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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
РИНОК ЗЕМЛІ ñ 
НА ДЕПУТАТСЬКОМУ ОБРІЇ

Одразу між трьома законопроектами «Про ринок
землі» довелося обирати народним депутатам на
засіданні Комітету з питань аграрної політики та
земельних відносин, що відбулося 17 червня ц.р.

РЕПОРТАЖ
АГРОПОТЕНЦІАЛ ЛУГАНЩИНИ

Проблемам збирання ранніх зернових і
зернобобових культур, заготівлі сіна, формування
продовольчих ресурсів та сівбі озимих культур
вчора було присвячено обласну нараду"семінар
в Луганській області на базі потужних
агропідприємств Сватівського району.

Борошно 
з держрезерву –
уроздріб?
Держкомрезерв України пропо�
нує продавати борошно з держ�
резерву підприємствам роз�
дрібної торгівлі, перелік яких
буде визначений місцевими ор�
ганами влади. Як наголошуєть�
ся в повідомленні відомства,
відповідний проект урядової
постанови «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 лютого 2008 р.
№55»* розроблено спільно з
Мінагрополітики. 
«Ухвалення цієї постанови
дасть змогу наповнити роздріб�
ний ринок держави і сприятиме
стабілізації цін на хліб і хлібобу�
лочні вироби в Україні», –
йдеться в повідомленні. 
Нині Держкомрезерв з метою
стабілізації цін на хліб за дору�
ченням уряду продає борошно
безпосередньо хлібопекарсь�
ким підприємствам. 
У той же час, комітет заявляє, що
пекарі відмовляються від бо�
рошна з державного резерву,
тим самим зриваючи затвердже�
ні Міністерством аграрної полі�
тики України графіки постачань. 
За даними комітету, на початок
червня поточного року з дер�
жавного матеріального резерву
України хлібопекарським під�
приємствам поставлено 41,1 тис.
тонн борошна, що становить
43% затвердженого обсягу. 
Держкомрезерв нагадав, що,
згідно з чинним графіком під�
приємства системи державного
резерву повинні були поставля�
ти пекарям, починаючи з берез�
ня, 23,830 тис. тонн борошна
щомісяця.
Також у повідомленні зазнача�
ється, що Аграрному фонду та
Держкомрезерву доручено від�
пустити 28 тис. тонн цукру (23 –
продовольчого та 5 – мате�
ріального) визначеним підпри�
ємствам торгівлі. За час, що ми�
нув з дати прийняття постанови
(два місяці), підприємства тор�
гівлі уклали з Держкомрезервом
договори тільки на 2,5 тис. тонн,
або дещо більше 50% від запла�
нованої розподілом кількості.
Фактично з державного резерву
отримано 954,5 тонни (20%).

Наталія Тарченко

Перше відкриття,
урочисте 
ОКРІМ інновацій аграрних,

можна було спостерігати й бюро�

кратичні новації. 

Так, влада всерйоз поставила�

ся до конституційного положен�

ня про розподіл повноважень

своїх гілок. Виставка «Агро�2008»

отримала цілих два відкриття:

урочисте – 9 червня, і офіційне –

10�го, безпосередньо в перший

день роботи. 

У церемонії урочистого від�

криття заходу, що відбулася в

Українському домі, взяли участь

прем'єр�міністр України Юлія

Тимошенко, міністр аграрної по�

літики Юрій Мельник, очільник

Міністерства промислової полі�

тики Володимир Новицький,

інші високопосадовці. 

Присутні зустріли Юлію Во�

лодимирівну палкими оплеска�

ми, особливо відзначаючи опти�

містичні заяви, що пролунали в її

промові. Так, пані Тимошенко

збільшила очікуваний урожай

зернових з 50 до 60 млн. тонн.

Слід зазначити, що Юрій Мель�

ник до таких прогнозів ставиться

обережно – у своїх заявах він

обмежується «скромними» 40�45

млн. тонн. 

Нагадаємо, що в 2007 році Ук�

раїна зібрала майже 29,3 млн.

тонн зернових (з урахуванням ку�

курудзи). Це на 14,5% менше по�

рівняно з урожаєм 2006 року. 

У цьому році, зазначила Юлія

Володимирівна, збільшаться і

бюджетні витрати на АПК на 35%

порівняно із минулим роком –

і становитимуть близько 4 млрд.

грн. Серед іншого, цього року в

1,5 рази збільшено видатки на

зниження відсотків за кредитами

для села. 

Продовження на стор.4�5

Блискуча, урочиста й офіційна

ТЕХНОЛОГІЇ
Віталій СКОЦИК: 
´УКРАЇНСЬКА АГРОПРОДУКЦІЯ
МАЄ ЦІННІСТЬ НЕ ТІЛЬКИ 
НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУª
Пропонуємо вашій увазі інтерв'ю з
генеральним директором компанії
«АМАКО», яке відбулось на XX Міжнародній
виставці"ярмарку «Агро"2008».

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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ПРАВО
СУПЕРФІЦІЙ, 
АБО БУДІВНИЦТВО 
НА ЧУЖІЙ ЗЕМЛІ
Завершуємо цикл публікацій про
механізми «правової екзотики», що стають
у пригоді в земельно"правових відносинах.
Цього разу мова піде про такий вид
речового права, як суперфіцій.
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ЕКСПОЗИЦІЯ Завершилася ювілейна XX Міжнародна виставка�ярмарок «Агро�2008». Цей
традиційний захід пройшов, треба визнати, яскраво й цікаво. Ми впевнені, що ніхто не залишився
байдужим: ані фахівці, ані бізнесмени, ані пересічні відвідувачі – кияни та гості нашого міста, ані
малеча. Й усі безумовно отримали чи то корисні ділові контракти, чи то приємні враження.
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ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

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

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

Інформацію для Голови!

Наш індекс:98990

* Відповідно до цього урядового рішення
продовольче зерно врожаїв минулих років,
що знаходилося у державних ресурсах
(державному матеріальному резерві та дер�
жавному продовольчому резерві), переро�
блялося на борошно і за цінами на 10�15%
нижче ринкових відпускалося хлібопекар�
ським підприємствам, які визначені місце�
вими державними адміністраціями. 
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Одразу між трьома законопро$

ектами «Про ринок землі» до$

велося обирати народним де$

путатам на засіданні Комітету

з питань аграрної політики та

земельних відносин, що відбу$

лося 17 червня ц.р. До вже ві$

домих двох – кабмінівського

№2143 від 28 лютого ц.р. та

депутатського №2143$1 від

3 квітня ц.р. – додався ще

проект №2143$2 від 21 квітня,

підготовлений народним депу$

татом Іваном Зайцем. 

Євгенія Руженцева

ЗРЕШТОЮ, основна боротьба за

потрапляння «під купол» точилася

між апологетами «старих» законо�

проектів. Напевно, аби примири�

ти всіх, Іван Заєць запропонував

відкинути обидва, а підтримати

його варіант, доповнивши його

слушними моментами із законо�

проекту №2143�1. Та, зважаючи на

принципову позицію автора щодо

звуження суб'єктів володіння зе�

млею лише до фізичних осіб

(юридичні особи, на його думку,

не повинні володіти сільгоспзе�

млею), підтримки він не дістав. 

Позбавлення юридичних осіб

мати у власності землю сільсько�

господарського призначення, на

думку членів Комітету, створить

істотні перепони у залученні інве�

стицій в агропромисловий ком�

плекс України та спонукатиме цих

осіб до пошуку тіньових схем для

набуття земель сільгосппризна�

чення у власність.

Крім того, надання першочер�

гового права на купівлю�продаж

землі сільгосппризначення вісь�

мом категоріям осіб значно і не�

виправдано ускладнить процедуру

укладення договорів купівлі�про�

дажу таких земель, вважають де�

путати. Знайшли промовці і супе�

речності в тексті проекту закону.

Так, положення ст.18 забороняють

продаж земельних часток (паїв) до

виділення земельних ділянок в на�

турі, а положення ст.21 дозволя�

ють такий продаж…

На початку засідання схоже

було на те, що, всупереч підсум�

кам громадських слухань щодо зе�

мельних питань, проведених

навесні, депутати збираються під�

тримати�таки законопроект, пода�

ний Кабінетом Міністрів, хоча ще

не так давно більшість з них, а та�

кож представники АПК, виступа�

ли з різкою критикою. Однак нев�

довзі після виступу голови Держ�

комзему Володимира Воєводі$

на, який доповів про врахування

робочою групою зауважень, ви�

словлених до законопреокту, де�

путати знову повернулися до ста�

рих закидів:  «уряд перетворив за�

конопроект на положення про

проведення земельних торгів».

Кабінет Міністрів зводить земель�

ний конфлікт лише до проведення

аукціонів, а за таких умов селянин

стає ще більш беззахисним, ос�

кільки звичайний громадянин ні�

коли не виграє такого аукціону,

обурювалися народні обранці.

На запитання ж народного де�

путата Віктора Слаути, чи було

ініційовано зібрання авторів усіх

трьох законопроектів, як це про�

понувалося під час громадських

слухань, голова Держкомзему від�

повів: нехай спершу приймуть

урядовий законопроект у першо�

му читанні, а тоді вже й радитися

будуть…

З докладним аналізом законо�

проекту, поданого групою народ�

них депутатів – представників, до

речі, усіх фракцій, П.Сулков�

ським, В.Бевзенком, Є.Сігалом,

С.Терещуком, Р.Ткачем, М.Тимо�

шенком – виступив Валерій

Бевзенко. Він назвав з десяток

переваг цього проекту над інши�

ми. З�поміж них – і узгодження з

іншими нормативно�правовими

актами, і запровадження поняття

інвестиційних умов договору, і

більш дієвий механізм запобіган�

ня спекулятивним операціям на

ринку землі, і обмеження кілько�

сті земель запасу, які можуть бути

продані за рік, і заборона на зміну

цільового призначення протягом

10 років та інші. 

Як і на громадських слухан�

нях, учасники обговорення зій�

шлися в думці, що саме цей про�

ект майбутнього Закону «Про ри�

нок земель» має системний харак�

тер та найбільш повно врегульовує

відносини, що виникають на зе�

мельному ринку. 

До речі, напередодні засідання

Комітет з питань будівництва, мі�

стобудування і житлово�кому�

нального господарства та регіо�

нальної політики пропонував

утворити за участю авторів зако�

нопроектів спільну робочу групу

для підготовки єдиної редакції. А

головне науково�експертне упра�

вління Апарату Верховної Ради

рекомендувало прийняти усі зако�

нопроекти за основу та об'єднати

їх в один.

Утім, після тривалого обгово�

рення члени аграрного комітету

відкинули ці пропозиції, оскільки

законопроектом №2143�1 вже

враховано всі суттєві положення

законопроекту №2143, а законо�

проект №2132�2 концептуально

відрізняється від них обох, а окре�

мі його положення не можуть

бути прийнятними взагалі.

Отож 8 із 12 депутатів проголо�

сували за пропозицію рекомен$

дувати Верховній Раді прий$

няти за основу проект Закону

«Про ринок земель» №2143$1,

підготовлений групою народ$

них депутатів, а решту два – від�

хилити, врахувавши окремі їх по�

ложення при підготовці законо�

проекту до другого читання. Спів�

доповідачем з цього питання на

пленарному засіданні члени про�

фільного комітету вирішили ко�

мандирувати пана Бевзенка. 

За прогнозом голови Комітету

з питань аграрної політики та зе�

мельних відносин М и к о л и

Присяжнюка, законопроект

може бути поданий на розгляд

Верховної Ради вже найближчим

часом і розглянутий ще на цій се�

сії. Однак, «аналізуючи ситуацію

на засіданні Комітету, я перекона�

ний, що жоден законопроект ще

не буде прийнятий у першому чи�

танні, – передбачає голова. –

Тому що ми розуміємо, наскільки

важливо втілення ринку землі в

дію. І бачимо, наскільки сьогодні

виконавча влада в особі Держав�

ного комітету із земельних ресур�

сів не готова до того, щоби цей

закон втілити в життя. Кабінет

Міністрів наполягатиме на тому,

щоби розглядався його законо�

проект, а законопроект №2143�1

має співавторів від усіх фракцій,

тому жоден законопроект не набе�

ре більшості в парламенті. І я ду�

маю, що сьогоднішнє засідання –

це якраз той високий старт для

того, щоби з 2009 року закон за�

працював. Гадаю, восени, після

канікул, політичні пристрасті

дещо уляжуться і ті, хто розробляв

законопроекти, їх доопрацюють». 

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

НА ПАРЛАМЕНТСЬКОМУ КОМІТЕТІ

Ринок землі – 
на депутатському обрії

Юрій ЛАВРЕШИН, 

голова податкової 

практики МЮК 

«Александров 

та Партнери»:

– ЗАПРОПОНОВАНИЙ про�
ект Закону України «Про ри�
нок земель» №2143�1, внесе�
ний народними депутатами
П.Сулковським, В.Бевзен�
ком, Є.Сігалом, С.Терещу�
ком, Р.Ткачем та М.Тимо�
шенком, містить низку нових
цікавих положень, які врегу�
льовують певне коло зе�
мельних відносин в країні.
Наприклад, проектом закону
пропонується врегулювати
питання порядку проведення
земельних торгів (аукціонів і
конкурсів), чого вже майже
рік чекають учасники зе�
мельного ринку, і що стало
предметом роздору між
Президентом та Урядом Ук�
раїни навесні 2008 року.
Втім, проект закону також
містить низку положень, че�
рез які важко оцінити його
позитивно. Цілий перелік
норм проекту мають декла�
ративний характер, інші –
незрозумілі з позицій ци�
вільного права та логіки.
Так, статтею 15 проекту зако�
ну коло фізичних осіб, які
мають право володіти зе�
мельними ділянками сільсь�
когосподарського призна�
чення, обмежується грома�
дянами України, які мають
сільськогосподарську освіту,
досвід роботи в сільському
господарстві або отримали
висновок районної (міської)
професійної комісії з питань
створення фермерських гос�
подарств щодо можливості
займатися веденням товар�
ного сільськогосподарського
виробництва. При цьому,
законотворець не розтлума�
чує, що ж розуміти під
«сільськогосподарською ос�
вітою», як підтверджувати
досвід роботи, і чому все це

взагалі не матиме значення,
якщо певний орган прийме
позитивне рішення про мо�
жливість володіння землею
фізичною особою, яка не
відповідає зазначеним озна�
кам. Норми ст.21 законопро�
екту, які встановлюють гра�
ничні розміри ділянок
сільськогосподарського
призначення у власності од�
нієї фізичної або юридичної
особи в межах однієї адміні�
стративно�територіальної
одиниці, не враховують ви�
падків, коли одна особа во�
лодітиме земельними ділян�
ками через інших афілійова�
них з нею осіб.
Найбільш вражаючим в про�
екті закону є те, що в ньому
взагалі пропонують відмови�
тися від таких інститутів ци�
вільного права, як емфітев�
зис і суперфіцій. Замість
того, щоб врегулювати до�
статньо дієві і цікаві ринкові
механізми емфітевзису і су�
перфіцію, які розвивалися в
європейському земельному
праві понад дві тисячі років з
часів Римської імперії, і зро�
бити їх реалізацію в Україні
практично можливою, зако�
нотворець вважає доцільні�
шим взагалі позбутися від
незрозумілих для нього пра�
вових конструкцій.
Таке враження, що проект
Закону України «Про ринок
земель», підтриманий депу�
татами, має, здебільшого,
ситуаційний характер і не
охоплює подальших перс�
пектив розвитку ринку зе�
мель, враховуючи лише
його поточні проблеми.
З огляду на це, попри заці�
кавленність певних лобістсь�
ких груп в якнайшвидшому
вирішенні деяких земельних
питань, сподіваємося, що
проект Закону України «Про
ринок земель» не буде
прийнято в такій редакції, а
буде направлено на до�
опрацювання.

Законопроект – ситуаційний
КОМЕНТАР

«АЛЕКСАНДРОВ ТА ПАРТНЕРИ»®

ЮРИДИЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ВАШОГО БІЗНЕСУ ®

вул.Ольжича, 5, оф. 62, м.Київ, Україна, 04060
тел./факс: (+38 044) 453�77�87 (багатоканальний)

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

• Партнер рубрики – МЮК «Александров та партнери» •



АГРОПРОФІ

№ 22 [035] 20 червня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 3 АКТУАЛЬНО

Інформаційний центр «СВІТОГЛЯД»
Телефони: (044) 332 4314, 332 4313, 332 4315. 
info@svitoglyad.kiev.ua     www.svitoglyad.kiev.ua

Новинка: Узагальнення судової практики з
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Особливості правового регулювання рин-
ку земель відповідно до Бюджету-2008,
мораторій.

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

Державна земля: розпорядження землею,
особливості розмежування земель комуналь-
ної та державної власності, компетенція місце-
вих рад у питаннях розпорядження землею.

Оренда землі, процедура укладення дого-
вору оренди.

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

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

Розмежування земельних спорів (спори
про право) і публічно-правових спорів, пов'я-
заних з земельними правовідносинами.

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

ДОПОВІДАЧІ ТА КОНСУЛЬТАНТИ:
Кулинич П.Ф. –  заступник завідувача відділу аграрного, земельного та екологічного

права Інституту держави і права НАН України; 
Бурлай О.Є. –  управління вивчення та узагальнення судової практики Верховного

Суду України, к.ю.н.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ:

Земельні правовідносини, 
особливості законодавчого регулювання та судова практика

Семінар"тренінг 4$6 липня 2008 року, Ялта (АР Крим)

ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ термінал
ТОВ СП «НІБУЛОН» у місті Микола�
єві є не лише найтехнологічнішим у
Європі, а й взірцем архітектурного
мистецтва. 18 червня Указом Пре�
зидента України №569/2008 на
підставі подання Комітету із Дер�
жавної премії України в галузі архі�
тектури присуджено Державну
премію України в галузі архітектури
2008 року, зокрема, авторам та бу�
дівельникам цього проекту:
«Вадатурському Олексію Опана�
совичу – керівникові авторського
колективу, генеральному дирек�
торові сільськогосподарського
підприємства «НІБУЛОН», Кані�

вець Людмилі Сергіївні, Моска�
ленку Віктору Антоновичу – архі�
текторам, Беседіну Сергію Ва�
сильовичу, Білій Раїсі Миколаївні,
Волковій Галині Володимирівні –
інженерам�будівельникам, Дикій
Валентині Тимофіївні – майстрові

зеленого господарства, Звер�
жинській Наталі Анатоліївні – ін�
женерові�технологові – за архі�
тектуру перевантажувального тер�
міналу сільськогосподарського
підприємства «НІБУЛОН» у місті
Миколаєві».

Зернова 
архітектура 

У ЗАХОДІ взяли участь близько

500 чоловік – це голови райдерж�

адміністрацій, районних рад, на�

чальники головних управлінь аг�

ропромислового розвитку райо�

нів, керівники сільгосппідпри�

ємств, головні агрономи, головні

інженери, а також науковці і прак�

тики з Луганського Державного

аграрного університету і Лугансь�

кого інституту агропромислового

виробництва. У нараді взяв участь

і заступник голови Луганської об�

лдержадміністрації Олександр

Ольшанський. 

Розпочався захід із ознайом�

лення з парком сільгосптехніки

ТОВ СП «НІБУЛОН» і підпри�

ємств Сватівського району. Також

учасники ознайомилися з пропо�

зиціями фірм�дилерів насіння та

ЗЗР. Оглядова частина почалася з

відвідування поля озимої пшениці

філії «Сватівська» ТОВ СП «НІ�

БУЛОН». Поле озимої пшениці

сорту Селянка площею 75,6 га по�

сіяне 9 вересня 2007 року по пару з

використанням безплужного об�

робітку ґрунту. Очікувана урожай�

ність на цьому полі – 60 ц/га.

Проте, це не показове поле філії.

Середню врожайність пшениці

тут очікують на рівні 70�80 ц/га.

Наступним було поле озимого

ріпаку ТОВ «Слобожанське». Гос�

подарство третій рік займається

цією культурою. На полі 26 серпня

посіяно низькорослий простий

новий гібрид Піонер. Очікувана

урожайність – 30 ц/га.

Далі відбулося ознайомлення з

ходом і технологією заготівлі сіна

для господарств населення, якого

на сьогодні вже заготовлено 85%

від запланованої потреби. 

Учасники також відвідали по�

сіви демонстраційних ділянок

озимої пшениці і ячменю вітчиз�

няних і зарубіжних селекційних

центрів, на яких було посіяно 15

сортів пшениці і 2 – ячменю. По�

передник – люцерна. Сівалка

Great Plains. Посіяно насіння елі�

ти, супереліти і першої репродук�

ції. Зокрема, посіяно чотири сор�

ти донецької селекції – урожай�

ність очікується на рівні 70�80

ц/га, 3 сорти харківської – 65�70

ц/га, три сорти одеської – 65�70

ц/га, 4 сорти луганської – 80�85

ц/га і 1 сорт німецької селекції –

55 ц/га. Особливе захоплення уча�

сників викликав сорт пшениці

Апогей селекції Луганського ін�

ституту АПВ, біологічна врожай�

ність якого на демонстрованому

полі очікується на рівні 84,8 ц/га. 

Останнім пунктом оглядової

частини стала Сватівська філія

ТОВ «Луганська фірма «Агро�

хім», де учасники могли ознай�

омитися з комерційними пропо�

зиціями компанії щодо технічних

засобів збирання врожаю сіль�

госпкультур, обробітку ґрунту і

посіву, а також засобів захисту

рослин. 

Учасники семінару дійшли од�

ностайної думки, що цього року

Луганська область очікує отрима�

ти урожай зернових вдвічі біль�

ший, ніж минулого року, це зокре�

ма досягнуто і за рахунок збіль�

шення посівних площ озимих

культур на 25% до 307,9 тис. га. 

В області до збирання ранніх

зернових і зернобобових культур

підлягає 425 тис. га. 72% цих

площ займають озимі культури з

більш щільним стеблостоєм і пі�

двищеною хлібною масою, що

досягнуто за рахунок покращення

сортового і репродукційного

складу зернових. 

За даними останнього хлібо�

фуражного балансу, врожай ранніх

зернових і зернобобових культур в

області сягне 1 млн. 212 тис. тонн

зерна. Це буде рекордний валовий

збір за останні півтора десятки ро�

ків. В основному він буде досягну�

тий за рахунок озимої пшениці,

валовий збір зерна якої прогнозу�

ється на рівні 962 тис. тонн. Цього

обсягу області цілком вистачить

для задоволення потреб як насе�

лення області у випіканні хліба і

хлібобулочних виробів (294 тис.

тонн.), так і на експорт. 

Сьогодні важливо не валовий

збір, а скільки коштів отримає аг�

ровиробник для проведення по�

сівної компанії наступного року.

Тому цінова політика – найболю�

чіше питання для сільгоспвироб�

ника. Фактори, які вплинуть на

формування ціни, – це перехідні

залишки на рівні 7 млн. тонн, з

урахуванням яких і очікуваного

врожаю загальна кількість зерна

становитиме 50 млн. тонн. 

Такі обсяги спричинять сер�

йозний тиск на внутрішньому

ринку і суттєво вплинуть на зов�

нішній. Якщо держава виконає

свої зобов'язання і через Аграр�

ний фонд, Держрезерв закупову�

ватиме у виробника пшеницю за

задекларованою ціною – 1251

грн. за тонну пшениці третього

класу – селяни залишаться з при�

бутками. Станом на сьогодні рен�

табельною, на думку учасників

семінару, буде пшениця 5�6 класу

за ціни 800 грн. за тонну і 3�4 кла�

су – 1200�1250. Ситуація з озими�

ми в Сватівському районі харак�

терна для області в цілому – тобто

розраховують на добрий врожай.

За цією задекларованою ціною в

Луганській області планують ку�

пувати зерно ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН», ВАТ «Луганськмлин», ВАТ

«Луганський коровай», тобто

прибутки будуть.

Тетяна Шелкопляс

Телефоном з Луганської області

Агропотенціал Луганщини
РЕПОРТАЖ Проблемам збирання ранніх зернових і зернобобових культур, заготівлі сіна,
формування продовольчих ресурсів та сівбі озимих культур вчора було присвячено обласну нараду�
семінар в Луганській області на базі потужних агропідприємств Сватівського району. 

Голова Сватівської РДА Володимир МОРМУЛЬ, 
генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ,

заступник голови Луганської ОДА Олександр ОЛЬШАНСЬКИЙ 
оглядають посіви «Селянки» нібулонівської філії «Сватівська»

Учасники наради$семінару на території філії «Сватівська» ТОВ СП «НІБУЛОН»



ЩЕ ОДНА обіцянка від прем'єр�

ки – збереження пільгового ре�

жиму ПДВ для селян. Того са�

мого, відміни якого вимагають

правила Світової організації тор�

гівлі, повноправним членом якої

Україна стала в травні. В іншому

разі, запевнила Юлія Володими�

рівна, ПДВ буде селянам повер�

татися, на що щорічно витрача�

тиметься 23 млрд. грн. 

На зустрічі із журналістами

прем'єр фактично повторила по�

стулати своєї промови, а незручні

питання щодо політичної ситуа�

ції відсікла одразу: «Політичні ін�

триги мене не цікавлять». 

У промові голова уряду також

назвала п'ять пріоритетних про�

блем, на які буде звернено осо�

бливу увагу. Не можна не визна�

ти, що її обіцянки виглядали до�

сить всеосяжними – нікого об�

раженим прем’єрка не залиши�

ла, всі мають бути задоволеними. 

Тож, «п'ять пріоритетів уряду»
– це:

1 поліпшення якості та врожай�

ності землі;

2 створення сприятливого інве�

стиційного клімату;

3 створення ефективного аграр�

ного ринку;

4 створення сучасної селекційної

бази аграрної продукції;

5 виробництво сировини для

альтернативних видів палива –

але без зниження виробництва

продуктів харчування. 

Відкриття друге,
офіційне 
САМУ виставку пані прем'єр не

відвідала. Однак це зробив на�

ступного дня, 10 червня, Прези�

дент України Віктор Ющенко. До

речі, глава держави також дотри�

мується думки, що врожай зерно�

вих в найближчі роки збільшить�

ся, відповідно, в 2�3 рази. 

«Сьогодні ми бачимо, як аг�

рарна Україна, про яку спокон�

вічно знав світ як про житницю

Європи, повертає свої права на

цьому ринку», – сказав Прези�

дент. Не зміг не згадати Віктор

Ющенко і уряд. Коментуючи

окремі його кроки у сфері АПК

(зокрема щодо обмеження ек�

спорту певних видів сільгосппро�

дукції), він висловився проти та�

ких заходів. 

Глава держави також вказав

на недоцільність безмитного вве�

зення в Україну м'яса, оскільки,

на його переконання, це завдасть

значної шкоди українському ви�

робникові. «Це є непродумана

політика. Вона на роки відкидає

назад українського виробника»,

– зазначив В.Ющенко. 

Втім, хай і двічі, але виставка

все ж відкрилася. Від себе дода�

мо, що під час огляду виставкової

експозиції Президент завітав і на

стенд газети «Агропрофі», де

наше видання йому презентував

співробітник філі ї  ТОВ СП

«НІБУЛОН» ДП «Лідіївське», що

на Миколаївщині, Андрій Швінт

– людина з обкладинки остан�

нього числа «Агропрофі».

Усі прапори – 
в гості до нас
САМА ж виставка «Агро�2008»,

організаторами якої виступили

Міністерство аграрної політики

України, Міністерство промисло�

вої політики України та Українсь�

ка академія аграрних наук прохо�

дила на території Національного

виставкового центру. Експозиція

розміщувалася на закритій (майже

21 тис. м2), відкритій (близько

33 тис. м2) та демонстраційній

(15 тис. м2) площах. У заході брали

участь близько 2100 українських і

120 іноземних учасників. За чоти�

ри дні на «Агро�2008» побували

тисячі відвідувачів (остаточну

цифру підіб’ють організатори).

Виставка повністю виправда�

ла свій статус міжнародного захо�

ду. Серед країн�учасниць – Ав�

стрія, Білорусія, Великобританія,

Голландія, В'єтнам, Данія, Ірлан�

дія, Іран, Іспанія, Італія, Китай,

Литва, Німеччина, Польща, Ро�

сія, США, Туреччина, Угорщина,

Чехія, Франція. 

Під час «Агро�2008» відбува�

лося багато ділових та навчаль�

них заходів, демонструвалася

техніка в роботі, відбувалися по�

кази свійських тварин. До того ж

на виставці було виокремлено

кілька спеціалізованих експози�

цій за галузевими напрямами, а

саме: «Гриб�Expo», «Fish�Expo»,

«Екві�Світ», «Animal'EX», які

значно спростили шлях зацікав�

лених фахівців до інформації та

експонентів.

Зустріли ми на виставці – як

серед учасників, так і серед відві�

дувачів – багатьох героїв своїх

попередніх публікацій, що дало

додатковий імпульс для живого

зацікавленого спілкування. Так,

зокрема, ми побачили експозиції

Компанії «АМАКО», Корпорації

«Агро�Союз», Дніпровського осе�

трового риборозплідного заводу,

Новоукраїнського КХП, Селек�

ційного центру «Генетичні ресур�

си», Заводу «Фрегат», Лубенсько�

го молочного заводу, ПП «Дри�

гало» та багатьох інших (вибачте,

друзі, кого не назвали).
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Початок на стор.1

Блискуча, 
урочиста й офіційна

Міністр сільського господарства Єгипту Амін АБАЗА (в центрі) оглядає
виставку із заст. міністра агрополітики Іваном ДЕМЧАКОМ (праворуч) 

Заст. міністра агрополітики Ярослав ГАДЗАЛО та народний депутат
України Віктор СЛАУТА отримали нагоду поспілкуватися з аграріями

1786 одиниць 
техніки. Продано! 
За даними Міністерства про�
мислової політики України, з
10 по 13 червня 2008 року
протягом ХХ Міжнародної
агропромислової виставки�
ярмарку «Агро�2008» сіль�
госптоваровиробниками
придбано 130 машин на 22
млн. грн., у тому числі 10 зер�
нозбиральних комбайнів та
20 тракторів, укладено 464
договори на продаж 1786
одиниць техніки на суму 76,6
млн. грн., складено 2106 про�
токолів намірів щодо реаліза�
ції 4058 одиниць обладнання
на суму 116,2 млн. гривень. 
У виставці взяли участь 96
вітчизняних підприємств сфе�
ри діяльності Міністерства
промислової політики Украї�
ни, що виробляють сільсько�
господарську техніку для аг�
ропромислового комплексу,
обладнання для переробки
сільськогосподарської сиро�
вини та представляють усі ре�
гіони України.
У експозиції підприємств
було представлено понад 260
зразків найсучаснішої техніки
і обладнання для виконання
всього комплексу робіт в рос�
линництві, тваринництві, пта�
хівництві, широка гама
обладнання для переробних
галузей промисловості, нові
зразки запасних частин і ком�
плектуючих виробів для
сільськогосподарської техні�
ки. Усього представлено по�
над 1500 експонатів.
Для ознайомлення з кращи�
ми зразками вітчизняної
сільськогосподарської техні�
ки були запрошені керівники
міністерств та відомств, посли
зарубіжних країн, представ�
ники провідних іноземних
фірм і компаній, що працю�
ють у галузі машинобудуван�
ня для агропромислового ви�
робництва.
З боку іноземних делегацій
виявлено зацікавленість в
придбанні вітчизняного
сільськогосподарського
обладнання. Крім того, роз�
глядались питання створення
представництв підприємств
за кордоном та спільних ви�
робництв вітчизняної сільсь�
когосподарської техніки.
Під час роботи виставки�яр�
марку Державним департа�
ментом тракторного і сільсь�
когосподарського машинобу�
дування Міністерства проми�
слової політики України було
проведено нараду з керівни�
ками підприємств галузі на
тему: «Розвиток вітчизняного
машинобудування для агро�
промислового комплексу», а
також окремі семінари за на�
прямками комбайнобудуван�
ня, тракторобудування, ви�
робництва обладнання для
тваринництва.

За інформацією Мінпромполітики України

Нібулонівець Андрій ШВІНТ презентує газету «АГРОПРОФІ»  
Президенту України Віктору ЮЩЕНКО 
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Враження 
відвідувачів

Володимир Деркач, 

начальник служби Державної
інспекції з карантину рослин в
Луганській області:

– У ЦЬОМУ році організація ви�

ставки набагато краща, ніж в по�

передні роки. Потенціал сільсь�

когосподарської техніки, яка

представлена на виставці, дуже

великий. Але, на жаль, від нашо�

го, вітчизняного, виробника тех�

ніки виставлено дуже мало. Ми

тут бачимо продукцію, переваж�

но, з Росії, Білорусії та інших

країн далекого зарубіжжя. 

Тому моє побажання до уряду

та інших людей, від яких це може

залежати, – працювати над на�

шим вітчизняним потенціалом,

який є, і – великий. Адже наші

вчені, розробники – це люди

дуже високого рівня кваліфікації.

Але їхні проекти не втілюються в

життя. Тому хотілося в побачити

у виробництві цю техніку. 

І друге побажання – звернути

велику увагу на нашого товаро�

виробника, який, на превеликий

жаль, залишився на останньому

місці через неадекватну вартість

продукції, що виробляється – як

тваринницької, так і рослин�

ницької. Це ж нонсенс, коли літр

води коштує дорожче, ніж такий

само обсяг молока. 

* * *

Олександр Верещинський, 

ТОВ «Оліс» – виробник зернопе�
реробного обладнання, м.Одеса:

– ЩОДО виставки у мене склало�

ся таке враження: учасники про�

сто приїхали, щоб подивитися

один на одного. А от реальних

замовників поки що не видно.

Звісно, претензій в цьому до орга�

нізаторів у нас нема. Причина в

іншому – в нашому сільському

господарстві немає грошей. От че�

рез те так і виходить – видовища

є, глядачі є, та хліба, в фігураль�

ному значенні цього слова, тобто

матеріальної основи – немає.  

* * *

Олександр Романишин, 

декан факультету механізації
сільського господарства Жито�
мирського державного агроеко�
логічного університету, кандидат
технічних наук, доцент:

– «АГРО�2008», зазвичай, роз�

криває нові можливості для това�

ровиробників України. Але мені

як керівнику факультету хотіло�

ся б, щоб представлені зразки

техніки положенням Міністер�

ства промисловості були реко�

мендовані для використання в

навчальному процесі.

Що я маю на увазі? Я розу�

мію, що сьогодні в країні панує

економічна скрута, і вартість ма�

шин занадто висока. Мені хоті�

лося б, щоб робочі вузли та агре�

гати, як і машини в цілому, були

представлені не тільки в столиці,

а й в обласних центрах. 

* * *

Олексій Забарнов, 

комерційний директор Торгового
дому МЗПС: 

– МИ НЕ ВПЕРШЕ беремо

участь в цьому заході. А очікуємо,

ясна річ, нових партнерів, зна�

йомств, контактів. Звісно, праг�

немо зустрітися та підтримувати

стосунки зі старими партнерами.

Минулорічна «Агро�2007», і

«Агро�2008» пройшли приблизно

на одному рівні, хоча цього разу

організація дещо підвела. Я маю

на увазі забезпечення меблями та

інші пункти, передбачені в дого�

ворі. Оргкомітет їх виконав, але

– зі скрипом, навіть, можна ска�

зати, зі скандалом. Але врешті�

решт цьогорічна виставка «Агро»

нічим не гірша від попередніх. 

Дещо набридає хіба що те,

що учасники – одні й ті самі із

року в рік. І жодних сюрпризів

чекати від заходу не доводиться. 

* * *

Олександр Ломейко, 

декан факультету агротехнології
та екології Державного агротех�
нологічного університету, м.Мелі�
тополь Запорізької обл.:

– МЕНЕ зацікавила виставка�

конференція «Гриб�Expo». Слід

зауважити, що ринок грибів ще

розвинений недостатньо, осо�

бливо в нашому регіоні. Тому я

займався тут, по�перше, пошу�

ком інформації, по�друге – нала�

годженням зв`язків – зокрема, із

виробниками міцелії. Отримав

цікаві дані про можливості ве�

дення цієї справи у голландців.

Тобто, вдалося знайти все, на що

очікував від виставки. 

Головне – тут, на виставці,

досить інформації для того, щоб

всі ми, зацікавлені люди, об'єд�

налися. Тому що головна пробле�

ма у нас в тому, що ми надто роз�

різнені. 

Проте, якщо говорити із нау�

кової точки зору, то не можу ска�

зати, що побачив дуже багато – а

отже, будьмо оптимістами та

визнаймо – це додаткова можли�

вість для розвитку. 

* * *

Олександр Ананченко, 

інженер�метролог Науково�ви�
робничого агропідприємства
«Благовіщенська біофабрика»:

– ВІД ВИСТАВКИ перш за все

очікував на інформацію – мені

як інженеру завжди цікаво та ко�

рисно дізнатись про щось нове.

Адже я довгий час працював як

раціоналізатор. Звичайно, ми

представляємо й нашу власну ін�

формацію та продукцію. У нас

суто інженерні розробки. Від ви�

ставки дуже гарні враження –

тим більше, що нам не так легко

було сюди приїхати через фінан�

сові труднощі.

Головне побажання, щоб ви�

ставка «Агро�2008» всім пішла на

користь – як продавцям і поста�

чальникам, як представникам

компаній, так і відвідувачам. Ад�

же, хто володіє інформацією –

володіє світом. 

Фото з «Агро�2008»: «АГРОПРОФІ» 

Нова вітчизняна 
техніка 
У цьому році не обійшлося без
нових зразків вітчизняної тех�
ніки і обладнання для АПК, в
тому числі вироблених і в рам�
ках спільних виробництв з про�
відними іноземними фірмами. 
Так, ВАТ «Червона зірка»
освоєно виробництво посівних
комплексів «Сиріус» – шири�
ною захвату від 4 до 18 метрів з
нульовим обробітком ґрунту та
спільно з фірмою «Лемкен» –
сівалок «Солітер�9» та «Солі�
тер�12». 
ВАТ «Галещина машзавод» –
спільно з ізраїльською фірмою
«Деконія Спейрс» освоєно ви�
робництво сучасних оприску�
вачів ОКН�18 для захисту ро�
слин від шкідників та хвороб з
електронною системою дозу�
вання та контролю їх роботи.
Херсонський машинобудівний
завод значно підвищив надій�
ність та якість зернозбираль�
них комбайнів КЗС�9�1 «Славу�
тич» пропускною спроможні�
стю 9�11 кг/с зерно�соломистої
маси. Одночасно досягнуто
домовленостей щодо створен�
ня спільного виробництва зер�
нозбиральних комбайнів 
КЗС�8 пропускною здатністю
8 кг/с (з початку року вже ви�
готовлено 60 машин) з
Гомельським машинобудівним
заводом (Білорусія). 
ВАТ «Харківський тракторний
завод» практично повністю мо�
дернізувало і оновило свою
продукцію. У 2008 році на се�
рійне виробництво також буде
поставлено сучасний трактор
ХТЗ�17222, який по своїм ха�
рактеристикам не поступається
імпортним аналогам. Підгото�
влено до постановки на вироб�
ництва новий потужний буль�
дозер, передбачається ство�
рення нового енергонасичено�
го трактора потужністю 220�
300 к.с.; ТОВ «Укравтозапча�
стина» представило нові 120�
сильні трактори «Кий�1221». 
ТОВ НВП «БілоцерківМАЗ по�
ставив на виробництво нову
ґрунтозахисну та енергоощад�
ливу ґрунтообробну техніку,
зокрема, ряд глибокорозпушу�
вачів, модульний агрегат,
мульчувачі типу ПП�2 і ПН�2.
ВАТ «Бердянські жниварки» –
ряд нових типів жниварок для
збирання зернових.
ВАТ «Брацлав» – виготовляє
нове доїльне та стійлове
обладнання для корів на рівні
кращих світових зразків. 
ВАТ «Борекс» – принципово
нову, на світовому рівні, мо�
дель екскаватора. 
ВАТ «Тодак» – крім нових сіва�
лок точного висіву для кукуру�
дзи та бавовни, розробило і
виготовляє машини для очи�
щення картоплі (до 1 т/год).
ВАТ «Полтавамаш» вперше по�
чало виробляти нові автомати�
зовані лінії для переробки птиці. 

За інформацією Мінпромполітики України



За матеріалами Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти»

Наталія Тарченко

«РАНІШЕ колонії завойовували із

зброєю в руках. Зараз потреби в

цьому нема», – процитував один

із учасників наради слова знайо�

мого йому західноєвропейського

бізнесмена. Закордонний зна�

йомий  мав на увазі вступ до СОТ

нових членів. Думка дещо жорсто�

ка, проте має певний сенс.

ПДВ повертатимуть
тільки до Нового
року 
ЯК ЗАЗНАЧИВ головуючий на

нараді голова Ради Національної

асоціації молочників Василь

Бондаренко, однією із перших

проблем перед виробниками по�

стане питання дотацій – адже, згі�

дно зі статутом СОТ, виробники

не матимуть права на повернення

ПДВ. А це був основний вид дер�

жавної підтримки підприємств

цієї галузі. Завдяки сприянню де�

путатського корпусу чинність ни�

нішнього закону, що був сприят�

ливим для всіх, вдалося хіба що

подовжити до 1 січня 2009 року.

Такий порядок зберігається і для

юридичних, і для фізичних осіб,

але – підкреслимо – поки що. 

Митна 
тарифна ставка –
це катастрофа
ІНШЕ проблемне питання – ввіз�

ні митні тарифні ставки. Тут, як

зазначив доповідач, ситуація ката�

строфічна. Якщо раніше діяла по�

двійна ставка і у відсотках, і в євро

(наприклад, за 1 кг масла треба

було платити 1,5 євро, або до 17

грн.), то зараз ця сума становити�

ме лише 1,5�2 грн. за 1 кг. Така

низька ставка буде по всьому

спектру продукції. А відтак – інші

держави можуть заполонити наш

ринок своїми продуктами.

Як зазначив Василь Бонда�

ренко, про те, що у нас по будь�

яких продуктах за кордоном «не�

ма конкурентів», можуть говори�

ти лише люди, далекі від молоч�

ної галузі. Молокопродукцію до

нас будуть тепер ввозити за будь�

яких обставин: якщо не цільно�

молочну, то, наприклад, сир.

Коли це станеться, українські

підприємства, які виробляли сир,

перепрофілюються під вироб�

ництво продукції з незбираного

молока. А це призведе до збоїв на

внутрішньому ринку. 

Можливо, за словами пана

Бондаренка, невдовзі Кабміном і

будуть прийняті певні рішення

щодо виводу галузі із глухого кута.

Наприклад, пільгові кредити на

закупівлю худоби, виділятимуся

кошти на будівництво і розвиток

молочних комплексів. 

Інертність 
та падіння цін 
МОЛОЧНА галузь – дуже інерт�

на. За розрахунками зарубіжних

вчених, тваринницькі комплекси

окупаються в середньому за 10�15

років. І то, лише за умов їх 100%

наповненості. Це – на відміну від

галузі птахівництва, де новоство�

рені підприємства можуть окупа�

тися протягом 3�4 місяців.

А відтак – зараз комплекси

закриваються, худоба вирізається.

Прогнозується, що до осені обсяг

молокопродукції знижуватиметь�

ся приблизно на 7%. Саме на

стільки падатиме ціна сировини,

яку сьогодні закупають по 80 коп.

за літр. 

– Селяни зараз в шоці, скарг

– безліч, – зазначив доповідач. 

Не вистачає і підтримки і з

боку міністерства, яке в першу

чергу дає кошти на розвиток пта�

хівництва та свинарства – тобто,

фінансує те, що найперше дає від�

дачу. 

Корів та молока
стає все менше 
СТАТИСТИКА свідчить, що по�

голів'я продовжує зменшуватися.

Хоч за рахунок народження нових

телят подекуди пишуть, що воно,

навпаки, збільшується. Але не

ясно, чи судиться теляті вирости в

дорослу корову, чи його заріжуть

раніше. 

Внутрішній ринок знижує об�

сяги із кожним роком. Якщо в

1990 році у нас було 353 кг молока

на душу населення (всього виро�

блено 24 млн. тонн, перероблено

18,5 млн. тонн), то тепер – очіку�

ється 218 кг (всього вироблено

трохи більше 12 млн. тонн, на пе�

реробку надійшло 6 млн. тонн), та

й цей показник, можливо, дещо

перебільшений. Хоча в переробці

спостерігається певний приріст

обсягу.

Учасники наради звинувачува�

ли міністерство, яке, на думку

присутніх, не має зацікавленості у

вирішенні цієї справи.

Щоб якість була
вища за ціну 
У ПОЛЬЩІ, коли країна вступала

до Євросоюзу, три роки працівни�

ки були вимушені з 4�ї ранку ви�

ходити на ферму, щоб перевірити

санітарний стан, щоб все відпові�

дало нормам. Іншого виходу не

було. 

Якість нашої сировини – най�

важливіша проблема при вступі до

СОТ. Багато виробників в Україні

хочуть продавати свою продукцію

до Росії та ЄС. Але не всім це

вдасться – слід, на зразок поляків,

провести велику роботу із забезпе�

чення якості і безпеки. Треба ще

пам'ятати, що для СОТ та Євросо�

юзу Україна є конкурентом, то ж

буде докладено максимум зусиль,

у тому числі і політичних, до того,

щоб цієї конкуренції позбутися. 

Нижче ми наводимо перелік

недоліків, встановлених під час

інспектування сироробних заво�

дів України – зокрема, в Полтав�

ській та Сумській областях. Мож�

на вважати, що вони – типові для

більшості українських госпо�

дарств.

Їх треба обов'язково врахову�

вати, бо невдовзі настане час візи�

тів європейських інспекторів, а

вони керуються правилами, що

значно суворіші за українські.

Єдиний, хто може виступити на

боці переробників – вітчизняна

санітарна служба.

Перелік типових недоліків

на підприємствах галузі:

1. Не впроваджені системи

управління безпекою продукції та

виробництва за принципами

HAASP або ISO. 

2. Не повною мірою забезпе�

чений контроль дотримання тер�

мінів та умов щодо нормованих

параметрів мікроклімату в вироб�

ничих приміщеннях: температури,

відносної вологості повітря або

при проведенні лабораторних дос�

ліджень, при зберіганні продукту

на складі. Припускаються також

невідповідності показників при

реєстрації в журналах. 

3. Припускаються порушення

при дотриманні термінів та режи�

мів зберігання і використання

бактеріальних заквасок, барвни�

ків. 

4. Припускаються помилки в

маркуванні, що призводить до

неможливості встановлення ре�

альної ситуації щодо дотримання

термінів та умов зберігання. 

5. Не контролюються належ�

ним чином умови транспортуван�

ня (санітарний стан транспортно�

го засобу, наявність санітарного

паспорту або його копії та медич�

ної книжки у водія). 

6. Не забезпечений належний

санітарно�технічний стан вироб�

ничих, складських допоміжних

приміщень: там знаходять сторон�

ні, зайві предмети. 

7. Не забезпечено належне

використання виробничої тари,

яка повинна бути сертифікована,

маркована за призначенням та

зберігатися окремому приміщен�

ня або відокремлено від інших

матеріалів. 

8. Не забезпечено дотримання

в належному санітарному стані та

зберігання в спеціальних шафах

інвентарю для прибирання та

мийного інвентарю, відсутнє його

чітке розділення та маркування за

призначенням. 

9. Не забезпечено включення

«брудно�чистих» перетинів руху

матеріалів, тари, транспортних

шляхів, технологічних потоків –

напівфабрикатів та готової про�

дукції, побутових та виробничих

відходів. 

10. Не дотритмано розміщен�

ня стелажів в складських примі�

щеннях згідно з вимогами норма�

тивних документів (відстань між

рядами, від стін повинна забезпе�

чувати можливість доступу для

проведення огляду партії, кон�

трою умов зберігання, проведен�

ня прибирання). 

11. Припускається сумісне

зберігання готової продукції з

технологічною сировиною, з про�

дукцію, призначеною для пром�

переробки, допоміжними матері�

алами, використаною тарою

тощо. 

12. Не ведеться облік брекера�

жу непридатної до реалізації та

призначеної для промпереробки

продукції. 

13. Відсутні програми лабора�

торного контролю сировини та

готової продукції. 

14. При веденні журналів реє�

страції результатів припускається

невідповідність між показниками,

передбаченими в нормативному

документі та визначеними. 
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МОЛОКОПЕРЕРОБКА Саме такий напис – «олокозавод» – можна побачити на даху молокозаводу в
місті Нікополі, що на Дніпропетровщині. Назва відповідає сутності: підприємство вже декілька років
поспіль як простоює, і в колишніх цехах вітер, що вривається крізь розбиті шибки, здіймає пил
запустіння. Є ризик, що таких підприємств у нас невдовзі буде багато. Чи справді все так песимістично
і чим вступ до СОТ обернеться для молочної галузі – йшла розмова на нараді керівників молочних
підприємств, що відбулася 11 червня в Мінагрополітики.

«Олокозаводів» – як грибів після дощу?

ЧИМ, на вашу думку може займа�

тися Асоціація українських вироб�

ників «Морозиво і заморожені

продукти»? Так, звісно, це захист

прав і інтересів українських ви�

робників, сприяння розвитку ви�

робництва морозива, замороже�

них продуктів і індустрії холоду,

інформаційна підтримка підпри�

ємств, розвиток взаємовигідних

зовнішньоекономічних зв'язків

тощо. Це з бізнесової та державної

точки зору. А з соціальної?

31 травня�1 червня Асоціація

разом з Державною адміністра�

цією у місті Києві Дніпровського

району та за підтримки Міністер�

ства аграрної політики України,

Головного управління культури і

мистецтв КМДА провели у Києві

Всеукраїнський фестиваль моро�

зива. Захід був присвячений Між�

народному дню захисту дітей –

адже саме вони основні споживачі

і поціновувачі крижаної смакоти. 

На фестивалі були предста�

влені такі українські виробники:

ВАТ «Житомирський масло�

завод», ПП «Дригало», ТОВ «Ла�

сунка», ПГО АПВТ «Фірма Ла�

ска», ТОВ «Троянда», ТОВ «Три

ведмеді», ТОВ «Еліт», АТЗТ «Об�

ухівський молокозавод», ЗАТ

«Геркулес». Тож проблема вибору

перед відвідувачами постала у

всій своїй красі – адже все з'їсти

неможливо. Те саме різнобарв'я

спостерігалося і з культурною

програмою: фестиваль обслугову�

вали тридцять мистецьких колек�

тивів і виконавців. 

Всеукраїнський фестиваль мо�

розива існує з 2004 року, прохо�

дить щорічно. Джерело фінансу�

вання: кошти підприємств�уча�

сників фестивалю. Цьогоріч на

подію завітало близько 120 тис. ві�

двідувачів.

Крижаний фестиваль



ФІЛІЮ «Врадіївська» ТОВ СП

«НІБУЛОН» було створено у 1992

році – однією з перших підпри�

ємств компанії, які займаються

вирощуванням сільгоспкультур.

До 2000 року обробляли орендова�

ні  землі колишніх агроформувань

району. Після розпаювання 550

пайщиків здали в оренду госпо�

дарству близько 3 тис. га землі.

Філія знаходиться в районі ри�

зикованого землеробства – це

найвища точка на Миколаївщині,

район суховіїв. Традиційно у філії

вирощують зернові і технічні

культури, кукурудзу на зерно.

У поточному році під збирання

ранніх зернових підлягає 1,5 тис.

га – озимої пшениці, ярого і ози�

мого ячменю; 610 га кукурудзи на

зерно, 300 га соняшнику.

Цього року урожайність ран�

ніх зернових тут очікують високу.

Аби впоратися зі складними

кліматичними умовами, отриму�

ють лише високоякісні сорти в Лі�

діївському насіннєвому господар�

стві ТОВ СП «НІБУЛОН», що

господарює у сусідньому Доманів�

ському районі. Серед зернових

віддають перевагу здебільшого

сортам одеської селекції, в про�

сапних культурах – це різні гібри�

ди «Монсанто», «Піонер». 

Технікою цілком забезпечені,

тут найпотужніший серед микола�

ївських філій машинно�трактор�

ний парк, який постійно оновлю�

ється. Цією технікою спочатку об�

робляють поля південніших нібу�

лонівських філій, а також надають

послуги з обробітку ґрунту та зби�

рання зернових іншим господар�

ствам. Працюють на своїх полях

швидко, протягом 3�5 днів триває

увесь сезонний комплекс. Сусіди

навіть не встигають оговтатися,

кажуть працівники господарства,

як ми вже усе в полі зробили.

Постійно працюючих у філії

«Врадіївська» 50 чоловік, середній

вік яких не перевищує 30 років.

З 2004 року у філії директорує

Сергій Сакерін, який має за пле�

чима дві вищі освіти – агрономіч�

ну і економічну.

Цьогоріч  в області зріє хоро�

ший урожай зернових. На думку

фахівців, напруга зі збиранням

збіжжя буде серйозною, адже біль�

шість статистичної техніки в ін�

ших господарствах існує лише на

папері. Отже, нібулонівці, як то

кажуть, незабаром працюватимуть

«за сімох». 

Під опікою філії «Врадіївська»,

як і скрізь у компанії, знаходиться

соціальна сфера населених пунк�

тів, де мешкають пайщики.

Це, власне – 5 сільських рад у 5

населених пунктах. Допомагають

5 школам – що за нібулонівськи�

ми традиціями полягає у ком�

п'ютеризації і облаштуванні побу�

тової сфери. 

У філії, як і в цілому у ТОВ СП

«НІБУЛОН» , збільшено розмір

орендної плати. Отже, власники

землі можуть бути упевнені, що

компанія забезпечить розрахунок

за паї до 1 вересня у зручній для

людей формі. Лідери інакше не

поводяться.

Підготувала Олена Артемова

15. Відсутність документів

про безпеку та якість на вироб�

ничу закваску. 

16. Відсутні графіки робо�

ти бактерицидних ламп. 

17. Не проводиться облік

скляних предметів в основних

виробничих приміщеннях. 

18. При використанні де�

зинфекційних засобів розробка

та наявність на робочих місцях

інструкцій не завжди прово�

диться відповідно до настанов

застосування. Також не забез�

печено дотримання правил ви�

користання, ведення належної

документації  – «журналів» –

формальне. Відсутність актів

виконаних робіт, експертних

висновків або результатів про�

ведення лабораторних дослі�

джень. Контроль використання

послаблений, ефективність –

сумнівна, оскільки припуска�

ється використання розчину

хлорного вапна, який не дозво�

лений МОЗ України для вико�

ристання на підприємствах

харчової промисловості. До

того ж, розчин знаходиться у

відкритих, не захищених від

світла ємностях.

19. Не виключена небезпе�

ка при використанні хімічних

речовин.

20. Медична аптечка для

працівників примітивна. 

21. Не забезпечена достат�

ня кількість мірних засобів, пе�

ревірених та маркованих відпо�

відним чином. 

22. Відсутні затверджені

керівництвом нормативи вида�

чі санітарного та спеціального

одягу, взуття, засобів індивіду�

ального захисту. 

23. Не передбачені трапи�

ки та гігієнічні килимки в ду�

шових, в кімнатах для переодя�

гання. 

24. Деякі виробничі примі�

щення потребують капітально�

го ремонту. 

25. Підлягає сумніву ефек�

тивність та якість проведення

дезінсекційних, дератизацій�

них заходів. 

26. В актах інспектування

відсутні суттєві порушення ве�

теринарно�санітарних вимог,

не визначаються рекомендації

щодо посилення контролю з

боку офіційного лікаря. 

27. Не завжди в товарно�

транспортних накладних про�

ставляється час завантаження

молоковоза в господарствах та

пунктах прийомки молока. 

28. Акти на списання мо�

лока виписані не на всі випад�

ки згідно з амбулаторним жур�

налом, не витримуються термі�

ни виведення ветпрепаратів згі�

дно з настановами з викори�

стання. 

* * *

ОТ ТАКІ пункти, які треба

обов'язково враховувати в най�

ближчій перспективі. Інакше

на наших молочних виробни�

ків спіткає участь угорських

колег, де більшість молокоза�

водів забили дерев'яними дош�

ками.

На часі будівництво нових су$

часних комплексів з прийман$

ня та зберігання зерна. Третій

рік поспіль на Миколаївщині

ТОВ «Агрокомбінат «Врадіїв$

ський» за 2 місяці будує та

вводить в експлуатацію сило$

си загальною ємністю 10

тис.тонн. А ще одна амери$

канська сушарка «Метьюс»

дасть змогу сушити тут  2

тис.тонн кукурудзи за добу.

МИКОЛАЇВЩИНА хоч і є зоною

ризикованого землеробства, про�

те виробництво зернових тут є

традиційною справою. У Врадіїв�

ському і прилеглих районах селя�

ни навчилися отримувати непога�

ні врожаї зернових, тому в радіусі

70 км довкола «Врадіївського»

розташувалося 7 потужних елева�

торів. Треба визнати, що конку�

ренція тут доволі сувора. З огляду

на розміри складських ємностей,

то є і більші за ТОВ «Агрокомбінат

«Врадіївський». Але за технологі�

єю, якістю робіт і обсягом пере�

робки цей – серед лідерів. Тому

зерно надходить сюди від агрови�

робників в радіусі 150 км, у тому

числі з Одеської, Черкаської та Кі�

ровоградської областей.

ТОВ «Агрокомбінат «Врадіїв�

ський» створений ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН» у 1993 році на базі районно�

го комбікормового заводу. Це було

типове підприємство, побудоване

1976 року, яке мало 5 складів та 1

елеватор, що сумарно становило

ємність 14 тис. тонн. Виробничі

потужності заводу становили 22

тис. тонн комбікорму за рік.

Поступово тваринництво на

прилеглих територіях занепадало,

тому завод було переоснащено і

перепрофільовано на комплекс з

приймання та зберігання зерна.

Водночас комбікормове вироб�

ництво на підприємстві зберегли:

тут щороку виготовляють цю про�

дукцію для чотирьох нібулонів�

ських філій, які утримують ВРХ і

свиней. Тваринництво розви�

вається, тому в господарстві пере�

конані, що незабаром комбікор�

мове виробництво повернеться до

своїх колишніх потужностей.

Будівництво нових силосів для

зберігання зерна і нового сушиль�

ного комплексу почали у 2006

році. Відтоді щороку вводять в ек�

сплуатацію по три силоси загаль�

ною місткістю 10 тисяч тонн. Тер�

мін будівництва традиційно швид�

кий  для НІБУЛОНу і майже фан�

тастичний для невтаємничених –

від першого ковша ґрунту до за�

кладання першого зерна прохо�

дить лише 2 місяці. Станом на

1 червня елеватор має обсяг 33 ти�

сячі тонн. Проте 15 травня буді�

вельна техніка «зайшла» на тери�

торію, і під новий урожай�2008

ємність становитиме близько 43

тис. тонн. Завдяки компактній за�

будові місця для подальшого роз�

ширення потужностей вистачає,

тому в планах подальше розши�

рення будівництва.

Але на першому місці за рин�

кових умов була і залишається

якість зерна. Особливо, коли

йдеться про кукурудзу, яка порів�

няно з колосовими вимагає суттє�

во більших  часо� і енерговитрат.

Новий сушильний комплекс аме�

риканської фірми «Метьюс» по�

тужністю  1 тис. тонн за добу за три

роки роботи довів, що кращої яко�

сті зерна, ніж у ТОВ «Агрокомбі�

нат «Врадіївський», годі шукати. 

Паралельно з зведенням нових

силосів встановлюється і амери�

канська сушарка, яка з 1 липня

матиме можливість сушити 2 тис.

тонн кукурудзи за добу. Лаборато�

рію оснащено, як і у всіх підпри�

ємствах НІБУЛОНу: тут є дуже до�

роге сучасне обладнання, яке дає

змогу швидко і якісно робити ана�

ліз якості зерна.

На підприємстві постійно

працює 80 чоловік. Середній вік

робітників – близько 30 років, за�

робітна плата і соціальний пакет –

такі самі, як у цілому по ТОВ СП

«НІБУЛОН».

Роман Андрейків очолює

підприємство з 1 квітня 2003, до

того працював тут начальником

дільниці. На якість зерна, яке

надходить від сільгоспвиробни�

ків, він не скаржиться. А про ви�

готовлену на підприємстві про�

дукцію говорить з гордістю. От

тільки вигляд має стомлений, як і

решта працівників – роботи над�

то багато. 

Зараз підприємство активно

вивозить наявне зерно і паралель�

но проводить комплекс підготов�

чих робіт для прийняття нового

врожаю. Не варто забувати про бу�

дівництво, яке триває паралельно і

також має вкластися у визначені

терміни.

За усю історію існування під�

приємства, згадують старожили,

це перший рік, коли люди пра�

цюють в такому шаленому темпі.

Часу занадто мало, а обсяг робо�

ти надто великий. І хоча нібуло�

нівські робітники, як тепер ка�

жуть, вмотивовані, але ж людські

можливості не безкінечні. Тут

зроблять усе можливе і неможли�

ве, щоб витримати технологічні

вимоги щодо виготовлення зер�

на належних для світового ринку

кондицій, але дуже сподівають�

ся, що такого катаклізму з урядо�

вим втручанням більше не пов�

ториться.
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Щороку – плюс 10 тисяч тонн

Врадіївські керівники$нібулонівці Роман АНДРЕЙКІВ і Сергій САКЕРІН

Врадіївка – успішне
ризиковане землеробство



Цього року в Україні
очікується добрий уро�

жай. Як Ви оцінюєте готов�
ність держави до нього? 
– Коли ми говоримо про успіх

сільського господарства в Ук�

раїні, маємо розуміти, що його

забезпечує не тільки держава,

а й сільгоспвиробник через ви�

користання сучасних аграрних

технологій. Потужність компа�

ній, які пропонують такі тех�

нології, адаптують їх до наших

умов і забезпечують їх подаль�

ший супровід в Україні, буде

одним із важливих чинників

розвитку. Йдеться про кіль�

кість таких компаній, їхню

структуру і розгалуженість, фі�

нансові можливості і перелік

реальних послуг. 

Щодо «АМАКО», то з

огляду на склад фахівців і на

фінансові можливості компа�

нії, ми відповідаємо усім вимо�

гам, які висуває час і українсь�

кі сільгоспвиробники. 

Філософія нашої компанії:

«технології, які приносять гро�

ші». Ми працюємо не заради

того, щоб комусь щось прода�

ти. Україна дуже велика – 34

млн. га орних земель потребу�

ють різних технологій. Адже

рівень опадів, сонячних днів,

ландшафт території, розмір

полів, родючість ґрунту різні.

Тому ми намагаємося підібра�

ти оптимальні технології для

усіх культур, які сьогодні куль�

тивуються на території Украї�

ни. Ми є справжньою агротех�

нологічною компанією. Крім

того, ми компанія інновацій�

на, тому що ніколи не пропо�

нуємо партнерам технології

«вчорашнього дня». Все це дає

нам підстави зберігати лідер�

ство на вітчизняному ринку.

Сьогодні у світі підприєм�

ства, які виробляють не лише

техніку, а й складові аграрних

технологій, через величезний

попит дуже перевантажені.

Якщо ще на початок року пе�

ріод від замовлення на заводі

до відвантаження становив 3�4

тижні, то сьогодні він збіль�

шився до 5�6 місяців. Ми очі�

куємо, що до кінця року цей

період збільшиться до 10�12

місяців. 

Інший негативний момент

– заводи не в змозі відправити

нам усі необхідні обсяги техні�

ки та технологій, тому що вони

не очікували на такий попит.

Нещодавні переговори із заво�

дом�виробником сівалок для

кукурудзи показали, що під�

приємство може поставити

нам лише 20% від потрібних

обсягів на наступний рік. Ви�

ходом із такої ситуації вбача�

ється диверсифікація поста�

вок. Якщо раніше ми спів�

працювали, наприклад, з од�

ним виробником того чи ін�

шого обладнання, то тепер бу�

демо залучати ще двох�трьох,

також першокласних. 

Але якщо розглядати си�

туацію у глобальному масшта�

бі, то й це не вирішить пробле�

му. На мою думку, сьогодні

єдиний шлях гарантування

своєчасної наявності складо�

вих аграрних технологій – це

налагодити їх випуск в Украї�

ні. Насамперед це стосується

комплексу обладнання для

зерновиробництва.

Чи не з цим пов'язаний
новий напрям діяльно�

сті компанії – обладнання зі
зберігання і сушіння зерна?
– Цього року вислів «не те, що

в полі, а те, що в коморі» буде

надзвичайно актуальним. На

сьогодні в Україні ефективних

сушарок та зерносховищ налі�

чується на об'єм зерна близько

18�20 млн. тонн. Для очікува�

ного урожаю у 40 млн. тонн –

це дуже мало. Відомо, що для

того, аби збирати зерно висо�

кої якості, його треба забира�

ти з поля з вологістю 22�24% і

вже потім доводити до волого�

сті 13�15%. Тож надзвичайно
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Віталій Скоцик:

«Українська агропродукція
має цінність не тільки
на внутрішньому ринку»
ІНТЕРВ’Ю На виставці завжди багато новинок. Проте прагматичну людину передусім цікавлять не
перспективні розробки, а вже існуючі технології та техніка, які зарекомендували себе у полі. Якщо ж
такий прагматик довіряє новому, то лише від компаній з бездоганною репутацією. Компанія «АМАКО»
належить саме до їх числа і добре знана серед вітчизняних аграріїв. В основу її роботи покладено
принцип «Лідерство через інновації». Тому «АМАКО» завжди демонструє комплексний підхід до
агровиробництва, постачає найкращу світову техніку і запроваджує технології, які реально працюють і
приносять гроші. Пропонуємо вашій увазі інтерв'ю з генеральним директором компанії «АМАКО»
Віталієм Скоциком, яке відбулось під час роботи XX Міжнародної виставки�ярмарку «Агро�2008».

Віталію Євстафійовичу, 16 трав�
ня Україна вступила до Світової

організації торгівлі. Які, на Ваш погляд,
перспективи отримала країна від такого
кроку?
– Вступ до СОТ має вплив в цілому на

економіку України. 

Для постачальників, наприклад, дуже

важливим є питання митних ставок.

З 16 травня знижено ставки на складові

аграрних технологій. Серед них: знижен�

ня ввізної ставки мита на трактори і

ґрунтообробну техніку з десяти відсотків

до нуля. Це дало змогу й нашій компанії

відповідним чином знизити ціни на таку

продукцію. 

Для цукровиків, які зараз відчувають

певні труднощі, дуже важливо те, що мито

на насіння знизилося з 20 євро за кіло�

грам до 5% від його вартості. Тобто, це дає

можливість дещо покращити стан справ у

цукровій галузі. 

І дуже добре, що ці ставки почали

працювати саме з цієї дати, а не з від�

строчкою, як це давав змогу зробити про�

токол вступу. 

Але найголовніше, мабуть, те, що ук�

раїнські сільгоспвиробники насправді від�

чули, що продукція, яку вони виробля�

ють, має цінність не тільки на внутріш�

ньому ринку.

Віталій СКОЦИК

«AMAKO» – назва�скорочення (від Аmerican
Machinery Company) – це частина великої гру�
пи компаній, яка працює в різних частинах сві�
ту. Зокрема – в США, на Середньому Сході, в
Африці та Європі. Компанія представляє все�
світньо відомих виробників сільгосптехніки,
обладнання, насіння, добрив та засобів захи�
сту рослин. Вона також має власні заводи, що
виробляють сільськогосподарську техніку.  
Серед пропозицій компанії – сучасні технології
з вирощування сільськогосподарських куль�
тур, найновіша техніка, що комплексно обслу�
говується, широкий асортимент запчастин, ма�
стильних матеріалів, технічних рідин. І для ро�

боти з новою технікою та застосування передо�
вих технологій компанія готує для замовників
кваліфікованих спеціалістів. 
«АМАКО» пропонує системи точного земле�
робства, розробку технологічних карт для різ�
них культур із гарантованим рівнем рентабель�
ності, високоякісне насіння та мікродобрива,
засоби захисту рослин. 
У галузі тваринництва широко представлені
обладнання для свинокомплексів, молочного
скотарства та птахівництва, насіннєві комбікор�
мові заводи. Крім того – млини і обладнання
для переміщення, зберігання та переробки зер�
на, системи зрошення та внесення добрив тощо. 

ДОВІДКА

Хиткий статус ТПР
Комітет з питань економічної
політики рекомендує парла�
менту прийняти за основу про�
ект закону «Про внесення змін
до деяких законів України
щодо стимулювання розвитку
регіонів». Законопроект №2333
визначає основні правові заса�
ди створення та функціонуван�
ня територій пріоритетного ро�
звитку (ТПР).
Відповідно до проекту, статус
території пріоритетного ро�
звитку надається Верховною
Радою України шляхом прий�
няття окремого закону за по�
данням Кабінету Міністрів після
результатів моніторингу со�
ціально�економічного стану
районів та міст обласного зна�
чення.
Як повідомляє Інформаційне
управління Верховної Ради, на
засіданні Комітету зазначало�
ся, що законопроект містить
положення про умови прова�
дження господарської діяль�
ності на територіях пріоритет�
ного розвитку, вимоги до про�
ведення експертизи інвести�
ційних проектів, порядок їх
розгляду та реєстрації. Перед�
бачено й контроль за дотри�
манням суб'єктами господарю�
вання умов виконання зо�
бов'язань щодо реалізації ін�
вестиційних проектів.
Народні депутати акцентували
й на тому, що статус території
пріоритетного розвитку може
бути скасовано парламентом
за поданням Кабінету Міні�
стрів до закінчення строку,
«якщо протягом трьох років з
моменту її створення не роз�
почато реалізацію жодного ін�
вестиційного проекту або за
результатами проведеного
аналізу наслідки реалізації
суб'єктом господарювання ін�
вестиційного проекту на тери�
торії пріоритетного розвитку є
негативними».

Депутати підтримали
мораторій 
на рекреаційні землі
У Верховній Раді зареєстровано
проект Постанови «Про прий�
няття за основу проекту Закону
України про мораторій на змі�
ну цільового призначення зе�
мельних ділянок рекреаційного
призначення в містах та інших
населених пунктах» (№2443/П
від 12 червня ц.р.).
Законопроект передбачає вве�
сти мораторій строком на 5 ро�
ків на зміну цільового призна�
чення земельних ділянок об'єк�
тів благоустрою усіх форм
власності, що мають рекреа�
ційне призначення і розташо�
вані в містах та інших населе�
них пунктах, таких як зелені
зони та об'єкти фізичної куль�
тури і спорту, в тому числі ста�
діони, спортивні та дитячі май�
данчики.

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ



актуальним стає питання наявно�

сті сучасних зерносушарок і зер�

носховищ. 

Компанія «АМАКО» визначи�

ла для себе цю галузь як окремий

стратегічний напрям. Загалом

тема розвитку вітчизняного зер�

нового ринку надзвичайно акту�

альна і цікава, тому потребує

окремої розповіді. Наразі можу

сказати, що сьогодні ми запуска�

ємо 17 пробних проектів.

Головним напрямом ді�
яльності «АМАКО» зав�

жди було рослинництво. Проте
не так давно компанія взялася
за тваринництво…  
– Ми впевнені в тому, що тварин�

ницька галузь в Україні відроджу�

ватиметься. 

Сучасний стан справ тут дале�

ко незадовільний. Ви знаєте, що

сьогодні молока товарної якості,

яке б відповідало світовим стан�

дартам, у нас майже не виро�

бляється. Близько 20% його може

йти на технічні потреби. Однак

молокопереробна галузь сама по

собі дуже приваблива для інозем�

них інвесторів. На перешкоді сто�

їть відсутність сировинної бази.

Наразі ми запускаємо в Україні

три пілотні проекти молочното�

варних ферм, які мають запра�

цювати до кінця цього року. До

речі, на одному зі стендів нашої

компанії представлене високотех�

нологічне обладнання для птахів�

ництва, тваринництва, за допо�

могою якого можна отримувати

продукцію, що відповідатиме сві�

товим стандартам.

Урожаї, вирощені госпо�
дарствами завдяки впро�

вадженим технологіям від ком�
панії «АМАКО», дають сталі
прибутки. А чим ви можете до�
помогти підприємцю на старті
його бізнесу? 
– Сьогодні проекти, які ми про�

понуємо сільгоспвиробникам, на

90% ідуть за програмами кредиту і

лізингу. Зі свого боку компанія

«АМАКО» додатково підтримує

сільгоспвиробника. Наприклад,

«розкидаємо» оплату за складові

аграрних технологій, що ми їх

пропонуємо, до кінця року – щоб

не було додаткового навантажен�

ня під час посівної. Тобто наразі

наша підтримка – це комбінація

власне програм компанії, лізингу

і кредиту. На жаль, останнім ча�

сом є проблема з фінансуванням

– ви знаєте, що чотири тижні

банки фактично не видавали кре�

дитів аграріям. Але лізингові ком�

панії, в першу чергу з іноземним

капіталом, своїх обсягів не скоро�

тили. Наразі ми пропонуємо лі�

зингові схеми на 3�5 років з 10�

20�відсотковою передоплатою

(залежно від складових агротех�

нологій) та загальним подорож�

чанням техніки (обладнання) на

7,2% на рік.

Взагалі�то застосовувати наші

технології можна починати з будь�

якої площі. До речі, найцікавіше

саме з тими, з ким ми починаємо

працювати «з нуля». У кого сьо�

годні, скажімо, 250 га, але з чиїх

господарств ми спільно за три

роки зробимо п'ять або сім тисяч

гектарів землі. Це абсолютно ре�

ально. 

Як на Вашу думку, чи є
обґрунтованим скасуван�

ня мораторію на продаж сіль�
госпземель? 

– Зняття мораторію є необхід�

ним для України. Ми повинні

зрозуміти: ми не розвинені у ма�

шинобудуванні, в електроніці

тощо, але ми найсильніші у

сільському господарстві. 

Є дві речі, на які орієнтується

світ – це енергетична і продо�

вольча безпека. Ми – та країна,

яка може відігравати визначальну

роль у світі щодо продовольчої

безпеки. 

Сільськогосподарська земля –

це те, що лежить у нас під нога�

ми. Водночас земля має не тільки

вважатися товаром, але й рухати�

ся як товар, наприклад, іти в за�

ставу. Проте для цього потрібна

законодавча підтримка у вигляді

змін до Земельного Кодексу. 

Також, на мою думку, необхід�

не створення державного земель�

ного банку. Наприклад, підпри�

ємець взяв кошти в комерційно�

му банку під заставу землі, але не

зміг їх повернути. Зрозуміло, що

земля переходить у власність бан�

ку. Банк її реалізовує. Проте пе�

рейматися, що буде з цією зем�

лею далі – це не функції комер�

ційного банку. 

Натомість, земельний банк

міг би компенсувати комерційно�

му втрачені останнім кошти, а зе�

мля переходила б у власність дер�

жавного земельного банку. Таким

чином держава гарантує, що пев�

ний обсяг земель залишиться

землями сільськогосподарського

призначення. Далі ця земля або

продається, або здається в орен�

ду, в тому числі й колишньому її

власникові. При цьому земель�

ний банк має слідкувати за цільо�

вим і ефективним використанням

сільгоспземель. 

Якщо ж такої структури не

створити, будь�які заяви про ри�

нок землі в Україні залишати�

муться гаслами. 

Спілкувався Павло Мороз
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Кабмін обіцяє зміни
Уряд ухвалив рішення про
збільшення фінансування Аг�
рарного фонду з Державного
бюджету України в зв'язку з очі�
куванням цього року великого
врожаю. Про це заявила
прем'єр�міністр України Юлія
Тимошенко на прес�конферен�
ції за підсумками засідання
Кабміну, йдеться на урядовому
порталі.
За її словами, це дасть змогу
утримати ціну на зерно і не до�
пустити виникнення надлишків
продукції. Окрім того, за сло�
вами прем'єр�міністра України,
ухвалено рішення про закупі�
влю через Аграрний фонд
500 тис. тонн надлишків зерна
за 1251 грн. за тонну. 
Прем'єр�міністр також повідо�
мила, що Уряд прийняв рішен�
ня про державне дотування по�
сівів цукрових буряків на рівні
750 грн. за 1 га. 
Окрім того, за словами глави
уряду, прийнято рішення про
100% компенсацію кредитів
для підприємств тваринництва,
зокрема, для вирощування ве�
ликої рогатої худоби. 

Українське м'ясо
просуватиме 
в Європу МінАП
Міністерство аграрної політики
видало наказ №289/69 від
12 травня ц.р. «Про створення
Робочої групи з координації
дій щодо просування вітчизня�
ної продукції тваринного похо�
дження на ринку Європейсько�
го Союзу». Ця робоча група є
постійно діючим консультатив�
но�дорадчим органом при Мі�
ністерстві аграрної політики,
утвореним для прискорення
просування української про�
дукції тваринного походження
на зовнішні ринки збуту, коор�
динації роботи українських під�
приємств, зацікавлених в роз�
ширенні експортних ринків, за�
лучення експертів до перего�
ворного процесу для захисту
позицій українських товарови�
робників на зовнішніх ринках.
Основними її завданнями є:
– фахова та консультаційна
підтримка переговорного про�
цесу щодо експорту українсь�
кої продукції тваринного похо�
дження на ринки Європейсько�
го Союзу;
– інформування підприємств�
виробників щодо перебігу пе�
реговорного процесу та пер�
спектив розширення ринків
збуту;
– інформування підприємств�
виробників щодо кроків, які
необхідно здійснити на корпо�
ративному рівні для отримання
дозволів на експорт до країн�
членів ЄС;
– узагальнення досвіду інших
країн та використання цього
досвіду на державному та кор�
поративному рівні.



Андрій МАРТИН

Що каже закон?
ЦИВІЛЬНИМ кодексом України

(стаття 413) передбачено, що

власник земельної ділянки (далі

– ділянка) має право надати її в

користування іншій особі для бу�

дівництва промислових, побуто�

вих, соціально�культурних, жит�

лових та інших споруд і будівель.

Це право, що, як і емфітевзис та

сервітут, належить до речових

прав на чуже майно, має назву су�

перфіцій і може виникати на під�

ставі договору або заповіту.

Суперфіцій має істотні від�

мінності від звичайного права

оренди. Наприклад, право кори�

стування ділянкою, наданою для

забудови, може бути відчужене

(продане) землекористувачем

третій особі або передаватися у

порядку спадкування. Суперфі�

цій може бути встановлено на

визначений або на невизначений

строк, в той час, як термін орен�

ди, відповідно до законодавства,

не може перевищувати 50 років.

Власник ділянки, наданої для

забудови, має право на одержан�

ня плати за користування нею.

При цьому можна окремо виділи�

ти одноразову плату за безпосе�

реднє встановлення суперфіцію

та систематичну оплату за кори�

стування ним. Крім того, якщо на

ділянці збудовані промислові

об'єкти, договором суперфіцію

може бути передбачено право

власника ділянки на одержання

частки від доходу землекористу�

вача.

Власник ділянки зберігає пра�

во володіти, користуватися нею в

обсязі, встановленому договором

із землекористувачем. Перехід

права власності на ділянку до ін�

шої особи не впливає на обсяг

права власника будівлі щодо ко�

ристування ділянкою. При укла�

данні договору суперфіцію ділян�

ка з користування, володіння і

розпорядження власника не ви�

лучається. Разом з тим, право

тимчасового користування зе�

млею власник передає за плату

іншій особі, що породжує між

ними земельні й цивільні право�

відносини.

Землекористувач одержує

право користуватися ділянкою в

обсязі, встановленому договором.

Але, на відміну від договору орен�

ди землі, для якого постановою

Кабінету Міністрів України від

03.03.2004 № 220 встановлена ти�

пова форма договору, форма до�

говору суперфіцію не унормова�

на, а тому він може бути укладе�

ний у довільній письмовій формі

на розсуд сторін із дотриманням

істотних умов господарського до�

говору відповідно до цивільного

законодавства.

Особливо важливим є те, що

землекористувач одержує право

власності на будівлі (споруди),

споруджені на ділянці, переданій

йому для забудови. В свою чергу,

особа, до якої перейшло право

власності на будівлі (споруди),

набуває право користування ді�

лянкою на тих само умовах і в

тому ж обсязі, що й попередній

власник будівлі (споруди).

Цивільний кодекс вказує, що

землекористувач зобов'язаний

вносити плату за користування

ділянкою, наданою йому для за�

будови, а також інші платежі,

встановлені законом. Оскільки,

відповідно до Закону України

«Про плату за землю», суб'єктом

плати за землю (платником) є

власник ділянки, земельної част�

ки (паю) і землекористувач, влас�

ник суперфіцію може розглядати�

ся як платник земельного подат�

ку. Водночас, договором суперфі�

цію може бути передбачена окре�

ма компенсація користувачем

розміру земельного податку влас�

нику, який сплачуватиме його від

свого імені.

Принциповою умовою дого�

вору суперфіцію є те, що земле�

користувач зобов'язаний викори�

стовувати ділянку відповідно до її

цільового призначення. Тобто,

якщо цільове призначення ділян�

ки не допускає здійснення на ній

того чи того будівництва, договір

суперфіцію щодо неї укладатися

не може. Власник ділянки, відпо�

відно, має спершу змінити її ці�

льове призначення, а вже потім

надавати іншій особі право забу�

дови.

Припинення права користу�

вання ділянкою для забудови (су�

перфіцію) відбувається у разі: 

– поєднання в одній особі

власника земельної ділянки та зе�

млекористувача; 

– спливу строку права кори�

стування; 

– відмови землекористувача

від права користування; 

– невикористання земельної

ділянки для забудови протягом

трьох років поспіль.

Також передбачено можли�

вість припинення суперфіцію за

рішенням суду в інших випадках,

встановлених законом.

У разі припинення права ко�

ристування ділянкою, на якій

була споруджена будівля (спору�

да), власник ділянки та власник

цієї будівлі (споруди) визначають

правові наслідки такого припи�

нення. Якщо ж між ними не буде

досягнуто домовленості, власник

ділянки має право вимагати від

власника будівлі (споруди) її зне�

сення та приведення ділянки до

стану, в якому вона була до на�

дання її у користування.

Цікаво те, що якщо знесення

будівлі (споруди), яка розміщена

на ділянці, заборонено законом

(наприклад, житлового будинку,

пам'ятки історії та культури тощо)

або якщо воно є недоцільним у

зв'язку з явним перевищенням

вартості будівлі (споруди) порів�

няно з вартістю ділянки, суд може

з урахуванням підстав припинен�

ня права користування ділянкою

постановити рішення про викуп

власником будівлі (споруди) ді�

лянки, на якій вона розміщена,

або, навпаки, про викуп власни�

ком земельної ділянки будівлі

(споруди). Крім того, суд може

визначити умови користування

ділянкою власником будівлі (спо�

руди) на новий строк.

Цікаві нюанси
ВІДПОВІДНО до Положення

про порядок надання дозволу на

виконання будівельних робіт, що

затверджене наказом Держбуду

України від 05.12.2000 № 273, для

одержання такого дозволу забу�

довник повинен подати до ін�

спекції державного архітектурно�

будівельного контролю серед ін�

шого, документ, що посвідчує

право власності забудовника чи

право користування ділянкою, на

якій буде розміщено об'єкт місто�

будування. Таким документом,

що посвідчує право користуван�

ня ділянкою, повною мірою може

вважатися договір суперфіцію.

Цей договір має обов'язково

містити положення про передба�

чуване призначення запланова�

них на ділянці об'єктів. Крім

того, задля захисту інтересів влас�

ника землі договір може зо�

бов'язувати користувача землі до

початку виконання будівельних

робіт погодити проект будівниц�

тва з власником ділянки.

Важливою обставиною є й те,

що законодавство не передбачає

встановлення суперфіцію для ча�

стини ділянки. А тому, якщо бу�

дівництво планується лише на ча�

стині ділянки, цю частину слід

відвести за проектом землеу�

строю, тобто, по суті, створити дві

нові ділянки, розділивши наявну.

У процесі відведення можна та�

кож, за потреби, змінити цільове

призначення потрібної ділянки.

При укладенні договору су�

перфіцію необхідно вирішити

питання про розробку технічної

документації  із землеустрою

щодо встановлення в натурі (на

місцевості) меж ділянки, яка пе�

редається у користування. Наяв�

ність акта встановлення меж ді�

лянки в натурі (на місцевості),

так само як і кадастровий план

ділянки, слід розглядати як не�

від'ємну складову договору су�

перфіцію, що надалі дасть змогу

уникнути «межових» спорів та

непорозумінь.

На державних 
та комунальних
землях
ДОСИТЬ цікавою проблемою є

можливість передачі під забудову

на праві суперфіцію ділянок дер�

жавної та комунальної власності.

Як відомо, право власності на ко�

мунальні землі територіальних

громад реалізують органи місце�

вого самоврядування, а право

державної власності на землю на�

бувається і реалізується державою

в особі Кабінету Міністрів Украї�

ни, Ради міністрів АР Крим,

обласних, Київської та Севасто�

польської міських, районних дер�

жавних адміністрацій, державних

органів приватизації, централь�

ного органу виконавчої влади з

питань земельних ресурсів, від�

повідно до закону.

Чинне законодавство не мі�

стить жодної норми, яка прямо

забороняла б органам місцевого

самоврядування та місцевим дер�

жавним адміністраціям надавати

ділянки під забудову на праві су�

перфіцію. А те, що не забороне�

но, очевидно, може вважатися

дозволеним.

«Привабливість» суперфіцію

за таких умов визначається тим,

що його реалізація, на відміну від

продажу ділянок державної та ко�

мунальної власності або права на

їх оренду, є значно менш «зарегу�

льованою» і  не передбачає

обов'язковості конкурентної про�

цедури відчуження цього права

(приміром, на аукціоні). При

цьому право суперфіцію може

мати свою ринкову вартість, що

визначається шляхом проведення

експертної грошової оцінки пра�

ва користування земельною ді�

лянкою.

Звичайно, ділянка, що пере�

дається у суперфіціарне користу�

вання, має бути спершу відведе�

на і, за рішенням відповідного

органу, одержати відповідне ці�

льове призначення.

Практика укладання догово�

рів суперфіцію щодо земель дер�

жавної та комунальної власності
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Андрій МАРТИН,

кандидат економічних наук,
завкафедрою землевпорядного
проектування Національного
аграрного університету

ПРАВОЧИН До першочергових завдань, які слід вирішити, започатковуючи або розвиваючи будь�яку
серйозну виробничу діяльність, належить одержання на праві власності або користування земельної
ділянки, на якій розміщуватимуться виробничі потужності, відповідні будівлі та споруди,
інфраструктура тощо. При цьому, мало хто знає, що, крім традиційного придбання землі у власність
або взяття її в оренду, чинне законодавство дозволяє користуватися чужими земельними ділянками
для забудови із застосуванням досить цікавого речового права – права суперфіцію.

Суперфіцій, 
або Будівництво на чужій землі

Суперфіцій має істотні
відмінності від
звичайного права
оренди. Наприклад,
право користування
ділянкою, наданою для
забудови, може бути
відчужене (продане)
землекористувачем
третій особі або
передаватися у порядку
спадкування. 



в Україні, хоча й дуже обмежена і диску�

сійна, але існує. 

Головна проблема –
державна 
реєстрація
ЗАКОНОМ України «Про державну реє�

страцію речових прав на нерухоме майно і

їх обмежень» встановлено обов'язковість

державної реєстрації права забудови ділян�

ки (суперфіцію) у Державному реєстрі ре�

чових прав на нерухоме майно і їх обме�

жень. Фактично, право суперфіцію вини�

кає після державної реєстрації відповідного

договору і починати забудову ділянки мож�

на лише з цього моменту. Однак згаданий

Закон, попри те, що прийнятий він був ще

у 2004 році, дотепер «не працює» – згідно з

його положеннями, порядок ведення Дер�

жавного реєстру прав має встановлюватися

Кабінетом Міністрів, а урядом відповідна

постанова не затверджена. Разом з тим, за�

раз діє Тимчасовий порядок ведення дер�

жавного реєстру земель, що затверджений

наказом Держкомзему України від 2 липня

2003 року № 174. Відповідно до цього нака�

зу, до Державного реєстру земель вносяться

відомості лише про право власності на зем�

лю, право постійного користування землею

та договори оренди землі.

Таким чином, власник землі та супер�

фіціарій (власник суперфіцію), уклавши

договір, стикаються з проблемою його дер�

жавної реєстрації, без якої він не може на�

бути законної сили. Інформація щодо су�

перфіцію має бути подана реєстратору для

внесення у реєстр прав, але фактично такі

відомості нині вносити нікуди. Єдиний по�

рівняно припустимий спосіб зареєструвати

укладений договір суперфіцію – внести ві�

домості про нього до Державного реєстру

земель у розділ обмежень права власності

на землю реєстраційної картки ділянки (як

обтяження ділянки суперфіцієм).

Незважаючи на відсутність у законо�

давстві вимог щодо обов'язковості нотарі�

ального посвідчення договору суперфіцію,

більшість практиків схильні вважати таке

посвідчення доцільним, адже воно поси�

лює легітимність угоди і мінімізує ризики

невизнання договору однією зі сторін.

На службі агробізнесу
ВЕЛИКОТОВАРНЕ сільськогосподарське

виробництво потребує наявності відповід�

них будівель та споруд, що забезпечують

технологічний процес виробництва сільсь�

когосподарської продукції, її первинну об�

робку, зберігання та підготовку до реаліза�

ції. До таких будівель і споруд належать

машинно�тракторні станції, корівники,

стайні, свинарники, кошари, кінні заводи,

розплідники, птахофабрики, зерносхови�

ща, склади та надвірні будівлі, підвали, ви�

нокурні, теплиці, сільськогосподарські си�

лоси, будівлі рибного господарства, звірів�

ництва тощо.

Використання права забудови чужих

ділянок буде корисним у тих випадках,

коли розмістити необхідну споруду на

власній ділянці з тих чи інших причин

неможливо, але поблизу є ділянки інших

власників із прийнятним цільовим приз�

наченням, які допускають відповідне вну�

трігосподарське будівництво і можуть бути

використані для реконструкції наявних

або будівництва нових сільськогосподар�

ських будівель та споруд. 

Істотно менша, порівняно з орендою,

правова зарегульованість суперфіцію дає

змогу власнику ділянки та зацікавленому

у її забудові сільськогосподарському това�

ровиробникові набагато гнучкіше вибудо�

вувати свої взаємовідносини. 

АГРОПРОФІ

№ 22 [035] 20 червня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 11 ПРАВО

Юрій ЛАВРЕШИН, 

голова податкової 

практики МЮК 

«Александров та Партнери»:

– НА ПЕРШИЙ погляд, супер�
фіцій – це різновид звичного
для нас договору оренди ді�
лянки. Але тут є низка відмін�
ностей, які роблять суперфіцій
окремим і доволі цікавим ін�
струментом.
Так, скажімо, передання ділян�
ки в суборенду можливе лише
за попереднім погодженням з
власником ділянки. При супер�
фіції ж маємо більш гнучкий
інструмент розпорядження зе�
млекористувачем належним
йому майновим правом – пра�

во користування ділянкою, наданою для забудо�
ви згідно з договором суперфіцію, може бути
відчужене землекористувачем або передане в
порядку спадкування.
При цьому суперфіцій порівняно з орендою
встановлює більше гарантій для нового влас�
ника будівель (споруд), які розташовані на ді�
лянці, що перебуває в суперфіції. Так, до но�
вого власника будівель (споруд) переходять
всі права щодо користування ділянкою на
умовах договору суперфіцію, який було укла�
дено попереднім власником цих будівель
(споруд). Тобто, на відміну від оренди, в якій
право користування ділянкою для нового
власника будівлі автоматично не переходить,
суперфіцій дає більш прийнятний механізм
переходу права користування ділянкою у разі
зміни власника будівель (споруд), які розта�
шовані на цій ділянці.
Як видається, зазначені вище особливості і пе�
реваги суперфіцію як правового інструменту
мали б надати йому широке застосування у
практичній діяльності. Однак, на жаль, законо�
давче регулювання питання державної реєстра�
ції права забудови ділянки (суперфіцію), яке
здійснюється згідно з положеннями Закону Ук�
раїни «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обмежень», робить
неможливим практичне застосування суперфі�
цію. Річ у тім, що державна реєстрація договору
суперфіцію, з дати якої договір набуває чинно�
сті, на сьогодні неможлива.

Більше гарантій 
новому власнику будівель

КОМЕНТАР

Закінчення на стор.12

Народні депутати Сергій Терещук

та Юрій Литвин запропонували ме�

ханізм консервації землі. Відповід�

ний законопроект «Про консерва�

цію земель», поданий ними, заре�

єстровано у Верховній Раді 10 чер�

вня ц.р. за №2628.

Законопроект розроблено для підви�
щення ефективності державної політи�
ки у сфері регулювання земельних
відносин, використання та охорони
земель .
Починаючи з 90�х років, особливо за�
гострилась проблема з якісним та еко�
логічним станом земель у зв'язку з
надмірним залученням у оборот ріллі,
що тривалий час було основним засо�
бом ведення галузі, наголошують у
пояснювальній записці автори.
«Необґрунтована освоєність і розора�
ність угідь призвели до дестабілізації
екологічної ситуації в країні. Наразі
розораність сільськогосподарських
угідь становить 78%, у той час як, на�
приклад, у Франції цей показник ста�
новить 36%, Німеччині – 32%, Англії
– 18%, США – 20%, – констатують де�
путати. – Як наслідок, загрозливих об�
сягів набули процеси ерозії ґрунтів, які
в середньому за рік зростають на 80�
90 тис. гектарів. Середньорічний змив
ґрунту з орних земель становить 500
млн. тонн. За таких умов, у найближчі
30 років може бути втрачено до 20 см
орного шару ґрунту. На еродованих
ґрунтах суттєво знижується врожай�

ність культур, неефективно викори�
стовуються фінансові та матеріальні
ресурси, знижується рівень екологіч�
ної стабільності держави».
Тому на першому етапі передбачаєть�
ся здійснити заходи щодо зниження
рівня освоєності земель сільськогос�
подарського призначення на 9% шля�
хом виведення з інтенсивного викори�
стання та переведення у природні угід�
дя 3 млн. га найбільш деградованих,
малопродуктивних і техногенно заб�
руднених  земель. За експертними
оцінками вчених, в Україні може бути
вилучено 10�11 млн. га угідь без втрат
аграрного потенціалу.
Метою прийняття проекту Закону є
визначення правових, організаційних
та економічних основ припинення гос�
подарського використання деградова�
них, малопродуктивних земель та тех�
ногенно забруднених земельних діля�
нок, які займають до 20% площі ріллі. 
Законопроект визначає механізм прове�
дення їх консервації, забезпечення ра�
ціонального використання та унемож�
ливлення невмотивованого переведен�
ня земель сільськогосподарського
призначення в інші категорії, відтворен�
ня їх родючості, інших природних вла�
стивостей, а також охорони довкілля.
Проектом Закону передбачено впро�
вадження економічного стимулювання
заходів з консервації земель та відпо�
відальності за порушення законодав�
ства про консервацію земель.

3 млн. га – перевести в природні угіддя

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ



З нагоди проведення щоріч$

ної урочистої вечері Міжна$

родної асоціації торгівлі зер$

ном і кормами GAFTA* , прези$

дент Асоціації Педро Паломо

виступив з промовою, в якій

звернув увагу на необхід$

ність ухвалення виваженого

рішення і прискорення про$

цедури легалізації генетично

модифікованої продукції кра$

їнами Європейського Союзу. 

НА ЙОГО ДУМКУ, такий крок

вкрай необхідний, адже нинішня

ситуація є абсолютно неприйнят�

ною. ЄС необхідна чітка і повно�

цінно функціонуюча регуляторна

система, і сама торгівля підштов�

хує Комісію підтримати наукову

думку EFSA (European Food Stan�

dards Agency – Європейська

Агенція Харчових Стандартів),  і,

найважливіше, синхронізувати

процеси затвердження системи.

Міжнародна торгівля не може

ризикувати і ввозити продукцію,

яка містить генетично модифіко�

вані компоненти, за відсутності

чіткої дозвільної системи.

На сьогодні не всі рішення

Європейського Союзу були ухва�

лені на підставі наукових вис�

новків, прикладом цього може

бути ситуація з торгівлею куку�

рудзою. Пан Паломо заявив, що

вже спостерігаються тривожні

тенденції щодо майбутньої тор�

гівлі соєю. Добре відомо, що в

Європейському Союзі існує де�

фіцит сої. І 35 мільйонів тон сої,

які куплені наразі, необхідні для

харчового і кормового секторів

ЄС. За умови підвищення цін і

підвищення вартості продуктів

харчування відсутність цього

джерела протеїну відчуватиметь�

ся європейськими споживачами.

Європейський Союз не може

далі ігнорувати генетично моди�

фіковані продукти.

Харчова промисловість вже

відчула наслідки високих цін, і

якщо ЄС не затвердить чітку доз�

вільну систему, майбутнє може

виглядати досить песимістично,

вважає пан Паломо.

Трейдери не можуть ризику�

вати, імпортуючи партії товарів

навіть з невеликою кількістю не�

затверджених компонентів, адже

це вважатиметься незаконним.

Сьогодні політика «нульового до�

пуску» («zero tolerance») не прий�

нятна. Минулого року результа�

том такої політики була заборона

імпорту продуктів кукурудзи із

США. «Нульовий допуск» не�

можливий в рамках світової тор�

гівлі насипними вантажами, ос�

кільки їх обсяги досить великі, і

при цьому необхідно уникнути

ризику ввезення незатверджених

компонентів. Ситуація  погір�

шиться восени, оскільки гене�

тично модифікована соя вирощу�

ється зараз в країнах третього сві�

ту і не була затверджена ЄС. Під�

биваючи підсумки, Педро Пало�

мо зазначив, що рішення стосов�

но біотехнологій мають бути ух�

валені з урахуванням наукових

висновків – досліджень, робіт, а

не на основі політичних поглядів.

Європейський Союз повинен об�

рати розумний підхід при обгово�

ренні повторного визначення по�

літики «нульового допуску», щоб

можна було безперешкодно здій�

снювати торгівлю  продуктами

харчування і кормами.
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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 19.06.2008 1 RUB = 0,20514 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 5780 5082 5782 5082 + 5455 +23 5082 5782 8 10636860

EXW1) пшениця кл.3 Вересень 5375 4679 5375 4679 + 5049 +20 4679 5375 8 9845290

EXW1) пшениця кл.3 Листопад 5220 4805 5220 4805 + 5025 +154 4805 5220 8 9798750

EXW1) пшениця кл.4 Липень 5600 4911 5610 4911 + 5281 +20 4911 5610 8 10298210

EXW1) пшениця кл.4 Вересень 5150 4458 5150 4458 + 4826 +18 4458 5150 8 9410180

EXW1) пшениця кл.4 Листопад 5050 4359 5050 4359 + 4725 +16 4359 5050 8 9213490

FOB2) експорт пшениця Липень 325,0 325,0 326,0 326,0 + 325,5 +8 325,0 326,0 2 7393277

FOB2) експорт пшениця Вересень 318,0 318,0 320,0 320,0 + 319,0 +4 318,0 320,0 2 7245638

FOB2) експорт пшениця Листопад 317,0 317,0 319,9 319,9 + 318,5 +1 317,0 319,9 2 7233146

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 19 червня 2008 року

* 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 13 червня 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) 324,07 8,820 0,710 8,995 0,723 9,220 0,718 9,420 0,688 9,540 0,680
KCBT Канзас Сіті (пшениця HRW) 339,60 9,243 0,775 9,380 0,818 9,535 0,735 9,760 0,750 9,810 1,080
MGE Міннеаполіс (пшениця HRS) 387,36 10,543 0,270 9,770 0,650 9,883 0,683 10,050 0,750 10,030 0,680
CBOT Чикаго (Кукурудза) 288,08 7,318 0,810 7,458 0,820 7,650 0,873 7,765 0,848 7,805 0,835

Суперфіцій, 
або Будівництво на чужій землі

Василь КРУЛЬКО, 

виконавчий директор

Правничої фірми «Юріс»:

– ЧИННЕ законодавство не мі�
стить інших підстав для припи�
нення права користування чу�
жою ділянкою для забудови
(суперфіцію), ніж ті, які вказані
у ч.4 ст.102�1 Земельного кодек�
су України. Іще один важіль як
аргумент для такої позиції – су�
дова практика, а саме постано�
ва Вищого господарського суду
України, викладена нижче.
Так, 25 жовтня 2007 року ВГСУ
розглянув касаційну скаргу ТОВ
«К» на постанову Донецького
апеляційного господарського
суду від 9 серпня 2007 року у
справі за позовом Виконавчого
комітету Донецької міської
ради до ТОВ «К» про розірвання
договору оренди та повернення
ділянки.
Постановою Донецького суду
позовні вимоги було задоволе�
но, розірвано договір оренди
ділянки, що укладений між сто�
ронами у справі, та зобов'язано
відповідача повернути позивачу
ділянку. Рішення суду мотиво�
вано тим, що тривале невико�
ристання ділянки за цільовим
призначенням суперечить
принципу раціонального вико�
ристання та охорони земель,
який закріплений у п. «г» ст. 5
Земельного кодексу України.
Звертаючись до суду з касацій�
ною скаргою, в якій просить
скасувати прийняті у справі су�
дові рішення та прийняти нове
рішення про відмову у позові,
ТОВ «К» посилається на непра�
вильне застосування господар�
ськими судами при прийнятті
оскаржуваних судових рішень
матеріальних норм права та по�
рушення процесуальних норм.
Перевіряючи юридичну оцінку
встановлених судом фактичних
обставин справи та їх повноту,
ВГСУ дійшов висновку, що каса�
ційна скарга підлягає до задо�
волення частково, виходячи з
такого.

Як вбачається з матеріалів спра�
ви та встановлено господар�
ськими судами попередніх ін�
станцій, між позивачем та від�
повідачем укладено договір
оренди ділянки від 21 жовтня
2004 року, на підставі якого по�
зивач передав, а відповідач
прийняв у платне користування
ділянку площею 980 кв. м для
будівництва адміністративних
будівель.
Господарські суди попередніх
інстанцій дійшли висновку, що
укладений між сторонами дого�
вір за своїм змістом та своєю
правовою природою є догово�
ром найму (оренди) ділянки.
Утім, на підставі договору на�
самперед у відповідача виникло
право користування чужою ді�
лянкою для забудови (суперфі�
цій), тобто речове право на
чуже майно. Отже, до відносин,
які виникли між сторонами, пе�
редусім мають застосовуватися
норми, які регулюють право ко�
ристування чужою ділянкою для
забудови.
Чинне законодавство не містить
інших підстав для припинення
права користування ділянкою
для забудови, ніж ті, які вказані
у ч. 4 ст. 102�1 ЗК України.
Судам попередніх інстанцій
необхідно було насамперед
встановити, коли відповідач от�
римав від позивача ділянку за
договором, оскільки саме з мо�
менту її отримання відповідач
мав розпочати використовувати
її за цільовим призначенням.
Крім того, потрібно було чітко
встановити строк, протягом
якого відповідач не використо�
вував ділянку за цільовим приз�
наченням, та окремо дослідити
питання стосовно того, чи вини�
кло у позивача на день подання
позовної заяви право вимагати
від відповідача припинення ко�
ристування чужою ділянкою для
забудови, оскільки, відповідно
до ЗК України таке право вини�
кає у власника ділянки лише у
разі невикористання земельної
ділянки для забудови протягом
трьох років підряд.
Керуючись статтями 111�5, 111�7,
111�9�111�12 ГПК України, ВГСУ
постановив: касаційну скаргу
ТОВ «К» задовольнити частко�
во; постанову Донецького апе�
ляційного господарського
суду, рішення господарського
суду Донецької області у справі
№ 39/136пд скасувати; справу
передати до Господарського
суду Донецької області на но�
вий розгляд в іншому складі
суддів. 

Нецільове використання – 
не привід для припинення

КОМЕНТАР

Початок на стор.10

ГМ продукція – 
трейдери вимагають ясності

* Міжнародна асоціація торгівлі зерном і кормами (GAFTA) була
заснована в 1878 і основними цілями асоціації є: «Захист інтересів членів
асоціації і сприяння розвитку вільної торгівлі». Розроблена 128 років тому
система стандартів міжнародної торгівлі успішно функціонує впродовж
всіх цих років і є базовою як для трейдерів, так і для суперінтендантів,
логістів, брокерів, лабораторій і інших учасників ринку.
GAFTA налічує більш як 1000 членів в 90 країнах світу. Головний офіс
GAFTA знаходиться в Лондоні. Регіональними є офіси в Києві й Пекіні. 

ДОВІДКА

Педро ПАЛОМО



Євгенія Руженцева

З ДИТИНСТВА майбутній свя�

щеник Олексій полюбляв відвіду�

вати церкву. Хтозна, чи замислю�

вався тоді над «кар'єрою» духів�

ника, адже навчатися пішов до

Уманського сільськогосподарсь�

кого інституту на агронома. Аж

раптом йому запропонували очо�

лити в рідному селі парафію. Но�

воспечений агроном зрадів такій

пропозиції, однак спершу вирі�

шив трохи попрацювати за фа�

хом, закріпити отримані впро�

довж чотирьох років навчання

знання та навички, а вже тоді ру�

копокластися. Тож на два роки

пішов працювати агрономом у

колгосп на Вінниччині. Встиг на�

віть попрактикуватися за кордо�

ном – у Польщі. Пізніше закін�

чив заочно Київську духовну се�

мінарію. 

Працювати ніколи
не було гріхом
ТА НАВІТЬ на духовному посту

агронома за покликанням не від�

пускали думки про землю, адже і

в інших встиг дечому навчитися, і

власні ідеї щодо господарювання

мав. Тому спершу узяв свій пай і

почав працювати як одноосібник.

Пізніше додав до нього батьків�

ську земельну частку. А згодом

самі обставини посприяли отце�

ві�фермеру. Родичка поїхала до

Італії та змогла позичити грошей

на перший трактор. Так отець

Олексій почав вирощувати сою,

якої на сьогодні має вже близько

120 гектарів. Причому все це –

органічне вирощування: без гер�

біцидів, міндробив – без жодної

хімії. Така соя, за його словами,

показує себе набагато краще, ніж

небіологічне вирощування. 

Чому він не здав землю в

оренду, як це робить більшість се�

лян, а почав працювати сам?

«Перша причина, – каже отець

Олексій, – це мій досвід роботи в

Польщі, куди мене направили на

практику. Я дуже тяжко працював

на пана півроку за 100 доларів на

місяць. І зробив висновок: якщо

так працювати у себе вдома, то

можна мати набагато більше.

І мати реально. Крім того, мої

прадіди по батьківській, по мате�

риній лінії мали землю. Мій пра�

дід був свого часу тричі розкурку�

лений. Тому, можливо, спрацюва�

ли ще й гени. А по�друге, суто

матеріальний підхід. У нас усі

священики чимось займаються:

хтось пасіку має, хтось щось ви�

рощує �усі працюють, це не я

один. Тому що прожити з парафії,

як у Києві, в такому селі нереаль�

но. Я обрав те, що мені знайоме і

що приносить задоволення. А

працювати ніколи не було гріхом.

До того ж, ми виплачуємо зар�

плату, оплачуємо паї. Хіба це по�

гано? Я як священик зацікавле�

ний, щоб люди мали з  чого

жити».

Жодної хімії!
ПРОДАЄ сою Олексій Дон зер�

нотрейдерам. Ринок дуже широ�

кий, хоча розуміння того, що

будь�яка хімія дуже шкідлива для

організму, наразі не так пошире�

не. І поки таке розуміння вибудо�

вується, треба знайти прямих по�

купців на біологічно чистий про�

дукт. А тим часом фермер здає

свою продукцію в загальному

масштабі – так, як і всі. 

Працюють фактично один

тракторист і агроном. Під час по�

сівної, звісно, наймають людей зі

сторони. Минулого року придба�

ли на село три новеньких тракто�

ри МТЗ 892. Взагалі купується

чимало нової техніки. 

Усі сорти фермерське госпо�

дарство купує у «Арніки» (Інсти�

тут сої, Глобинський район на

Полтавщині), «Маїса». Здебіль�

шого це сербські та канадські

сорти. А зараз усе засіяли серб�

ськими сортами (спільна укра�

їнсько�сербська реєстрація, Пол�

тава, Таврія), вивели боронуван�

ням бур'яни, гербіцидів жодних

не застосовували і сподіваються

від Бога доброго врожаю. 

Торік урожайність була гарна.

«Точно ми не підраховували, –

каже господар. – Але в середньо�

му одна ділянка, насіннєва, дала

близько 40, інша – десь 30, мен�

ше двадцяти ніде не було».

Переробка ж поки що тільки

у планах, а співпрацює фермерсь�

ке господарство з Інститутом ор�

ганічної селекції. Як показала

співпраця, насіння вирощене без

хімічного втручання, набагато

краще за всіма показниками, і

насамперед за енергією росту. 

А от за спостереженнями са�

мого отця Олексія, там, де соя

росла упродовж трьох років, з'яв�

ляються справжнісінькі гриби.

Такі біоценози та інші процеси,

що відбуваються в ґрунтах, не да�

ють скучати допитливому розуму

агронома.

Сама росте, 
сама живить
ЧОМУ фермер обрав саме сою?

«Коли ми взяли землю, у нас не

було ні грошей, ані техніки – ні�

чого, крім бажання, – згадує аг�

рарій. – А при вирощуванні сої

не потрібно вносити ніяких азот�

них добрив, бо вона сама себе за�

безпечує азотом». Соя має дуже

сильну систему живлення: тобто

переводить недоступну форму в

доступну. Так само вона виділяє

кислоти: янтарну, яблучну, оцто�

ву. Тобто. ця культура самотужки

продукує багато поживних речо�

вин.

Якщо вірити науковій літера�

турі, то не можна сіяти сою по

сої, але у господарстві отця Олек�

сія це роблять. І поки що такий

підхід себе виправдовує. «У мене

було поле, де чотири роки по�

спіль сіялася соя, і вона себе дуже

добре показала. Коли вона всту�

пає в біоценоз з бактеріями, то

вони дають їй речовини, які ма�

ють фунгіцидну дію, тобто соя

стає набагато стійкішою до хво�

роб», – аргументує свою тактику

пан Дон.

Чи не виснажує це землю?

Поки що агроном констатує, що

структура ґрунту стала лише кра�

щою: ґрунт розпушується, при�

ємно працювати. Наразі плану�

ють вводити сидерати. На цей рік

там, де посіяли ячмінь і пше�

ницю, ще обробляли ячмінь

«Клепсом». Є такі бактерії, які

входять всередину рослини і та�

кож виробляють азот. У такий

спосіб тут планують продукувати

азот. А калію, фосфору – в нашій

землі дуже багато, просто він не�

доступний. Після зернових куль�

тур, планують засіяти сидерати.

Ось за такою системою органічно

збагачують поля. 

«З реалізацією проблем не ма�

ємо, – веде далі керівник фер�

мерського господарства. – Якщо

коливається ціна на ячмінь –

пшеницю, то із соєю жодних

проблем. Україна виробляє сою,

не забезпечуючи своїх потреб.

А тим більше, у нас ринок збуту

необмежений, і ціна, відповідно,

теж».

На сьогодні місцеві фермери

організували цілу фермерську си�

стему. «Приємно, коли дивишся,

що люди працюють, щось купу�

ють, навчають своїх дітей – тобто

життя на селі триває! І дітей у

школі побільшало, і атмосфера

змінюється на краще. Навіть

п'ють, здається, менше», – опти�

містично констатує отець Олек�

сій.

Селянам – церкву,
діточкам – 
недільну школу
НУ, А ПЛАНИ… Щодо фермеру�

вання особливих планів він не

будує – більше має намірів духов�

них. Так, найближчим часом зби�

рається повезти дітей за рахунок

господарства у Почаїв. Потім ду�

має відкрити недільну школу, із

персоналом, якому платитиме

зарплату. Адже школярів у Кома�

рівці близько сотні. У планах – і

зведення нової церкви. Частково

з фермерських коштів, частково

– зі спонсорських. 

«Поки що тенденція хороша.

Якщо так піде і по Україні, то у

нас дуже велике майбутнє, –

сповнений вірою отець Олексій.

– Я був у Польщі, працював у

різних фермерів, і можу порів�

нювати: на сьогодні ми маємо

їхній рівень на той час, а де в

чому й вищий. У мене друг та�

кож має підприємство в Польщі

– то їм до нас вже далеко. Так

що село, дасть Бог, помаленьку

оживе».
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Соєва «парафія» отця Олексія
ФЕРМЕР Прожити з доходів парафії у селі, де мешкає не більше тисячі осіб, майже нереально. А
надто тоді, коли серце сільського духівника не байдуже до поля, а голову обсідають думки про те, як
повернути людей до рідного дому, дати діточкам освіту, і насамперед духовну, та, зрештою, зробити
село, як зараз кажуть, перспективним. З такими мріями живе і трудиться у селі Комарівка, що в
Теплицькому р�ні Вінницької області, місцевий духівник отець Олексій. «В миру» – фермер, член
Української асоціації виробників та переробників сої, агроном за освітою Олексій Пилипович Дон…

Отець Олексій. «В миру» – Олексій Пилипович ДОН

2 мільйони тонн
з Херсонщини 
У поточному році аграрії Хер�
сонської області планують зі�
брати більше 2 млн. тонн зер�
на. Про це в ході наради зая�
вив губернатор області Борис
Силенков. 
За словами Б.Силенкова, такий
прогноз зумовлений, перш за
все, сприятливими погодними
умовами на території регіону. 
У поточному році загальна
площа посіву ранніх зернових
культур в Херсонській області
становитиме близько 590 тис.
га, збиральні роботи в регіоні
планується почати вже за тиж�
день.

Житомирщина: 
ріпак є, 
потрібні заводи  
У Житомирській області цього
року ріпак посіяно на площі
34,5 тис. га, посівна площа
збільшена порівняно з минулим
роком на 11 тис. га. Про це 18
червня повідомив на брифінгу
голова Житомирської облдер�
жадміністрації Юрій Забела. 
За його словами, область «три�
має курс не тільки на збільшен�
ня вирощування цієї культури,
але і на будівництво тих заво�
дів, які її перероблятимуть».
«Сьогодні в цю галузь в Україні
вкладаються мільярди гри�
вень, оскільки через зменшен�
ня світових запасів нафти ціна
на неї піднялася до неможли�
вих меж, і просто життєво
необхідно для нашої держави
вирішувати питання виробниц�
тва біопалива», – підсумував
Ю.Забела.

Вінниччина 
завершила весняноP
польові роботи
Аграрії Вінницької області за�
вершили весняно�польові ро�
боти. Про це повідомили в
прес�службі облдержадміні�
страції. 
Господарства регіону посіяли
майже 900 тис. га ярих куль�
тур, що на 3% більше, ніж
прогнозувалося. 
У всіх категоріях господарств
Вінницької області посіяно
881,9 тис. га ярих культур, зо�
крема ярих зернових – 420,4
тис. га. На площі 168,8 тис. га
посіяна кукурудза на зерно.
В цілому по області посівна
площа під зерновими стано�
вить 820 тис. га. 
Цукровими буряками аграрії
Вінницької області засівали
62,6 тис. га, соняшником –
114,9 тис. га. 
Цього року збільшилися посів�
ні площі під соняшником, куку�
рудзою, технічними і кормови�
ми культурами. Так, площі під
технічними культурами збіль�
шилися до 361,4 тис. га, або на
12,8%. На 45 тис. га посіяна
соя. Озимого і ярого ріпаку по�
сіяно майже в 2 рази більше –
138,3 тис. га.

НОВИНИ ï СТИСЛО
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У ПЕРЕРОБНІЙ промисловості

ціни зросли на 4,0%. Найбільше

подорожчала продукція у металур�

гійному виробництві і виробництві

готових металевих виробів (на

7,6%), хімічному виробництві (на

6,4%), виробництві коксу та про�

дуктів нафтоперероблення (на

5,9%). На 3,4�1,4% підвищилися

ціни у  виробництві транспортних

засобів та устаткування, машин та

устаткування, гумових та пластма�

сових виробів, електричного,

електронного та оптичного устат�

кування. У виробництві харчових

продуктів, напоїв та тютюнових

виробів ціни зросли на 0,9%. Вод�

ночас у виробництві молочних

продуктів та морозива ціни знизи�

лися на 2,2%, цукру – на 1,4%,

свинини та яловичини свіжої – на

2,1% та 1,6% відповідно. 

У виробництві та розподілен�

ні електроенергії, газу та води

ціни зросли на 4,2%, при цьому

тарифи на електроенергію підви�

щилися на 4,7%, теплоенергію –

на 0,2%.

СТАТИСТИКА Держкомстат оприлюднив дані щодо
індексів цін на різні групи товарів та послуги. За
даними статистики, індекси споживчих цін (ІСЦ) та
цін виробників промислової продукції (ІЦВ) у травні
2008 року становили 101,3% і 103,7%, з початку
року – 114,6% і 124,2% відповідно.

За матеріалами Держкомстату України

Експрес�випуск від 6 червня 2008 р.

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

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %

Товари та послуги
Травень 2008 до

квітня
2008

грудня
2007

травня
2007

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 101,3 114,6 131,1

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 101,9 122,7 148,5

Продукти харчування загалом 101,9 123,3 150,5
Хліб та хлібопродукти 103,2 118,3 138,4

Хліб 101,6 114,5 133,4
Макаронні вироби 102,6 118,5 138,2

М'ясо та м'ясопродукти 103,9 131,7 152,7
Риба та рибопродукти 102,8 111,2 118,9
Молоко 97,3 99,5 142,0
Сир і м'який сир (творог) 98,6 103,8 139,1
Яйця 87,0 81,5 152,4
Масло 98,9 100,3 136,2
Олія 98,2 123,7 208,3
Фрукти 106,2 145,9 184,9
Овочі 99,9 157,6 180,9
Цукор 97,8 110,1 124,9
Безалкогольні напої 101,9 109,1 117,8
Алкогольні напої, тютюнові вироби 101,1 107,4 113,6
Одяг і взуття 100,2 101,0 102,8

Одяг 100,1 101,0 102,7
Взуття 100,5 101,2 103,1

Житло, вода, електроенергія, газ та інші
види палива 99,3 100,2 109,7

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 102,2 109,7 113,5

Утримання та ремонт житла 101,3 107,7 114,8
Водопостачання 101,2 111,7 119,6
Каналізація 101,4 111,0 119,8
Електроенергія 100,0 100,0 100,0
Природний газ 100,0 100,0 99,8
Гаряча вода, опалення 94,9 86,9 106,5

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 100,5 103,7 106,3

Охорона здоров’я 101,7 111,1 120,1
Медичні товари, ліки та обладнання 101,5 109,0 116,6
Амбулаторні послуги 102,0 111,8 123,1

Транспорт 101,9 113,9 124,9
Паливо і мастила 105,3 118,2 146,6
Транспортні послуги: 101,1 116,6 125,1

Пасажирський залізничний транспорт 100,4 107,6 111,9
Пасажирський автодорожній транспорт 101,2 118,5 128,2

Зв’язок 100,0 99,9 99,3
Відпочинок і культура 100,5 104,6 107,2
Освіта 100,4 103,9 118,5
Ресторани та готелі 102,9 116,3 131,8
Різні товари та послуги 101,5 111,7 121,1

Товари та послуги
Травень 2008 до

квітня
2008

грудня
2007

травня
2007

ПРОМИСЛОВІСТЬ 103,7 124,2 139,4

Переробна промисловість 104,0 123,0 141,5

Виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів 100,9 112,9 136,0

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 100,3 131,9 155,5

Виробництво молочних продуктів та
морозива 97,8 96,8 131,9

Виробництво хліба та хлібобулочних
виробів 100,7 113,2 131,9

Виробництво цукру 98,6 101,2 99,0
Виробництво напоїв 102,0 110,3 119,1

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у

травні ціни на продукти харчуван�

ня та безалкогольні напої зросли

на 1,9%. Найбільше (на 8,2% та

6,2%) подорожчали картопля та

фрукти. Ціни на м'ясо та м'яс�

опродукти зросли на 3,9%, в ос�

новному, за рахунок подорожчан�

ня м'яса птиці та свинини на 5,4%

та 5,1% відповідно. На 3,4�2,8%

зросли в ціні тваринні жири, хліб і

хлібопродукти, риба та продукти з

риби. Разом з цим на 14,7�11,6%

знизилися ціни на капусту, яйця

та банани. Крім того, на 2,7�1,1%

подешевшали молоко, цукор,

олія, сири, масло.

Ціни (тарифи) на житло, воду,

електроенергію, газ та інші види

палива знизилися на 0,7% за раху�

нок зменшення плати за гарячу

воду, опалення (на 5,1%).  

Подорожчання в сфері охоро�

ни здоров'я (на 1,7%) пов'язано зі

зростанням вартості санаторно�

курортних та амбулаторних послуг

(на 2,1% та 2,0% відповідно). 

Підвищення цін на транспорт

в цілому на 1,9% зумовлене, в пер�

шу чергу, подорожчанням бензи�

ну (на 5,3%). 

Послуги ресторанів та готелів,

відпочинку і культури, освіти ста�

ли дорожчими на 2,9�0,4%.

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

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

Trigon Agri (Данія), чиї акції
котируються на альтернатив�
ному ринку First North stock
exchange OMX Nordic Exchan�
ge в Стокгольмі, збільшила
площі земель під своїм упра�
влінням в Кіровоградській
області, завдяки чому її за�
гальний земельний банк в
Україні та Росії досяг 129,5
тис. га. 

* * *

ВАТ «Глобинський м'ясо�

комбінат» (Полтавська обл.)
увів в дію новий свиноком�
плекс на 120 тисяч голів. Про
це журналістам повідомив го�
лова Полтавської ОДА Валерій
Асадчев. За його словами, під�
приємство самостійно інвесту�
вало кошти в будівництво сви�
нокомплексу.

* * *

Приватбанк, найбільший ук�
раїнський банк, отримав доз�
віл Антимонопольного коміте�
ту України (АМКУ) придбати
понад 50% ТОВ «Приват�агро�
центр» (обидва – Дніпропе�
тровськ), якому, у свою чергу,
АМКУ дозволив купити більш
як 50% акцій в 12 пов'язаних з
аграрним сектором підприєм�
ствах. 
Таким чином Приватбанк от�
римає опосередкований кон�
троль над ТОВ «Цукорпром»
(Дніпропетровськ), яке здає в
оренду виробничі потужно�
сті, ТОВ «Дукла» (с.Абазівка,
Полтавська обл.) і ВАТ «Пле�
мінний завод «Червоний ве�
летень» (с.Первомайське,
Харківська обл.), яке виро�
бляє і реалізує продукцію
рослинництва, м'ясо і моло�
ко, а також ТОВ «Колодязне
& КО» (с.Колодязне, Харків�
ська обл.), ТОВ «Коновалов�
ське» (с.Коновалівка, Пол�
тавська обл.), сільськогоспо�
дарське ТОВ ім. Мічуріна
(с.Новокостянтинівка, Мико�
лаївська обл.), які виробля�
ють і реалізують продукцію
рослинництва.
Крім того, АМКУ дозволив
«Приват�агроцентр» купити
ТОВ «ПриватАгро�Черкаси»,
яке переробляє цукрові буря�
ки, ТОВ «Агроптахоферма
«Львівська» (с.Заводське,
Львівська обл.), що виробляє
і продає курячі яйця, ТОВ
«Приват�альянс» (смт.Ма�
шівка, Полтавська обл.), яке
виробляє і реалізує соєву
олію, ТОВ «Приват�термінал»
(м.Дніпропетровськ), що
здає в оренду сільгоспмаши�
ни, ТОВ «Агрофірма ім. По�
смітного» (с.Розквіт, Одеська
обл.) і ТОВ «Приват�агро»
(м.Дніпропетровськ), яке ви�
робляє і реалізує продукцію
рослинництва і м'ясо.
ТОВ «Приват�агроцентр», згі�
дно з даними комітету, здій�
снює діяльність з оптової та
роздрібної торгівлі добрива�
ми, насінням, засобами захи�
сту рослин.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа

*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574-85 2008 CPT 272,00 2038,34 420,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2008 FCA 20,00 2190,40 451,23
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2008 CPT 292,00 2192,71 451,81
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2008 DAF 68,00 2135,41 440,00
Придніпровська товарна біржа

*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2007 DAF 3000,00 1271,83 262,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2007 CPT 3500,00 1383,16 285,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2007 DAF 3130,00 1312,67 270,47
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2007 FOB 3000,00 1237,85 255,00
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 2007 DAF 1000,00 1553,38 320,07
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 2007 CPT 4865,00 1261,83 260,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 2007 CPT 1850,00 1213,30 250,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 2007 DAF 520,00 1431,75 294,95
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574-85 2008 DAF 204,00 1844,63 380,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 

*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2007 DAF 680,00 1226,36 252,63
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2007 CPT 7000,00 1281,30 263,95
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2007 DAF 400,00 1359,20 280,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)

*Олія ріпакова ГОСТ 8988-77 2007 DAF 2650,00 4935,70 1017,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292-93 2007 FCA 40,00 6650,39 1370,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 2007 DAF 1000,00 1674,35 345,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2007 CPT 13000,00 1239,57 255,41
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2007 DAF 7550,00 1382,21 284,80
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 2007 CPT 1250,00 1324,92 273,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2007 DAF 1450,00 1316,20 271,14
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)

*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2007 FOB 50000,00 1310,42 269,95
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2008 DAF 65,80 1941,72 400,00

Форвард

Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 30.07.2008 FAS 6500,00 1169,89 241,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)

*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 31.12.2008 FOB 47600,00 2958,63 609,49
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 01.03.2009 FCA 1000,00 3140,44 646,94
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 30.09.2008 FOB 5500,00 1159,91 239,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 31.07.2008 FOB 10000,00 1087,12 224,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 30.06.2008 DAF 1000,00 1698,62 350,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 31.08.2008 FOB 3000,00 1062,85 219,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 29.07.2008 CPT 1500,00 1261,83 260,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 31.12.2008 DAF 1700,00 1456,29 300,07
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 30.09.2008 FOB 5000,00 1082,26 223,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 31.07.2008 FOB 50000,00 1261,83 260,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 31.12.2008 DAF 2000,00 1310,36 270,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробP
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 13 по 19 червня 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 13 по 19 червня 2008 року

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 2007 CPT 1250,00 1324,92 1324,92 1324,92 273,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 2007 DAF 2520,00 1431,75 1576,29 1674,35 324,78
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 2007 CPT 4865,00 1261,83 1261,83 1261,83 260,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 2007 CPT 1850,00 1213,30 1213,30 1213,30 250,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2007 DAF 3680,00 1226,36 1263,43 1271,83 260,27
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2007 FOB 50000,00 1310,42 1310,42 1310,42 269,95
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2007 CPT 23500,00 1213,30 1273,39 1383,16 262,36
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2007 DAF 12530,00 1130,80 1356,46 1679,21 279,49
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2007 FOB 3000,00 1237,85 1237,85 1237,85 255,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574-85 2008 CPT 272,00 2038,34 2038,34 2038,34 420,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574-85 2008 DAF 204,00 1844,63 1844,63 1844,63 380,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2008 FCA 20,00 2160,16 2190,40 2281,10 451,23
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2008 CPT 292,00 2184,44 2192,71 2305,27 451,81
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2008 DAF 133,80 1941,72 2040,16 2135,41 420,33
Крупа рисова ГОСТ 6292-93 2007 FCA 40,00 6650,39 6650,39 6650,39 1370,00
Олія ріпакова ГОСТ 8988-77 2007 DAF 2650,00 4935,70 4935,70 4935,70 1017,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 31.07.2008 FOB 10000,00 1087,12 1087,12 1087,12 224,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 30.09.2008 FOB 5500,00 1159,91 1159,91 1159,91 239,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 30.06.2008 DAF 1000,00 1698,62 1698,62 1698,62 350,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 31.08.2008 FOB 3000,00 1062,85 1062,85 1062,85 219,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 29.07.2008 CPT 1500,00 1261,83 1261,83 1261,83 260,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 30.07.2008 FAS 6500,00 1169,89 1169,89 1169,89 241,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 31.07.2008 FOB 50000,00 1261,83 1261,83 1261,83 260,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 30.09.2008 FOB 5000,00 1082,26 1082,26 1082,26 223,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 31.12.2008 DAF 1700,00 1456,29 1456,29 1456,29 300,07
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 31.12.2008 DAF 2000,00 1310,36 1310,36 1310,36 270,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 31.12.2008 FOB 47600,00 2958,63 2958,63 2958,63 609,49
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 01.03.2009 FCA 1000,00 3140,44 3140,44 3140,44 646,94

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробP
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD
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