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СВІТОВІ РИНКИ
ОВОЧІ ДЛЯ ЄВРОПИ: ГОЛОД НЕ ТІТКА

У вітчизняних виробників овочів з'явилися нові
можливості – Європа пом'якшує свої вимоги
щодо якості цієї продукції. Єврокомісія відміняє
стандарти, які висуваються щодо зовнішнього
вигляду продукції.

АГРОПОЛІТИКА
ВЛАДНІ ПРОГНОЗИ НА РИНКУ ЗЕРНА

Під час прес$конференції, присвяченої функціону$
ванню ринку зерна у поточному маркетинговому році,
яка відбулася 24 червня в Будинку уряду, міністр
аграрної політики України Юрій Мельник висловив
свою точку зору з приводу ключових питань АПК.

Жнивна ціна 
на паливно�
мастильні 
матеріали
Ціна на дизельне пальне в
поточному році перевищила
в Україні всі рекорди. Літр
солярки на АЗС коштує, як
високооктановий бензин
А98. Урядовці посилаються
на світове подорожчання і
кон'юнктуру зовнішнього
ринку, адже жнива почалися
не тільки в Україні. Та й ре)
кордні врожаї очікуються не
лише в нас…
Але кому потрібні такі рекор)
ди за нинішніх цін на ПММ?
І скільки ж коштуватиме тон)
на пшениці? Чи купуватиме
держава в агровиробників
зерно за заявленою ціною?
Ці питання на сьогодні най)
актуальніші не лише для віт)
чизняного агровиробника,
а й для пересічного громадя)
нина. Бо саме на його кише)
ні позначається «агфляція» –
новий термін, який визначає
інфляцію в аграрному сек)
торі. 
У поточну середу прем'єр)мі)
ністр України Юлія Тимо)
шенко на підтвердження за)
пропонованих урядом про)
грам підтримки аграрного
сектора держави озвучила
тезу, що у період жнив)2008
для агровиробників діяти)
муть спеціальні ціни на па)
ливно)мастильні матеріали. 
Як нам стало відомо з офі)
ційних джерел, у проекті По)
станови КМУ, який станом
на 26 червня проходить візу)
вання, із стабілізаційного
фонду має бути виділено 100
тис. тонн дизельного паль)
ного і 100 тис. тонн бензину
за ціною, нижче ринкової.
Це робиться для зняття «пі)
кової ціни» на ринку. У про)
екті передбачається виділен)
ня цього пального
безпосередньо сільгоспви)
робникам, а не через за)
правки. Термін від прийняття
постанови до її «реалізації»
– 2 тижні.
Щодо держзакупівель, за ін)
формацією того самого дже)
рела, на сьогодні чинними
залишаються закупівлі зерна
Аграрним фондом з 1 липня
2008 року (початок нового
маркетингового року) за
ціною 1250,43 грн. за тонну
на пшеницю 3 класу із дот)
риманням решти визначених
в цій постанові умов і вимог.

– ФАХІВЦІ цього інституту, –

сказав, відкриваючи пленарну ча�

стину, заступник міністра аграрної

політики України Сергій Мель�

ник, – протягом існування закла�

ду створюють усе найкраще, чим

користується людство: від насіння

до хліба на столі. 

Тому форум виявився доволі

масовим і представницьким: серед

більш як 250 учасників були го�

ловні агрономи і керівники про�

відних агропідприємств, заступни�

ки начальників обласних головних

управлінь АПР та начальники

обласних державних насіннєвих

інспекцій, керівники базових гос�

подарств інституту.

Потужності України щодо ви�

робництва понад 50 млн. тонн зер�

нових уже ні в кого не викликають

сумнівів. Та у гонитві за високими

врожаями слід не перетворитися

на країну, яка залежатиме від ім�

портного насіння, як це сталося з

соняшником (60% імпорту), куку�

рудзою (50%). Насіння овочевих

культур – майже стовідсотково

іноземного виробництва. Тут треба

віддати належне вітчизняній нау�

ці, але українські сорти злакових

культур були і залишаються кра�

щими по усій лінійці конкурен�

тоспроможності. 

Але час вносить свої коректи�

ви: маємо реальну загрозу глобаль�

ного потепління, яке змінюватиме

терміни посіву і збирання, якість

ґрунтів, генетичний потенціал ро�

слин. Продовольча криза поши�

рюватиметься, але це не означає,

що ринок поглинатиме низькоя�

кісні харчові продукти, за які ніко�

ли виробник не отримає справед�

ливої ціни. Тому перед укра�

їнськими селекціонерами поста�

влене відповідальне завдання ро�

боти на перспективу. 

Реальне її втілення учасники

наради мали змогу побачити без�

посередньо на полях. З посівами

нових сортів зернових культур на

дослідних полях Васильківського

району Київщини, що належать

Інституту фізіології рослин і гене�

тики НАН України, детально

знайомив директор Інституту,

академік НАНУ і Герой України

Володимир Моргун. Сучасні тех�

нології захисту посівів зернових,

зокрема озимої пшениці, пред�

ставляв Євген Санін зі швейцар�

ської компанії «Сингента», по�

стійного партнера Інституту. По�

тім оглянути насіннєві та вироб�

ничі посіви нових сортів селекції

ІФРіГ НАНУ запросив до себе в

господарство «МАК» Володимир

Бортник. На базі цього ж госпо�

дарства з сільськогосподарською

технікою та новітніми технологія�

ми агровиробництва учасників

семінару знайомив генеральний

директор компанії «АМАКО»

Віталій Скоцик.

Хороші сорти – це культура

нації, – наголосив у виступі орга�

нізатор і господар заходу Воло�

димир Моргун. Тези його доповіді

читайте на стор.4�5

Насіння, а не посівний матеріал...

ГРОМАДА
КОНСОЛІДАЦІЯ 
БЕЗ ГЛОБАЛЬНИХ ПЛАНІВ

20 червня на прес$конференції в УНІАН
була представлена Всеукраїнська
громадська організація «Союз виробників
харчової промисловості України».

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
ЕКСПОРТ�ІМПОРТ ЗЕРНА: 
НОВИЙ ЕТАП РЕГУЛЮВАННЯ

З моменту набуття членства у СОТ Україна
зобов'язана здійснювати регулювання
експортно$імпортних операцій лише
шляхом використання тарифних методів.

10

ПОТЕНЦІАЛ Новим сортам зернових культур та їх ролі у збільшенні виробництва якісного зерна в
Україні було присвячено учора науково�практичну конференцію на базі Інституту фізіології рослин і
генетики НАН України, у простонародді – інституту Моргуна.
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РАДА МІНІСТРІВ з питань

сільського господарства і рибаль�

ства ЄС уніфікувала правила роз�

міщення товарів на ринку країн�

членів. Відповідне рішення було

ухвалене 23 червня 2008 р. на засі�

данні Ради в Люксембурзі. 

Нові правила передбачати�

муть, з одного боку, посилення

торгового нагляду для захисту як

виробників, так і споживачів від

небезпечних для здоров'я товарів,

підвищення довіри і посилення

якості роботи відповідних органів

щодо оцінки продуктів. З іншого

боку, ними передбачені зо�

бов'язання країн�членів ЄС розмі�

щувати на ринку товари, які вже

продаються на ринку іншої краї�

ни�члена ЄС. 

Передбачається, що у випадку,

якщо відповідний орган тієї або

іншої країни�члена ЄС захоче

заборонити доступ на внутрішній

ринок товару, який вже продаєть�

ся на території іншої країни�члена

ЄС, він повинен буде надати

обґрунтоване пояснення. 

Загальні правила нагляду за

товарами і правила щодо розмі�

щення стосуватимуться, в першу

чергу, товарів, торгівля якими не

гармонізована в ЄС, зокрема,

йдеться про хліб, макаронні виро�

би, дорогоцінні метали, фурніту�

ру, велосипеди тощо. 

На думку представників Євро�

комісії, ухвалення такого рішення,

перш за все, полегшить роботу на

ринку малому і середньому бізнесу. 

Щодо послаблення правил,

які регулюють розміри і форму

овочів і фруктів, що продаються в

продуктових магазинах країн ЄС,

на думку європейських чиновни�

ків, такі заходи допоможуть вирі�

шити проблему подорожчання

продуктів харчування і зменшать

кількість бюрократичних перепон

для фермерів. Непривабливі овочі

можуть продаватися дешевше.

Можливо, магазини також повин�

ні будуть рекомендувати покуп�

цям використовувати «невдалі»

фрукти для приготування соків

або випічки.

ЄВРОПЕЙСЬКІ фермери вважа�

ють нинішні вимоги дуже суво�

рими, а іноді й безглуздими. Так,

згідно з існуючими правилами,

огірки не повинні бути дуже ви�

гнутими, мандарини повинні

бути яскраво�помаранчевими,

яблука – мати не менш 6 см у ді�

аметрі тощо.

Від усіх цих параметрів зале�

жить клас овочів або фруктів, а

відтак – ціна. Вимоги ж ЄС для

багатьох експортерів виконати не

під силу, тому й збільшення обся�

гів продукції не відбувається.

Єврокомісари сподіваються, що

після відміни стандартів для ча�

стини овочів та фруктів ситуація

поліпшиться, і магазини продава�

тимуть продукцію за більш

низькими цінами.

Водночас все ж продовжують

діяти деякі правила щодо яблук,

цитрусових, ківі, салату�латуку,

персиків, нектаринів, груш, полу�

ниці, солодкого перцю, столово�

го винограду та деяких інших

плодів. 

Пом'якшення правил відкриє

нові можливості для українських

виробників, бо раніше євро�

пейський ринок для наших това�

рів був фактично закритий –

лише деякі компанії наважували�

ся експортувати свою продукцію

до ЄС. 

Втім, деякі експерти ставлять�

ся до «прориву» українських ово�

чів та фруктів у Європу досить

скептично. Як аргумент наводять

недостатню насиченість такою

продукцією власного ринку –

нам доводиться імпортувати.

До того ж, якість овочів та фрук�

тів іноді не відповідає навіть вже

«заниженим» європейським ви�

могам. Та й ринок ЄС давно оку�

пували Туреччина, Молдова та

Польща.

Інші експерти оптимістичні�

ші з огляду на щорічне зростання

українського плодоовочевого

ринку на 23�35% (у 2007 році у

роздрібних цінах він становив

$7,6 млрд). 

Але Європа не єдина. Імпорт

овочів та фруктів збільшує Китай.

В цій країні, де відбулася деваль�

вація валюти, одночасно зросла

вартість робочої сили. Тому в Ки�

таї стало вигідніше імпортувати.

Є можливості й для тепличної

продукції – її можна відправляти

в південні країни, де влітку через

пекельну спеку вирощування

неможливе. 

Найперспективнішими стат�

тями експорту спеціалісти вважа�

ють цибулю, кавуни, картоплю,

черешню, вишню, суницю. 
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СВІТОВІ РИНКИ У вітчизняних виробників овочів з'явилися нові можливості – Європа пом'якшує свої
вимоги щодо якості цієї продукції. Єврокомісія відміняє стандарти, які висуваються щодо зовнішнього
вигляду 26 найменувань овочів та фруктів. До цього кроку чиновників з Європи спонукало стрімке
зростання цін на таку продукцію.

Овочі для Європи: голод не тітка

– НАВІТЬ за пом'якшених
стандартів нашим виробникам
треба ще трохи попрацювати,
щоб їх пустили до Євросоюзу.
Бо їхні «пом'якшені» стандарти
– це наші дуже високі, і досяг)
ти їх ми поки що не можемо. 
З іншого боку, треба насичува)
ти ринок внутрішній. Не ду)
маю, що в цьому сезоні хтось

буде спроможний швидко пе)
реорієнтуватися на європейсь)
кий ринок. 
Надалі в цьому напрямку, мо)
жливо, буде проводитись
певна політика, вкладати)
муться інвестиції та, врешті)
решт, укладатимуться кон)
тракти. Тобто, все це вимагає
чимало часу.

Марія КОЛІСНИК, керівник аналітичного відділу 

консалтингового агентства «ААА»:

КОМЕНТАР

– НАВРЯД чи пом'якшення ви)
мог якось позначиться на на)
ших виробниках. 25% нашого
експорту зараз спрямовано до
Європи. Але слід зазначити,
що ЄС спростила вимоги не
тільки для України, а й для ін)
ших країн. У нас є конкуренти,
які поставляли набагато більші
обсяги продукції. І саме вони
мають перспективу, бо в них є
традиції поставок, якість ово)
чів вища, обсяги більші, кра)
ща упаковка та виконання
контрактів. 
До того ж, в Європі принцип
регулювання ринку зовсім не
такий, як в Україні. В ЄС його
регулює споживач, у нас –
держава. До Європи можна
ввезти будь)які овочі – криві,
не того кольору… 

Але споживач вибере краси)
віші та дешевші. Тамтешній
споживач звик до якісних
овочів. Завезти можна що
завгодно, от тільки питання –
чи куплять це там. Тому орі)
єнтуватися треба на те, щоб
наш товар був красивий та
гарно упакований. Бо абсо)
лютно неправильно думати,
що якщо дозволили завозити
криві та некрасиві овочі, то
на них там накинуться  і ку)
плять. 
Експорт до Європи і багатьох
інших країн із України наспра)
вді не обмежений. Тим не
менш, наші товари туди не
їдуть. 
Чому? Тільки через те, що не
відповідають потребам спожи)
вача. 

Микола ВЕРНИЦЬКИЙ, директор 

інформаційно-аналітичної компанії «Про Агро»:

КОМЕНТАР

ЄС: правила для всіх

Кабмін 
інвентаризуватиме
землі
Кабінет Міністрів України
ініціює проведення мас)
штабної інвентаризації зе)
мель. Про це повідомила
прем'єр)міністр Юлія Тимо)
шенко 25 червня на прес)
конференції.
З її слів, уряд на своєму
засіданні ухвалив низку
нормативних документів
щодо інвентаризації зе)
мель, а саме: законопро)
ект «Про державну інвен)
таризацію земель», зако)
нопроект «Про внесення
змін до Земельного кодек)
су України». 
Прем'єр)міністр України
повідомила, що  також пе)
редбачено внесення відпо)
відних змін та доповнень
до Державного бюджету
України на 2008 рік щодо
проведення інвентаризації
земель. 
При цьому Юлія Тимошен)
ко зауважила, що інвента)
ризація земель не прово)
дилася в Україні протягом
50 років.

У січні�травні 
випуск 
сільгосптехніки 
в Україні 
зріс на 17%
Підприємства тракторного і
сільськогосподарського
машинобудування і маши)
нобудування для перероб)
них галузей АПК
Міністерства промислової
політики України в січні)
травні цього року вигото)
вили товарної продукції,
виконали ремонтні роботи і
надали послуги в порів)
няльних цінах на суму
1282,3 млн. грн., що стано)
вить 117,3% від обсягів за
аналогічний період 2007 р. 
За вказаний період на ек)
спорт було реалізовано віт)
чизняної продукції на суму
478 млн. грн. (або 35,5%
від об'ємів реалізації в ці)
лому по галузі). 
Протягом 2007)2008 рр.
були відкриті торгові пред)
ставництва в Російській
Федерації, Білорусі, Казах)
стані, Узбекистані і Молдо)
ві. У поточному році плану)
ється відкриття торгових
представництв в Болгарії,
Румунії та Південно)
Африканській Республіці.



ЗОКРЕМА, він зробив прогноз

щодо експорту зернових в 2008�

2009 МР. Згідно з даними міністра,

за умови збору 40 млн. тонн зер�

нових вивезти можна буде  13,5�14

млн. тонн. 

– Втрат у нас практично не�

має, ми розраховуємо, що вся по�

сіяна площа піде під збирання, –

запевнив присутніх пан Мельник. 

На його думку, найбільше буде

експортовано пшениці. Дещо

менше – ячменю та кукурудзи.

Втім, це лише попередні дані –

слід ще провести консультації із

зернотрейдерами щодо світової

кон'юнктури. 

У тому, що стосується се�

редньострокової перспективи, в

2010�2011 роках Україна зможе в

валовому зборі зернових вийти на

позначку 50 млн. тонн. Такий по�

казник передбачений в національ�

ній програмі «Зерно України» для

2015 року, проте, на думку міні�

стра, досягти цього можна значно

раніше. За його словами, в поточ�

ному році на зазначені цілі виді�

лено 22,5 млн. грн. бюджетних до�

тацій. 

У найближчі два роки домі�

нуючою для АПК має стати про�

грама держпідтримки поновлення

родючості ґрунтів. Міністр зазна�

чив, що таким чином уряд збира�

ється стимулювати проведення аг�

раріями робіт із покращення яко�

сті ґрунту – гіпсування, внесення

органічних добрив, «хімічної ме�

ліорації». У 2008 році на фінансу�

вання цієї програми буде виділено

100 млн. грн.

– Це не дуже багато. Але я вва�

жаю, що ми не тільки заборонни�

ми заходами повинні боротися за

збереження родючості ґрунтів,

стримуючи зростання посівних

площ соняшнику, – сказав Юрій

Мельник.  

Міністр також звернувся до

Кабміну із проханням перевірити

ціноутворення на мінеральні доб�

рива. З його слів, вітчизняні хім�

підприємства не виконують умо�

ви підписаного раніше меморан�

думу та завищують ціни на свою

продукцію у найбільш критичні

для АПК моменти. 

Так, в першому кварталі 2008

року вартість аміачної селітри ста�

новила 23,3�2,4 тис. грн. за тонну

– при тому, що в меморандумі

було зафіксовано, що вона не

може перевищувати 2 тис. грн./т. 

За словами міністра, сьогодні

вартість аміачної селітри стано�

вить 1,9 тис. грн./тонна. Водночас

вартість добрив, що містять фос�

фор, зросла до позначки 7,4 тис.

грн. за тонну (в січні вона стано�

вила 2.6 тис. грн. за тонну). 

Мінагрополітики також про�

понує в 2009 році затвердити бю�

джет НАК «Украгролізинг» в роз�

мірі 1 млрд. гривень. Наступного

року цю структуру заплановано

залучити до операції із закупівлі

на умовах лізингу племінних

сільськогосподарських тварин, а

також обладнання для комплексів

з розведення ВРХ. 

Міністр також повідомив, що

з 1 липня Аграрний фонд України

вийде на Аграрну біржу та розпоч�

не закупівлі. 

– Ми домовилися, що міні�

мальна ціна, визначена урядом,

буде обов'язковою для всіх – і для

регіонів, які формуватимуть аг�

рарні ресурси, особливо, – сказав

він. 

За інформацією Юрія Мель�

ника, на сьогодні Аграрний фонд

має 150 млн. гривень, але для ста�

більної праці буде потрібно наба�

гато більше. 

Він запропонував 25 червня на

засіданні Кабінету Міністрів роз�

глянути пропозицію щодо поста�

новки на голосування в Верховній

Раді проекту внесення змін до де�

яких законодавчих актів, які да�

дуть змогу надалі забезпечити без�

перервне фінансування Аграрно�

го фонду України.   

Мінагрополітики запропону�

вало виділити на зазначені цілі із

загального фонду lержбюджету

880 млн. грн. 

Він також нагадав, що Держ�

бюджетом�2008 передбачено фі�

нансування Аграрного фонду в

розмірі 1 млрд. 623 млн. із спе�

ціального фонду. 

Джерелом наповнення

останнього є надходження від

приватизації та від продажу зе�

мель несільськогосподарського

призначення, яких практично

нема. Тому, зі слів міністра, була

висловлена пропозиція перейти

на фінансування Аграрного

фонду із загального фонду держ�

бюджету. 

– Це питання продовольчої

безпеки, – резюмував Юрій

Мельник.
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Владні прогнози 
на ринку зерна
АГРОПОЛІТИКА Під час прес�конференції, присвяченої функціонуванню
ринку зерна у поточному маркетинговому році, яка відбулася 24 червня в
Будинку уряду, міністр аграрної політики України Юрій Мельник висловив
свою точку зору з приводу ключових питань АПК.

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

Новинка: Узагальнення судової практики з
питань самочинного будівництва. Березень �
квітень 2008 р., Верховний Суд України.

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)

Юрій МЕЛЬНИК

Уряд хоче запровадити кон-

троль над тим, які культури і

в якому обсязі вирощувати-

муть сільгоспвиробники. Згі-

дно з проектом постанови,

опублікованим 17 червня на

сайті Мінагрополітіки, до Ти-

пового договору оренди зе-

млі мають бути внесені такі

зміни: 

«РОЗДІЛ «Умови використання

земельної ділянки» після пункту

15 доповнити пунктом 16 такого

змісту: «За умови використання

земельної ділянки під ріллю

орендар зобов'язаний дотриму�

ватися рекомендованих сівозмін,

структури посівних площ та нау�

ково обґрунтованих технологій

вирощування сільськогосподар�

ських культур».

Як зазначено на сайті, прий�

няття проекту постанови спря�

моване на дотримання оренда�

рями та орендодавцями зо�

бов'язань за договорами оренди

земельних ділянок сільськогос�

подарського призначення для

ведення товарного сільськогос�

подарського виробництва, у

тому числі земельних часток

(паїв), дотримання рекомендо�

ваних сівозмін, технологій виро�

щування сільськогосподарських

культур.

Проте аграрії називають дії

міністерства неринковим мето�

дом і прогнозують закриття не�

великих господарств. 

«Науково доведено, що пло�

ща соняшнику й ріпаку не по�

винна перевищувати 10% і 15%

посівів, відповідно. У деяких

областях України цей показник

зараз перевищує 30%, що знижує

вміст вологи, азоту, фосфору і

калію в ґрунті, внаслідок чого

знижується і рівень її родючо�

сті», – пояснює необхідність

прийняття постанови заступник

міністра АП Ярослав Гадзало. 

Проект постанови плануєть�

ся затвердити на одному з най�

ближчих засідань уряду. Ініціати�

ва міністерства не потішила аг�

раріїв. «Це неринковий метод, у

всьому світі аграрії визначають

площу і структуру посівів, ке�

руючись законами сівозміни і

виходячи з кон'юнктури ринку.

Вони вирощують культури, які

мають найбільший попит і дають

їм найбільший дохід», – гово�

рить генеральний директор ком�

панії «Воларі» Юрій Гордійчук. З

ним згоден голова правління

«Західної компанії «Дакорю»

Мирослав Поліо. З його слів, по�

сіви кожної культури вимагають

серйозних інвестицій, і якщо

ціна на ринку не дасть змоги їх

вигідно повернути, сільгоспви�

робники зазнають збитків. «Най�

більше від нововведення можуть

постраждати невеликі господар�

ства, які обробляють менше

1 тис. га землі, – говорить пан

Поліо .– Кожна культура вима�

гає наявності певного виду сіль�

госптехніки. І якщо господар�

ство купило її, щоб сіяти ріпак,

воно не зможе безболісно зайня�

тися вирощуванням буряків». 

Крім того, експерти побою�

ються, що після відміни морато�

рію на продаж сільськогосподар�

ських земель зацікавлені особи

зможуть скористатися постано�

вою і почати їх переділ. «Згідно

із законодавством, орендарі ма�

ють першочергове право на

викуп землі. Проте якщо дове�

сти, що ми порушуємо закони,

буде привід позбавити нас землі

через суд», – упевнений пан Гор�

дійчук.

За матеріалами «Коммерсантъ�Україна»

Мінагрополітики 
хоче контролювати,
що і скільки 
засівати на полях



Сорти – такі різні,
такі корисні
СТВОРЕНІ в Інституті сорти за

рівнем інтенсивності і напрямом

використання можна умовно роз�

ділити на кілька груп.

Перша група – це ранньости�
глі сорти.

До них належать: Веснянка,

Солоха, Почаївка, Колумбія.

Приємно доповісти про те, що

ранньостиглість сортів нам вдало�

ся поєднати з високою продуктив�

ністю. Фактичний генетичний по�

тенціал продуктивності зерна сор�

тів Веснянка та Колумбія сягає

103�120 ц/га.

Ранньостиглі сорти мають цілу

низку переваг. Тому з біологічної і

господарської точок зору вони по�

винні займати 20% посівних площ

озимої пшениці. 

Друга група – це сорти, які ге�
нетично формують високу якість
зерна. До них належать:

Ятрань 60, яка є національним

стандартом, Трипільська, Київ�

ська 8, Сонечко, Переяславка,

Наталка, Ласуня, Почаївка, Зимо�

ярка.

Генетика цих сортів забезпечує

отримання високоякісного зерна.

Сорти Ласуня, Наталка та Почаїв�

ка відносяться до надсильних

пшениць. За належних технологій

їх зерно містить 15�16% білка ви�

сокої якості.

Фактичний генетичний потен�

ціал урожайності цих сортів ста�

новить 90�108 ц/га.

У селекції на якість ми мусимо

ліквідувати основний недолік

пшениці – низькі вміст білка та

його якість. Оскільки синтез біл�

ків більш енергоємний процес,

ніж синтез крохмалю, здебільшого

високобілкові сорти менш про�

дуктивні.

Важливо те, що Україна пра�

гне стати країною�експортером

пшениці, тому вирощування ви�

сокоякісного зерна набуває осо�

бливого значення.

Уже сьогодні нам відомі госпо�

дарства, які бачать свій бізнес у

виробництві зерна та борошна ви�

сокої якості.

Третя група сортів – це сорти
універсального використання.

Лідером групи є сорт Подо�

лянка, який є національним стан�

дартом. До цієї групи належать

сорти: Добірна, Снігурка, Богда�

на, Трипільська, Вінничанка, Но�

вокиївська.

Генетичний потенціал урожай�

ності цих сортів становить 100�114

ц/га.

Головними перевагами зазна�

чених сортів є те,  що вони забез�

печують отримання стабільних по

роках урожаїв на різних фонах мі�

нерального живлення, невибагли�

ві до умов вирощування, поперед�

ників і строків сівби, мають висо�

ку   екологічну пластичність. Тоб�

то, це сорти для всіх господарств,

для різних рівнів господарювання.

Зазначені сорти мають високі мо�

розо� та посухостійкість і є, по

суті, страховими сортами.

Це означає, що в морозні зими

та засушливі роки, маючи ці сор�

ти, господарство залишиться із

хлібом. Такі сорти не підведуть.

Загибель озимої пшениці в Ук�

раїні з різних причин спостеріга�

ється досить часто, тому розши�

рення посівних площ під еколо�

гічно пластичними сортами буде

стабілізувати валові збори зерна.

Четверта група – це коротко�
стеблові, високоінтенсивні сорти.

Лідером групи є сорт Смуглян�

ка, який є національним стандар�

том.

До цієї групи відносяться та�

кож сорти: Володарка, Колумбія,

Золотоколоса, Фаворитка. 

Названі сорти є принципово

новим типом пшениць. Вони

створені методом хромосомної ін�

женерії та містять у своєму геномі

житні транслокації. Фактичний

генетичний потенціал цих сортів

сягає 115�124 ц/га.

На високому фоні мінерально�

го живлення ці сорти забезпечу�

ють отримання рекордних урожа�

їв. Вони створені для добрих гос�

подарів, для високих технологій.

За рівнем урожайності вони є лі�

дерами серед вітчизняних сортів.

Сорт Смуглянка є унікальним

сортом. Урожаї в 100�115 ц/га от�

римані у 17 сортодослідах держав�

ного випробування цього сорту.

Такі результати не має жодний

сорт України.

Остання група – це сорти спе�
ціального використання.

В Україні такі сорти створені

вперше. Сорт Пивна створений

для використання на пиво та кор�

ми для птиці.

Приємною новиною є ство�

рення сортів Зимоярка та Хуто�

рянка. Ці сорти поєднують в собі

гени озимості та яровості і є дво�

ручками. Можуть висіватися і во�

сени і навесні.

Потреба в таких сортах викли�

кана перш за все нестабільністю

перезимівлі озимих пшениць та

низьким врожаєм ярої пшениці

особливо на Півдні.

Сорти такого типу будуть ста�

білізувати валові збори пшениці.

Досягнення 
сьогодення 
У ЦІЛОМУ за результативністю

селекційної роботи, про що свід�

чить кількість створених сортів

для зони нашого регіону, Інститут

посідає перше місце. Ми маємо

багатий генофонд та плідні ідеї

для подальших успіхів.

Новизна наукових розробок

захищена 102 патентами та автор�

ськими свідоцтвами.

На використання сортів про�

дано 957 ліцензій. Дослідження з

проблем генетичної інженерії та

теоретичних основ селекції від�

значені Державною премією Ра�

дянського Союзу та трьома Дер�

жавними преміями України.

Селекцію ми проводимо на

високому методичному рівні із ви�

користанням найновітніших гене�

тичних досягнень.

Нами розроблені оригінальні

методи селекції, створена хороша

експериментальна база, маємо та�

лановиту молодь.

Наукові плани 
на майбутнє
ОСНОВНИМ напрямом селекції

є селекція на високу продуктив�

ність. Цей напрям є також світо�

вим пріоритетом. При цьому ко�

роткостебловість є обов'язковою

умовою високої продуктивності.

Існує принципова різниця між

сортами по їх реакції на фон міне�

рального живлення. Тому ми

працюємо над створенням сортів

із високою поглинальною здатні�

стю кореневої системи.

Бідні грунти нашого дослідно�

го поля сприяють створенню сор�

тів із потужною кореневою систе�

мою, що відзначав ще І.В.Мічурін.

Вивчаємо проблему створен�

ня багатолінійних гетерогенних

сортів, які за рахунок міжлінійно�

го гетерозису мають високу уро�

жайність та екологічну пластич�

ність.

Майбутні сорти озимої пше�

ниці будуть мати генетичний по�

тенціал продуктивності в 150 ц/га.

Для цього необхідно збільши�

ти збиральний індекс до 0,5 та

урожай листостеблової маси.

Рослини повинні бути ремон�

тантними, мати подовжений пе�

ріод життя листового апарату до

кінця наливу зерна.

На сьогодні прообразом такої

пшениці є сорт Смуглянка. 

2007(й. 
Результати 
в господарствах
У ВКРАЙ засушливих умовах 2007

року сорти селекції нашого Інсти�

туту забезпечили отримання висо�

кого урожаю зерна в усіх зонах Ук�

раїни.

В багатьох регіонах України

отримані врожаї наших сортів 70�

101 і навіть 109 ц/га, а у вкрай по�

сушливих умовах Донеччини та

інших степових областях – 50�70

центнерів.

За останні 130 років в мину�

лому році була найсуворіша посу�

ха. Її шкодочинність проявилася

не лише в Степу, але й на пісках

Полісся. Для сортів це було най�

суворіше випробування. Проте

сорти нашого Інституту, де була

належна технологія, вистояли! І

забезпечили задовільний та висо�

кий урожаї.

Ми отримали численні дані

про урожай наших сортів у різних

зонах України.

– Сорт Смуглянка забезпечив

урожай зерна 43,0�101,0 і навіть

109,5 ц/га в 20 господарствах 16

областей України.

– Урожай сорту Подолянка

становив 48,6�87,0 ц/га в 20 госпо�

дарствах 8 областей.

– Сорт Володарка забезпечив

урожай зерна 70,9�78,0 ц/га в 4�х

областях України.

– Сорт Фаворитка – 52,4�80,9

ц/га в семи господарствах 5 обла�

стей.

– І сорт Золотоколоса відпо�

відно 41,4�76,6 ц/га в 10 господар�

ствах 7 областей України.

Я наведу лише деякі приклади.

– «АФ ім. Горького» Дніпропе�

тровської області повідомляє, що
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Насіння, а не посівний матеріал, 
або Хороші сорти – це культура нації
Тези виступу директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України Володимира Моргуна 
на науково�практичній конференції 26 червня 2008 року в Києві

Табл.1. Ранньостиглі сорти озимої пшениці

* ДВ – Державне сортовипробування.
Тут і далі: сорти створені спільно з Миронівським інститутом пшениці ім.В.М.Ремесла

Назва
Генетичний 

потенціал про�
дуктивності, ц/га

Якість 
зерна

Зона
впровадження Примітка

Веснянка 103,9 Сильна СЛП Нова
Почаївка � Надсильна ДВ* Нова
Солоха � Сильна ДВ* Нова
Колумбія 120,8 Сильна СЛП

Табл.2. Високоякісні сорти озимої пшениці

Назва
Генетичний 

потенціал про�
дуктивності, ц/га

Якість 
зерна

Зона
впровадження Примітка

Ятрань 60 108,2 Сильна СЛП
Київська 8 107,0 Сильна СЛП
Переяславка 102,7 Сильна СЛП
Ласуня 93,8 Надсильна ЛП Нова
Зимоярка 107,0 Сильна СЛП Дворучка
Трипільська 106,8 Сильна СЛП Нова
Сонечко � Сильна Персп. Нова
Наталка � Надсильна Персп. Нова
Почаївка � Надсильна ДВ* Нова

Табл.3. Сорти озимої пшениці універсального використання

Назва
Генетичний 

потенціал про�
дуктивності, ц/га

Якість 
зерна

Зона
впровадження Примітка

Подолянка 113,7 Сильна СЛП
Добірна 97,0 Сильна СЛП
Богдана 114,0 Сильна СЛП
Вінничанка 112,0 Цінна ЛП Нова
Снігурка 112,0 Сильна СЛП Нова
Трипільська 106,8 Сильна СЛП Нова
Новокиївська � Сильна ДВ* Нова

Табл.4. Високоінтенсивні сорти озимої пшениці

Назва
Генетичний 

потенціал про�
дуктивності, ц/га

Якість 
зерна

Зона
впровадження Примітка

Смуглянка 115,0 Сильна СЛП Нац.стандарт
Володарка 114,0 Цінна СЛП
Золотоколоса 117,0 Цінна СЛП
Колумбія 120,8 Сильна СЛП
Фаворитка 124,0 Цінна СЛП Нац.стандарт

Табл.5. Спеціалізовані сорти озимої пшениці

Назва
Генетичний 

потенціал про�
дуктивності, ц/га

Якість 
зерна

Зона
впровадження Примітка

Пивна 105,0 Філер СЛП
Зимоярка 107,0 Сильна СЛП Нова
Хуторянка 99,8 Цінна СЛП Нова



найбільшу урожайність отримали

від сорту Фаворитка по 80,9 ц/га.

Високу урожайність показали та�

кож сорти Золотоколоса та Сму�

глянка.

– «МАК», Київська область.

Урожай сорту Подолянка стано�

вив 76,0�85,0 ц/га.

– Господарство «Перлина По�

ділля» Хмельницької області. Сор�

ти Трипільська, Пивна, Колумбія.

Урожай – 75,8�78,0 ц/га.

– «Зерно продукт» Вінницької

області. Сорти Смуглянка, Золо�

токолоса, Подолянка. Урожай –

63,0�73,0 ц/га.

– У листі від Козятинської ра�

йонної Державної адміністрації

Вінницької області висловлюєть�

ся подяка й відмічається, що По�

долянка на площі 1374 га забезпе�

чила урожай 43,7 ц/га.

– Агрофірма РЕГУЛ Дніпро�

петровської області відмічає, що

серед сортів України і Росії, сорти

нашого Інституту краще від інших

сортів витримали посуху і привер�

нули увагу сільськогосподарських

виробників нашого регіону. 

– Фірми «Мальтюрок�Украї�

на» і «Десна�Грейн» (Франція),

щоб визначити, на яких сортах ве�

сти бізнес в Україні, провели влас�

не випробування сортів в Кор�

сунь�Шевченківському районі

Черкаської області.

У цьому міжнародному випро�

буванні серед великої кількості

сортів вітчизняної та зарубіжної

селекції країн Чехії, Голландії,

Франції, Німеччини, Росії наші

сорти посіли перше місце.

Жодний сорт зарубіжної, а та�

кож вітчизняної селекції, серед

них і такі нові сорти, як Красно�

дарська 99, Єрмак, Шестипалівка,

Тітона, Фарандоль та інші, не до�

сягли рівня урожаю в 70 ц/га.

Тоді як чотири сорти, (зверніть

увагу – не один сорт!), спільної се�

лекції нашого та Миронівського

Інститутів – Смуглянка, Подо�

лянка, Фаворитка, Крижинка –

забезпечили урожай у 70 і більше

ц/га.

– Високу оцінку в пресі дали

нашим сортам: – відомий насін�

нєвод В.М.Маласай який відзна�

чив, що наші сорти добре себе

проявили у всіх зонах як урожай�

ні, стійкі та високоякісні.

– Відомий сортовипробувач

М.С.Зубрейчук (Кіровоградська

область) зазначає, що сорт Сму�

глянка при урожаї 102 ц/га серед

76 сортів, які випробовувалися,

посів перше місце, а урожай Золо�

товолосої також перевищив 100

ц/га.

– Уряд Білгородської області

Росії звернувся з проханням на�

дання йому ексклюзивних прав на

використання наших сортів.

Таким чином, вкрай посушли�

ві умови 2007 року, як і сувора

зима 2003 року, підтвердили, що

сорти, створені нами, найбільш

вдало поєднують високу продук�

тивність з високою стійкістю до

засухи та морозів. 

Насінництво(2009
НАСТУПНЕ питання стосується

насіння під урожай 2009 року. Ін�

ститут та наші базові господарства

буде реалізовувати насіння таких

сортів:

Насіння відомих сортів, які

уже широко використовуються у

виробництві: Богдана, Переяслав�

ка, Золотоколоса, Подолянка, Ки�

ївська 8, Смуглянка Колумбія, Ят�

рань 60. 

Насіння нових сортів, перша

реалізація яких була в минулому

році. Це сорти: Вінничанка, Зимо�

ярка (дворучка), Володарка, Три�

пільська, Добірна, Фаворитка.

І сорти, насіння яких реалізу�

ється вперше.

Веснянка, Почаївка, Ласуня,

Снігурка, Наталка, Солоха, Ново�

київська, Сонечко, Пивна, Хуто�

рянка.

Насіння цих сортів можна

придбати в Інституті та в наших

базових насіннєвих господарствах. 

Збитки 
від старого
НА СЬОГОДНІ науковців турбу�

ють низькі темпи впровадження

нових сортів у виробництво.

І нині значна частина посівних

площ засівається застарілими сор�

тами. 

Нові сорти озимої пшениці,

занесені до Реєстру, перевершують

по урожайності старі сорти на 5�

20 ц/га. Але ще досить широко

використовують застарілі сорти

невідомої репродукції, сумішки

жита із пшеницею та ін.

Висів насінням старих сортів,

які були занесені до Реєстру 10 і

більше років тому, приносить гос�

подарству збитки.

Ознайомтеся з результатами

державного сортовипробування і

побачите, які збитки приносять

вам щорічно старі сорти.

У світовій практиці вважаєть�

ся, що якщо сорт використовуєть�

ся у виробництві більше п'яти ро�

ків, то це свідчить про негаразди в

селекції, або у самому виробниц�

тві.

Потребує поліпшення сортова

політика. В багатьох областях ви�

сівається значна кількість, більше

30 сортів озимої пшениці. Це –

заплановані збитки. Якісне насін�

ня такої кількості сортів вирости�

ти неможливо і в цьому немає

необхідності. Ми мусимо приско�

рити формування господарської

культури.

Хороші сортові посіви –

це культура нації. Це ж, кі�

нець�кінцем, наші національні

здобутки.

Стосовно кількості сортів для

області – повинен бути розум�

ний оптимум. В області повинно

висіватися 7�12 найкращих сор�

тів. Знайти навіть таку невелику

кількість геніальних сортів дуже

важко.

На сьогодні в досить широко�

му асортименті сортів озимої пше�

ниці, які ми маємо в Україні,

лише окремі мають генетичну

здатність, тобто потенціал забез�

печити, за належної технології,

отримання високих урожаїв. Це

засвідчують результати Державно�

го сортовипробування сортів.

Адже зернова продуктивність сор�

ту – це генетична ознака і не ко�

жен сорт зможе окупити врожаєм

витрати.

Середній урожай за результа�

тами конкурсного сортовипробу�

вання 200 сортів в минулому році

становив 77,1 ц/га.

Середній урожай 20 найкра�

щих сортів становив 100,8 ц/га,

що вище середньої по досліду на

23,7ц/га. Зауважте, що ця цифра

взята не з одного сорту.

Середній урожай 20 найгірших

сортів становив 57,9 ц/га, що мен�

ше середньої на 19,2 ц/га.

Які висновки можна зробити

із даного досліду?

По�перше. До підбору сортів

потрібно ставитися професійно і

досить уважно. Через базові гос�

подарства інституту, які є майже в

кожній області, ми будемо сприя�

ти формуванню високої сортової

культури.

По�друге. Урожаї в 100 ц/га ми

отримали на 20 сортах селекції на�

шого Інституту в умовах засухи на

бідних грунтах Полісся. А це озна�

чає, що наш Інститут спільно із

Швейцарською фірмою Синген�

та, має високопродуктивні сорти

та ефективну технологію їх виро�

щування.

Нова 
філософія хліба
СТВОРЕННЯ сортів з високим ге�

нетичним потенціалом продуктив�

ності дало нам змогу започаткува�

ти новий напрям досліджень з роз�

робки технології отримання в Ук�

раїні врожаїв у 100 ц зерна з гекта�

ра. Це нова для України філософія

хліба. Це світовий напрям.

З урожайністю 20�30 центне�

рів Україна буде займати в Євро�

пі лише другорядні позиції. Це

далеке минуле передових країн

світу. На сьогодні Європа отри�

мує 6 і навіть 10 тонн зерна з гек�

тара. Україна повинна збирати

стабільно не менше 50 млн. тонн

зернових, оскільки аграрний по�

тенціал її чорноземів оцінююєть�

ся у 100 мільйонів тонн зерна

щорічно.

Для успішної реалізації намі�

чених планів нам бракує, в першу

чергу, послідовної політики дер�

жави, яка має визначити хліб го�

ловним пріоритетом держави, як

найважливішу складову її націо�

нальної ідеї.

З метою реалізації вищезазна�

ченої ідеї спільно зі швейцарсь�

кою фірмою Сингента створено

«Клуб 100», який є школою новіт�

ніх агротехнологій.

Ці ідеї уже підхоплені, і за на�

шим прикладом створюються ана�

логічні клуби в інших регіонах Ук�

раїни.

Вже сьогодні ми маємо чис�

ленні приклади, які засвідчують,

що отримання 100 ц/га – це не

міф, а реальність, якої досягла

ціла низка базових господарств

Інституту. Нами проведена відпо�

відна робота зі створення мате�

ріальної бази насінництва та ши�

рокомасштабного впровадження

нових сортів.

На сьогодні Інститут вийшов

на принципово новий рівень

впровадження наукових розробок

у виробництво.

Насіння наших сортів виро�

щують у понад тисячі насіннєвих

господарств. Їх географія охоплює

всі зони України. Замовлення на

насіння суттєво перевищують

наші можливості.

Враховуючи вищезазначені

приємні труднощі нашого росту,

нами спільно з Міністерством аг�

рарної політики України створені

базові господарства Інституту по

всій території України. Серед них

є насіннєві господарства, які буду�

ють чи вже збудували сучасні на�

сіннєві заводи.

Вжиті заходи суттєво розши�

рять наші можливості впрова�

дження нових сортів.

З метою закріплення успіхів та

подальшого розвитку досліджень

з проблеми генетичного поліп�

шення рослин Президія НАНУ на

чолі з академіком Б.Є.Патоном

прийняла постанову щодо суттє�

вого зміцнення кадрового складу

Інституту та його матеріально�тех�

нічної бази. 

Ситуація з хлібом у світі вам

відома. Тому Україна повинна

скористатися світовим дефіцитом

продуктів харчування на користь

власної економіки.
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Дегустаційна оцінка якості хліба із пшениці різних сортів

Табл.6. Урожай нових сортів
озимої пшениці у виробничих
умовах, 2007 р.

Сорт Урожайність, ц/га
ЗАТ «Райз»: 

Підліснянська філія, Сумська обл.; 
Ульянівська філія, Кіровоградська обл.; 
Нагірнянська філія, Тернопільська обл.
Ятрань 60 90,0
Подолянка 87,0

ПСП «Фортуна», Чернігівська обл.
Смуглянка 101,0

СТОВ «Хлібороб», Вінницька обл.
Смуглянка 67,4
Подолянка 62,4
Переяславка 61,8

Волинський опорний пункт, 
Волинська обл.

Смуглянка 109,5
«Сингента�Агрозахист Донбас», 

Донецька обл.
Колумбія 48,3
Подолянка 55,6

Смуглянка 43,0 
Якість зерна 1�2 кл.

«Сингента�Степова», 
Дніпропетровська обл.

Подолянка 52,7
Центр держсортовипробування, 

Харківська обл.
Смуглянка 70,0
Володарка 70,9
Фаворитка 71,3



Львівщина: від стихії постраждало 
понад 28 тис. га посівів зернових
У результаті ураганного вітру, що супроводжувався дощем, на тери)
торії Львівської області вилягло 28,561 тис. га посівів зернових куль)
тур. Про це 26 червня повідомила прес)служба Львівської ОДА. 
Посіви ріпаку в регіоні були пошкоджені на площі 1,939 тис. га, на
857 га посіви загинули. 
Крім того, в Пустомитівському і Золочівському районах області заги)
нула 71 тис. голів птиці)бройлерів. 
Загальний збиток від стихійного лиха, за попередніми даними, ста)
новить понад 51,5 млн. грн.

Перші рекорди Херсонщини 
У Херсонській області почалося збирання нового врожаю. Як повідо)
мила прес)служба Херсонської ОДА, станом на 23 червня в Гені)
чеському районі було скошено і обмолочено 300 га озимого ячме)
ню. При цьому врожайність культури становила 41,7 ц/га, що більш
ніж у 3 рази перевищує торішній показник в регіоні (14,7 ц/га). 
Усього в поточному році в області заплановано зібрати ранні зернові
культури на 589,7 тис. га (на 209,3 тис. га більше, ніж у 2007 р.), в
т.ч. озиму пшеницю – на 384,9 тис. га, озиме жито – на 5,5 тис. га,
озимий ячмінь – на 38,5 тис. га, яру пшеницю – на 0,8 тис. га, ярий
ячмінь – на 154,5 тис. га, овес – на 2,7 тис. га, горох – на 2,5 тис. га. 
Стан більшості посівів сільгоспкультур в Херсонській області наразі
оцінюється як хороший, розвиток озимих і ранніх ярих культур 
на 1)1,5 тижні випереджає звичайні терміни.

Вінничина планує зібрати 
2,3�2,5 млн. тонн зернових
Сільськогосподарські підприємства Вінницької області планують в
поточному році зібрати 2,3)2,5 млн. тонн зернових. Про це на прес)
конференції заявив перший заступник голови Вінницької обласної
державної адміністрації Валерій Коровій. 
Він зазначив, що в цілому по області у всіх категоріях господарств
посіви озимих і ярих зернових культур становлять 820 тис. га, зокре)
ма 420,4 тис. га – ярих зернових. Перший заступник голови ОДА до)
дав, що в поточному році також планується зібрати 300 тис. тонн рі)
паку.
Нагадаємо, що в 2007 році аграрії області збільшили площі посівів
озимини на 8,22%, або на 28 тис. гектарів, порівняно з 2006 роком
– до 368,7 тис. га. 
У цілому на території Вінницької області близько 2 млн. га сільсько)
господарських земель.

На Чернігівщині хворіють корови
У 185 населених пунктах Чернігівської області селяни тримають хво)
рих на лейкоз корів. Про це повідомили в прес)службі Контрольно)
ревізійного управління в Чернігівській області.
Цей факт встановлений фахівцями КРУ в ході перевірки ефективно)
сті використання бюджетних коштів, виділених на протиепізоотичні
заходи в 2005)2007 роках.
З'ясувалося, що тільки в підсобних господарствах на 1 січня 2008
року селяни тримали понад  2800 голів великої рогатої худоби, хво)
рих на лейкоз.
Як пояснила головний державний аудитор КРУ в області Олена
Дмитрієва, мізерні штрафи (від 8,5 до 51 грн.) не дуже лякають ке)
рівників, фахівців господарств та індивідуальних власників худоби. 
«Тому, порушуючи Інструкцію з профілактики й  оздоровлення вели)
кої рогатої худоби від лейкозу, її часто не знищують, а продовжують
тримати впродовж двох і більше років, обмежившись ізоляцією від
здорових тварин», – констатувала вона. Це призводить, у свою чер)
гу, до розповсюдження захворювання, особливо серед поголів'я ху)
доби в приватному секторі. 

Днями у м.Гаага (Нідерланди) проведено семі)
нар на тему «Політика щодо біопалива в Украї)
ні та Нідерландах», в якому взяли участь пред)
ставники Міністерства аграрної політики Украї)
ни, Міністерства економіки Нідерландів, Міні)
стерства фінансів Нідерландів, Міністерства
сільського господарства Нідерландів, Націо)
нального аграрного університету України, Ук)
раїнської аграрної конфедерації (УАК) та інші. 
За оцінками Дослідного центру з питань енерге)
тики Нідерландів, Україна може стати одним з
провідних виробників біопалива в світі, поста)
чаючи його як на внутрішньому ринок, так і на
ринки країн Європейського Союзу. Для цього,
на думку дослідників, необхідним є подальший

розвиток агросектору, збільшення кількості під)
приємств, що займаються виробництвом тради)
ційних видів біопалива, покращення систем ло)
гістики, а також, – у перспективі, – створення
можливостей для виробництва біопалива дру)
гого покоління, повідомляє прес)служба УАК.
«Україна за рахунок біопалива першого поко)
ління (зокрема, біодизеля) може наполовину
задовольнити вимоги всіх країн ЄС щодо за)
безпечення до 2020 року доведення частки біо)
палива до 10%», – зазначив експерт з Нідер)
ландів Марк Лондо. Якщо ж використовувати
біопаливо другого покоління (зокрема, дереви)
ну), Україна може повністю задовольнити ви)
моги для країн ЄС, зазначив він. 

На думку спеціаліста компанії SenterNovem
(Нідерланди) Елли Ламерс, подальший розви)
ток виробництво біопалива повинен врахову)
вати цілу низку критеріїв сталого розвитку, зо)
крема баланс парникових газів, конкуренцію
за ресурси з продовольством, збереження біо)
різноманіття, вплив на навколишнє середови)
ще, а також забезпечувати економічний розви)
ток та добробут населення. 
Учасники семінару крім того обговорили ме)
ханізми сертифікації на ринку біопалива, які
б могли забезпечити прозорість ринку, ство)
рити передумови для застосування субсидій
та підвищити довіру до продукції з боку спо)
живачів.
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НОВИНИ З РЕГІОНІВ Консолідація без

ГРОМАДА 20 червня на прес�конференції в УНІАН була представлена
Всеукраїнська громадська організація «Союз виробників харчової
промисловості України». Заснована вона ще в січні 2008 року, проте тільки
зараз ситуація, що загострилася, спонукала її членів до активних дій.
Присутні на прес�конференції по черзі висловили свою думку з приводу
нинішнього становища вітчизняного харчопрому і робили прогнози, до чого
це може призвести.

Наталія Тарченко

Цукор: підтримку
100 заводам, 
що мають 
зачинитися! 
ЗОКРЕМА, голова правління

НАЦУ «Укрцукор» М и к о л а

Ярчук зазначив, що зараз, вреш�

ті�решт, слід прийняти державну

програму з реструктуризації цук�

рової галузі. Адже понад 100 цук�

рових заводів, які працювали до

цього часу, стали непотрібні. Він

навів приклад аналогічної ситуа�

ції в Європі, де заводам, які з пев�

них причин закриваються, нада�

ється державна підтримка в роз�

мірі 700 євро за тонну продукції,

виробленої в попередні роки. 

Теперішню ситуацію він роз�

цінив як загрозливу для продо�

вольчої безпеки країни – при

вступі до СОТ та відкритті кордо�

нів ми залежатимемо від імпорт�

ного цукру, що ввозитиметься до

України. Через все це виникає

потреба об'єднатися та протидія�

ти ситуації не тільки з боку окре�

мої галузі, а й всієї харчової про�

мисловості. А цукрова галузь –

одна з головних у цій сфері, на

ній базується і виробництво кон�

дитерських виробів, і продуктів

харчування, і алкоголю. Нова ор�

ганізація має стати фаховою, і

завдання її – мобілізувати всіх

спеціалістів із метою переконати

уряд, який більше захоплюється

бізнесом та політикою, ніж про�

цесами технологічного та со�

ціального характеру, змінити

свою стратегію. 

Молоко: 
за умов СОТ – 
не до жиру...  
ГОЛОВА Ради Національної асо�

ціації молочників Василь Бон-

даренко зазначив, що роз'єд�

нання працівників харчової про�

мисловості згубно позначилося

на науково�технічному прогресі

галузі. У зв'язку зі вступом до

СОТ перед молочниками поста�

ли особливо великі проблеми.

Адже заводи цілком залежать від

якості сировини. Є великі про�

блеми і з фінансуванням, бо мо�

лочні комплекси починають

повертати вкладені в них кошти

лише за 10�15 років. 

До того ж, Євросоюз надава�

тиме субсидії на експорт продук�

ції із країн�своїх членів (приблиз�

ні показники – 1300 євро на тон�

ну масла тощо). І конкурувати із

ввезеною продукцією буде досить

складно. Проблеми конкуренто�

спроможності перед молочною

галуззю постають більше, ніж пе�

ред всіма іншими. 

Утім, Василь Бондаренко за�

певняв присутніх в тому, що зараз

ведеться величезна робота із мо�

дернізації технологій виробниц�

тва та контролю за якістю. І кіль�

ка підприємств, можливо, най�

ближчим часом навіть будуть

спроможними поставляти про�

дукцію до ЄС. 

Він також зазначив, що в про�

фільному міністерстві надто бра�

кує фахівців у молочній галузі.  

Олія: 
навіщо світовий
рекорд з ріпаку? 
ЧЛЕН президії ВГО «Союз ви�

робників харчової промисловості

України», голова Асоціації «Укро�

ліяпром» Степан Капшук теж

перейнявся питанням: як галузі

сьогодні виживати? Адже на її

стан нині впливає навіть зростан�

ня цін на нафту (зараз становить

140 доларів за барель), бо олія ви�

користовується при виробництві

біопалива. Інший пункт – відсут�

ність відшкодування ПДВ. Пи�

тання в тому, як урівноважити цю

ситуацію, і зробити продукцію

доступною на всіх ринках. 

На думку Степана Капшука,

за умов відсутності в Україні си�

стемного підходу до питань хар�

чової галузі, харчовикам треба

виробити спільний план дій. За�

раз ціни диктують розвиток того

виробництва, яке є найбільш

привабливим – зокрема, вирощу�

вання ріпаку, від якого українські

лани скрізь набули красивого яс�

краво�жовтого кольору. Було за�

сіяно 1 млн. 530 тис. га ріпаку

озимого, і близько 360 га – ярого,

що стало світовим рекордом. Цю

продукцію буде вивезено за межі

України, де із нашої сировини

вироблять біодизель. Українські

ж програми із розвитку біоди�

зельної галузі залишаться тільки

на перспективу. 

Інша проблема галузі – бо�

ротьба із інфляцією. У країнах

Європи з нею борються шляхом

збільшення обсягів виробництва,

розширення асортименту про�

дукції, насичення ринку. Україна

ж пішла іншим шляхом: припи�

нили експорт, через що зупини�

лися 17 заводів, їх працівники за�

лишилися без зарплатні. Степан

Капшук висловив подяку Прези�

денту, за те, що той втрутився в

ситуацію та припинив дію згуб�

ного рішення. 

Говорив доповідач і про «тор�

гові війни», наслідком яких,

швидше за все, і стало звинува�

чення України в тому, що в її про�

дукції є домішки мінеральних

олій. ЄС  не потребує продуктів

переробки – від України вимага�

ється лише сировина.   

На те, що Україна може стати

головною мішенню при торгових

Біопаливне майбутнє
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війнах, вказує проста статистика.

Потужності нашої країни в пере�

робці олії – 6,5 млн. тонн за рік.

А в минулому році було виробле�

но 2 млн. 400 тис. тонн олії. Вну�

трішній ринок споживає 500 тис.

тонн, а якщо вірити звітам стати�

стики – то й взагалі 250 млн.

тонн. У минулому році було ек�

спортовано 2 млн. тонн олії, тоб�

то найбільше у світі. 

Зі слів Степана Капшука, від�

новлення усіх ланок харчової га�

лузі – це зростання експортного

потенціалу. Тільки тоді Україна

посяде в світі те місце, яке при�

родно повинна зайняти. 

Спирт: 
дефіциту 
не передбачається
ДИРЕКТОР асоціації  «Союз

оптовиків і виробників алкого�

лю та тютюну» – галузі, зазви�

чай, дуже прибуткової – Воло-

димир Демчак – був досить

оптимістичним. В першу чергу

він зазначив, що у спиртовій га�

лузі України є багато успішних

підприємств. Але проблеми такі

самі, що й в інших: неможли�

вість повністю розкрити свій по�

тенціал. Українська харчова про�

мисловість спроможна давати

30�35% ВВП країни, а може, на�

віть більше. Політика держави

має бути такою, щоб сприяти

збільшенню переробки в Україні

– але ж ніяк не за її межами. З

іншого боку, держава повинна

сприяти боротьбі за інші ринки.

Бо наш потенціал дає змогу ек�

спортувати продукцію у сотні

країн світу. 

Якщо це буде зроблено, то у

нас буде все – робочі місця, гідні

зарплати, податки до Державного

бюджету. 

Що робити.
Конкретно
ОТЖЕ, в необхідності створення

такої організації харчовиків при�

сутніх журналістів було перекона�

но. Питання в іншому: які ж кон�

кретні  кроки робитиме ВГО

«Союз виробників харчової про�

мисловості України» найближ�

чим часом? 

Зі слів Олега Юхновського,

глобальних питань нова організа�

ція не ставитиме. Головне – про�

довжувати консолідаційні проце�

си та створювати важелі впливу

на уряд. Восени, ймовірно у ве�

ресні�серпні, буде проведено з'їзд

працівників харчової промисло�

вості. Але для цього треба ще

провести дуже велику роботу.

Засновниками ВГО «Союз виробників харчової

промисловості України» виступили понад 100
трудових колективів підприємств харчової проми)
словості країни, що об'єдналися в 15 регіональних
осередків, з яких 14 є обласними, 1 – в Автономній
Республіці Крим. 
Осередки ВГО знаходяться в областях із найбільшою
кількістю підприємств харчової промисловості, зо)
крема в Київській, Львівській, Дніпропетровській,
Одеській, Черкаській, Полтавській областях, місті
Києві тощо. 
Крім територіальних осередків до складу організації
увійшли 11 галузевих об'єднань підприємців. 

Рада організації налічує 32 особи. Очолює її, як і саму
організацію, Олег Юхновський (народний депутат
України III та IV скликань, екс)секретар Комітету з пи)
тань аграрної політики та земельних відносин ВРУ).
Віце)президенти: 
Микола Сичевський – генеральний директор ком)
панії «Вільд Україна»;
Микола Ярчук – голова правління Національної
асоціації цукровиків України «Укрцукор»;
Володимир Демчак – директор асоціації «Союз опто)
виків і виробників алкоголю та тютюну» (СОВАТ);
Василь Бондаренко – голова Ради Національної
асоціації молочників України.
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Передплата на український тижневик ділової інформації – газету
«АГРОПРОФІ» триває. Ми ставимо за мету заповнити вакуум
ОПЕРАТИВНОЇ, ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ БЕЗ ПОЛІТИКИ 
для фахівців АПК, які приймають рішення: керівників і менеджерів,
власників та інвесторів. Наша інформація стане в пригоді і студентам
вищих навчальних закладів, науковцям.
Передплатити нашу газету ви можете у будь)якому відділенні УДППЗ
«Укрпошта» за Каталогом. Вартість передплати у II півріччі 2008 року 
на 1 місяць – 14,84 грн. + приймання передплати (0,55)1,60 грн.).
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію, до того ж – 
з будь)якого місяця та на будь)який термін за договором. Вартість
редакційної передплати у II півріччі 2008 року на 1 місяць – 14,80 грн.

ВАТ «Ковельмолоко» (Волинська обл.) випустить іменні процентні
облігації на суму 50 млн. грн., повідомила компанія. 
Згідно з повідомленням, відповідне рішення ухвалила спостережна
рада товариства 20 червня 2008 р. 
Облігації номіналом 1 тис. грн. будуть випущені в бездокументарній
формі. 
Кошти, залучені в результаті емісії, будуть спрямовані на збільшення
обсягів виробництва продукції, а також на подальшу модернізацію
цехів. 
Інші параметри випуску емітент оголосить пізніше. 
ВАТ «Ковельмолоко» створене в 1996 р. в процесі приватизації дер)
жавного підприємства «Ковельський комбінат молочних продуктів».
Інтереси підприємства на ринку нині представляє торговий дім «За)
хідна молочна група».

* * *

ВАТ «Дубномолоко» (Рівненська обл.), що виробляє тверді сири
під ТМ «КОМО», завершило модернізацію виробництва. 
Як повідомила 24 червня прес)служба компанії, після проведених
робіт виробничі потужності підприємства було збільшено на 85%, і
нині завод має змогу переробляти 550 тонн молока і виготовляти 50
тонн твердого сиру за добу. 
Обсяг інвестицій в реконструкцію становив $30 млн. 
У процесі модернізації на підприємстві було встановлено обладнан)
ня для виробництва сиру французької фірми Chalon Megard. Поки
що це єдина лінія в Україні. При виробництві на ній різниця у вазі го)
ловок сиру, що випускаються, не перевищує 50 г, тоді як на вітчиз)
няних установках вона досягала 1 кг. 
У приймальному відділенні встановлено шість нових ліній прийому
молока потужністю 25 тис. л/г кожна виробництва польської компа)
нії Obram. Устаткування забезпечує подачу молока в ізольовані ре)
зервуари і в процесі прийому відразу його охолоджує. Процеси се)
парації та нормалізації молока відбуваються в закритих умовах і
контролюються системою управління «Сіменс». 

* * *

Група компаній «Кернел Груп», що є одним з найбільших опера)
торів на олійному ринку України, підписала угоду з українською
компанією про придбання агрофірми, яка орендує на 10)15)річний
термін 1,940 тис. га землі в центральній частині країни. 
«Вартість операції становить $2,45 млн.», – сказано в повідомленні
компанії на Варшавській фондовій біржі 20 червня.

* * *

ЗАТ «Авангард» (Івано)Франківська обл.) 26 червня 2008 р. роз)
почало розміщення облігацій серії «А» на 200 млн. грн. з терміном
обороту до 2013 р. 
Номінал облігацій становитиме 1 тис. грн. Цінні папери будуть випу)
щені в бездокументній формі. Передбачена щоквартальна виплата
доходу і річна оферта. 
Ставка доходності за облігаціями серії «А» встановлена на рівні 17%
річних на перший)четвертий купонні періоди. 
Андеррайтерами випуску виступлять банк «Фінансова ініціатива»
(Київ) і «Трійка Діалог Україна» (Київ). 
Кошти, отримані в результаті емісії облігацій, емітент спрямує на бу)
дівництво цеху забою птиці. 
Основним напрямком діяльності птахофабрики «Авангард» є вироб)
ництво курячих яєць. До її складу входять два дочірні підприємства
– Рогатинська і Городенківська птахофабрики, а також комбікормо)
вий завод. 
ТОВ «Волиньінвестсервіс» належить 64,1098% акцій «Авангарду».

* * *

ВАТ «Лохвицький цукровий завод» у 2008 році спрямував на ре)
конструкцію підприємства 80 млн. грн. інвестицій. Про це повідо)
мляє прес)служба Полтавської облдержадміністрації. 
Згідно з повідомленням, підприємство планує вийти на потужність
10)11 тисяч тонн переробки буряків за добу. 
«Таким чином, за сезон компанія планує виробити 120)130 тисяч
тонн цукру, який реалізовуватиме через власну дистриб'юторську
мережу», – наголошено в повідомленні.
У прес)службі додали, що протягом 2)3 років підприємство має на)
мір вийти на євростандарти, досягнувши потужності переробки 16)
18 тисяч тонн буряків за добу. Також у планах Лохвицького цукрово)
го заводу – самостійне вирощування буряків для їх подальшої пере)
робки.

* * *

«Вінницька промислова компанія» 24 червня отримала дозвіл від
Антимонопольного комітету на придбання більше 50% акцій торго)
вого дому «Віойл». 
«Вінницька промислова компанія» володіє 92,13% акцій Черні)
вецького олієжирового комбінату (ОЖК), що входить до проми)
слової групи «Віолія» і 71,63% акцій Вінницького ОЖК. Компанії та)
кож належать шість хлібоприймальних підприємств і елеваторів,
два комбікормові заводи у Вінницькій, Тернопільській і Чернівець)
кій областях.



ФІЛІЮ «Снігурівська» було ство�

рено на базі механізованого заго�

ну однією з перших у Миколаїв�

ській області, тепер можна сказа�

ти далекого 1995 року. На фоні

новостворених філій вона вигля�

дає певним сивочолим старожи�

лом, у якого усі виробничі проце�

си розкладено по поличках, і,

здається, є відповіді на усі запи�

тання. Мабуть таке враження під�

силює зважений та енергійний

Юрій Мороз, за фахом інженер�

механік, який директорує тут вже

понад 10 років. 

На сьогоднішній день в обро�

бітку філії знаходиться 4872 га зе�

млі. Займаються тут традиційно

вирощуванням зернових і олійних

культур – це пшениця, ячмінь,

соняшник і кукурудза. Оскільки

поля філії лежать у зоні ризикова�

ного землеробства, роблять ставку

лише на озимі культури. Цього

року посіяли 2300 га пшениці, яч�

меню – 900 га, соняшнику – 1070

га, 212 га кукурудзи, решту зали�

шили під паром. 

Завдяки дотриманню вимог

агротехніки на усіх полях, які об�

робляться понад 8 років, обробі�

ток ґрунту гербіцидами зведено

до мінімуму. Через санітарні ви�

моги, бо поля у 250 га створюють

кордон  навколо села Широке –

обробляють без хімії, механічним

способом знищивши бур'яни. Тут

розташувалися  40 га пшениці

«Одеська�267» та 40 га озимого

ячменю «Росава» одеської селек�

ції, 55 га гібриду соняшнику фір�

ми «Піонер».     

Все через те саме  ризиковане

землеробство віддають перевагу

вітчизняним районованим сор�

там – придатним до екстремаль�

них умов регіону. 

Насінням забезпечені, адже

самі є насіннєвим господарством.

Готують насіння для власних по�

треб, інших філій ТОВ СП «НІ�

БУЛОН», частину реалізують ін�

шим господарствам.

Цього року планують 498 га

земель перевести на зрошення.

Це дещо знизить залежність від

погоди. Початок будівництва си�

стеми заплановано на 1 серпня.  

Віднедавна у планах з'явилося

бажання спробувати суміщати

технології обробітку ґрунту: по

зернових використовуватиметься

мінімальна, по просапних – кла�

сична. 

Наразі філія нараховує 147 ро�

бітників. У село Широке офіс фі�

лії перебрався 2000 року. Узяли

господарство разом із боргами –

більше 1 млн. грн. та із зобов'я�

заннями утримувати соціальну

сферу. Борги виплатили. На 50

років з сільрадою укладено дого�

вір оренди на об'єкти соціального

призначення. Клуб, їдальня, во�

догін – все підтримується за ра�

хунок «НІБУЛОНу». Пайщики, а

їх тут 700 чоловік, отримують

своєчасно по 250 грн. за гектар у

зручній для них формі.

– Природна вода тут – «сана�

торна», – каже Юрій Мороз, –

можна їздити лікуватися, тільки

Бог знає від чого. Вона надто на�

сичена солями і  домішками.

Отже постійно вживати таку воду

шкідливо. Тому у філії, як і на пе�

ревантажувальному терміналі в

Миколаєві, облаштували уста�

новку мембранної очистки води

на молекулярному рівні, тільки

дещо меншу. 

Підтримують і школу. Із су�

сідньої Снігурівки возять вчите�

лів, та за такі незручності ще й

доплачують – місцеві штати не�

доукомплектовані – за потреби

забезпечують транспортом дітей.

Тут вкладають в майбутнє, адже

бачать кризову ситуацію зі спе�

ціалістами зараз. 

Нестача кваліфікованих ка�

дрів спонукає щодня возити ме�

ханізаторів з сусіднього села, що

за 26 кілометрів. Проте справа

того варта. 

За словами Юрія Володими�

ровича, лякає те, що стосовно

фахівців середньої ланки в країні

стався провал: «Мінімум 10 років

не готують належних спеціалістів.

Ринок – як ракова пухлина. Кра�

ще взяти торбу товару і поїхати в

місто». Добре, що в «НІБУЛОНі»

самостійно готують кадри, забез�

печують соціальний пакет і при�

стойні зарплати. Механізатор от�

римує 1,5 тисячі; на обприску�

ванні дехто отримав по 3�4 тисячі

гривень.

– Найбільше задоволення –

коли бачиш, що твоя праця не

пропала дарма, як то було мину�

лого року,  – каже директор.

І цього року зусилля вже точно не

пропадуть – адже збирання під�

кріплено новою технікою. 
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Коли ти перший 
на збиранні врожаю
НА СТАРТІ ЖНИВ Збирання зернових у ТОВ СП «НІБУЛОН» зазвичай
розпочинається зі Снігурівської філії на Миколаївщині. Цього року початок
збирання озимого ячменю збігається з Днем Конституції України. Отже –
свято подвійне. І якщо більше ніяких катаклізмів, ані природних, ані
людських, не трапиться, – у компанії очікують на щедрий урожай.

Юрій МОРОЗ на одному з пшеничних полів філії «Снігурівська»

Стан соняшнику на полях Снігурівської філії коментарів не потребує

Артем Олекса

НА ПОВНИЙ голос про техно�

логію No�Тill в Україні заговори�

ли в листопаді 2004 року, коли

вперше корпорація «Агро�Союз»

на своїй базі в с. Майське на

Дніпропетровщині провела між�

народну науково�практичну

конференцію. Збираючи у всьо�

му світі технологічні премудрості

енергозберігаючих технологій і

максимально адаптувавши їх до

вітчизняних умов, тут з 1998 року

перейшли від глибокої оранки

на технологію Mini�Till (міні�

мальний обробіток ґрунту), а з

2001 року впровадили власне

No�Till (нульовий обробіток).

Фахівці корпорації, які розроби�

ли власний комплексний підхід

до управління сільськогосподар�

ським бізнесом і алгоритм посту�

пового переходу від традиційно�

го обробітку ґрунту через міні�

мальний обробіток до системи

No�Тill, отримали змогу поділи�

тися своїм досвідом. 

Результати роботи «Агро�Со�

юзу» були вражаючими для агра�

ріїв України, Росії та Казахстану.

Відтоді кількість прихильників

інноваційної технології земле�

робства No�Тill, яка гармонійно

поєднує успішний аграрний біз�

нес і турботу про завтрашній

день, почала швидко зростати.

Світовий досвід землеробства

довів, що глибокий щорічний

плуговий обробіток ґрунту – не

тільки ресурсоємний процес, але

й завдає непоправної шкоди

ґрунтовій мікрофлорі, посилює

ерозійні процеси. Система ж No�

Тill направлена на енергозбере�

ження і відновлення родючості

ґрунтів. 

Проведення ж таких конфе�

ренцій для «Агро�Союзу» стало

традиційним. Цього року на VII

Міжнародну конференцію

«Ефективне самовідновлюване

землеробство на основі систем�

ного підходу Nо�Тill» 25�27 черв�

ня з'їхалося кілька сот учасників. 

Для отримання системних

знань щодо No�Till важливо

прослухати усі запропоновані

доповіді. Тому програма конфе�

ренції побудована так, щоб уча�

сники групами по 40�50 чоловік

відвідали усі заходи, які прово�

дилися паралельно протягом

усього форуму. Крім того, знач�

ний час було відведено практич�

ним заняттям на демонстрацій�

них майданчиках, де з весни фа�

хівцями корпорації було закла�

дено дослідні ділянки. 

На конференції представ�

ницький склад фахівців – між�

народних учених�експертів і аг�

раріїв�практиків – висвітлював

різні аспекти впровадження тех�

нології No�Till.

У зв'язку з різким глобаль�

ним потепленням клімату вчені

прогнозують тривалі посушливі

періоди для південних регіонів

Східної Європи. Тому тема «No�

Till як спосіб управління нако�

пиченням вологи в ґрунті» ви�

кликала особливий інтерес ук�

раїнських аграріїв, що зіткнули�

ся торік з посухою. Про методи

накопичення більшої кількості

вологи для збільшення вироб�

ництва зерна в своїй доповіді

говорив канадський експерт Ган

Янтаї. 

Ще один, колись екологіч�

ний блок – ерозія, зниження ро�

дючості і деградація ґрунтів –

сьогодні став економічно важли�

вим. Основний ресурс землероб�

ства – родючість ґрунтів – прак�

тично знищено багатовіковим

інтенсивним обробітком ґрунту.

Чи можна виправити ситуацію –

зупинити деградацію ґрунтів і

відновити родючість? Що відбу�

вається при переході на нульо�

вий обробіток ґрунту? Відповіді

на ці питання давала Джіл Клап�

пертон із США. Вона впевнена,

що технологія No�Till дає мо�

жливість створити добрі умови

для існування корисних ґрунто�

вих організмів, що надалі дасть

змогу відновити родючість. 

Її колега з Канади Рігас Ка�

раманос стверджує, що при No�

Till змінюється не тільки якість

ґрунтів, але і живлення культур.

А значить, роблячи ставку на по�

ліпшення стану ґрунтів, ми мо�

жемо поліпшити живлення куль�

тур і зменшити витрати на міне�

ральні добрива. Цей взаємо�

зв'язок він продемонстрував

у рамках практичних занять. 

Ще один спосіб поліпшити

живлення ґрунтів – використо�

вувати покривні культури в си�

стемах No�Till. Саме так звучала

тема доповіді Адеміра Калегарі з

Бразилії. Крім того, покривні

культури відмінно протистоять

ерозії ґрунтів і допомагають у бо�

ротьбі з бур'янами.

Захисту рослин було присвя�

чено цілий блок конференції –

власне про захист рослин допо�

відав наш співвітчизник Микола

Доля, а досвідом щодо способів

нехімічного управління бур'яна�

ми в посівах поділився Джон

Тісдейл із США.

Не плугом єдиним
ТЕХНОЛОГІЇ Енергозберігаюча технологія No�
Тill поширюється в Україні. І хоч ставлення до неї
сьогодні різне – від категоричного заперечення
до палкої прихильності або ж невизначеності –
проте варто все�таки погодитися, що отримувати
добрі врожаї можна, обробляючи ґрунти не
тільки плугом.



ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Компенсація на здешевлення кредитаів –
без обмежень
Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку використан)
ня коштів держбюджету, передбачених для компенсації кре)
дитів підприємствам АПК. Відповідну постанову КМУ №561
від 18 червня цього року підписала прем'єр)міністр України
Юлія Тимошенко. 
Цим документом, зокрема, скасовано дію обмежень щодо
рівня процентної ставки за залученими кредитами, які підля)
гають компенсації. 
Нагадаємо, що раніше компенсація надавалася за коротко)
строковими кредитами, залученими не більше ніж під 18% в
національній валюті, середньо) і довгостроковими кредитами
не більше ніж під 17%. Для кредитів, залучених в іноземній
валюті, вказані показники становили відповідно не більше
12% і 11% річних. 
Постановою КМУ №561 також встановлена максимальна
сума компенсації для аграріїв за кредитами в гривні у розмірі
1,5 облікової ставки Національного банку України, за креди)
тами в іноземній валюті – у розмірі 6% річних. 
Такі зміни поширюються на кредити, залучені сільгоспвироб)
никами для реконструкції і будівництва приміщень, придбан)
ня обладнання для утримання і обслуговування тварин, а та)
кож придбання племінної худоби.

«Комісійне» житло на селі 
Кабінет міністрів України постановою від 18 червня 2008 року
№546 затвердив Положення про Міжвідомчу координаційну
комісію з питань підтримки індивідуального житлового будів)
ництва на селі. Згідно з ним, комісія з питань підтримки інди)
відуального житлового будівництва на селі (далі – Комісія) є
постійно діючим дорадчим органом.  Основними завданнями
Комісії є: 
підготовка пропозицій щодо: 
– підвищення ефективності державної підтримки індивіду)
ального житлового будівництва на селі, подальшого вдоско)
налення відповідної нормативно)правової бази, впрова)
дження новітніх архітектурно)планувальних рішень у проек)
тування житлових будинків; 
– координації роботи з виконання регіональних програм
«Власний дім»; 
– сприяння залученню коштів для підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі; 
– погодження розподілу та перерозподілу між регіонами
коштів, передбачених Мінагрополітики у загальному фонді
державного бюджету для державного пільгового кредитуван)
ня індивідуальних сільських забудовників; 
– надання місцевим органам виконавчої влади і органам міс)
цевого самоврядування практичної та методичної допомоги у
забезпеченні виконання регіональних програм «Власний дім». 
Комісія має право: 
– одержувати в установленому порядку від центральних і міс)
цевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та ор)
ганізацій інформацію, необхідну для виконання покладених
на неї завдань; 
– вносити в установленому порядку на розгляд Кабінету Міні)
стрів України, інших центральних і місцевих органів виконав)
чої влади пропозиції з питань, що належать до її компетенції; 
– залучати в установленому порядку для участі у своїй роботі
представників центральних і місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій, зокрема міжна)
родних; 
– організовувати проведення нарад, конференцій і семінарів
з питань, що належать до її компетенції. 
До складу Комісії входять Перший віце)прем'єр)міністр Укра)
їни (голова Комісії), заступник Міністра аграрної політики
(заступник голови Комісії), заступники Міністра економіки,
Міністра юстиції, Міністра регіонального розвитку та будів)
ництва, Голови ГоловКРУ і Голови ДПА, представник Упра)
вління координації здійснення аграрної політики Секретаріату
Кабінету Міністрів України, директори департаменту фінансів
агропромислового комплексу та природоохоронних заходів
Мінфіну і департаменту розвитку сільських територій Міна)
грополітики, заступники Голови Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, голів облдержадміністрацій, а також за зго)
дою голови (заступники голів) обласних рад, директори
обласних фондів підтримки індивідуального житлового бу)
дівництва на селі, народні депутати України.

Окремої уваги заслуговує ви�

робнича база філії, оздоблена на

світовому рівні. На її території

розташовані великі механізова�

ний двір і автогараж, зерновий

тік, сучасно обладнана лаборато�

рія якості зерна, пункт зберіган�

ня і видачі пально�мастильних

матеріалів, ремонтно�механічні

майстерні і уся та інфраструкту�

ра, яка обслуговує перелічені пі�

дрозділи. Незабаром тут плану�

ється розпочати будівництво

комплексу із приймання та збері�

гання зерна. 

Усі виробничі урочистості заз�

вичай відбуваються на цьому ве�

личезному подвір'ї. Минулої п'ят�

ниці в урочистій обстановці клю�

чі від нових сучасних комбайнів

було вручено 9 кращим екіпажам

ТОВ СП «НІБУЛОН».

Кілька тижнів тому ТОВ СП

«НІБУЛОН» придбало у компанії

АМАКО дев’ять комбайнів «Мас�

сей Фергюсон»: сім комбайнів

MF 7246 серії «Activa» та два –

більш високотехнологічних

MF 7274 серії «Cerea». Вони є од�

ними з кращих самохідних зерно�

збиральних комбайнів на ринку

України, мають високі показники

продуктивності,  пропускної

спроможності, економічності та

високу якість обмолоту зернових

культур. Висока продуктивність

комбайнів має вирішальне зна�

чення, адже терміни, у які прово�

диться збиральна кампанія, дуже

стислі – машини ще мають пра�

цювати у інших філіях. Ці красені

працюватимуть у Миколаївській,

Луганській, Вінницькій та інших

областях. До того ж сучаснішої,

оперативнішої техніки вимагає і

висока урожайність на нібулонів�

ських полях. 

Співпраця з  компанією

АМАКО у «НІБУЛОНу» довго�

тривала. Тому коли постало пи�

тання про технічне переоснащен�

ня, тут знали до кого звертатися.

Отже, від усної домовленості і

укладання угод до поставки нової

техніки минуло лише 2 тижні.

Нова техніка 18 місяців знаходи�

тиметься на гарантійному обслу�

говуванні компанії АМАКО, по�

тім – на сервісному.  

Частина техніки була придба�

на за відносно новою схемою для

України – «трейд�ін». З 1996�1997

років на збиранні ранніх зерно�

вих і просапних культур в філіях

«НІБУЛОНу» працює 21 зерно�

збиральний комбайн «Джон

Дір» 9500. Запчастини до цієї тех�

ніки поставляла компанія

АМАКО як одна з надійних по�

стачальників техніки і запасних

частин на території України. 

За програмою «трейд�ін» по�

вернули три комбайни «Джон

Дір» 9500, які перебувають май�

же в ідеальному стані і готові до

збирання. Але вони мають мен�

шу продуктивність, ніж нові.

Тож продаж за системою «трейд�

ін» вигідний для господарств:

він дає змогу одним модернізу�

вати парк машин і компенсувати

суттєву частку вартості нової

техніки та підтримати середні й

малі підприємства, які мають

менші площі і нижчу урожай�

ність. Це дає змогу максимально

використати моторесурс інозем�

ної якісної техніки, поступово

знімаючи з роботи більш старі

машини вітчизняного вироб�

ництва. 

У зв'язку із постійним збіль�

шенням посівних площ та стра�

тегічним курсом компанії на мо�

дернізацію технологічних проце�

сів агровиробництва, ТОВ СП

«НІБУЛОН» щорічно розширює і

оновлює парк сільгоспмашин та

механізмів.
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Саме ці кращі механізатори з різних філій «НІБУЛОНу» сформують дев’ять екіпажів, 
які незабаром розпочнуть жнива на щойно придбаній сучасній зернозбиральній техніці

Сторінки підготував Атрем Житков

На урочистостях 20 червня з нагоди вручення ключів 
від новеньких комбайнів «Массей Фергюсон» кращим механізаторам підприємства



ГЛАС ЧИНОВНИКА

ТОЧКА ЗОРУ

Ірина Мороз

ПРАВОВЕ регулювання експорт�

но�імпортних операцій із зерном

в нашій державі здійснюється на

основі нормативно�правових ак�

тів України та міжнародних доку�

ментів, зокрема прийнятих в ме�

жах вступу України до Світової

організації торгівлі. Йдеться, зо�

крема, про Угоду про сільське

господарство, Генеральну угоду з

тарифів і торгівлі, Угоду про за�

стосування санітарних та фітоса�

нітарних заходів, Розклад посту�

пок і зобов'язань та інші. Вико�

нуючи взяті на себе зобов'язання,

Україна повинна забезпечити

вільний доступ на ринок сільсь�

когосподарських і продовольчих

товарів; державну підтримку

сільського господарства; ек�

спортну конкуренцію в сільсько�

господарській і продовольчій

торгівлі; дотримання санітарних і

фітосанітарних заходів.

Експорт: 
особливі вимоги
ВІДМОВЛЯЮЧИСЬ від застосу�

вання кількісних квот, українсь�

кий уряд постановою від 21 трав�

ня 2008 року №470 «Про внесення

змін до постанови Кабінету Міні�

стрів України від 29 грудня 2007

року №1411 та визнання такою,

що втратила чинність, постанови

Кабінету Міністрів України від 23

квітня 2008 року №418» скасував

ліцензування окремих видів

сільськогосподарської продукції

(кукурудзи) та припинив дію по�

станови КМУ від 23 квітня 2008

року №418, якою продовжувалося

ліцензування та квотування ек�

спорту окремих видів сільськогос�

подарської продукції до 1 липня

2008 року. Таким чином сільсько�

господарські підприємства отри�

мали можливість експортувати

зерно без будь�яких обмежень.

Відповідно до ст.18 Закону

України «Про зерно та ринок зер�

на в Україні» вiд 9 січня 2007 року

№547�V: суб'єктам ринку зерна

гарантується право вільно розпо�

ряджатися власними ресурсами

зерна та продуктами його пере�

робки, укладати угоди щодо їх

продажу, у тому числі на експорт,

брати участь у формуванні зерно�

вих ресурсів України. 

Таким чином, експорт зерна

здійснюється на основі укладено�

го контракту, в якому сторони по�

винні чітко передбачити базові

умови (CIF, FOB, FAS та інші),

умови щодо якості, кількості зер�

на, ціни, строків поставки, по�

рядку перевезення, здійснення

оплати, страхування, форс�ма�

жорних обставин, застосовувано�

го права, місця вирішення спорів

та відповідальності сторін за ви�

конання умов контракту. 

Варто звернути увагу на осо�

бливі вимоги, що ставляться до

якості експортованого зерна. Так

ст.21 Закону України «Про зерно

та ринок зерна в Україні» встано�

влює, що якість зерна та продук�

тів його переробки, що виробля�

ються в Україні або ввозяться на

митну територію України, має

відповідати державним стандар�

там та іншим нормативним доку�

ментам. Якість експортного зер�

на та продуктів його переробки

може відповідати вимогам, що за�

фіксовані сторонами в експорт�

ному контракті. 

Тож, окрім того, що якість ек�

спортного зерна повинна відпові�

дати вимогам законодавства кра�

їни ввезення (в цьому випадку,

можуть встановлюватись вимоги

наявності сертифіката про похо�

дження товарів, сертифіката не�

радіоактивності та ін), укладаючи

контракт, наприклад, на основі

типових форм GAFTA, сторони

можуть передбачити додаткові

вимоги щодо якості зерна відпо�

відно до GAFTA Sampling Rules

No 124, які будуть обов'язковими

до застосування.

Українське законодавство

встановлює обов'язову вимогу от�

римання фітосанітарного, а у ви�

падках, передбачених законодав�

ством України, і підкарантинно�

го сертифіката під час експорту

підкарантинних матеріалів, до

яких включається і зерно. 

Відповідно до п.4.1. Наказу

Міністерства аграрної політики

України від 23 серпня 2005 року

№ 414 «Про затвердження фіто�

санітарних правил ввезення з�за

кордону, перевезення в межах

країни, транзиту, експорту, по�

рядку переробки та реалізації під�

карантинних матеріалів» підка�

рантинні матеріали і об'єкти ви�

возяться за межі України в режи�

мі експорту у супроводі фітосані�

тарного сертифіката, виданого

державним інспектором з каран�

тину рослин, із зазначенням їх

походження та адреси закордон�

ного вантажоотримувача. Фітоса�

нітарний сертифікат видається на

кожну партію підкарантинних

матеріалів, що експортуються

відповідно до вимог Продоволь�

чої і сільськогосподарської орга�

нізації ООН, чинних міжнарод�

них угод з карантину та захисту

рослин країн�торговельних парт�

нерів, які ратифіковані Україною,

та вимог країн�імпортерів. 

Процедура отримання фітоса�

нітарного сертифіката встановле�

на Порядком проведення огляду,

обстеження, аналізу, фумігації

(знезараження) та інспектування

(оформлення фітосанітарного та

карантинного сертифікатів)

об'єктів регулювання у сфері ка�
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Експорт(імпорт зерна: 
новий етап регулювання
ЮРИСКОНСУЛЬТ З моменту набуття членства у СОТ Україна зобов'язана
здійснювати регулювання експортно�імпортних операцій лише шляхом
використання тарифних методів.

Ірина МОРОЗ, 

юрист, ЮФ «AGA Partners»

• Партнер рубрики – ЮФ «AGA Partners» •

* Ставки фрахту на Великих Озерах наведені для суден типу «Lakers» (18 тис.тонн) За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

США. Ставки океанського фрахту на 20 червня 2008 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
25�30 тис.тонн

«Handymax» 
40�46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 35 32
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 47
Північ Південної Америки (Колумбія) 40
Схід Південної Америки (Бразилія) 63
Західна Африка (Нігерія) 97
Східне Середземномор'я (Італія) 93
Західне Середземномор'я (Марокко) 98
Близький Схід (Єгипет) 93
Японія 127 122

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 98
Західна Африка (Нігерія) 104
Близький Схід (Єгипет) 99

р.Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 104
Європа (Роттердам) 87
Близький Схід (Єгипет) 100

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 146
Західне Середземномор'я (Іспанія) 126
Європа (Роттердам) 110
Західна Африка(Марокко/Алжир) 124

Північно�Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 103
Близький Схід (Єгипет) 111
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 125
Південна Азія (Індонезія/Філіппіни) 87 82
Тайвань 102 97
Південна Корея 91 86
Японія 86 81

Законодавством України
суб'єктам ринку зерна
гарантується право
вільно розпоряджатися
власними ресурсами
зерна та продуктами
його переробки

Якість зерна,
що експортується,
повинна відповідати
вимогам законодавства
країни ввезення

Великі українські
агрохолдинги 
не мають права 
на державну
підтримку 
Найбільші українські аг)
ропромислові холдинги,
що спеціалізуються на
виробництві курячого
м'яса, не мають права на
бюджетну підтримку. 
Про це 20 червня заявив
голова Комітету з питань
аграрної політики і зе)
мельних відносин Вер)
ховної Ради України Ми)
кола Присяжнюк, повідо)
мила прес)служба комі)
тету. 
«Дві найбільш потужні
компанії на ринку куря)
чого м'яса – «Гаврилів)
ські курчата» і «Наша
ряба» – отримують сьо)
годні надприбутки, ос)
кільки використовували
дефіцит курятини на вну)
трішньому і зовнішньому
ринках і встановили на)
двисокі ціни», – заявив
Микола Присяжнюк. 
Голова профільного ко)
мітету Верховної Ради та)
кож висловив стурбова)
ність подібною ситуацією,
прогнозуючи загрозу
продовольчій безпеці Ук)
раїни у разі відсутності
необхідної реакції з боку
уряду. 
На думку Миколи При)
сяжнюка, потужні фінан)
сові і агропромислові
компанії, які створюють
монополії, не мають
права на бюджетну під)
тримку.



рантину рослин, затвердженим

постановою Кабінету Міністрів

України від 12 травня 2007 року

№705. 

Нові правила
ЩО Ж змінюється в правовому

регулюванні експортних операцій

із зерном з моменту набуття Ук�

раїною членства у СОТ?

1 Вимоги щодо якості сільсь�

когосподарської продукції

базуватимуться на міжнародних

стандартах цієї організації. 

Ст.3 Угоди про застосування

санітарних та фітосанітарних за�

ходів встановлює: 

1. З метою гармонізації сані�

тарних та фітосанітарних заходів

на якомога ширшій основі, Чле�

ни СОТ повинні базувати свої са�

нітарні чи фітосанітарні заходи

на міжнародних стандартах, ін�

струкціях чи рекомендаціях,

якщо такі існують, а інше не пе�

редбачено цією Угодою, зокрема

параграфом 3. 

Міжнародні стандарти, ін�

струкції та рекомендації включа�

ють: 

(a) у випадку забезпечення

безпеки продуктів харчування –

стандарти, інструкції та рекомен�

дації, які встановлені Комісією з

«Кодекс Аліментаріус» і стосу�

ються харчових добавок, залиш�

ків ветеринарних препаратів і пе�

стицидів, забруднюючих речо�

вин, методи аналізу і вибіркового

контролю, а також правила та ін�

струкції стосовно норм гігієни; 

(c) у випадку охорони здо�

ров'я рослин – стандарти, ін�

струкції та рекомендації, які роз�

роблено під егідою Секретаріату

Міжнародної конвенції із захисту

рослин у співробітництві з регіо�

нальними організаціями, що ді�

ють у рамках Міжнародної Кон�

венції із захисту рослин; а також 

(d) у випадку питань, що не

охоплюються діяльністю вище�

зазначених організацій, – відпо�

відні стандарти, інструкції та ре�

комендації, які оприлюднено ін�

шими відповідними міжнародни�

ми організаціями, членство у

яких є відкритим для всіх членів

СОТ, і які виявлено Комітетом.

2 В межах виконання зо�

бов'язань щодо обмеження

державної підтримки вітчизняних

сільгоспвиробників, з моменту

вступу України до СОТ п.8�1. За�

кону України «Про податок на

додану вартість», який встано�

влював пільговий режим оподат�

кування сільськогосподарських

підприємств та право на отри�

мання бюджетного відшкодуван�

ня при експорті сільськогоспо�

дарської продукції, буде виклю�

чено. 

Імпорт: 
режим 
найбільшого
сприяння
ВІДПОВІДНО до вимог законо�

давства, при імпорті зерна на те�

риторію України, імпортери зо�

бов'язані сплатити ввізне мито та

податок на додану вартість. В Ук�

раїнській класифікації товарів

зовнішньоекономічної діяльності

передбачено коди на зернові

культури (група 10 УКТ ЗЕД), а

Митним тарифом України визна�

чаються ставки ввізного мита для

кожного виду такої продукції.

Податкова ставка, яка засто�

совується для оподаткування ім�

портних операцій із зерном від�

повідно до Закону України «Про

податок на додану вартість» від 3

квітня 1997 року №168/97�ВР,

становить 20%. 

Ст.21 Закону України «Про

зерно та ринок зерна в Україні»

встановлює, що якість зерна та

продуктів його переробки, що

ввозяться на митну територію Ук�

раїни, має відповідати державним

стандартам та іншим норматив�

ним документам. 

Так, Закон України «Про дер�

жавне регулювання імпорту сільсь�

когосподарської продукції» від 17

травня 1997 року №468/97�ВР

встановлює особливі вимоги

щодо контролю сільськогоспо�

дарської продукції, яка імпорту�

ється. Зокрема, в ст.4 встановле�

но, що сільськогосподарська про�

дукція, яка ввозиться на митну

територію України, підлягає сані�

тарно�епідеміологічному, ра�

діологічному, а в разі ввезення

об'єктів державного ветеринарно�

санітарного контролю та нагляду

– товарів першої – п'ятої, сьомої,

десятої, дванадцятої, чотирнад�

цятої – шістнадцятої, дев'ятнад�

цятої, двадцять першої, двадцять

третьої груп Української класифі�

кації товарів зовнішньоекономіч�

ної діяльності (УКТ ЗЕД) – вете�

ринарному контролю. При цьому

іноземні сертифікати беруться до

уваги виключно у випадках, коли

взаємне визнання таких сертифі�

катів передбачено нормами від�

повідних міжнародних договорів.

Слід зазначити, що відповід�

но до ст.7 Закону України «Про

зовнішньоекономічну діяльність»

для товарів, що імпортуються з

держав�членів СОТ, запроваджу�

ється режим найбільшого спри�

яння, який стосується мит, мит�

них зборів, методів стягнення та�

ких мит і зборів, правил і фор�

мальностей у зв'язку з імпортом і

означає, що будь�яка перевага,

сприяння, привілей чи імунітет,

які надаються стосовно будь�яко�

го товару, що походить з будь�

якої держави, повинні негайно і

безумовно надаватися аналогіч�

ному товару, який походить з те�

риторії держав�членів СОТ або

держав, з якими укладено двосто�

ронні або регіональні угоди щодо

режиму найбільшого сприяння.

Підбиваючи підсумки, можна

зробити висновок, що зі вступом

до Світової організації торгівлі

Україна переходить на новий етап

регулювання експортно�імпорт�

них операцій із зерном, який ба�

зується на тарифних методах ре�

гулювання, встановлює чіткі ви�

моги до операцій з імпортом/ек�

спортом зерна та забезпечує рівні

та конкурентні умови вітчизня�

них сільгоспвиробників та імпор�

терів сільськогосподарської про�

дукції. 
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Для товарів, що
імпортуються в Україну
з держав�членів СОТ,
запроваджується режим
найбільшого сприяння

* Дані із сезонним коригуванням Джерело: webagro.ru

Країна
До попереднього місяця Травень 

2008 р. до
грудня 2007 р.Березень Квітень Травень

Австрія 100,9 100,3 100,6 101,7
Бельгія 100,7 100,2 100,9 103,0
Болгарія 100,9 100,7 100,9 105,2
Угорщина 100,6 100,6 100,9 104,1
Німеччина 100,5 99,7 100,7 101,0
Греція 102,3 100,8 100,7 102,5
Данія 100,5 100,4 100,4 102,6
Ірландія 100,9 100,1 100,6 102,2
Іспанія 100,9 101,1 100,7 102,2
Італія 101,6 100,6 100,6 102,1
Кіпр 101,1 101,2 100,8 101,9
Латвія 101,4 101,6 101,0 108,5
Литва 101,1 101,3 100,8 106,2
Люксембург 100,9 100,5 101,0 103,0
Мальта 101,1 102,3 100,7 104,2
Нідерланди 101,2 100,4 100,4 102,8
Польща 100,4 100,4 100,6 102,4
Португалія 101,5 100,3 100,5 102,1
Румунія 100,7 100,5 100,5 103,3
Словаччина 100,3 100,3 100,4 102,5
Словенія 101,3 100,7 101,2 103,2
Великобританія 100,4 100,8 100,7 102,0
Фінляндія 101,0 100,2 100,5 103,4
Франція 100,8 100,4 100,6 102,0
Чеська Республіка 99,8 100,4 100,4 104,0
Швеція 100,9 100,5 100,5 102,2
Естонія 100,8 101,0 100,6 105,0
Загалом у країнах ЄС�27 100,8 100,4 100,6 102,1

Білорусь 100,8 101,2 101,3 106,6
Бразилія 100,5 100,5 100,8 102,9
Канада 100,4 100,8 ... ...
Норвегія 100,4 100,0 100,3 101,0
Республіка Корея 100,9 100,6 100,8 103,2
Російська Федерація 101,2 101,4 101,4 107,7
США* 100,3 100,2 100,6 101,6
Туреччина 101,0 101,7 101,5 106,4
Україна 103,8 103,1 101,3 114,6

Споживчі ціни 
«кусаються» скрізь
ЗА ПЕРІОД з початку цього року серед груп продовольчих товарів

в країнах Європейського Союзу найбільше подорожчали фрукти

– на 7,9%. Найпомітніше ціни на них виросли в Болгарії –

на 49,5%, на Кіпрі – на 36,3%, в Угорщині – на 29,7%, Польщі –

на 18,7%.

Овочі стали дорожчими в середньому на 5,1%, хлібобулочні ви�

роби і крупи – на 3,8%, масла і жири – на 3,0%. Найзначніший

приріст цін на овочі спостерігався в Латвії (21,8%) і Словаччині

(19,3%). На хлібобулочні вироби і крупи ціни найпомітніше виро�

сли в Литві і Естонії – на 10,5% і 10,4% відповідно.

У Росії до кінця травня 2008 р. порівняно з груднем 2007 р. ціни

на овочі, а також хлібобулочні вироби і крупи зросли на 51,4% і

15,2% відповідно, масла і жири – на 14,3%. На 14,1% дорожче ста�

ли фрукти.

Детальну інформацію вітчизняного Держкомстату щодо індексів

споживчих цін в Україні читайте в минулому числі «Агропрофі»

№22/2008 на стор.14.

Індекси споживчих цін у 2008 році, %
За даними Євростату, національних статистичних служб та даними, що розміщуються в мережі
Інтернет відповідно до вимог Спеціального стандарту розповсюдження даних МВФ.



Сторінки підготував Атрем Житков

Росія 
Російська Федерація цього року

може зібрати рекордний за остан�

ні 15 років урожай зерна – близь�

ко 90 млн. тонн, вважає голова

ТОВ «ПроЗерно» Володимир Пе�

триченко.

«За попереднім прогнозом,

валовий збір зерна в країні цього

року може становити 88,9 млн.

тонн», – повідомив він «Інтер�

факсу». Він нагадав, що най�

ближчим до цього прогнозу по�

казником є урожай 1997 року,

коли було зібрано 88,5 млн. тонн

зерна, «і з тих пір до такого рівня

ми не наближалися». Найвищий

урожай за останні 15 років – 99

млн. тонн було зібрано в 1993

році.

Як вважає експерт, зростання

валового збору багато в чому за�

безпечить рекордна врожайність

зерна. За розрахунками, вона ста�

новитиме 19,4 центнера з 1 га по�

сівної площі. Попередній показ�

ник такого рівня було досягнуто в

1990 році, коли з кожного гектара

посівної площі було зібрано по

20,3 центнери зерна.

За прогнозом В.Петриченка,

урожай пшениці цього року може

стати рекордним за останні 30 ро�

ків і досягти 52,4 млн. тонн проти

49,4 млн. тонн минулого року. «У

1978 році Росія зібрала 62,9 млн.

тонн зерна і з тих пір найвищим

був урожай 1980 року – 50,3 млн.

тонн», – нагадав він.

Як прогнозує експерт, слід че�

кати рекорду в зборі кукурудзи �

5,4 млн. тонн проти 4 млн. тонн

минулого року, вищим за середні

показники може бути і валовий

збір ячменю – 17,4 млн. тонн

проти 15,7 млн. тонн у 2007 році.

«Ці очікування значно збіль�

шують експортний потенціал

країни в новому сільгоспроці,

який можна оцінити в 19 млн.

тонн», – вважає Володимир Пе�

триченко. Це за умови, якщо

внутрішнє споживання зерна

порівняно з сільгоспроком, що

минає, збільшиться на 1�1,5

млн. тонн – до 70,5 млн. тонн,

додав він. 

За прогнозом Російського

зернового союзу, валовий збір

зерна цього року може досягти 88

млн. тонн.

Як повідомляв раніше Мін�

сільгосп РФ, сівба ярого зерна

цього року проведена на всій за�

планованій площі – 31 млн. га.

Площі під озимими зерновими

культурами в 2008 році, що збере�

глися, становлять 15,3 млн. га. В

цілому площа зернового клину на

1,5 млн. га більша, ніж минулого

року. Минулого року Росія зібра�

ла 81,8 млн. тонн зерна проти 78,6

млн. тонн у 2006 році.

Казахстан
У поточному році у Казахстані

урожай зернових очікується у

розмірі 16�17 млн. тонн. Про це

13 червня на прес�конференції

заявила директор департаменту

землеробства і фітосанітарної без�

пеки Міністерства сільського гос�

подарства РК Анна Буць. 

«Урожай очікується орієнтов�

но на рівні 16�17 млн. тонн, якщо

червневі опади будуть в нормі й,

відповідно, період вегетації не

буде обтяжений великими спала�

хами хвороб і шкідників», – зая�

вила А.Буць. 

При цьому вона зазначила,

що, «за прогнозами, в основних

зерносіючих областях і по осін�

ньо�весняних вологозапасах, і по

опадах, які пройшли у весняний

період, можна, в принципі, чека�

ти урожай на рівні середньобага�

торічних за останні 4�5 років». 

«Посушливі умови очікують�

ся в південному і східному регіо�

нах, північний і західний регіони

благополучніші в поточному се�

зоні», – вважає А. Буць. 

Таджикистан
МІНІСТР сільського господар�

ства Таджикистану Косім Ко�

сімов висловив упевненість в от�

риманні планованого урожаю

зернових, а також технічних куль�

тур на зрошуваних землях респу�

бліки. 

Як повідомив голова прес�

служби Мінсільгоспу Таджики�

стану Нарзулло Дадабаєв, про це

К.Косімов заявив напередодні в

ході робочої зустрічі з представ�

никами продовольчої програми

департаменту Європейського

Союзу, експертом Олів'є Будар�

том і головою Представництва

гуманітарного департаменту ЄС

в Республіці Таджикистан Ада�

мом Яо. 

Зі слів Н.Дадабаєва, в ході бе�

сіди піднімалися питання, пов'я�

зані з продовольчою безпекою,

врожайністю, зростанням цін та

їх впливом на рівень життя насе�

лення республіки. 

У ході зустрічі К.Косімов, оз�

начивши основні причини відста�

вання росту сільськогосподарсь�

ких культур, що пов'язане, перш

за все, з аномально холодною ми�

нулою зимою, висловив упевне�

ність в отриманні планованого

урожаю. 

Зі слів міністра, Таджикистан

потребує коштів для розвитку га�

лузі, зокрема для розвитку меліо�

рації, придбання техніки, міне�

ральних добрив. 

За даними Мінсільгоспу, на

сьогодні під зернові культури в

Республіці Таджикистан засіває

255 тис. га, а до кінця сезону очі�

кується, що ця площа займе те�

риторію до 300 тис. га, причому,

70% з них становитиме пше�

ниця. Як очікується, цього року

в країні заплановано зібрати

близько 700 тис. тонн зернових

культур. 

Наразі у республіці почався

масовий збір урожаю зернових

культур. 

Як повідомили в Міністерстві

сільського господарства Таджи�

кистану, до початку цього тижня

зернові зібрано вже на 26,5 тис. га

із загальної площі посівів в 227,5

тис. га. Це, зі слів представника

Мінсільгоспу, на 7806 га більше,

ніж було зібрано на цю ж дату ми�

нулого року. 

У цілому, за декаду з полів зі�

брано 32,58 тис. тонни зернових,

що на 15,67 тис. тонни більше,

ніж було зібрано за аналогічний

період минулого року, тобто біль�

ше ніж на 50%. Середня продук�

тивність з кожного гектара стано�

вить 20,2 центнера. 

Із загальної площі скошених

зернових близько 25 тис. га ста�

новить пшениця, урожай якої до

цього дня становив 31,33 тис.

тонн, що на 14,42 тис. тонн біль�

ше, ніж минулого літа. 

Сьогодні на збиранні зерно�

вих в республіці задіяно більш як

160 комбайнів, повідомили в мі�

ністерстві.
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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 26.06.2008 1 RUB = 0,2054 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 5480 5253 5480 5253 � 5360 �93 5253 5480 6 11147760

EXW1) пшениця кл.3 Вересень 4900 4695 4920 4695 � 4804 �50 4695 4920 6 9992840

EXW1) пшениця кл.3 Листопад 4800 4576 4850 4576 � 4701 �75 4576 4850 6 9778600

EXW1) пшениця кл.4 Липень 5200 4973 5250 4975 � 5100 �73 4973 5250 6 10606960

EXW1) пшениця кл.4 Вересень 4700 4425 4700 4432 � 4539 �86 4425 4700 6 9441640

EXW1) пшениця кл.4 Листопад 4590 4377 4601 4380 � 4487 �90 4377 4601 6 9332960

FOB2) експорт пшениця Липень 327,0 310,9 327,0 311,2 + 318,5 +5 310,9 327,0 6 14439120

FOB2) експорт пшениця Вересень 310,0 310,0 311,5 310,4 � 310,7 �3 310,0 311,5 6 14082137

FOB2) експорт пшениця Листопад 315,0 309,8 316,0 309,8 + 312,7 +0 309,8 316,0 6 14172800

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 26 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 20 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) 318,38 8,665 �0,155 8,843 �0,153 9,073 �0,148 9,283 �0,138 9,395 �0,145

KCBT Канзас Сіті (пшениця HRW) 336,20 9,150 �0,093 9,260 �0,120 9,460 �0,075 9,650 �0,110 9,680 �0,130

MGE Міннеаполіс (пшениця HRS) 401,60 10,930 0,388 9,700 �0,070 9,815 �0,068 9,940 �0,110 9,960 �0,070

CBOT Чикаго (Кукурудза) 283,94 7,213 �0,105 7,355 �0,103 7,555 �0,095 7,703 �0,063 7,775 �0,030

Зернова співдружність
Китай готовий 
імпортувати 
зерно і борошно 
з Казахстану
25)26 червня цього року у
Казахстані відбувся бізнес)
форум «Співпраця: Півден)
ний Казахстан – Китай»,
який став логічним продов)
женням пекінського бізнес)
форуму, що відбувся у квітні
в рамках офіційного візиту
прем'єр)міністра Республіки
Казахстан Каріма Масімова
до Китайської Народної
Республіки. За підсумками
роботи форуму підписаний
меморандум про співпрацю
між країнами. 
У документі визначені ка)
захстанські і китайські ком)
панії, які мають намір спі)
вробітничати за різними на)
прямами, зокрема щодо ек)
спорту з Казахстану зерна і
борошна. 
«Компанії, які об'єднує
наша асоціація, цікавить як
експорт китайської продук)
ції до Казахстану, так і ім)
порт з Казахстану до Китаю,
– повідомив голова пра)
вління Асоціації агропроми)
слових ринків КНР, АК
«Синфаді» Чжан Юйсі. –
Так, наприклад, ми зацікав)
лені імпортувати з Республі)
ки Казахстан зерно і
борошно. Ми вивчатимемо
зразки казахстанської про)
дукції, і у разі відповідності
нашим стандартам, думаю,
цей проект – цілком реаль)
ний. Є ще ціла низка бізнес)
проектів, які ми маємо на)
мір реалізувати в рамках
підписаного двосторонньо)
го меморандуму».
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Загальне виробництво про�

дукції сільського господарства в

усіх категоріях господарств за сі�

чень�травень ц.р. зросло на 0,2%,

у т.ч. у агропідприємствах – на

7,7%, а в господарствах населення

– скоротилося на 4,4%.

Проведення весняно-польо-

вих робіт. За розрахунками, на

початок червня ц.р. ярі культури (з

урахуванням пересіву по загиблих

озимих та багаторічних травах) по�

сіяно на площі 16,1 млн.га, що на

4,5% менше, ніж на 01.06.2007 р. 

Скорочення загальної площі

посіву ярих культур зумовлено

зменшенням площ ярих зернових

культур (вкл. кукурудзу) на 11,7%

(при розширенні посівів озимих

зернових восени 2007 р. на 15,8%)

та скороченням посівів цукрових

буряків  – на 38,5%.

За попередньою оцінкою, за�

гальна посівна площа озимих та

ярих культур під урожай поточно�

го року складе 25,7 млн.га, що на

0,4 млн.га (на 1,4%) менше, ніж у

2007 р. У структурі посівної площі

всі зернові культури складатимуть

майже 60% проти 58% торік, со�

няшник – 15,9% (14,0%), цукрові

буряки (фабричні) – 1,5% (2,4%),

ріпак озимий – 6,0% (2,9%), кар�

топля – 5,5% (5,7%), овочі відкри�

того ґрунту – 1,7% (1,8%). 

За інформацією агропідпри�

ємств (крім малих), із 8,0 млн.га

озимих на зерно і зелений корм,

посіяних восени 2007 р., загинуло

253 тис.га (3,2% до посіяного), з

них 110 тис.га (1,7%) – озимих на

зерно (на 1 червня 2007 р. частка

загиблих озимих становила відпо�

відно 3,3% та 3,1%).

Тваринництво. За розрахунками,

станом на 1 червня ц.р. порівняно

з початком червня 2007 р. чисель�

ність поголів'я ВРХ скоротилася на

10,7% (у т.ч. корів – на 7,4%), сви�

ней – на 20%; зросло поголів'я

овець і кіз (на 1,3%) та птиці всіх

видів (на 3,4%). Господарства насе�

лення утримували 68,3% загальної

чисельності ВРХ (торік – 66,0%).

У січні�травні 2008 р. в агро�

підприємствах (крім малих) обсяг

вирощування худоби та птиці пе�

ревищив аналогічний показник

січня�травня 2007 р. на 11,1% (у

т.ч. свиней – на 0,8%, птиці – на

23,8%, при зменшенні вирощуван�

ня ВРХ на 12,6%). Середньодобові

прирости ВРХ на вирощуванні,

відгодівлі та нагулі зросли на 7,3%,

свиней – на 21,9% та становили

414 г та 356 г відповідно. Проте, в

аграрних підприємствах зберіга�

ється негативна тенденція переви�

щення обсягів реалізації худоби та

птиці на забій над обсягами виро�

щування. У січні�травні 2008 р.

відношення загального обсягу ви�

рощування худоби та птиці до

реалізації тварин на забій станови�

ло 98,7% (торік – 100,0%).

Реалізація сільськогосподар-

ської продукції. Загальний обсяг

реалізованої аграрними підприєм�

ствами власно виробленої продук�

ції за січень�травень 2008 р. порів�

няно з відповідним періодом

2007 р. збільшився на 3%, у т.ч.

продукції тваринництва – на 10%,

а продукції рослинництва – ско�

ротився на 6%.  

Середні ціни продажу аграрної

продукції сільськогосподарськими

підприємствами за всіма напряма�

ми реалізації за січень�травень

2008 р. проти відповідного періоду

2007 р. зросли на 64%, у т.ч. на

продукцію рослинництва   на 73%,

на продукцію тваринництва – на

59%. У травні ц.р. порівняно з

квітнем середні ціни реалізації

продукції знизилися на 6%, у т.ч.

продукції рослинництва – на 12%,

тваринництва – на 2%.

Наявність зерна. Станом на

1 червня 2008 р. в сільськогоспо�

дарських підприємствах (крім ма�

лих) та підприємствах, що здій�

снюють зберігання, переробку

зернових культур, було в наявно�

сті 6,7 млн.т зерна (на 44% більше,

ніж на 1 червня 2007 р.), у т.ч. 3,5

млн.т пшениці (на 20% більше).

Безпосередньо в аграрних підпри�

ємствах зберігалося 1,9 млн.т зер�

на (на 94% більше), у т.ч. 0,7 млн.т

пшениці (на 81% більше).  Зе�

рнозберігаючі та зернопереробні

підприємства мали в наявності 4,8

млн.т зерна (на 30% більше), у т.ч.

зернозберігаючі – 3,2 млн.т (на

29% більше).

Середня закупівельна ціна зер�

нових культур, яку пропонували

зберігаючі та переробні підприєм�

ства, у січні�травні ц.р. становила

1175 грн. за тонну (у січні�травні

2007 р. – 716 грн.), з них на пше�

ницю – 1161 грн. (694 грн.), жито

– 1142 (789 грн.), ячмінь – 1343

грн. (685 грн.). У травні ц.р. ці під�

приємства купували зернові куль�

тури в середньому по 1152 грн. за

тонну, що на 4% менше, ніж у

квітні, у т.ч. пшеницю – по 1124

грн. (на 5% менше), жито – по

1121 грн. та ячмінь – по 1259 грн.

за т (відповідно на 6% менше).

За матеріалами Держкомстату України (Експрес�випуск від 13 червня 2008 р.)

Сільське господарство 
України на 1 червня 2008 року

СТАТИСТИКА Держкомстат обрахував та оприлюднив дані щодо обсягів
виробництва і реалізації агропродукції в Україні січні�травні поточного року.

Культури

Всі категорії 
господарств

У тому числі
Частка населення 

у загальній площі, %сільськогосподарські
підприємства

господарства 
населення

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

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

у % до 2007 р.

Ярі культури – усього 16075,8 95,5 10453,3 93,6 5622,5 99,0 35,0 33,7

з них по ярому клину 15868,9 94,6 10249,9 92,4 5619,0 99,0 35,4 33,8

по загиблих озимих та багаторічних травах 206,9 297,3 203,4 302,7 3,5 145,8 1,7 3,4

Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) 4937,0 79,3 3493,2 75,0 1443,8 91,8 29,2 25,3

з них ячменю 3345,6 76,3 2182,6 70,7 1163,0 89,6 34,8 29,6

кукурудзи на зерно 2478,0 114,2 1862,9 116,9 615,1 106,9 24,8 26,5

цукрових буряків (фабричних) 397,5 61,5 325,7 62,4 71,8 57,6 18,1 19,3

соняшнику на зерно 4073,3 119,1 3156,9 120,7 916,4 113,8 22,5 23,5

картоплі 1413,6 98,5 23,2 105,5 1390,4 98,4 98,4 98,5

овочів відкритого ґрунту (без насінників) 442,5 101,6 50,7 106,5 391,8 101,0 88,5 89,1

Таблиця 4. Хід сівби ярих культур станом на 2 червня 2008 року, тис.га

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

М'ясо1, тис.т 1130,4 103,0 548,2 112,4 582,2 95,5 51,5 55,6
Молоко, тис.т 4390,5 95,9 852,5 94,9 3538,0 96,2 80,6 80,4
Яйця, млн.шт. 6358,6 104,2 3513,8 108,8 2844,8 99,1 44,7 47,1

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

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва

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

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

Продукція

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

тис.тонн
у % до 

січня�травня 
2007 р.

грн. за тонну
(тис.шт.)

у % до 
січня�травня 

2007 р.

грн. за тонну
(тис.шт.)

у % до 
квітня 

2008 р.

Зернові культури 2794,1 122,1 1112,7 157,7 1100,5 96,3
з них пшениця 1177,1 122,0 1060,2 162,5 1062,5 97,1
з них жито 21,8 137,6 1020,6 155,4 1084,4 98,7
з них ячмінь 337,0 72,0 1195,0 171,6 1019,7 82,8
Насіння соняшнику 255,5 38,0 3626,0 326,3 3208,3 71,4
Худоба та птиця (у живій вазі) 548,2 112,1 9323,5 161,9 10921,1 101,6
в т.ч. велика рогата худоба 104,1 82,6 8932,2 173,9 9507,9 98,9
в т.ч. свині 120,2 111,9 11500,1 174,5 13954,2 101,7
в т.ч. птиця 321,8 127,1 8660,1 150,9 10288,9 102,0
Молоко та молочні продукти 708,1 101,7 2131,7 144,7 1938,4 92,1
Яйця, млн.шт. 3024,0 112,3 363,4 167,4 315,7 91,0

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення

на
1 червня
2008 р.

до 1 червня 
2007 р.

на
1 червня
2008 р.

до 1 червня 
2007 р.

на
1 червня
2008 р.

до 1 червня 
2007 р.

+/– у % +/– у % +/– у %
Велика рогата худоба 6085,2 �728,7 89,3 1928,2 �388,5 83,2 4157,0 �340,2 92,4

у т.ч. корови 3096,2 �245,8 92,6 666,5 �77,4 89,6 2429,7 �168,4 93,5
Свині 6675,9 �1669,8 80,0 2628,1 �755,7 77,7 4047,8 �914,1 81,6
Вівці та кози 2088,3 27,2 101,3 360,4 12,6 103,6 1727,9 14,6 100,9
Птиця 184143 6042 103,4 84434 9744 113,0 99709 �3702 96,4



Євгенія Руженцева

ПОПРИ стереотипи, що склалися

в нашому суспільстві про цю му�

сульманську державу, її представ�

ники були відкриті до спілкування

і навіть привезли з собою кількох

жінок, які нарівні з чоловіками

працюють в іранських компаніях.

Причому одна з них, випускниця

філфаку Тегеранського універси�

тету, досить вільно володіла ро�

сійською. Для спілкування ж з ук�

раїномовними відвідувачами ек�

споненти запросили перекладача

– нашу співвітчизницю.

У виставці взяли участь пред�

ставники одразу чотирьох персь�

ких компаній: дві з них – «Барге�

зейтун егзібішн» та «Каспіан ін�

тернешнл егзібішн» – займаються

проведенням національних та

міжнародних виставок, решта:

«Падіде Теджарат Зенджан» – ек�

спортом сухих плодів та горіхів та

«Парс Машал» – виробництвом

нагрівального обладнання. 

Як відомо, аграрно�індустрі�

альна країна Іран славиться не

лише розвинутою нафтовою про�

мисловістю, перськими килимами

та однією з найдавніших культур

на планеті, а й своїм унікальним

географічним розташуванням. Річ

у тім, що територія Ісламської

Республіки охоплює одразу кілька

кліматичних зон, є тут і гори, і рів�

нини, і озера, і пустеля, й остро�

ви… Кажуть, Іран – це країна чо�

тирьох сезонів. А це дає змогу міс�

цевим мешканцям вирощувати та

експортувати розмаїту палітру

овочів та фруктів. 

Так, експорт та імпорт сільсь�

когосподарської продукції області

Зенджан є основним видом діяль�

ності фірми «Падіде Теджарат

Зенджан». Ця компанія є однією

із фірм, що відповідають за орга�

нізацію спільної діяльності муні�

ципалітетів області. Враховуючи

сприятливі природні умови для

ведення аграрного бізнесу Ірану, і

особливо остану Зенджан, фірма

вжила заходів щодо поліпшення

технологій вирощування продук�

тів, гідного упаковування та

транспортування на відповідні

ринки, насамперед держав побли�

зу Перської затоки. Як розповів

нам представник цієї компанії

Мехді Хаджі Хані, мета їх візиту

на «АГРО�2008» – це ознайомлен�

ня з українським аграрним рин�

ком та, звичайно ж, презентація

продукції власного виробництва. 

Оскільки Іран славиться своїм

розмаїтим кліматом, тут дуже ба�

гато різних видів сільськогоспо�

дарської продукції. Більшість – це

сухофрукти. Тільки фісташок уча�

сники виставки привезли кілька

сортів. Неабияким попитом і ціка�

вістю користується в Україні су�

хий інжир. Наразі вони намага�

ються оцінити, скільки та за якою

ціною можна експортувати про�

дукцію в Україну. Це «пробний»,

ознайомчий візит. Наступного

разу планують привезти також

гранат, що є особливим продук�

том Ірану, для налагодження його

експорту в нашу державу. 

Зі слів пана Хаджі Хані, в са�

мому Ірані робота налагоджена та�

ким чином. Фірма  закуповує про�

дукцію у приватних (недержав�

них) власників індивідуальних

господарств: садівництва та город�

ництва. Зазвичай це сімейні гос�

подарства, держава ж бо захищає

приватну власність. Сама компа�

нія не займається виробництвом,

виступаючи лише посередником

на зовнішніх ринках. 

«Однак наша головне мета –

не укладати контракти на торгі�

влю під час цієї виставки, а знай�

ти партнерів – делегатів на аграр�

ні виставки, що відбудуться в Іра�

ні, – каже пан Хаджі Хані. – Ми

зацікавлені не просто в збуті влас�

ної продукції, а в партнерському

обміні. Ми б хотіли бачити на

своїх виставках та ринках і укра�

їнських аграріїв та їхню продук�

цію. Що ж до експозиції «АГРО�

2008», то ми брали участь у ви�

ставках різних країн, і ваша про�

сто перевершила наші сподіван�

ня. Ми не очікували, що Україна

настільки розвинена як аграрна

держава».
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Перський килим(«самобранка»
ЗНАЙОМСТВО Уперше у виставці «АГРО�2008» брала участь делегація з такої маловідомої нам
і певною мірою закритої для світу країни, як Ісламська Республіка Іран.
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 67,00 2327,86 480,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 338,00 2288,62 471,83
Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2007 FOB 7000,00 1115,43 230,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 136,00 2014,16 415,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 CFR 12500,00 1648,90 340,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 3000,00 1353,50 279,09
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2007 FOB 5500,00 1309,42 270,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2007 FOB 35000,00 1357,92 280,00
*Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769�98 2007 FOB 3000,00 2376,35 490,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 1500,00 1527,66 315,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 CPT 5000,00 1091,18 225,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 1000,00 2133,87 440,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 400,00 2279,36 470,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 400,00 1439,00 296,72
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 CPT 6000,00 1003,89 207,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 FOB 27000,00 1399,23 288,52
*Крупа рисова ГОСТ 6292�93 2008 CPT 67,85 7080,56 1460,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 FCA 390,00 1349,25 278,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 400,00 1732,66 357,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 FOB 3000,00 1504,55 310,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 2500,00 1332,50 274,55
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2007 FOB 845,00 1261,88 260,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 CPT 1000,00 1295,62 266,95
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 1000,00 1276,44 263,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 930,00 1600,40 330,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 340,00 1576,25 325,02

Форвард

Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 01.11.2008 FOB 4000,00 1189,08 245,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768�2004 31.07.2008 DAF 2400,00 1648,90 340,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.08.2008 FOB 7600,00 1309,42 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 15.08.2008 DAF 2000,00 1309,42 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 31.08.2008 FOB 14600,00 1323,73 272,95
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 31.08.2008 CPT 6000,00 1854,00 382,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 31.07.2008 DAF 1500,00 1261,88 260,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 31.07.2008 DAF 450,00 1553,09 320,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 31.07.2008 DAF 720,00 1378,37 284,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 30.09.2008 DDU 16,00 7292,31 1502,51
Хмельницька обласна товарна біржа
*Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769�98 15.08.2008 DAF 4200,00 2088,28 430,60

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

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

Загальний звiт про результати торгiв
сiльськогосподарською продукцiєю, продуктами її переробки, продовольством

на Акредитованих товарних бiржах України з 20 по 26 червня 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 20 по 26 червня 2008 року

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 1500,00 1527,66 1527,66 1527,66 315,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 FCA 390,00 1349,25 1349,25 1349,25 278,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 1330,00 1600,40 1640,18 1732,66 338,12
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 FOB 3000,00 1504,55 1504,55 1504,55 310,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 CFR 12500,00 1648,90 1648,90 1648,90 340,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 340,00 1576,25 1576,25 1576,25 325,02
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 2500,00 1332,50 1332,50 1332,50 274,55
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2007 FOB 845,00 1261,88 1261,88 1261,88 260,00
Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769�98 2007 FOB 3000,00 2376,35 2376,35 2376,35 490,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 3000,00 1353,50 1353,50 1353,50 279,09
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2007 FOB 12500,00 1115,43 1200,79 1309,42 247,60
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2007 FOB 35000,00 1357,92 1357,92 1357,92 280,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 CPT 11000,00 1003,89 1043,57 1091,18 215,18
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 CPT 1000,00 1295,62 1295,62 1295,62 266,95
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 1400,00 1276,44 1322,89 1439,00 272,63
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 FOB 27000,00 1309,42 1399,23 1406,41 288,52
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 1203,00 2014,16 2131,14 2327,86 439,40
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 738,00 2133,87 2283,60 2426,70 470,84
Крупа рисова ГОСТ 6292�93 2008 CPT 67,85 7080,56 7080,56 7080,56 1460,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768�2004 31.07.2008 DAF 2400,00 1648,90 1648,90 1648,90 340,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 31.08.2008 CPT 6000,00 1854,00 1854,00 1854,00 382,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 31.07.2008 DAF 1500,00 1261,88 1261,88 1261,88 260,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 01.11.2008 FOB 4000,00 1189,08 1189,08 1189,08 245,00
Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769�98 15.08.2008 DAF 4200,00 2088,28 2088,28 2088,28 430,60
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 31.07.2008 DAF 450,00 1553,09 1553,09 1553,09 320,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.08.2008 FOB 7600,00 1309,42 1309,42 1309,42 270,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 31.07.2008 DAF 720,00 1378,37 1378,37 1378,37 284,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 15.08.2008 DAF 2000,00 1309,42 1309,42 1309,42 270,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 31.08.2008 FOB 14600,00 1323,73 1323,73 1323,73 272,95
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 30.09.2008 DDU 16,00 6761,70 7292,31 7822,91 1502,51

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

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

Довідково: Базиснi умови поставки



АГРОПРОФІ

№ 23 [036] 27 червня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaЕКСПОЗИЦІЯ16

3-6 липня 2008 року в м.Ковентрі (Ве)
ликобританія) відбудеться Міжнародна
королівська виставка сільського госпо)
дарства «Royal Show». 
Royal Show – це найпрестижніша подія в
сільськогосподарській індустрії цього
року, яскраве свято всього сільського
господарства Великобританії, з церемо)
ніями нагородження кращих порід худо)
би, випробуванням нової техніки і допо)
міжного устаткування. Це найбільша в
світі міжнародна сільськогосподарська
виставка, що проходить просто неба.
Захід щорічно збирає близько 150 тисяч
відвідувачів; участь у заході беруть
близько 1300 провідних компаній галузі.
На виставці будуть висвітлені всі на)
прямки сільського господарства, почи)
наючи від кращих порід британської
худоби до сучасних технологічних інно)
вацій в агропромисловості. Шоу пред)
ставляє все найкраще у Великобританії,
починаючи від виробництва продуктів
харчування і кіннозаводського сектора
до розвитку бізнесу і заміського стилю.
Для зручності відвідувачів і учасників
виставки територія парку буде розбита
на сім профільних секцій:
• агропромисловість і агробізнес;
• міжнародне співробітництво;
• підтримка аграрної галузі;
• кінне виробництво;
• торгівля;
• автомобільна промисловість;
• продовольство і напої.

* * *
3�7 липня 2008 року в Білгородській
області (Росія) пройде найбільша в РФ

виставка)демонстрація ресурсозберігаю)
чих технологій в сільськогосподарському
виробництві, інноваційних методів земле)
користування, сучасних вітчизняних і за)
рубіжних сільгоспмашин «День Російсько)
го поля)2008». Її організатори – Міністер)
ство сільського господарства Російської
Федерації, Уряд Білгородської області,
Російська академія сільськогосподарських
наук, Всеросійський Виставковий Центр.
Урочисте відкриття виставки за участю мі)
ністра сільського господарства РФ Олек)
сія Гордєєва відбудеться 4 липня. Тоді ж
відбудеться прес)конференція міністра.
Крім того, під головуванням О.Гордєєва
пройде розширене засідання колегії МСГ
РФ «Технічна і технологічна модернізація
сільськогосподарського виробництва від)
повідно до завдань Держпрограми ро)
звитку сільського господарства і регулю)
вання ринків сільгосппродукції, сировини
і продовольства на 2008)2012 рр.»
Цього року під експозицію виставки і де)
монстраційні покази відведено 165 га.
Новинки в сільгоспмашинобудуванні
представлять провідні російські та світові
компанії: «Росагролізинг», «Агромашхол)
дінг», «Ростсільмаш», Петербурзький
тракторний завод, «Агротехмаш», «Джон
Дір», «Клаас», «Амазон», корпорація
«АГКО», МТЗ. Унікальні розробки в галузі
агрохімії та ЗЗР продемонструють ро)
сійські й зарубіжні виробники.
До насиченої ділової програми «Дня Ро)
сійського поля» включені, зокрема нау)
ково)практичні конференції «Ресурсозбе)
рігаючі технології – запорука успішного
розвитку рослинництва», «Розширення
доступу сільськогосподарських товаро)
виробників і сільського населення до
консультаційних послуг», семінари, май)
стер)класи, круглі столи.

* * *
8 липня 2008 року в Києві в приміщенні
Міжнародної Академії Фінансів та Інве)
стицій компанія Hannover Reinsurance
Company (Німеччина) за сприяння Agri)
culture Reinsurance Consultants GMBH
(Швейцарія), Агрориск)Україна і Міжна)
родної Фінансової Корпорації (IFC) про)
водять в Семінар із страхування ризиків
сільськогосподарського виробництва.
У програмі семінару, зокрема, будуть об)
говорені такі теми:
• Стан і перспективи розвитку агрострах)
ування в Україні;
• Погодні ризики, пов'язані з сільськогос)
подарським виробництвом в Україні;
• Програми страхування, актуарні й ан)
деррайтингові рішення в рослинництві і
тваринництві;
• Український сільськогосподарський
страховий пул – учасники, структура і
принципи роботи;
• Проект розвитку агрострахування в Ук)
раїні (IFC).
В рамках семінару також відбудуться
круглий стіл і прес)конференція.

* * *
2-3 жовтня 2008 року в Києві відбу)
деться Конференція «Харчова промисло)
вість України і СОТ: стратегія і тактика»,
раніше запланована на 16)17 червня ц.р.
(див. «Експо)календар» в попередніх
номерах «Агропрофі»). Організатор
форуму – Агентство промислових новин. 
Конференція розрахована на фахівців –
технологів, менеджерів з управління які)
стю, фінансистів, які прагнуть бути в кур)
сі нових умов роботи в рамках СОТ. Та)
кож це інвестори, керівники великих фі)
нансових і інвестиційних компаній, про)
відні менеджери і власники власного
бізнесу.

Попередня програма конференції вклю)
чає обговорення таких тем:
• наслідки вступу до СОТ для харчової
промисловості України;
• механізми забезпечення конкуренто)
спроможності роботи підприємств харчо)
вої промисловості в перехідній період;
• законодавство України: відповідність
новим умовам;
• гармонізація вітчизняних стандартів і
технічних регламентів з директивами СОТ;
• впровадження систем менеджменту
якості ISO 9001;
• проблеми якості та безпеки сільгосп)
продукції в умовах формування цивілізо)
ваного продовольчого ринку;
• сертифікація продукції харчової проми)
словості України;
• принципи ветеринарного контролю у
виробництві харчової продукції згідно з
директивами СОТ;
• прогнози і перспективи розвитку сиро)
винних ринків.

* * *
18�20 листопада 2008 року в Женеві
(Швейцарія) відбудеться VI Міжнародна
конференція GlobalGrain)2008.
На конференції обговорюватимуться пи)
тання, пов'язані з перспективами світово)
го ринку зерна в 2008/09 МР, прогноза)
ми змін на ринку фрахту, впливом дер)
жави і економічних чинників на вироб)
ництво зернових в Східній Європі, юри)
дичними аспектами функціонування зер)
нового ринку, ф'ючерсною торгівлею
тощо. Очікується участь у форумі близько
600 делегатів з 50 країн. (Репортаж з ми)
нулорічного форуму GlobalGrain «Агро)
профі» надрукував в номері 15/2007 на
стор.2).
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