,00 2748,54 2748,54 2748,54 566,71
Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2007 CPT 245,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Тритікале ДСТУ 4762&2007 2007 DAF 1000,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Сорго ГОСТ 8759&92 2007 FCA 1,02 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Сорго ГОСТ 8759&92 2007 DAF 520,00 1717,00 1718,94 1767,50 340,38
Сорго ГОСТ 8759&92 2007 DDU 66,00 1717,00 1717,00 1717,00 340,00
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
Соя ГОСТ 17109&88 2007 DAF 600,00 3979,40 3979,40 3979,40 788,00
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391&89 2007 FCA 120,00 6918,50 8531,98 8854,67 1689,50
Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 2007 FCA 20,00 8103,94 8103,94 8103,94 1604,74
Насіння гарбуза ГОСТ 658&95 2007 CPT 39,36 5555,00 5555,00 5555,00 1100,00
Насіння сої еліта ДСТУ 2240&93 2007 FCA 10,00 8302,50 8302,50 8302,50 1644,06
Насіння гібриду кукурудзи 2007 FCA 8,00 30300,00 30300,00 30300,00 6000,00
Насіння гібриду кукурудзи 2007 DDU 8,52 30300,00 34804,72 39022,77 6892,02
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246&65 2008 DAF 500,00 1585,70 1585,70 1585,70 314,00
Солод пивоварний 2007 DAF 102,00 3053,95 3053,95 3053,95 629,68
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574&85 2008 CPT 680,00 2121,00 2121,00 2121,00 420,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574&85 2008 DAF 871,00 1746,00 1911,07 2328,00 386,60
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 CPT 884,00 2182,50 2255,62 2297,75 450,77
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574&85 2008 DAF 938,00 2134,00 2276,74 2525,00 458,74
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
Олія соєва ДСТУ 4534&2006 2008 DAF 140,00 8080,00 8080,00 8080,00 1600,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492&2005 2008 DAF 280,00 8130,50 8130,50 8130,50 1610,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768&2004 01.07.2008 FOB 132716,00 1717,00 1717,00 1717,00 340,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 23.06.2008 CPT 4000,00 1637,56 1637,56 1637,56 324,27
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2008 CPT 10000,00 1743,97 1743,97 1743,97 345,34
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2008 FOB 80000,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 31.12.2008 DAF 10000,00 1565,50 1565,50 1565,50 310,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2008 FOB 5000,00 1858,40 1858,40 1858,40 368,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 01.07.2008 FOB 180000,00 1666,50 1666,50 1666,50 330,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 01.07.2008 FOB 200000,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2008 DAF 5773,23 1304,65 1705,51 1767,50 339,15
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2008 FOB 70000,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 01.07.2008 CPT 2726,38 1047,60 1047,60 1047,60 216,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 01.07.2008 FAS 500,00 1419,05 1419,05 1419,05 281,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 22.06.2008 DAF 5000,00 1406,50 1406,50 1406,50 290,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 30.06.2008 FOB 12400,00 1489,75 1489,75 1489,75 295,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 30.06.2008 FAS 3500,00 1504,90 1504,90 1504,90 298,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 01.07.2008 FOB 270000,00 1444,30 1444,30 1444,30 286,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 31.12.2008 DAF 1035,00 1455,00 1455,00 1455,00 300,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 31.12.2008 FOB 1000,00 1115,50 1115,50 1115,50 230,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 20.05.2008 DAF 5000,00 1404,65 1404,65 1404,65 278,15
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 25.05.2008 DAF 3000,00 1338,78 1338,78 1338,78 265,10
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 31.05.2008 DAF 19620,00 1338,25 1396,20 1504,90 276,47
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 31.05.2008 FOB 6000,00 1343,30 1343,30 1343,30 266,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 01.06.2008 CPT 7000,00 1241,60 1241,60 1241,60 256,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 05.06.2008 DAF 4400,00 1439,25 1439,25 1439,25 285,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 10.06.2008 DAF 2000,00 1388,75 1388,75 1388,75 275,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 15.06.2008 DAF 12000,00 1262,50 1319,82 1489,75 264,03
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 20.06.2008 DAF 7150,00 1342,85 1365,09 1439,25 270,32
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 25.06.2008 DAF 3000,00 1312,81 1312,81 1312,81 270,68
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 30.06.2008 CPT 42182,00 1256,15 1386,64 1540,25 278,47
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 30.06.2008 DAF 47100,00 1261,00 1308,10 1454,40 264,05
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 01.07.2008 DAF 20000,00 1358,47 1398,14 1405,31 276,86
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 20.07.2008 DAF 1650,00 1439,25 1439,25 1439,25 285,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 30.09.2008 DAF 5500,00 1324,05 1433,80 1565,50 289,82
Рис 1 клас ГОСТ 6293&90 31.07.2008 DAF 40,00 5723,00 5723,00 5723,00 1180,00
Сорго ГОСТ 8759&92 30.06.2008 FCA 200,00 1565,50 1565,50 1565,50 310,00
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391&89 31.12.2008 DDU 100,00 7244,73 7244,73 7244,73 1434,60
Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 31.10.2008 DDU 40,00 7735,73 7735,73 7735,73 1595,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081&97 31.12.2008 FCA 100,00 15251,00 15251,00 15251,00 3020,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246&65 30.09.2008 DAF 5800,00 1358,00 1391,45 1406,50 286,90
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246&65 30.10.2008 DAF 15000,00 1367,70 1367,70 1367,70 282,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574&85 30.06.2008 FCA 675,00 1998,20 1998,20 1998,20 412,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574&85 15.07.2008 DAF 300,00 1673,25 1673,25 1673,25 345,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574&85 30.06.2008 FCA 140,00 2012,75 2012,75 2012,75 415,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574&85 30.06.2008 CPT 500,00 1868,50 1868,50 1868,50 370,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574&85 31.08.2008 FAS 505,00 2172,80 2172,80 2172,80 448,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574&85 31.12.2008 FCA 26,00 4292,50 4292,50 4292,50 850,00

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

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

Вінницька товарна універсальна біржа

*Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768&2004 2007 DAF 5500,00 1494,42 308,00
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768&2004 2007 DAF 715,00 1494,42 308,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574&85 2008 CPT 680,00 2037,84 420,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574&85 2008 DAF 204,00 1746,72 360,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574&85 2008 CPT 680,00 2183,40 450,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574&85 2008 DAF 543,00 2207,26 454,92
Запорізька товарна біржа «Гілея»

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2007 EXW 1000,00 1200,00 247,42 1000,00 206,19
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 DAF 1000,00 1358,56 280,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658&95 2007 FCA 2,50 12227,04 2520,00
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)

*Насіння гарбуза ГОСТ 658&95 2007 CPT 500,00 5337,20 1100,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2007 DAF 4550,00 1305,19 269,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2007 CPT 14854,00 1504,12 310,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 CPT 7000,00 1310,04 270,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)

*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 2007 CPT 150,00 1135,37 234,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2007 CPT 255,00 1086,85 224,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)

Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2007 EXW 29,49 1200,00 247,32 1000,00 206,10
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 EXW 179,12 1255,00 258,66 1045,83 215,55
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2007 FOB 3000,00 1382,82 285,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2007 FOB 4000,00 1222,70 252,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 DAF 3800,00 1261,52 260,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2007 DAF 270,00 1601,16 330,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2007 DAF 1150,00 1319,74 272,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 DAF 6000,00 1310,04 270,00
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)

*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2007 FOB 27100,00 1261,52 260,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2007 FOB 100000,00 1310,04 270,00
*Сорго ГОСТ 8759&92 2007 DAF 20,00 1698,20 350,00
*Сорго ГОСТ 8759&92 2007 DDU 20,00 1213,00 250,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб9
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

* 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 30 травня по 05 червня 2008 року

Середньозважені біржові ціни
на сiльгосппродукцiю, продукти її переробки, продовольство, які склалися

на Акредитованих товарних бiржах з 30 травня по 05 червня 2008 року

Внутрішнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2007 EXW 1000,00 1200,00 1200,00 1200,00 247,42
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2007 EXW 29,49 1200,00 1200,00 1200,00 247,32
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 EXW 179,12 1255,00 1255,00 1255,00 258,66

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768&2004 2007 DAF 5500,00 1494,42 1494,42 1494,42 308,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768&2004 2007 DAF 715,00 1494,42 1494,42 1494,42 308,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2007 CPT 14854,00 1504,12 1504,12 1504,12 310,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2007 DAF 270,00 1601,16 1601,16 1601,16 330,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2007 FOB 3000,00 1382,82 1382,82 1382,82 285,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2007 DAF 1150,00 1319,74 1319,74 1319,74 272,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2007 FOB 31100,00 1222,70 1256,53 1261,52 258,97
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 2007 CPT 150,00 1135,37 1135,37 1135,37 234,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2007 CPT 255,00 1086,85 1086,85 1086,85 224,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2007 DAF 4550,00 1305,19 1305,19 1305,19 269,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2007 FOB 100000,00 1310,04 1310,04 1310,04 270,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 CPT 7000,00 1310,04 1310,04 1310,04 270,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 2007 DAF 10800,00 1261,52 1297,46 1431,34 267,41
Сорго ГОСТ 8759&92 2007 DAF 20,00 1698,20 1698,20 1698,20 350,00
Сорго ГОСТ 8759&92 2007 DDU 20,00 1213,00 1213,00 1213,00 250,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658&95 2007 FCA 2,50 12227,04 12227,04 12227,04 2520,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658&95 2007 CPT 500,00 5337,20 5337,20 5337,20 1100,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574&85 2008 CPT 680,00 2037,84 2037,84 2037,84 420,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574&85 2008 DAF 204,00 1746,72 1746,72 1746,72 360,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574&85 2008 CPT 680,00 2183,40 2183,40 2183,40 450,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574&85 2008 DAF 543,00 2134,88 2207,26 2426,00 454,92

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб9
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

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

*Рис 1 клас ГОСТ 6293&90 31.07.2008 DAF 40,00 5723,00 1180,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 30.06.2008 CPT 3040,00 1287,75 255,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 30.06.2008 DAF 900,00 1454,40 288,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 15.06.2008 DAF 1000,00 1489,75 295,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 30.06.2008 DAF 600,00 1348,30 278,00
*Насіння соняшнику 1 клас ГОСТ 22391&89 31.12.2008 DDU 100,00 7244,73 1434,60
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574&85 15.07.2008 DAF 300,00 1673,25 345,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574&85 30.06.2008 CPT 500,00 1868,50 370,00
*Сорго ГОСТ 8759&92 30.06.2008 FCA 200,00 1565,50 310,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768&2004 01.07.2008 FOB 132716,00 1717,00 340,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 01.07.2008 FOB 180000,00 1666,50 330,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 01.07.2008 FOB 200000,00 1515,00 300,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 22.06.2008 DAF 5000,00 1406,50 290,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 31.12.2008 DAF 1035,00 1455,00 300,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 01.07.2008 FOB 270000,00 1444,30 286,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 30.06.2008 CPT 22592,00 1491,07 295,26
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 01.06.2008 CPT 7000,00 1241,60 256,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 30.06.2008 CPT 16000,00 1256,15 259,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 25.05.2008 DAF 3000,00 1338,78 265,10
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 15.06.2008 DAF 3000,00 1338,78 265,10
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 20.07.2008 DAF 1650,00 1439,25 285,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 05.06.2008 DAF 4400,00 1439,25 285,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 31.05.2008 DAF 15600,00 1390,52 275,35
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 20.06.2008 DAF 1100,00 1439,25 285,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 31.05.2008 DAF 3000,00 1388,75 275,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 15.06.2008 DAF 2000,00 1262,50 250,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 10.06.2008 DAF 2000,00 1388,75 275,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 15.06.2008 DAF 1000,00 1262,50 250,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 20.05.2008 DAF 5000,00 1404,65 278,15
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 30.06.2008 DAF 1000,00 1363,50 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 20.06.2008 DAF 550,00 1439,25 285,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 01.07.2008 DAF 17000,00 1399,80 277,19
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 30.06.2008 DAF 15000,00 1313,00 260,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 30.09.2008 DAF 2500,00 1565,50 310,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 30.06.2008 DAF 7500,00 1373,60 272,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 31.05.2008 DAF 1020,00 1504,90 298,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 30.06.2008 DAF 22100,00 1272,98 262,47
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 25.06.2008 DAF 3000,00 1312,81 270,68
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 15.06.2008 DAF 3000,00 1312,81 270,68
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 30.09.2008 DAF 3000,00 1324,05 273,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525&2006 31.05.2008 FOB 6000,00 1343,30 266,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246&65 30.10.2008 DAF 15000,00 1367,70 282,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246&65 30.09.2008 DAF 5800,00 1391,45 286,90
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574&85 30.06.2008 FCA 675,00 1998,20 412,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574&85 31.12.2008 FCA 26,00 4292,50 850,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574&85 30.06.2008 FCA 140,00 2012,75 415,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574&85 31.08.2008 FAS 505,00 2172,80 448,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 31.10.2008 DDU 40,00 7735,73 1595,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081&97 31.12.2008 FCA 100,00 15251,00 3020,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб9
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України
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16'17 червня 2008 року в Києві від�
будеться Конференція «Харчова про�
мисловість України і СОТ: стратегія і
тактика». Організатор форуму – Агент�
ство промислових новин. 
Конференція розрахована, в першу
чергу, на фахівців харчової галузі –
технологів, менеджерів з управління
якістю, фінансистів, які прагнуть бути
обізнаними щодо нових умов роботи
в рамках СОТ. Також це інвестори, ке�
рівники великих фінансових та інве�
стиційних компаній, провідні мене�
джери і власники бізнесу.
Попередня програма конференції
включає обговорення таких тем:

• наслідки вступу до СОТ для харчової
промисловості України;
• механізми забезпечення конкуренто�
спроможності роботи підприємств хар�
чової промисловості в перехідній період;
• законодавство України: відповідність
новим умовам;
• гармонізація вітчизняних стандартів і
технічних регламентів з директивами
СОТ;
• впровадження систем менеджменту
якості ISO 9001;
• проблеми якості та безпеки сіль�
госппродукції в умовах формування
цивілізованого продовольчого ринку;
• сертифікація продукції харчової про�
мисловості України;
• принципи ветеринарного контролю у
виробництві харчової продукції згідно
з директивами СОТ;

• прогнози і перспективи розвитку си�
ровинних ринків.

* * *
3'6 липня 2008 року в м.Ковентрі (Ве�
ликобританія) відбудеться Міжнародна
королівська виставка сільського госпо�
дарства «Royal Show». 
Royal Show – це найпрестижніша подія в
сільськогосподарській індустрії цього
року, яскраве свято всього сільського
господарства Великобританії, з церемо�
ніями нагородження кращих порід ху�
доби, випробуванням нової техніки і
допоміжного устаткування. Це найбіль�
ша в світі міжнародна сільськогоспо�
дарська виставка, що проходить просто
неба. Захід щорічно збирає близько
150 тисяч відвідувачів; участь у заході
беруть близько 1300 провідних компа�
ній галузі.

На виставці будуть висвітлені всі на�
прямки сільського господарства, почи�
наючи від кращих порід британської
худоби до сучасних технологічних ін�
новацій в агропромисловості. Шоу
представляє все найкраще у Велико�
британії, починаючи від виробництва
продуктів харчування і кіннозаводсько�
го сектора до розвитку бізнесу і замісь�
кого стилю.
Для зручності відвідувачів і учасників
виставки територія парку буде розбита
на сім профільних секцій:
• агропромисловість і агробізнес;
• міжнародне співробітництво;
• підтримка аграрної галузі;
• кінне виробництво;
• торгівля;
• автомобільна промисловість;
• продовольство і напої.
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