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АГРОПОЛІТИКА
АГРАРНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ ñ 
В 20 РАЗІВ ДОРОЖЧА ЗА РАКЕТИ

Принаймні, з огляду на експортні можливості. 
Такої думки дотримуються  учасники прес�
конференції «Перспективи розвитку сільського
господарства після вступу України до СОТ», 
яка відбулася 8 липня в УНІАН.

ІНТЕРВ'Ю
ПОГАНА КРОВ, ЯК І ПОГАНЕ ЗЕРНО, ñ
НІКОМУ НЕ ПОТРІБНІ

Україна має рівні можливості стати або світовим
донором і забезпечувати людство якісним зерном, 
або перетворитися на виробника сумнівної
агросировини. У цьому переконаний Віталій Скоцик,
генеральний директор компанії «АМАКО».

Затверджено 
механізм 
забезпечення 
аграріїв 
нафтопродуктами
Кабінет Міністрів України
затвердив додаткові заходи
для забезпечення аграріїв
нафтопродуктами для про�
ведення збиральних робіт
у 2008 році. Відповідне роз�
порядження КМУ №909�р
5 липня підписала прем'єр�
міністр України Юлія Тимо�
шенко. 
Згідно з документом, дочір�
ній компанії «Укргазвидобу�
вання» НАК «Нафтогаз Ук�
раїни» доручено протягом
липня�листопада поточного
року забезпечити рівномір�
не постачання операторам
дизельного палива й бензи�
ну для їх реалізації безпосе�
редньо сільськогосподарсь�
ким товаровиробникам. 
Раді міністрів Автономної
республіки Крим і облдер�
жадміністраціям доручено
протягом трьох днів визна�
чити в кожному регіоні Ук�
раїни операторів, які здій�
снюватимуть реалізацію
нафтопродуктів безпосе�
редньо аграріям. 
Крім того, Міністерству еко�
номіки спільно з Міністер�
ством палива та енергетики
й Міністерством аграрної
політики України доручено
визначити ціни на дизпали�
во й бензин, що поставля�
ються аграріям, з урахуван�
ням собівартості виробниц�
тва, зберігання, транспорту�
вання й рівня загальної рен�
табельності для їх виробни�
ків і операторів, який не по�
винен перевищувати 10%. 
Розпорядженням також ви�
значено загальний обсяг
нафтопродуктів, що поста�
вляється аграріям для про�
ведення збиральної кампа�
нії в нинішньому році. Зо�
крема, дизпалива – 100 ти�
сяч тонн, бензину марки А�
76�70 тисяч тонн, бензину
марки А�92 – 30 тисяч тонн. 
Також визначено розподіл
палива по регіонах з урах�
уванням розмірів посівних
площ. (Загальна посівна
площа, вказана у розпоря�
дженні, становить 26573,5
тис. га.)

ДОВОДИТЬ таку думку засідан�

ня робочої групи представників

Української аграрної конфедера�

ції (УАК) і Державної податкової

адміністрації України (ДПАУ),

яке  відбулося 7 липня в Києві у

рамках підписаного між подат�

ківцями й аграріями Меморанду�

му про співпрацю. З боку фахів�

ців агропромислового комплексу

до робочої групи увійшли провід�

ні юристи, фінансисти, керівни�

ки підприємств, аграрних хол�

дингів, представники аграрної

науки, керівники аграрних гро�

мадських організацій; ДПАУ

представляв її голова – Сергій

Буряк, заступники голови, керів�

ники департаментів та провідні

спеціалісти відомства. 

Засідання мало свої результа�

ти. Було вирішене, наприклад,

колізійне, із «рукотворних», пи�

тання відшкодування ПДВ ви�

робникам м'яса і молока, яким

держава заборгувала близько 100

млн грн. Після доволі гарячого

з'ясування стосунків аграрії –

президент УАК Леонід Коза�

ченко ,  голова ВССП Олек�

сандр Боровик, генеральний

директор ТОВ СП «НІБУЛОН»

Олексій Вадатурський, яких

підтримав заступник міністра фі�

нансів Денис Фудашкін, – по�

розумілися із податківцями та от�

римали запевнення керівництва

ДПАУ, що заборгованість перед

товаровиробниками буде погаше�

но у найкоротші строки. Аграрії

наполягали, щоб це сталося до

1 вересня 2008 р.

Продовження на стор.2

Податківці й аграрії: ключ до порозуміння

ПЕРСПЕКТИВИ
БІОПАЛИВО: 
КОЛИ ЗАКОНИ НЕ ПИСАНІ
Асоціація виробників альтернативних
видів палива – нове утворення, в яке
вирішили об'єднатися найбільші гравці
українського галузевого ринку. З цього
приводу 7 липня була організована прес�
конференція, де йшлося про подальші
наміри та плани біопаливної галузі.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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КОМПАНІЇ
ЯКБИ ВСЕ БУЛО ТАК ЛЕГКО!
Застосування високих технологій у
харчовій промисловості дає змогу робити
продукцію якісною і конкуренто�
спроможною. Ми, як споживачі, очікували,
що для виготовлення виробів із
натуральної курятини, яловичини та
свинини під ТМ «Легко!» потрібні передові
технології, але те, що побачили на
підприємстві, справді вражає. 11

СПІВПРАЦЯ Не секрет, що стосунки податківців та підприємців ще перевантажені упередженістю,
обвинувальним ухилом, взаємними підозрами, коли сторони, як кажуть, дивляться одна на одну
«крізь приціл». Також існують непоодинокі випадки свавілля місцевих податкових органів, коли
здирники і хабарники пригнічують підприємства під приводом турботи за «наповнення державного
бюджету». Проте порозуміння податківців і підприємців можливе.
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ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

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

або через Редакцію за тел. (044) 227�93�55
і щотижня отримуйте корисну 
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ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ
Прибуток від картоплі починається з насіння Читайте на стор.8



Голова ДПАУ Сергій БУРЯК та президент УАК Леонід КОЗАЧЕНКО 
під час засідання робочої групи

Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ, 

генеральний директор 

ТОВ СП «НІБУЛОН»:

– ПО�ПЕРШЕ. Якщо обидві сто�

рони намагаються почути одна

одну, обов'язково буде результат.

Поява таких робочих груп є свід�

ченням того, що нарешті наші

урядовці з власної ініціативи ла�

матимуть хибне ставлення подат�

кової служби до підприємництва.

Держави усього цивілізованого

світу намагаються захищати лю�

дей бізнесу, особливо вітчизняні

підприємницькі структури. Ство�

рюють для них сприятливі умови,

бо від сплати ними податків зале�

жить наповнення бюджетів, вико�

нання державою своїх соціальних

зобов'язань, спокій у країні.

В Україні ж досі не йшлося не

те що про повагу з боку держави

до підприємців. А навпаки – ледь

не про ненависть за те, що хтось

заробляє гроші, а відтак – намага�

ється щось приховати, ухилитися

від сплати податків. 

Я не буду говорити про кіль�

кість цих податків і суми податко�

вих зборів: їх треба переглядати й

зменшувати, робити більш дифе�

ренційованими. Хочу наголосити,

що саме своїм ставленням до під�

приємця як до неодмінного вину�

ватця, держава сама провокує його

на відповідні протиправні дії, до

ухиляння від сплати податків.

Я не можу і не хочу відповідати

за всіх суб'єктів підприємницької

діяльності, але переконаний, що

успішні підприємства, незалежно

від того, великі вони чи малі, заці�

кавлені у прозорій співпраці з по�

датковою. Вони категорично про�

ти тіньових схем. Тут справді –

сплати податки й спи спокійно!

Від тяганини й постійного нама�

гання довести ретивому податків�

цю�перевіряючому, що ти не «дій�

на корова», бізнесмен втрачає й

гроші, й час, і моральні сили, і

врешті�решт бажання працювати. 

По�друге. Сьогодні склалася

така практика: податківці знахо�

дять велику компанію й почина�

ють буквально душити її перевір�

ками й підозрами, замість бороти�

ся й перевіряти повноваження різ�

них фірм, з якими вона співпрац�

ює. Наприклад, ми придбали зер�

но у певного підприємства, а воно

через три місяці припинило своє

існування. Претензії висуваються

до нас, що ми не відстежили його

походження й не передбачили мо�

жливе зникнення. Чому ми маємо

вимагати від своїх партнерів безліч

довідок, що підтверджують їх ле�

гітимність? Це ж справа саме по�

даткової. 

По�третє. З боку податкової не

ведеться належна профілактична

й роз'яснювальна робота щодо пе�

реваг легального бізнесу над

тіньовим. Простіше «наїхати» на

потужне підприємство. Але це по�

рочна практика. 

На жаль, на місцях присутня

практика вимагання хабарів, у разі

несплати яких на підприємця че�

кають немалі суми штрафів і по�

дальша тяганина по інстанціях, з

передачею справ до суду і притя�

гненням до адміністративної від�

повідальності.

І якщо на сьогодні виник діа�

лог між податківцями й підприєм�

цями на вищому рівні, у столиці,

треба, щоб він дійшов і до місце�

вих рівнів. Слід було б налагодити

такі контакти й створити такі ро�

бочі групи на місцях на добровіль�

них засадах, а не згідно з «указами

згори» із залученням правоохо�

ронних органів, як це було колись.

Робочі групи не повинні слугувати

знаряддям для публічного биття

підприємців, вони мають відстою�

вати державні інтереси, до яких

входить розвиток бізнесу. 

Сторінку підготував Артем Житков
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УКРАЇНСЬКА аграрна конфеде�

рація  стала третьою громадською

організацією, з якою ДПАУ під�

писала Меморандум про спів�

працю. Першими були Українсь�

кий Союз промисловців і підпри�

ємців (УССП) та Асоціація плат�

ників податків України (АППУ),

пізніше до них долучилася Націо�

нальна спілка журналістів Украї�

ни (НСЖУ). 

Ініціатором такої форми діа�

логу виступив голова Державної

податкової адміністрації Украї�

ни, головний радник податкової

служби Сергій Буряк – людина

з досвідом успішного бізнесме�

на, банкіра та політика�законо�

творця. Тож фіскальні перешко�

ди для підприємців він колись

відчував, як кажуть, власною

шкірою. І саме цей досвід реалі�

зувався у безлічі роз'яснень на

користь людей справи очолюва�

ного ним Комітету з питань фі�

нансів і банківської діяльності

Верховної Ради України. Роз'яс�

нень, що врятували тисячі під�

приємців від протистоянь з по�

датковою. 

Щоб меморандуми не пере�

творилися на чергові популістські

заходи, Сергій Буряк запропону�

вав керівникам цих громадських

організацій Анатолію Кінаху

(УССП), Миколі  Оніщуку

(АППУ), Леонідові Козаченку

(УАК) та Ігореві  Лубченку

(НСЖУ) створити спільні постій�

но діючі робочі групи із проблем�

них питань бізнесу й громадсько�

сті. Склад робочих груп відкрито

обговорювався протягом двох

тижнів до їх затвердження.

Наявність спільних робочих

груп вже допомогла багатьом біз�

несменам віднайти правду в бу�

дівлі на Львівській площі, 8 –

кількість «вибриків» місцевих по�

датківців значно зменшилася.

Податківці й аграрії: 
ключ до порозуміння

Початок на стор.1

Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ

Володіти землею 
навпіл з державою?
Уряд пропонує вдосконали�
ти та узгодити з Цивільним
кодексом інститут права
спільної власності на землю
у Земельному та Сімейному
кодексах України. Відповід�
ний законопроект за №2697
від 26 червня ц.р. передано
на розгляд Комітету ВР з пи�
тань аграрної політики та
земельних відносин. 
Зокрема, передбачається
збільшити коло суб'єктів
права спільної власності,
включивши до їх складу не
тільки громадян і юридич�
них осіб, а й державу та те�
риторіальні громади; врегу�
лювати порядок поділу зе�
мельної ділянки, що пере�
буває у спільній частковій
власності; зарахувати зе�
мельну ділянку, набуту у
власність внаслідок безо�
платної передачі із земель
усіх форм власності, до осо�
бистої приватної власності
одного з подружжя. 
Як пояснюють ініціатори за�
конопроекту, з часу прий�
няття Земельного кодексу
України відбулися суттєві
зміни у відносинах власно�
сті на майно, які знайшли
закріплення у Цивільному
кодексі України від 16 січня
2003 року. Зокрема, поло�
ження Земельного кодексу
України з питань спільної
власності на землю порівня�
но з Цивільним кодексом
мають обмежений і стри�
муючий характер, що зна�
ходить прояв у обмеженому
колі суб'єктів, у яких зе�
мельна ділянка може пере�
бувати у спільній власності;
у вичерпному переліку під�
став виникнення права
спільної часткової власності
на земельну ділянку.
Разом з тим, Сімейний ко�
декс України від 10 січня
2002 року не зараховує зе�
мельну ділянку набуту у
власність в результаті безо�
платної передачі із земель
всіх форм власності до осо�
бистої приватної власності
дружини чи чоловіка, що не
відповідає правовій сутності
поняття «безоплатної пере�
дачі майна одному із по�
дружжя», тим самим пору�
шюючи його право на осо�
бисту приватну власність.

Успішні підприємства зацікавлені 
у прозорій співпраці з податковою

КОМЕНТАР

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ
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Євгенія Руженцева

НА КИЛИМ цього разу запросили

голову Державного комітету із зе�

мельних ресурсів Володимира Воє�

водіна. Депутатів, зі слів голови

парламентського комітету Миколи

Присяжнюка, насамперед цікави�

ло, яка ситуація склалася з розпаю�

ванням землі та видачею держав�

них актів про право власності на

землю, як Держкомзем співпрацює

зі Світовим банком та світовими

організаціями, як виконує реко�

мендації парламентських слухань

тощо. Адже наразі є чимало нарі�

кань на бездіяльність цього відом�

ства, сьогодні складається вражен�

ня, що Держкомзем із Міністер�

ством аграрної політики спрямову�

ють свої зусилля радше на те, щоб

виселити селян із сіл, підкреслив

він. «Нас цікавить, що потрібно

зробити в стратегічному плані, аби

зупинити ту вакханалію, що панує

у нас у землеустрої. Ми повинні

підняти цю проблему на рівні Пре�

зидента, Кабінету Міністрів, Вер�

ховної Ради й вирішити, як рухати�

ся далі», – додав заступник голови

Комітету з питань агрополітики

Сергій Рижук. Незважаючи на те,

що, як зазначив пан Присяжнюк,

головною метою комітетських слу�

хань було привернення уваги орга�

нів державної влади до гострих зе�

мельних проблем, а не огульна

критика відповідного відомства,

того дня депутати «викупали» її

керманича під цілою зливою зви�

нувачень та невдоволених реплік. 

А почалося все із закидів на

адресу пана Воєводіна у змові з

фракцією БЮТ: мовляв, той під�

мовив її депутатів не з'явитися на

засідання, аби не було кворуму, а

отже, Комітет не зміг винести рі�

шення. Пізніше, аби пом'якшити

удар, присутні депутати перекину�

лися вже на саму фракцію, Кабмін

та його очільницю: мовляв, вони

його призначили, а тепер залиши�

ли віддуватися самого. Та врешті�

решт народні обранці схаменули�

ся, вирішивши не заполітизовува�

ти питання й не переходити на

особистості, а розглянути по суті

питання стану і перспектив ро�

звитку земельних відносин та їх

законодавчого забезпечення.

Звітуючи перед нардепами,

Володимир Воєводін насампе�

ред нагадав їм, скільки та яких за�

конів було прийнято, скільки за�

конопроектів перебуває на роз�

гляді Верховної Ради та уряду, на�

вів статистику щодо реформувань

у господарствах та кількості дого�

ворів, укладених із власниками

земельних часток (паїв). Станом

на 1 червня ц.р. з 41,8 млн. сіль�

госпугідь у нашій державі роз�

пайовано 25,6 млн. гектарів. При

цьому 6,92 млн. громадян набули

право на земельну частку (пай), з

яких 98,6% отримали відповідні

сертифікати. Ситуація з переве�

денням цих сертифікатів у дер�

жавні акти про право власності на

землю все ще наближається до за�

вершення: п'ята частина селян

досі їх не отримали. 

Заслухавши доповідь голови

Державного комітету із земельних

ресурсів, Микола Присяжнюк

констатував, що відомством не

повною мірою виконуються вимо�

ги Земельного кодексу України

(зокрема, його Прикінцевих поло�

жень) та Постанови Верховної

Ради «Про рекомендації парла�

ментських слухань «Сучасний

стан та перспективи розвитку зе�

мельних відносин в Україні» щодо

розробки проектів законодавчих

актів для законодавчого забезпе�

чення реформування земельних

відносин. Донині Держкомзем не

розробив проекти законів «Про

державний земельний кадастр»,

«Про викуп земельних ділянок

приватної власності для суспіль�

них потреб», «Про Загальнодер�

жавну програму використання та

охорони земель», «Про консерва�

цію земель», «Про використання

земель природно�заповідного

призначення» та інші. З передба�

ченого переліку проектів було роз�

роблено лише законопроект «Про

ринок земель», та й той не дістав

підтримки громадськості. 

Як підсумував голова підкомі�

тету з питань земельних відносин

Валерій Бевзенко, відомство не

виконало понад 90% покладених

на нього завдань. Утім, як слушно

наголосили інші члени Комітету,

аналізуючи діяльність Держкомзе�

му, слід спершу визначитися з пе�

ріодом, який береться до уваги,

оскільки нинішній його склад як�

раз і включив ті завдання до свого

плану.

Серед інших недоліків роботи

Держкомзему називалися також

відсутність законопроекту щодо

правового статусу особливо цінних

земель, що призводить до їх розба�

зарювання, відсутність Єдиної ав�

томатизованої системи ведення

державного земельного кадастру,

недостатній державний контроль

уповноважених органів у сфері ви�

користання та охорони земель.

Депутати наголошували, що в

кількох областях та у столиці, по�

ряд із державними службами з зе�

мельних ресурсів створюються до�

даткові служби, що призводить до

запровадження тіньових схем від�

чуження земель. Це стає підґрун�

тям для зловживань та корупції

службових осіб органів державної

влади та місцевого самоврядуван�

ня під час прийняття рішень щодо

відчуження земельних ділянок. 

Так, з огляду на зростання спе�

куляцій та махінацій на ринку зе�

млі, перший заступник голови

парламентського Комітету Євген

Сігал обурювався мовчанням та

бездіяльністю держземінспекцій і

запропонував заборонити приват�

ним структурам видачу актів. 

А голова Миколаївської ра�

йонної ради Юрій Серебряков

пішов ще далі, навівши рішення

суду, в якому сказано, що згідно із

законодавством Держкомзем не

має жодного відношення до вида�

чі державних актів про право влас�

ності на землю, а отже, видані ним

акти є недійсними. 

Підбиваючи підсумок обгово�

рення, Микола Присяжнюк по�

обіцяв проводити спільні засідан�

ня з Держкомземом до того часу,

поки не буде введено в дію ринок

землі. 

Наразі ж учасники Комітетсь�

кого слухання визнали незадо�
вільним стан підготовки керів�
ництвом Держкомзему законо�
проектів щодо реформування зе�
мельних відносин в Україні та ре�

комендували внести на розгляд

парламенту проект Постанови

про проведення в жовтні 2008

року відповідних парламентських

слухань.

Уряду ж парламентський комі�

тет рекомендує розглянути на

своєму засіданні перебіг виконан�

ня вимог чинного законодавства

щодо реформування земельних

відносин в Україні та постанови

ВРУ від 22 вересня 2005 року «Про

Рекомендації парламентських слу�

хань «Сучасний стан та перспек�

тиви розвитку земельних відносин

в Україні», а також провести гро�

мадські слухання. 

Серед інших директив урядов�

цям – завершення упродовж 2008

року видачі державних актів влас�

никам земельних паїв; упорядку�

вання інституційних структур у

регіонах, пов'язані з підготовкою

всього переліку документації для

одержання держакта, а також про�

цедури та вартості виконання цих

робіт; контроль над кадровою пе�

ребудовою органів управління зе�

мельними відносинами в регіонах;

а також затвердження до кінця

липня цього року форми Типового

договору оренди землі та доведен�

ня його до відповідних структур�

них підрозділів. 

Звіт про виконання своїх на�

станов депутати чекатимуть від

урядовців до 20 вересня, а тим ча�

сом народні обранці підуть на ка�

нікули…

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

НА ПАРЛАМЕНТСЬКОМУ КОМІТЕТІ

Зупинити земельну вакханалію,
або Один за всіх і всі за одного?
Чергове засідання Комітету Верховної

Ради з питань аграрної політики та зе�

мельних відносин, заплановане на

8 липня ц.р., не відбулося – через відсут�

ність кворуму. Та попри неявку необхід�

ної кількості депутатів, запрошені гості

заповнили залу вщерть, тож голова Ко�

мітету Микола Присяжнюк вирішив засі�

дання не відміняти, а «перепрофілюва�

ти» його в комітетські слухання. Тим біль�

ше, тема чекати не могла – вирішувало�

ся земельне питання, а точніше відпо�

відність діяльності Державного комітету

із земельних ресурсів поставленим пе�

ред ним завданням.

Дайте змін до
держбюджету 
4 липня Всеукраїнський союз

сільськогосподарських вироб�

ників, Асоціація фермерів та

приватних землевласників Ук�

раїни спрямували відкритого

листа на адресу голів фракцій

Верховної Ради України. 

У листі, зокрема, зазнача�

ється, що «передбачених у дер�

жбюджеті на 2008 рік коштів на

фінансування програм під�

тримки підприємств агропро�

мислового комплексу вкрай

недостатньо, зокрема на здеше�

влення відсоткових ставок за

кредитами, часткову компенса�

цію вартості сільськогосподар�

ської техніки та фінансового лі�

зингу, а також для формування

Аграрним фондом державного

продовольчого резерву та здій�

снення фінансових інтервенцій

на аграрному ринку».

Через це сільгоспвиробни�

ки вкрай занепокоєні ситуа�

цією, яка складається з розгля�

дом питання щодо внесення

змін до Закону України «Про

Державний бюджет України на

2008 рік та про внесення змін

до деяких законодавчих актів

України».

Зволікання із прийняттям

змін до закону про Державний

бюджет 2008 року призведе до

обвалу цін на зерно, що стане

на перешкоді підготовці до про�

ведення комплексу осінньо�

польових робіт і закладанню

фундаменту врожаю 2009 року.

Також, зазначається у листі,

«при такому ставленні депутат�

ського корпусу до фінансової

підтримки села ми можемо і не

зібрати вирощений урожай».

Тож керівники громадських

селянських формувань від імені

товаровиробників просять на�

родних депутатів на цій сесії на

наступному тижні, ухвалити

внесення необхідних змін до

Закону України «Про Держав�

ний бюджет України на 2008

рік», передбачивши в ньому

збільшення видатків для АПК

в сумі не менше 2,2 млрд. грн.,

зокрема, на:

– здійснення фінансової

підтримки підприємств агро�

промислового комплексу через

механізм здешевлення кредитів

– 300 млн. грн.;

– часткову компенсацію

вартості складної сільськогос�

подарської техніки вітчизняно�

го  виробництва – 190, 0 млн.

грн. та на заходи з операцій фі�

нансового лізингу вітчизняної

сільськогосподарської техніки

– 110 млн. грн.;

– формування державного

продовольчого резерву Аграр�

ним фондом, здійснення дер�

жавних форвардних закупівель,

товарних та фінансових інтер�

венцій на організованому аг�

рарному ринку – 1500 млн. грн;

– надання кредитів фер�

мерським господарствам –

100 млн. грн.



Наталія Тарченко

У ЗАХОДІ, який відбувся 8 лип�

ня в УНІАН, взяли участь за�

ступник міністра економіки Ук�

раїни Валерій П'ятницький, пре�

зидент Української аграрної кон�

федерації Леонід Козаченко, ге�

неральний директор компанії

АМАКО Віталій Скоцик, прези�

дент Національної сільськогос�

подарської палати України Ми�

хайло Гладій.

Тарифний рай
– В РАМКАХ СОТ ми суттєво

знизили імпортні тарифи, тому

такий фактор, як високі тарифні

бар'єри, все менше і менше впли�

ватиме на торгівлю сільськогос�

подарською продукцію, – перш

за все зазначив Валерій П'ят�

ницький. 

Зі слів заступника міністра, на

сьогодні можна прослідкувати

нову глобальну тенденцію своє�

рідного протекціонізму – країни

починають скорочувати експорт

власної продукції, а от на обме�

ження імпорту звертають увагу

набагато меншу. 

Для України дуже важлива

проблема забезпечення якості

продукції. Усі стандарти якості в

світі зараз зростають. І в рамках

Світової організації торгівлі, за

оптимістичними словами Валерія

П'ятницького, було зроблено

дуже багато кроків щодо вдоско�

налення цього напрямку роботи.

Саме зараз йде процес формулю�

вання вимог щодо якості згідно з

міжнародними стандартами –

адже без цього Україна не мати�

ме доступу на певні світові рин�

ки. Вже було кілька випадків,

коли саме через вимоги щодо

якості заборонявся той чи інший

експорт сільськогосподарської

продукції. 

Ще одне важливе питання –

внутрішня підтримка. Як вважає

заступник міністра, тут треба орі�

єнтуватися на ті форми, які в

рамках СОТ не обмежуються –

заходи «зеленої скрині». Але такі

заходи потребують величезних

коштів – це і розвиток інфра�

структури, і боротьба зі шкідни�

ками, і дослідницькі роботи,

просування продукції на ринок

тощо. 

І все�таки, не дивлячись на

фактори якості та витрати на інші

способи підтримки, доступ укра�

їнських товарів на світові ринки

стане набагато легшим, бо інші

країни будуть лібералізувати свої

умови та будуть змушені зменшу�

вати внутрішню підтримку та

фактично відмовитись від ек�

спортних субсидій. 

Вади 
світової економіки 
та два ймовірних
наслідки  
У СВОЄМУ виступі Віталій

Скоцик зазначив, що 95% світо�

вого товарообороту відбувається

саме між країнами – членами

Світової організації торгівлі. Але

в Україні ми не повно мірою усві�

домлюємо, яку роль сьогодні ві�

діграє сільське господарство в

світовій економіці в цілому. Тому

коли говоримо про доступ до сві�

тових ринків, то слід ретельно

вивчити, що насправді на них

відбувається, чи чекають там на

нас, якщо так, то – із чим? 

Продукти харчування стано�

влять досить суттєву частину ін�

фляційного кошика у багатьох

країнах. В середньому по світі це

26%, наприклад, в Туреччині –

28,5%, в Арабських Еміратах –

14,5%. Експерти розходяться у

думках. Одні кажуть, що явище

подорожчання та нестачі продук�

тів харчування є тимчасовим. Ви�

сокі попит та ціни будуть спону�

кати до того, що світове сільське

господарство зможе наростити

виробництво продукції в достат�

ніх розмірах – звичайно, якщо

така тенденція продовжувати�

меться певний період часу. Інші

спеціалісти категоричні: світове

сільське господарство не зможе

забезпечити попит, що виникає

на планеті. Автоматично ціни на

продукти харчування зростати�

муть і надалі. І все�таки стає зро�

зумілим, що нас чекають на сві�

тових ринках саме з аграрною

продукцією.  

Пшениця – 
усього світу цариця 
КУЛЬТУРА, на яку найбільше че�

кає людство з точки зору харчу�

вання – пшениця. В 2008�2009

маркетинговому році її світове

виробництво очікується на рівні

656 млн. тонн. Серед виробників

основними гравцями є США,

ЄС, Росія, Канада, Україна та Ка�

захстан. Саме вони насамперед

забезпечують сьогодні зерновими

весь світ. В цьому році очікуєть�

ся, що Україна, Росія та США

суттєво збільшать виробництво,

тоді як холодна погода в Канаді

цьому не сприятиме. 

В такому ракурсі, цікаво по�

дивитись, що відбувається в світі

з ціною на зернові в останні роки.

У 2007/2008 МР ціна на пше�

ницю порівняно з 2006/2007 МР

зросла на 152%, на кукурудзу –

на 146%, на ячмінь – на 140% від�

повідно. 

За прогнозами, зазначив пан

Скоцик, у 2008/2009 МР, ціна на

пшеницю зросте на 103�127%, на

кукурудзу на 119�142% (її недобір

в США очікується – близько 10

млн. тонн). Цей недобір в обсягах

кормової культури компенсувати�

меться ячменем. Тому можна очі�

кувати, що ціна на ячмінь зросте

до 143�169%. 

Все 
дорожчатиме 
до 2015 року 
ОФІЦІЙНІ джерела, такі як FAO,

Світовий банк тощо прогнозу�

ють, що зростання цін на продук�

ти сільського господарства до

2015 року зупинятися не буде.

Найбільше подорожчають рис (на

92%) і цукрові буряки (на 85%).

Найменше – соя (27%) та соєва

олія (19%). 

Цікаво,  вважає Віталій

Скоцик, що такого зростання цін

на продукти сільського господар�

ства, як нині, не спостерігалося з

1960 року. І якщо глянути на ро�

звиток світової економіки, то

можна побачити, що 2003�го в

першу чергу почали дорожчати

метал, нафта. А продукти харчу�

вання – тільки в 2005�му. В прин�

ципі, такого, щоб три великих

складових товарів світової еконо�

міки дорожчали разом за такий

період часу в світовій економіці

ще не було. 

Причини цього, згідно з  вис�

новками ООН, в тому, що насе�

лення планети в 2050 році стано�

витиме 9,2 млрд. чоловік – порів�

няно з 6,1 млрд у 2000�му. Доходи

людей зростають ще швидше,

змінюється й апетит. Наприклад,

Китай у 1980 році мав споживан�

ня м`яса на одну дорослу людину

в межах 20 кг на рік. Сьогодні це

на 150% більше. А збільшення

споживання м'яса автоматично

спричинить потребу в зернових

культурах. 

Захід спочиватиме
на лаврах: виклик
для України 
В 70�80�ті РОКИ в світовому

сільському господарстві був пе�

ріод, коли ефективність нарощу�

валася дуже швидко та ефектив�

но – особливо в Західній Європі

та США. Тому очікувати, що сьо�

годні ці країни щороку будуть

суттєво збільшувати своє вироб�

ництво, майже не випадає. 

До того ж, останнім часом до�

сить вагома частина зернових йде

на виробництво біопалива. США

за останні 4 роки наростили ви�

робництво кукурудзи, і вся ця

продукція пішла саме на ці цілі.

Тут різні країни взагалі взяли на

себе великі обов'язки. Бразилія

вимагає, щоб у 2008 році паливо

містило 2% біодизелю. До 2013

року цей показник має зрости до

5%. Таїланд вимагає 10% етанолу

в бензині до 2010 року. Такий са�

мий показник у Китаю. 

Отже, як бачимо, є високий

попит на продукцію сільського

господарства, хоча пропозиція,

слід визнати, зростає також. 

Тож ми зі своїм зерном все�

таки потрібні світу, питання в од�

ному – щоб продукція наша була

справді високої якості, підсуму�

вав свій виступ п.Скоцик.   

Політичний план –
виконано! 
А економічний? 
ПОСТАВИВШИ запитання: чого

Україна отримала більше від СОТ

– позитиву чи негативу, Михай�

ло Гладій резюмував:

– Сам вступ до СОТ – це вже

позитив. Тобто, з політичної точ�

ки зору план виконано. Що ж

стосується економічного аспекту,

тобто міцності нашого становища

в цій організації, то тут Україна

більше отримала авансом. 

Можливості нашої країни, на

думку пана Гладія, можна розби�

ти на три позиції: сильні, слабкі

й дуже слабкі. Щодо зернового

господарства, олійних культур та

самої олії конкуренції у нас прак�

тично немає. Тут вже саме ми  по�

винні диктувати свої умови. 

А ось у тому, що стосується

виробництва молока та м`яса,

наші позиції одночасно й слабкі,

й сильні. Продукцію маємо еко�

логічно чисту, проте в техноло�

гічному плані відстаємо, бо 70%

молока та м`яса виробляються  в
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Аграрна галузь України – 
в 20 разів дорожча за ракети
ПЕРСПЕКТИВИ Є такий старий, часів застою, анекдот про мирний радянський трактор і комбайн із
вертикальним зльотом. Щодо аграрної галузі України, то вона справді може бути набагато
потужнішою за вітчизняний ВПК, навіть без таких надлишкових технологічних нововведень.
Принаймні, у цьому впевнені учасники прес*конференції «Перспективи розвитку сільського
господарства після вступу України до СОТ».

Зрошувальну 
техніку – 
до переліку 
техніки для АПК
Кабінет Міністрів України про�
понує залучити додаткові дже�
рела фінансування для забез�
печення будівництва, рекон�
струкції та експлуатації меліо�
ративних систем, відкрити до�
ступ вітчизняним інвесторам до
активної господарської діяль�
ності на умовах концесії в сфе�
рі водної меліорації земель та
посилити майнову відпові�
дальність. Усе це передбача�
ється законопроектом «Про
внесення змін до деяких зако�
нів України (щодо галузі зро�
шувального землеробства)»,
зареєстрованим за №2632 від
12 червня ц.р.
Включення зрошувальної та
поливної техніки до переліку
техніки і обладнання для АПК
створить рівні умови для дер�
жавної підтримки, допоможе
розв'язати проблему сіль�
госпвиробників у частині бю�
джетної компенсації вартості
цієї групи техніки. 
Законопроектом передбачаєть�
ся внести зміни до трьох зако�
нів України: «Про концесії»,
«Про меліорацію земель» та
«Про стимулювання розвитку
вітчизняного машинобудуван�
ня для агропромислового ком�
плексу». Очікується, що вне�
сення змін дасть змогу розши�
рити сферу їх впливу, удоско�
налити відносини в галузі зро�
шуваного землеробства.

Паспорти 
на насіння – 
впорядкувати
Міністерство аграрної політики
України пропонує внести зміни
до Закону України «Про насін�
ня і посадковий матеріал».
Текст відповідного законопро�
екту розміщено на офіційному
сайті міністерства. 
Змінами передбачено привести
у відповідність до вимог чин�
ного законодавства України
процедуру видачі паспортів на
виробництво та реалізацію на�
сіння й посадкового матеріалу. 
Відповідно до положень зако�
нопроекту, запропоновано на�
правляти кошти за виготовлен�
ня паспорта й ведення держав�
ного реєстру виробників насін�
ня і посадкового матеріалу до
держбюджету. Нині вказані
кошти надходять на рахунок
Українського інституту експер�
тизи сортів рослин. 
Крім того, документом перед�
бачено посилення відповідаль�
ності за порушення законодав�
ства у сфері насінництва шля�
хом вилучення до державного
бюджету в повному обсязі
коштів, отриманих від реаліза�
ції неякісного та фальсифіко�
ваного насіння й посадкового
матеріалу.

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ



дрібнотоварних господарствах, а

в Європейському Союзі дуже ви�

сокі вимоги щодо стандартів

якості та безпеки харчових про�

дуктів.  

До того ж, зараз спостеріга�

ється колосальний сплеск цін на

овочі та фрукти. Як не парадок�

сально, Україна, маючи значні

можливості вирощування цієї

продукції (за оцінками FAO вона

входить до першої п’ятірки за

кількістю та якістю її виробниц�

тва), не застосовує сучасного під�

ходу до вирощування, заготівлі та

реалізації. 

Тому, на думку Михайла Гла�

дія, уряд та Міністерство аграр�

ної політики разом із Міністер�

ством економіки повинні зосе�

редити увагу на розробці спе�

ціальної програми інтегрування

України до СОТ. Він також про�

понує весь підписаний протокол

або принаймні певні його нюан�

си публічно висвітлити для грав�

ців ринку. Тільки так наш бізнес

може підготуватися до серйозної

конкуренції на ринку. 

СОТу поки що
майже не помітно
ЯК ЗАЗНАЧИВ Леонід Коза�

ченко, сьогодні, тобто після

вступу до СОТ, становище на

ринку майже нічим не відріз�

няться від попередніх років.

Членство в цій організації важли�

ве лише заради майбутнього. Бо

український потенціал ще майже

зовсім не реалізований. Напри�

клад, урожайність зернових куль�

тур у нас утричі нижча, ніж у

США і в 2,5 рази – ніж у ЄС.

У Великобританії за останні 5 ро�

ків середня урожайність станови�

ла  6,4 центнери з гектара. В Ук�

раїні цей показник – в середньо�

му 3 центнери з гектара. 

– Втім, є одне «але», –  під�

креслив Л.Козаченко, – у Вели�

кобританії використання міне�

ральних добрив у 16 разів більше,

ніж у нас, засобів захисту рослин

– у 3,5 рази. Забезпечення сільсь�

когосподарською технікою там у

7 – 10 разів краще, ніж на Украї�

ні. Отже, якщо нам покращити

нинішні наші ресурси хоча б удві�

чі, то виробництво зерна ми змо�

жемо подвоїти. 

На сьогодні валове вироб�

ництво сільськогосподарської

продукції в Україні оцінюється

приблизно в 20 млрд. доларів. За

оцінками експертів ЄС та Світо�

вого банку, це 20�30% всього по�

тенціалу. Якщо ж ми його вико�

ристаємо на 100%, то вартість

нашої продукції становитиме 45�

50 млрд. доларів (якщо брати за

базовими цінами минулого

року). 

А це означає, що ми зможемо

експортувати на 30�40 млрд. до�

ларів продукції. І саме в цьому

випадку членство в СОТ дає нам

дуже великі переваги. 

– Тому нам набагато краще

орієнтуватись саме на аграрну

сферу, ніж на виробництво зброї,

експорт якої дає на 1 або 2 міль�

ярди, – зробив висновок Леонід

Козаченко. 

Так, на першому етапі член�

ства в СОТ Україна відчуватиме

лише проблеми, втративши 12�

15% продукції за рахунок надхо�

дження імпорту. Доведеться вирі�

шувати низку серйозних поточ�

них проблем, пов'язаних із тех�

нічним переоснащенням деяких

підрозділів сільськогосподарсь�

кого виробництва. 

Фахівці ЄС, котрі відвідують

нашу країну, зазначають, що ін�

дустрія переробки молока нас на

п’ять років попереду, ніж вироб�

ництво молока як сировини. У

відстаючі галузі треба вкладати

додаткові кошти, і це все разом

дає нам великі можливості для

реалізації експортного потенціа�

лу. А ще це – мільйони робочих

місць, зарплата людей, їх спро�

можність купувати харчі – і не за

рахунок заборони експорту і зав�

дання збитків у 15 млрд. гривень

(саме в таку цифру Світовий банк

оцінив збитки, яких зазнали віт�

чизняні виробники). 

Якщо ми матимемо таку

«зброю», як експорт у $40 млрд.,

повірте, вплив України на світо�

ву політику буде набагато, наба�

гато більшим, – резюмував Ле�

онід Козаченко.
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Шановні читачі!

З питань редакційної передплати телефонуйте: тел. (044) 227�93�55,
тел./факс (044) 236�02�08 або пишіть: info@agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2008�й рік 

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

Інформацію для Голови!

Наш
індекс:98990

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

Артем Олекса

ОРГАНІЗАТОРАМИ заходу

виступили «Hannover Reinsu�

rance Company» (Німеччина).

Співорганізатори: Міжнарод�

на фінансова корпорація

(МФК), ТОВ «Агроризик Ук�

раїна», «Agriculture Reinsuran�

ce Consultants GmbH» (Швей�

царія). Провів семінар керів�

ник Національного прес�клу�

бу Українського освітнього

центру реформ Сергій Губін.

Кількість учасників та го�

стей перевершила усі споді�

вання організаторів. І це при

тому, що не всі охочі змогли

відвідати семінар. Серед уча�

сників були представники

провідних страхових компаній

України і, зокрема, Українсь�

кого сільськогосподарського

страхового пулу.

З вітальним словом висту�

пив член спострежної ради

«Hannover Reinsurance Compa�

ny» Андре Арраго. Він акцен�

тував увагу на  агрострахуван�

ні, яке нині стає дедалі важли�

вішим у зв'язку зі зростанням

чисельності населення, змен�

шенням кількості посівних

площ, подорожчанням паль�

ного (проблема засівання ріпа�

ком значної частки посівів) і

прагненням людей споживати

якіснішу їжу. Крім того, агро�

страхування – прямий шлях до

кредиту, який сільгоспвироб�

нику не так просто отримати.

Утім, страховики стика�

ються із низкою проблем: по�

гане розуміння механізмів

управління ризиками в

сільському господарстві, не�

достатня технічна спромож�

ність страхових компаній,

відсутність страхових продук�

тів, підкріплених належними

актуарними розрахунками,

обмежений доступ до пере�

страхування, недовіра клієн�

тів. Усе це заважає нормаль�

ному розвитку агрострахуван�

ня в Україні.

«Зв'язок між державними

субсидіями і агрострахуван�

ням був лише у 2005, а вже на�

ступного року він урвався», –

зазначив у своїй доповіді пре�

зидент Української акціонер�

ної  страхової  компанії

«АСКА» Олександр Сосис.

Відсутність якісної законодав�

чої бази також є важливою

проблемою.

До того ж, зі слів коорди�

натора проекту МФК «Розви�

ток агрострахування в Украї�

ні» Гарі Роше, принцип пере�

страхування дає певну ста�

більність, якої в Україні не�

має, а отже, треба налагодити

нормальні відносини між

страхуванням та перестрах�

уванням.

Докладніше про учасників,

презентації доповідачів та вис�

новки семінару читайте у на�

ступному номері тижневика

«Агропрофі».

Агроризики:
між страхуванням 
і перестрахуванням
ОБГОВОРЕННЯ 8 липня в Києві у приміщенні
Міжнародної академії фінансів та інвестицій
відбувся семінар зі страхування ризиків сільсько*
господарського виробництва за участю експертів
та учасників страхового ринку.
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Погана кров, 
як і погане зерно, – 
нікому не потрібні
ТОЧКА ЗОРУ Бути донором – це шляхетно, і корисно. З одного боку, твоя кров стає порятунком для
інших життів. З іншого – твій організм здоровий і міцний, бо налаштований постійно виробляти свіжу
кров і нею живитися. За аналогією, Україна має рівні можливості стати або світовим донором і
забезпечувати людство якісним зерном, або перетворитися на виробника сумнівної агросировини для
власного ж споживання. Однак, погана кров, як і погане зерно, – нікому не потрібні. 
У цьому переконаний Віталій Скоцик, генеральний директор компанії «АМАКО», яка вже не перший рік
надає українським господарствам техніку та технології для вирощування, збирання, а віднедавна і
зберігання високоякісних врожаїв.

Віталію Євстафійови�
чу, існують різні прог�

нози щодо кількості зерна,
яке зберуть в Україні цього
року. Починають від 40 міль�
йонів тонн. У перспективі ж
багато фахівців прогнозують
валовий збір на рівні 100
млн. тонн. Питання в тому,
чи потрібна Україні така
кількість зерна?
– Протягом останнього місяця

24 країни в світі скасували мито

на ввезення продуктів харчу�

вання. Бо розуміють, що не

зможуть нагодувати своє насе�

лення.

Президент Світового банку

на нещодавньому засіданні

визнав хибність політики СБ,

світової економіки за останні

20�30 років. Ця політика була

спрямована на те, щоб до країн

з нерозвинутим сільським гос�

подарством постачалися про�

дукти з країн�донорів, які ви�

робляють продукцію за більш

ефективними технологіями.

Сьогодні ця політика призвела

до того, що залежні країни не

здатні себе прогодувати, а сві�

тове виробництво зерна й ін�

ших продуктів наразі недостат�

нє. Отже, варто прогнозувати,

що попит на продовольство

тільки збільшуватиметься з

кожним роком. 

Причому тут маємо два

першоджерела: людству пот�

рібна енергія і харчі. Тому є

енергетична й продовольча

безпека. Приклад, коли є енер�

гія (багатющі нафтові родови�

ща), а нема харчів – Саудівська

Аравія. Наразі вона перетвори�

лася на потужного імпортера

зернових, оскільки запаси води

в країні тануть на очах. Інші

країни зерно частково викори�

стовують на виробництво біо�

палива. 

Тобто сперечатись про те,

буде попит на зерно чи ні, сьо�

годні не доводиться. Тож, зви�

чайно, потрібно вирощувати.

І чим більше, тим краще!

Ще одне питання – уро�

жайність. Минулого року се�

редня урожайність в Україні

була 23 ц/га, цього року очі�

кують 29 ц/га. Проте Україна

на своїх чорноземах може ви�

рощувати 100 ц/га. І це реаль�

но. Коли я працював у Англії,

отримував 112�120 ц/га. І це –

на піску і камінні. 

Наразі треба визнати те,

що ми вже не доженемо світо�

вих лідерів ані у виробництві

автомобілів, ані у виробництві

телевізорів… Країнам Близь�

кого Сходу, наприклад, Богом

дана нафта, наш скарб – це

земля, родючі ґрунти: 27,7%

світових чорноземів сконцен�

тровано в Україні. І це потріб�

но використовувати. Ми мо�

жемо відігравати значну роль

у світовій економіці через

наше сільське господарство.

Тож, повторюся, треба виро�

щувати! 

З першого питання ви�
пливає друге, суто тех�

нологічне: чи зможемо ми
його переробити?
– Так. Однак потрібні не тіль�

ки бажання й підрахунки,

скільки і якого зерна ми може�

мо виростити. Виростити ми,

без сумніву, можемо. Але його

треба зібрати,  висушити,

транспортувати, зберегти. Ось

над чим потрібно сьогодні

працювати. 

Експортна потужність Ук�

раїни за розрахунками стано�

вить 26 млн. тонн зерна. Якщо

ж реально оцінювати, що ми

можемо висушити і скласти на

зберігання протягом жнив, –

це не більше 18�20 мільйонів. 

Виростимо у цьому році 40

мільйонів тонн зерна, зберемо,

але якої якості воно пропону�

ватиметься покупцеві? Діючі

елеватори звільняються від

минулорічної продукції фак�

тично вже під час жнив, ре�

монтно�профілактичні робо�

ти, дезінфекція сховищ роби�

тимуться «на ходу». 

Тому дуже важливі пробле�

ми – політика держави та ін�

фраструктура. Держава повин�

на зрозуміти, що потрібно

менше концентруватися на

прямих дотаціях виробництва,

а більше – на створенні супут�

ніх умов, інфраструктури для

сільського господарства, яку

складають дороги, елеватори

тощо. Це дасть змогу сіль�

госпвиробникам збирати біль�

ше, менше втрачати і зберіга�

ти зерно хорошої якості до

встановлення сприятливої ці�

нової кон'юнктури на ринку, а

не намагатися продати його ві�

дразу після жнив. Чим, до речі,

й користуються сьогодні зер�

нотрейдери.

Але буде суттєве світове

обмеження потужностей з ви�

робництва відповідного облад�

нання. Наприклад, наш парт�

нер, виробник зерносушарок

– компанія «Brock», попереди�

ла, що у наступному році ми

не зможемо отримати від них

більше ста проектів. Хоча ре�

ально «АМАКО» може поста�

вити 250. Тобто, в Україні є ко�

лосальний попит на таке

обладнання. Але питання у

тому, чи буде достатньо світо�

вого його виробництва. 

Але ж крім обладнання,
ми маємо суттєвий де�

фіцит зернозбиральної техні�
ки. Чим, за вашими даними,
у поточному році збиратиме�
мо вагомий урожай?
– У 1991 році в Україні працю�

вало 120 тисяч зернозбираль�

них комбайнів. На сьогодні з

них залишилося, за нашими

даними, 47 тисяч. З них «ві�

ком» більше 15 років – понад

80%. Вистачає й 20�річних, які

заливають маслом поле і залишають по

собі зерно. 

Із 47 тисяч близько 5 тисяч – це ком�

байни іноземного виробництва різного

стану й віку, але такі, що можуть швидко і

якісно зібрати врожай. 

Чи потрібно нам 120 тисяч комбайнів?

Таких, як «Нива» – мабуть. Але сучасних

високопродуктивних – вистачить близько

60�70 тисяч. Світове виробництво зерно�

збиральних комбайнів становить 25�30 ти�

сяч одиниць на рік. Тож, якби світове сіль�

госпмашинобудування працювало тільки

на Україну, то знадобилося б два роки, щоб

ми могли збирати 60, 80 чи 100 мільйонів

тонн зерна. Реальна ж картина така: ми мо�

жемо отримати за рік не більше п'яти тисяч

комбайнів. Тобто, ми тільки 12 років буде�

мо наповнювати той парк техніки, який

потрібен для збирання цієї кількості зерна.

Щоб виробляти 60 і більше міль�
йонів тонн, що конкретно мають

зробити бізнес і держава?
– Для успіху потрібні дві складові: зацікав�

леність інвесторів і сприятлива державна

політика. 

Грошей у світі достатньо. На останньо�

му засіданні ЄБРР в Києві були присутні

сотні інвесторів. Це люди, які готові вкла�

дати мільярди в сільське господарство вже

Віталій СКОЦИК

ТОВ «Черкаси птахопро�

дукт» (м.Київ) отримало
дозвіл Антимонопольного
комітету України на прид�
бання часток в статутних ка�
піталах ТОВ «Південна�хол�
динг» (с.Перово, Сімферо�
польський р�н, АР Крим),
яке виробляє і реалізує сто�
лове яйце, ТОВ «Слов'яни»
(с.Садки�Строївка, Київська
обл.), яке вирощує курчат,
ТОВ «Імперово Фудз» (м.Іва�
но�Франківськ), яке виро�
бляє та реалізує яєчний поро�
шок. Про це повідомила
прес�служба АМКУ. 
Також комітет дозволив ТОВ
«Черкасиптахопродукт»
придбання часток в статутних
капіталах ДП «Птахогоспо�
дарство «Лозоватська» ТОВ
«Спецагропостач Лтд» (с.Ло�
зоватка, Дніпропетровська
обл.), яке вирощує і реалізує
добових курчат і молодняк
птиці, й ТОВ «Птахофабрика
«Волноваська» (с.Рибинське,
Донецька обл.), яке виро�
бляє і реалізує столове яйце. 
Крім того, АМКУ дозволив
ТОВ «Черкаси птахопродукт»
придбання акцій ВАТ «Птахо�
фабрика «Перше травня»
(с.Хутори, Черкаська обл.),
ВАТ «Волноваський комбінат
хлібопродуктів» (м. Волнова�
ха, Донецька обл.), яке ви�
робляє і реалізує комбікорми
і ВАТ «Птахогосподарство
«Червоний Прапор» (с.Чер�
воний Прапор, Луганська
обл.). 
У всіх випадках зазначені
придбання забезпечать по�
купцеві перевищення 50%
голосів у найвищих органах
управління емітентів. 
Нині ТОВ «Черкаси птахопро�
дукт» не здійснює господар�
ської діяльності та планує на�
далі управляти корпоратив�
ними правами.

* * *

Allseeds Group Public Co.

Limited (Кіпр), один із най�
більших виробників соняш�
никової олії в Україні, планує
в ході приватного розміщен�
ня своїх акцій залучити
близько $100 млн., повідо�
мили учасники фондового
ринку. Як зазначають експер�
ти, розмір запропонованого
інвесторам пакету акцій зале�
жатиме від ціни їх розміщен�
ня. Вони не виключають, що
приватне розміщення акцій
Allseeds Group відбудеться
вже до кінця липня. 
За даними Allseeds Group,
вона займає 3 місце серед
найбільших виробників си�
рої соняшникової олії в Ук�
раїні. 
Компанія володіє двома пе�
реробними заводами, за�
гальна потужність яких ста�
новить 565 тис. тонн соняш�
нику за рік. Їй також нале�
жить 16 елеваторних під�
приємств. 



«Кернел Груп», один з провід�
них операторів на олійному
ринку України, купив за $100
млн. зерновий термінал в Іллічі�
вському порту.  
Портовий термінал перевалоч�
ною потужністю 4,5 млн. тонн
зерна за рік з глибиною прича�
лів 11,5 м може приймати гли�
боководні судна. Порт має на�
лагоджене залізничне сполу�
чення і зерносховище місткістю
0,2 млн.тонн. Торік експорт че�
рез Іллічівській порт становив
2,8 млн. тонн зерна, або 20%
загального зернового експорту
України. «Кернел Груп» цього
року планує експортувати 1,2
млн. тонн зерна. 

* * *

Компанія MHP S.A., холдин�
гова структура української аг�
ропромислової групи «Миро�
нівський хлібопродукт», прид�
бала 80% приватного підпри�
ємства «Український бекон»
(Донецька обл.) за $25 млн. 
Як сказано в біржовому повідо�
мленні компанії, велика частина
суми операції – це погашення
існуючої заборгованості ПП. 
«Це придбання значно збіль�
шить наші потужності з пере�
робки м'яса, таким чином, по�
силюючи нашу модель верти�
кальної інтеграції», – йдеться в
повідомленні з посиланням на
голову компанії MHP S.A. Юрія
Косюка. 
«Український бекон» виробляє
ковбаси й інші м'ясопродукти
під марками «Європродукт» і
«Бащинський». 
Підприємство може виробляти
приблизно 50 тонн м'ясних ви�
робів на добу, але очікується,
що в найближчі 2�3 роки його
виробничі потужності сягнуть
200�250 т/добу. 
ПП «Український бекон» нале�
жало Михайлу Бащинському. 
«Миронівський хлібопродукт» –
найбільший в Україні виробник
м'яса птиці з часткою на ринку в
36%. Група також займається
виробництвом зернових, со�
няшникової олії, яловичини й
інших продуктів харчування.

* * *

Група компаній «Ленд Вест

компані» в червні ц.р. офіцій�
но зареєструвала свій знак і ло�
готип в Державному реєстрі сві�
доцтв України про знаки на то�
вари і послуги. Про це повідо�
мила прес�служба компанії. 
Група компаній «Ленд Вест ком�
пані» є найбільшим сільськогос�
подарським холдингом в Захід�
ній Україні, який контролює
більше 185,5 тис. га сільгоспзе�
мель в Рівненській, Житомирсь�
кій, Хмельницькій, Тернопільсь�
кій, Львівській і Івано�Франків�
ській областях. У 2008 р. площа
посівів підприємств холдингу
становить 52 тис. га. 
Цінні папери холдингу, що ко�
тируються на Франкфуртській
фондовій біржі, за останні 6 мі�
сяців зросли в ціні більш ніж
на 40%.

сьогодні. Але  їх цікавить два пи�

тання. Перше, ринок землі – бо

ніхто не хоче інвестувати багато,

не знаючи, що буде з землею. На�

приклад, те ж зрошення. Сьогодні

в Україні не менше 2,5 млн. га

зрошуваних земель. Але, якщо

комбайн з орендованої землі мож�

на забрати і поїхати, то що робити

з системою зрошення – викопу�

вати? 

Друге питання – фіскальна

політика держави. Наприклад,

відшкодування ПДВ, відлякує по�

тенційних інвесторів. Елеватор

можна побудувати за 18 місяців, з

урахуванням підготовки проектної

документації. Фактично, заво�

зиться обладнання, яке запрацює

лише через 18 місяців, а податки

треба сплатити вже сьогодні…

Тобто, люди готові вкладати кош�

ти, якщо через три місяці повер�

нуть ПДВ. Тобто, необхідно, щоб

нормально працював механізм по�

вернення ПДВ. 

Також необхідні чіткі й прозо�

рі правила гри на ринку. Якщо

держава присутня на ринку, то

вона може виступати там у двох

постатях. З одного боку, викону�

вати регуляторні функції, створю�

ючи умови для бізнесу. Інша спра�

ва, якщо вона хоче бути безпосе�

реднім учасником, гравцем: у цьо�

му разі державне підприємство

повинно бути у стовідсотково рів�

них умовах з іншими гравцями.  

Що потрібно зробити бізнесу.

Бізнесу потрібно захищати свої ін�

тереси. В країні має бути сильна

аграрна партія, і, відповідно, аг�

рарне лобі. Будь�яке рішення, в

будь�якій демократичній державі

має проходити через лобіювання

галузевих інтересів в парламенті.

І це має бути не лобіювання ситу�

ативних питань, а справді серйоз�

не лобі. Парламент, на відміну від

уряду, має велику перевагу – його

обирають на 5 років. І за цей час,

за винятком критичних ситуацій,

його ніхто не розпустить. Міністр

же, коли приходить в уряд, не

знає, скільки пропрацює на поса�

ді. Тобто, коли є дієва аграрна

фракція і вона нормально спів�

працює з урядом – тоді справді

можна розробляти і втілювати ро�

зумну державну політику в аграр�

ному секторі. 

Який це має бути бізнес?
Вітчизняний чи закордон�

ний? 
– Сьогодні їх важко розділити.

Що таке вітчизняний бізнес? Сьо�

годні багато наших компаній ви�

користовують іноземний капітал.

Так, наприклад, компанія вихо�

дить на світовий фондовий ринок

через IPO, коли 30�40�50 відсотків

майнових прав (акцій) стають

власністю інших людей у всьому

світі. Але це – український бізнес.

Так, гроші іноземні, але працює

він в Україні, податки платяться в

Україні, робочі місця на ньому для

українців.

Що цього року пропонує
компанія «АМАКО» для

полегшення процесу збирання
урожаю? 
– Пропонуємо те, що й у поперед�

ні роки, але у більшому обсязі та з

ширшими можливостями. 

Візьмемо, наприклад, нашу

програму «трейд�ін», коли стара

менш продуктивна техніка обмі�

нюється на нову. Вона дозволяє, з

одного боку, потужним агрови�

робникам модернізувати парк

сільгоспмашин і компенсувати

суттєву частку вартості нової тех�

ніки. А з іншого боку, підтримати

середні і малі підприємства, які

мають менші площі й нижчу вро�

жайність. Адже на старому нала�

годженому комбайні невеликий

фермер з тисячею гектарів зможе

працювати ще п'ять�десять років.

Це дозволяє максимально вико�

ристати моторесурс іноземної

якісної техніки. Таким чином, ми

надали можливість у цьому році

різним господарствам замінити

парк машин.

По�друге, суттєво збільшили

поставки техніки в Україну. На�

ступного року, думаю, ці цифри

будуть ще більшими. Але тут, зно�

ву�таки, з'являється обмежуваль�

ний фактор. Мало того, що ціна

на транспортування збільшилася

на 60�70 відсотків, та ще й місця

на кораблях немає. Тож ми всер�

йоз обмірковуємо перспективу до�

ставляти техніку повітряним шля�

хом. 

Також ми збільшили сервісну

службу фактично вдвічі. Наступ�

ного року плануємо відкрити від

10 до 15 сервісних центрів по всій

Україні. 

Але, мабуть, найважливішим

кроком у цьому році ми вважаємо

програму будівництва насіннєвих

заводів, зерносушарок та зерно�

сховищ. Це те, що сьогодні дуже

потрібно країні. Ми поставили

один насіннєвий завод навесні, до

кінця року буде ще три. Запуска�

ємо 17 зерносушильних і зерно�

зберігальних проектів. 

Зацікавленість цим на�
прямом з боку агровироб�

ників є? 
– Дуже велика. Ми в цьому році,

якщо могли б фізично, отримали

б втричі більше замовлень на по�

стачання і запуск зернових ком�

плексів. Проте ми ще не були до

цього готові. Тобто, поточний рік

можна вважати розминкою. Спо�

діваюся, що в наступному році ми

будемо спроможні ввести в ек�

сплуатацію значно більше ком�

плексів. 

Зацікавленість у спожи�
вачів є. А кошти?

– Ми традиційно залучаємо для

клієнтів кошти за програмами лі�

зингу і кредиту. Основний партнер

у нас сьогодні – «Райфайзен Лі�

зинг Аваль». Хоча не виключаю,

що дуже скоро ми виведемо на ри�

нок нову лізингову компанію: на�

разі тривають переговори. І, до

речі, над проблемою фінансуван�

ня АПК теж повинна замислитися

держава. Ви знаєте, яка сьогодні

склалася ситуація з фінансово�

кредитними установами. Банки

фактично припинили кредитува�

ти село. Кажуть, що у такий спосіб

ми боремося з інфляцією. Але

насправді ми можемо подолати

інфляцію, якщо Україна збере хо�

роший урожай. А для цього пот�

рібно дати можливість банкам

прокредитувати сільське госпо�

дарство у повному обсязі, а не «за�

кручувати гайки» за кілька тижнів

до жнив, залишаючи виробників

без фінансової підтримки.

АГРОПРОФІ

№ 25 [038] 11 липня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 7 ТЕХНОЛОГІЇ
ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

Компанія АМАКО

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

www.amacoint.com



Наталія Тарченко

ПЕРЕД початком конференції

біля будівлі Інституту було від�

крито пам'ятний знак – стела, на

якій зображено картопляні буль�

би, що виходять по спіралі із зе�

млі. Біля підніжжя стели при�

нишк маленький колорадський

жук – не дістатися йому до кар�

топлі. 

Таких пам'ятних знаків, прис�

вячених сільськогосподарським

рослинам або тваринам, у світі

багато. Наприклад, в місті Ніжині

є пам'ятник солоному огірку. Та й

взагалі, що тільки не вшановува�

ли: і цукровий буряк, і свиней, і

корів, і навіть у далекій Австралії

– кактусову огнівку – метелика,

який врятував від кактусів пасо�

вища країни. Пам'ятні знаки кар�

топлі є також в Голландії та в Ро�

сії. Ці пам’ятки – данина шани та

поваги людям, які займаються

тією чи іншою культурою. 

Картоплю 
приватизували 
На початку конференції із віталь�

ним словом виступив заступник

міністра аграрної політики Укра�

їни Сергій Мельник. Він зазна�

чив, що картопля – це культура,

яка буде серйозно впливати на

забезпечення продовольчої без�

пеки на нашій планеті. Бо саме

зараз на світовій арені неочіку�

вано виникли проблеми, про які

ще рік тому ніхто б мабуть не по�

думав. Значна частина рослин�

них продуктів почала переробля�

тися на енергію. І на Україну як

потенційну годувальницю всі

дивляться із надією.

Галузь картоплярства, як зау�

важив доповідач, переживає нині

непрості часи. Раніше значна ча�

стина цієї продукції вироблялася

в організованому секторі еконо�

міки, колишніх колгоспах та рад�

госпах. Сьогодні ж можна кон�

статувати, що 85�90% картоплі

виробляється у приватному сек�

торі. Разом з тим, під картоплею

Україна має 1,5 млн. га, на рік

цієї культури у нас виробляється

від 19 до 20 млн. тонн. А отже,

нема ані дефіциту картоплі, ані

потреби в її імпорті. Міністерство

щороку майже 4 млн. гривень ви�

діляє на підтримку селекції для

того, щоб картопляне насінниц�

тво розвивалося. 

Як визнав Сергій Мельник,

останні 10�15 років галузь карто�

плярства розвивалася менш ін�

тенсивно. Раніше будувалися

картоплесховища, овочеві бази

закуповували багато картоплі для

заготівлі на зиму. Дрібна ж карто�

пля не сортувалася, а переробля�

лася на крохмаль. Галузь карто�

плярства почала здавати свої по�

зиції із закриттям крохмальних

заводів. 

– Втім, не все так погано, –

сказав доповідач.  

І повідомив про те, що Міні�

стерство аграрної політики роз�

робило державну Програму під�

тримки розвитку сучасної бази

селекції. Виділено кошти й на

будівництво овочесховищ. 

Картоплі 
в нас досить, 
хай там що... 
ПРИВІТАВ присутніх і віце�пре�

зидент Української академії аг�

рарних наук Віктор Ситник. 

З його слів, не зважаючи на

всі зміни, які сьогодні відбува�

ються у суспільстві, картопля як

культура та продукт, без якого

наше населення жити не може,

цифру загального обсягу валови�

робництва не змінювала. 

Нині основна проблема галузі

– в насінні. Тому Академія аграр�

них наук разом із Мінагрополіти�

ки розробила Програму, яка пе�

редбачає здійснення цілої низки

заходів. Найперше – сортозаміна

та сортооновлення. Зараз до нау�

кової роботи залучені понад 15

установ системи Академії та ос�

вітні установи. І на сьогодні в

державному реєстрі є 74 сорти

картоплі вітчизняної селекції. Із

них 52 виведені в системі Аграр�

ної академії. 

Наука – 
усьому голова 
ІЗ ДОПОВІДДЮ про ключові за�

сади картоплярства на сьогодні

виступив Анатолій Бондарчук,

професор, директор Інституту

картоплярства. 

– У світі картоплю вирощу�

ють приблизно 150 країн, і спо�

стерігається тенденція до збіль�

шення валових зборів і урожай�

ності з гектара за незначних роз�

ширень площі посадки, – почав

він доповідь. 

Україна посідає за обсягами

вирощування цієї культури 4 міс�

це в світі, із валовим збором 19,5

млн. тонн. Перед нами – лише

Росія, Китай та Сполучені Шта�

ти Америки. Але урожайність

бульб залишається в Україні ще

досить низькою. У нас неефек�

тивно використовують продук�

тивні можливості сортів, і при�

чина тому – недостатня якість

насіннєвого матеріалу. До того

ж, сільськогосподарські підпри�

ємства значно скоротили площі

посадки – з 40% до 2%. Ще при�

чина – моральне та фізичне ста�

ріння матеріально�технічної

бази. Аналіз статистичних даних

щодо врожайності картоплі в

різних кліматичних зонах свід�

чить про те, що найвищу вро�

жайність отримали в Поліській

зоні – на рівні 157�160 ц/га. Далі

йде Лісостепова зона  – 140 ц/га.

Валовий збір, відповідно, 7,9

млн. тонн. В зоні Степу урожай

залишається нижчим за 100 ц/га,

причому валовий збір становить

2,5 млн. тонн при площі посад�

ки 340 тис. га. 

Наведені дані ще раз підтвер�

джують той факт, що картоплю

необхідно вирощувати в зонах,

більш для цього сприятливих за

кліматичними умовами. Оскіль�

ки урожай у 100 ц/га є збитко�

вим. Крім того, враховуючи спе�

цифічні умови Степу, для підви�

щення урожайності необхідно

провести комплекс агротехніч�

них заходів: зрошення, підбір

сортів тощо. Згідно із даними

Державного комітету статистики

України, в 2007 році картоплю

вирощували в 494 районах всіх

областей. І лише в 33 районах, на

площі 113 тис. га отримали се�

редній урожай бульби 240 ц/га.

В 206 районах на площі 402 тис.

га урожай бульби був вище 100

ц/га. Основний валовий збір кар�

топлі, 4,5 млн. тонн було отрима�

но в 255 районах за середньої

врожайності 155 ц/га.
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Прибуток від картоплі
починається з насіння
НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ Міжнародна науково*практична конференція «Стан, проблеми і
перспективи розвитку галузі картоплярства в Україні» була організована в рамках Міжнародного року
картоплі, оголошеного Генеральною асамблеєю ООН. Захід відбувся на базі Інституту картоплярства
УААН в селищі Немішаєве Київської області. Біля входу майоріли прапори кількох країн: Росії,
Білорусії, Молдови, Сполучених Штатів Америки – всіх, чиї представники взяли участь в роботі заходу. 

Інтервенції – 
до кінця року
Аграрний фонд України про�
довжить до кінця поточного
року інтервенції борошна з дер�
жавного продовольчого резер�
ву, які діяли до 1 липня. Про це
7 липня повідомив міністр аг�
рарної політики України Юрій
Мельник. Зі слів міністра,
необхідність в інтервенціях, що
покликані не допустити різких
коливань цін на хліб, існувати�
ме ще найближчі 2�3 місяці –
до активного надходження зер�
на нового урожаю. 
Він також зазначив, що Аграр�
ний фонд може щомісячно по�
ставляти на ринок 41 тис. тонн
борошна. 
Як повідомлялося, уряд України
в лютому ц.р. доручив Аграрно�
му фонду і Держкомрезерву
почати інтервенції борошна для
виробництва хліба масових
сортів. 
Передбачалося, що борошно з
держресурсів реалізовувати�
меться до 1 липня тільки для ви�
робництва масових сортів хлі�
ба, до яких відносяться вироби
вагою не менше 500 г, та які
мають найбільшу частку в обся�
зі споживання хліба в регіоні.
До 1 липня передбачалося реа�
лізувати з державного продо�
вольчого резерву 167,96 тис.
тонн борошна.

Фінансування АФ:
версія Президента –
урядові рішення    
Фінансування Аграрного фонду
України після ухвалення змін до
держбюджету�2008 має стано�
вити 1,5 млрд. грн. Таку думку
Президент України Віктор
Ющенко висловив 7 липня під
час наради з питань макроеко�
номічної стабільності, повідо�
мила його прес�секретар. 
На думку Президента, фінансу�
вання у вказаному обсязі дасть
змогу Аграрному фонду пов�
ною мірою утримувати баланс
між ціною і пропозицією на
ринку зерна. І.Ванникова зазна�
чила, що ця пропозиція Прези�
дента не була повною мірою
врахована урядом. Так, на заз�
начені цілі в проекті змін до
держбюджету, розробленому
урядом України, передбачаєть�
ся виділити 1,018 млрд. грн.
Це передбачено законопроек�
том про внесення змін до дер�
жбюджету на 2008 р., зареєс�
трованим в парламенті України
7 липня. 
Нагадаємо, що спочатку на вка�
зані цілі Аграрному фонду пе�
редбачалося виділення 1,623
млрд. грн. із спеціального фон�
ду держбюджету�2008. 
Крім того, уряд України пропо�
нує збільшити до 900 млн. грн.
витрати держбюджету на зде�
шевлення кредитів підприємств
агропромислового комплексу. 
Нині на вказані цілі в держбю�
джеті�2008 передбачено виді�
лення 700 млн. грн.



Рівняймось 
на кращих
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

підприємств валовий збір карто�

плі зріс до 400 тис. тонн при

збільшенні площ посадки з 15 до

24 тис. га. Так, ТОВ агрофірма

«Київська» в 2007 році на площі

530 га отримала урожай бульб 284

ц/га. Селянське фермерське гос�

подарство «Каскад» Дніпропе�

тровської області на площі 520 га

отримало врожайність 275 ц/га. В

поточному році ці два господар�

ства збільшили площу посадки до

630 га. 

Як вважає Анатолій Бондар�

чук, ці факти свідчать про те, що

в Україні треба відтворювати таке

виробництво культури, яке б за�

безпечило нас збільшенням угідь,

відведених під картоплю, мінімум

на 10% – до 150 тис. га. Вал ви�

робництва картоплі на рівні 19 –

20 млн. тонн забезпечить ємність

ринку, яка складається з 150 кг на

душу населення, насіннєвого ма�

теріалу 4,9 млн. тонн, промисло�

вої переробки 0,2 млн. тонн та

витрат на корми 5,9 млн. тонн.

При цьому на переробку викори�

стовується досить незначна кіль�

кість картоплі. Причина – відсут�

ність спеціалізованих картопле�

переробних підприємств або їх

перепрофілювання через перехід

у приватну власність. 

При незначному розвитку

картоплепереробної галузі про�

дукції виробляється 25 – 30 тис.

тонн. При тому, що попит ста�

новить 100 тис. тонн. А отже,

ніша ринку картоплепродуктів

на сьогодні не заповнена. Такий

стан свідчить про пріоритетність

зазначеного напрямку в карто�

плярстві. 

Аналіз вирощування картоплі

сільськогосподарськими підпри�

ємствами та середніми фермер�

ськими господарствами вказує

на те, що урожай бульб на рівні

170 – 200 ц/га забезпечує рента�

бельність 50%, а також створює

умови для розширення відтво�

рення виробництва та, врешті�

решт, вирішення продовольчої

проблеми. 

Для наукового забезпечення

галузі, зі слів доповідача, розро�

блена науково�технічна Програ�

ма картоплярства, спрямована на

удосконалення системи насін�

ництва, вирощування, зберіган�

ня, переробки тощо. На її реалі�

зацію, крім, власне, Інституту

картоплярства працюють Полісь�

ка дослідна станція, 18 установ�

співвиконавців,  19 опорних

пунктів та 5 дослідних госпо�

дарств. Генофонд Інституту кар�

топлярства нараховує 2876 зраз�

ків, у тому числі 1230 сортів. Ця

колекція є гарною базою для

створення нових видів картоплі.

Зроблена велика робота вже по�

передила можливість експансії в

Україну іноземних сортів. 

Із низкою інших матеріалів

конференції ми ознайомимо чита�

чів у наступному номері.
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Перед початком конференції біля будів�
лі Інституту картоплярства було відкри�
то пам'ятний знак другому хлібу
українців – картоплі (на фото
праворуч). А на дослідних ділянках
демонструвалась якість насіннєвого
матеріалу сортів, розроблених вітчиз�
няними вченими�картоплярами (на
фото внизу).

Ветеринарна інспекція Євро�

комісії (FVO) завершила ау�

дит українських молочних

підприємств, які бажають ек�

спортувати продукцію до ЄС. 

ПРО ЦЕ 4 липня повідомила

прес�служба Державного депар�

таменту ветеринарної медицини

України. Як наголошується в по�

відомленні, в період з 23 червня

до 4 липня інспектори перевіри�

ли молокопереробні підприєм�

ства та ветеринарні лабораторії в

Черкаській, Сумській і Чернігів�

ській областях. 

Очікується, що попередні ре�

зультати перевірок будуть пред�

ставлені через 20 днів, повний

звіт – протягом двох місяців.

Завершено аудит українських
молочних підприємств

7 липня відбулася презента�

ція Голландсько�українсько�

го проекту «Інфомолоко»,

створеного в рамках міжу�

рядової співпраці між Коро�

лівством Нідерланди і Украї�

ною «Розвиток молочного

сектора України», і  який

упроваджується голландсь�

кою компанією Зе Фрізіан

(The Friesian). 

МЕТА цього проекту – підви�

щення якісного рівня виробниц�

тва молока на всіх етапах шля�

хом залучення професійних гол�

ландських компаній, що працю�

ють у сфері виробництва і пере�

робки молока, виробництва

обладнання для ферм і перероб�

них заводів, дистрибуції й логі�

стики молочних продуктів, до

якісної співпраці й передачі дос�

віду українським колегам. 

В рамках проекту «Інфомоло�

ко» передбачено здійснити 2 мо�

лочних тури до Голландії для ди�

ректорів переробних заводів і ве�

ликих молочних господарств,

стажування робітників молоко�

переробних заводів і молочних

господарств у Голландії, впрова�

дження двох пілотних проектів,

зокрема, на молокопереробному

заводі з можливістю демонстрації

сучасної сироварної машини і в

молочному господарстві, облад�

наному новітньою технікою.

Проект «Інфомолоко» сприятиме
розвитку молочної галузі 

Результати інспекції місії

FVO українських молокопе�

реробних підприємств, яка

завершилася 4 липня, ста�

нуть поштовхом до удоско�

налення системи якості та

безпеки сільськогосподар�

ської і харчової продукції в

Україні, починаючи від зако�

нодавчого та нормативно�

правового регулювання й

закінчуючи удосконаленням

технологічних процесів у

тваринництві й переробці. 

ТАКУ ДУМКУ висловлюють

експерти асоціації «Український

клуб аграрного бізнесу» (УКАБ),

повідомила прес�служба органі�

зації. В УКАБ вважають, що ви�

веденню молочної продукції на

ринок ЄС значною мірою пе�

решкоджає сировинна база мо�

лочної промисловості, оскільки

необхідно, щоб структура ви�

робництва і доставки молока на

підприємства гарантувала не

тільки його якість, але і безпеку. 

У зв'язку з цим необхідно за�

безпечити структурну перебудо�

ву сировинної бази, зазначають

експерти асоціації. Для товар�

них господарств це може бути

так звана державна допомога на

структурну перебудову, яка на�

дається через інвестиції, що пе�

редбачено п. 11 доповнення 2

Угоди про сільське господарство

СОТ, і належить до програм «зе�

леної скриньки». Для особистих

сілянських господарств це може

бути допомога при купівлі

обладнання для утримання та

доїння худоби. 

Заступник голови Держав�

ного комітету ветеринарної ме�

дицини України (ДКВМУ) Віта�

лій Башинський, назвав за під�

сумками завершальної зустрічі

інспекторів FVO з представни�

ками компетентних органів ук�

раїнської сторони такі можливі

основні зауваження FVO: 

– нерозподілені на законо�

давчому рівні повноваження

центральних контролюючих ор�

ганів (МОЗ і ДКВМУ); 

– певні розбіжності в ін�

струкціях охорони здоров'я тва�

рин (українські інструкції не

гірші, іноді суворіші, але вони

відрізняються від європейсь�

ких); 

– застосування ручного до�

їння в господарствах, які виро�

бляють молоко; 

– українські виробники си�

рого молока майже не виробля�

ють молоко екстра�класу (за

ДСТУ), а лише воно є прийнят�

ним за європейськими вимога�

ми до харчового споживання пі�

сля переробки; 

– не завжди досконалі

складські приміщення на пере�

робних підприємствах.

Як вийти з молоком на ринок ЄС



Наталія Тарченко

У ЗАХОДІ взяли участь директор

УкрНДІ нафтопереробної проми�

словості «Масма» Олег Швидкий;

виконавчий директор компанії

«Енергетичні стратегії і біотехно�

логії» (проект «БІО�100») Михай�

ло Лабутін; перший заступник го�

лови концерну «Укрспирт» Віта�

лій Сосницький; головний редак�

тор міжнародного журналу «Аль�

тернативне паливо» Віталій Давій;

заступник директора УкрНДІНП

«Масма» Йосиф Любінін; дирек�

тор випробувального центру па�

ливно�мастильних матеріалів

«НТУ» Микола Худолій; гене�

ральний директор ТОВ «Оріана�

Галев» Віталій Слободяник. Тоб�

то, всі основні гравці новостворе�

ної Асоціації. 

Головним своїм завданням

присутні задекларували відстою�

вання інтересів українських ви�

робників палива та енергії із біо�

логічно відновлюваної сировини.

Для розвитку та пропаганди цього

виду енергетики планують ство�

рити єдине інформаційне поле. 

Лейтмотивом прес�конферен�

ції був постулат про те, що в Укра�

їні відсутнє повноцінне законо�

давство, яке регламентувало б всю

діяльність цієї сфери. До того ж,

досі не сформовано послідовну

державну політику в цій галузі –

попри численні популістські зая�

ви. Можновладців зараз цікавлять

зовсім інші питання. 

Як було сказано, станом на

1 липня 2008 року загальні потуж�

ності з виробництва біодизельного

палива становлять в Україні 250

тис. тонн на рік. Потужності з ви�

робництва етанолу – понад 500

тис. тонн, паливних брикетів –

близько 60 тис. тонн. Але всі вони

зараз простоюють. 

Як зазначив голова новоство�

реної асоціації Віталій Давій,

поки що нема змоги відмовитись

від традиційних енергоресурсів на

100% на користь альтернативних

видів палива та енергії, однак дос�

від такої країни, як Швеція, пока�

зує, що цифру цю можна довести

до 70%. Отже, навіщо шукати ди�

версифікацію поставок енергоно�

сіїв за межами країни, якщо ми

самі маємо великий потенціал? Зі

слів Віталія Давія, на світовому

ринку біопалива є три ключові

гравці – це Бразилія, США та ЄС.

Що ж до України, то дуже шкода,

що вона поки що не використовує

свій величезний потенціал, відво�

лікаючись на «абсолютно несуттє�

ві речі». Втім, певні процеси на

місцях все�таки йдуть. 

Про свої плани і стан справ на

сьогодні розповів М и х а й л о

Лабутін. За його словами, компа�

нія «Енергетичні стратегії та біо�

технології» збільшила свою мере�

жу біопаливних автозаправок із 4

до 5, і всі – в Чернівецькій області.

Вже кілька місяців компанія про�

дає біопаливо БІО�100, яке виро�

бляється в Молдові. Перша така

АЗС була відкрита 25 квітня. Не�

забаром компанія працюватиме на

потужностях Державного концер�

ну спиртової та лікерогорілчаної

промисловості «Укрспирт». Зараз

для податкової адміністрації готу�

ються відповідні документи. 

– Сподіватимемось, що нас

почують, і виробництво розпоч�

неться в Україні, – сказав Лабутін,

додавши, що в Чернівцях, можли�

во, буде споруджений окремий за�

вод із виробництва біопалива.

Втім, не уточнив, коли саме.  

Віталій Сосницький зазна�

чив, що на сьогодні потужності

спиртової галузі становлять 60,5

млн. дал, і використовується 52% із

них. Приблизно 2 млн. дал із виро�

бленого споживається в Україні, 10

млн. дал йде на експорт. Багато під�

приємств незабаром буде перепро�

фільовано на виробництво біоета�

нолу. Концерн має в своєму розпо�

рядженні Програму розвитку спир�

тової галузі на 2007�2011 роки. В

ній питанню біопалива відведено

значне місце. В листопаді місяці,

згідно із договорами спільної діяль�

ності, на шести заводах буде впро�

ваджено новітні технології.  

На луганському експеримен�

тальному заводі відпрацьовано вже

більше 2000 тонн компонентів біо�

палива, які можна було б застос�

увати й на інших підприємствах, в

яких є сировинна база меляси. Але

підраховано, що меляси не виста�

чатиме для запланованого обсягу

палива – бо планується виробити

114 тис. тонн у 2008 році і в 2010�

му довести до 219 тис. тонн. 

Для того, щоб збалансувати

потужності спиртових підпри�

ємств, концерн переведе багато з

них на виробництво етилового

спирту, що стане сировиною для

виробництва біоетанолу. Таким

чином, потужності спиртових за�

водів будуть завантажені на 100%.

Перероблятися буде як меляса,

так і цукрові буряки. Тобто, із мо�

жливостями для виробництва

проблем не буде. 

Питання в іншому: ринок біо�

палива та біоетанолу законодавчо

не сформований. Віталій Со�

сницький висловив сподівання,

що законопроект №1114 «Про

сприяння використанню біологіч�

них видів палива» все�таки буде

доопрацьовано робочою групою.

Адже саме він має сформувати

таку необхідну юридичну базу.  

Є ще одне питання – наскіль�

ки виробництво біопалива коре�

люється із можливостями укра�

їнського автопрому. Хотілося б ві�

рити, що готуються активні тести

та дослідження для цього. Наукова

основа для такого виду палива, як

зазначили учасники прес�конфе�

ренції, у нас чудова. 
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ОБ'ЄДНАННЯ Асоціація виробників альтернативних видів палива – нове утворення, в яке вирішили
об'єднатися найбільші гравці українського галузевого ринку. З цього приводу 7 липня була
організована прес*конференція, де йшлося про подальші наміри та плани біопаливної галузі.

Як зазначається у пояснювальній записці
до проекту Закону України «Про сприяння
використанню біологічних видів палива»
протягом останніх трьох років середньо�
річне споживання дизельного палива в Ук�
раїні становить близько 5 млн. тонн, а у
2010 році зросте до 7,7 млн. тонн.
Для гарантованого проведення сільсько�
господарських робіт за технологічними
нормами щороку необхідно близько 1870
тис. тонн дизельного палива і 620 тис. тонн
бензину. Для виробництва такої кількості
пального використовується близько 4,5
млн. тонн нафти, що переважно імпорту�
ється. У зв'язку з тим, що постійне зростан�
ня її  вартості призводить до підвищення
вартості нафтопродуктів, а отже, і сільсько�
господарської продукції, традиційний варі�

ант задоволення потреби сільськогоспо�
дарського виробництва за рахунок тільки
нафтопродуктів малоперспективний.
Доцільніше, йдеться у записці, перейти до
забезпечення сільськогосподарських това�
ровиробників біопаливом, що виро�
бляється з ріпаку. Основними наслідками
забезпечення розвитку виробництва та
споживання біологічних палив є:
– зменшення залежності держави від ім�
порту енергоносіїв;
– підвищення рівня енергетичної безпеки
держави;
– розвиток та стабільність роботи АПК
країни;
– створення нових робочих місць та збіль�
шення надходжень до бюджетів;
– покращення екологічної ситуації.

Основним завданням законопроекту авто�
ри вважають запровадження законодавчо�
го регулювання ринку виробництва та спо�
живання біопалив, створення дієвого і
прозорого механізму стимулювання ви�
робництва та споживання біопалив, при
належному контролі з боку держави.
Мета прийняття законопроекту та подаль�
ших нормативних актів на його основі по�
лягає в стимулюванні за допомогою дер�
жавних важелів впливу на виробництво
біопалив, їх реалізації, переробку та вико�
ристання.
Широкомасштабне використання біопали�
ва в Україні забезпечує реалізацію меха�
нізмів ратифікованого в Україні Кіотського
протоколу щодо зменшення викидів СО2 в
атмосферу.

Як зазначається, прийняття законопро�
екту і, відповідно, виконання «Програми
розвитку виробництва дизельного біо�
палива» дасть змогу довести виробниц�
тво дизельного біопалива до 623 тис.
тонн на  рік, що сприятиме зменшенню
імпорту нафти до 1,88 млн. тонн та від�
повідному скороченню витрат валютних
ресурсів. При цьому додаткові надхо�
дження до державного бюджету від
сплати податку на додану вартість за
реалізацію 623 тис. тонн дизельного біо�
палива, а також інших податків до дер�
жавного та місцевого бюджетів станови�
тимуть близько 530 мільйонів гривень
виходячи з орієнтовного розрахунку ціни
дизельного біопалива до 3250�3950
грн./тонна.

Законодавча підтримка, на яку зачекались

Роботу митниці 
в південних портах
автоматизують
Державна митна служба Ук�
раїни змінила технологію
роботи Південної митниці з
оформлення автомобілів,
що вивозять контейнери з
імпортними вантажами з
Одеського й Іллічівського
морських торгових портів. 
Згідно з повідомленням
Держмитслужби, з 2 липня
2008 р. працівники Півден�
ної митниці отримали  мо�
жливість вносити до про�
грамно�інформаційного
комплексу Єдиної автома�
тизованої інформаційної
системи (ЄАІС) Держмит�
служби з контролю за пере�
міщенням товарів всю
необхідну інформацію до
в'їзду автомобіля на терито�
рію порту. 
Держмитслужба зазначає,
що тепер дії митників у пор�
ту під час виїзду контейне�
ровоза із зони контролю в
порту практично зводити�
муться до друкування витя�
гів з електронних копій по�
передніх декларацій та ух�
валення письмових зо�
бов'язань перевізників про
доставку товарів в митні
пункти призначення. 

З 8 липня 
підвищені збори 
і плата за послуги 
в морських портах
Міністерство транспорту і
зв'язку України з 8 липня
підвищило розміри зборів і
плати за послуги, що нада�
ються в морських портах
країни для суден зарубіж�
ного плавання. Відповідний
наказ міністерства №772 був
підписаний 26 червня. 
Зокрема, розмір лоцмансь�
кого збору з вказаної дати
збільшився в середньому
на 58%. 
Також на 58% підвищено
збір за послуги служб регу�
ляції руху судів. 
Розмір швартового збору пі�
двищений в середньому
на 57%.



Смачно, якісно й швидко году�

вати пересічного українця –

завдання непросте. Але здій�

сненне – з появою продукції

торгової марки «Легко!» ВАТ

«Миронівський хлібопродукт». 

РИНОК харчових продуктів

швидкого приготування, зазвичай

заморожених або охолоджених на�

півфабрикатів, в Україні один із

найбільш динамічних. Застосуван�

ня високих технологій у харчовій

промисловості дає змогу робити

продукцію якісною й конкурен�

тоспроможною. Ми, як спожива�

чі, очікували, що для виготовлен�

ня виробів із натуральної куряти�

ни, яловичини та свинини під ТМ

«Легко!» потрібні передові техно�

логії, але те, що ми побачили на

підприємстві, справді вражає.

Три по два
ІДЕЯ створення сучасного пере�

робного підприємства виникла ще

у 2002 році, й протягом двох на�

ступних років тривав підготовчий

процес: фахівці ВАТ вивчали пере�

довий світовий досвід, розглядали

різні проекти, максимально адап�

туючи їх до сучасних реалій. Вибір

комплексу технологічних ліній і

обладнання зупинили на нідер�

ландській компанії CFS – світово�

му лідерові технологій та облад�

нання для переробки м'ясної про�

дукції. Генпідрядником будівель�

ного проекту стала українська

НВФ «Технопроект». 

Втілений протягом цього часу

обсяг роботи дав змогу ВАТ «Ми�

ронівський хлібопродукт» отрима�

ти від Європейського банку ре�

конструкції та розвитку кредит у

35 млн. євро на 5 років під зведен�

ня заводу без гарантій уряду. 

Наступні 2 роки було присвяче�

но будівництву підприємства й ви�

веденню його на промислову по�

тужність. Власне, від першої палі

на голому полі в жовтні 2004 до за�

пуску першої виробничої черги у

грудні 2005 року минуло 14 місяців.

Другу чергу було відкрито в червні

2006�го. Можна скептично стави�

тися до таких високих темпів, мо�

вляв, гроші можуть усе. Але якщо

ми прагнемо бути гідними світових

вершин, маємо дотримуватися й

сучасних термінів, і сучасних ви�

мог. По суті, завод «Легко!» став од�

ним із 4�х найбільш високотехно�

логічних підприємств Європи, та�

ких аналогів ані в Україні, ані на те�

ренах колишнього СРСР немає.

З 2006�го минуло також лише

два виробничі роки – власне, роз�

витку й удосконалення, просуван�

ня продукту на внутрішній, а від�

недавна й на зовнішній ринки. За

цей період асортимент розширив�

ся з 7 до 31 найменування, розви�

нулася мережа розповсюдження,

відкоригувалися певні прорахун�

ки. Пересічні громадяни почали

звикати до присутності м'ясної

продукції ТМ «Легко!» не лише в

магазинах, а й на власному столі.

Трохи історії
Появу індустрії готових страв від�

носять до 1924 року, коли особли�

вого поширення набули техноло�

гії традиційного заморожування,

яке на той час було єдиним ефек�

тивним методом тривалого збері�

гання продуктів харчування. Сут�

тєвим кроком розвитку індустрії

готових страв стали часи Другої

світової війни, коли США були

змушені скоротити випуск кон�

сервів у металевих банках та збіль�

шити виробництво заморожених

продуктів, для упаковки яких був

потрібен картон і папір. 

У СРСР широке промислове

виробництво готових страв роз�

почалось у 1976 році в Москві з

двох експериментальних заводів з

виробництва швидкозамороже�

них млинців. У першій половині

90�х років в Україні в період за�

гального спаду виробництва по�

чалася інтервенція заморожених

продуктів із�за кордону. За остан�

ні 10 років ситуація суттєво по�

кращилася: на ринок вийшли віт�

чизняні виробники, й іноземна

продукція посідає провідні пози�

ції лише в категорії заморожених

овочів і фруктів. 

Із заводу – 
до столу
СЬОГОДНІ Миронівський м'яс�

опереробний завод – відокремле�

ний підрозділ ВАТ «Миронівський

завод з виготовлення круп і комбі�

кормів» – виготовляє 70 тонн

м'ясної продукції за добу. Проект�

на потужність підприємства ста�

новить 100�120 тонн. Асортимент�

на лінійка представлена 28 найме�

нуваннями готової замороженої

продукції, яку слід лише розігріти.

Це різноманітні котлети: «По�ки�

ївські» й «Кордон Блю» з сиром і

шинкою, домашні й курячі, шні�

целі; філе, крильця та гомілки ку�

рячі в обсипці; фрикадельки й

тюфтельки тощо. Широко пред�

ставлені заготовки з охолодженої

курятини під маринадом, який

вприскується автоматично у кож�

ний шматочок, щоб він був рівно�

мірно просочений. Фасуються

страви у лотки, які виробляють

безпосередньо перед пакуванням,

і пакети вагою від 315 грамів до

1 кілограма , а вагова продукція –

до 3 кг. Завод працює виключно на

високоякісній сировині власного

виробництва – ВАТ «Миронів�

ський хлібопродукт» – яку отри�

мують у замороженому (близько

70%) та охолодженому вигляді

(30%). У структурі виробництва

м'ясо птиці становить близько

75%, решта – свинина і яловичи�

на. Спеції та інгредієнти закупову�

ють у Нідерландах, Німеччині, Ве�

ликій Британії. Основна частина

таропакувальних матеріалів – гол�

ландська.

Робота заводу побудована за

принципом – усе під реалізацію.

Складські приміщення розрахова�

ні лише на тридобовий запас про�

дукції, але у цьому зазвичай немає

потреби. Фірмові рефрижератори

завантажуються за графіком виро�

бленою продукцією й доставля�

ють її в логістичні центри, які

працюють у кожній області Украї�

ни. Вони до 25 числа кожного мі�

сяця формують заявку на наступ�

ний місяць з урахуванням коли�

вань продажів, а також щотижня

подають кориговані заявки. Це, у

свою чергу, дає змогу підприєм�

ству обраховано замовляти м'ясо�

сировину й утримувати баланс

між виробництвом та реалізацією.

Сезонних коливань асортименту й

обсягів споживання м'ясна про�

дукція «Легко!» не відчуває. Дяку�

вати Богу, попит поступово зрос�

тає, й за усі роки роботи іще жод�

ного збою у цьому налагодженому

ланцюгу не було. 

Усе обраховано 
до дрібниць
ЗАДЛЯ забезпечення безпеки яко�

сті продукції підприємство вибу�

дуване як об'єкт фармацевтичної

промисловості. Тепер вислів «чи�

сто, як у аптеці» можна було б пе�

рефразувати на «чисто, як у «Лег�

ко!». На початку цього року під�

приємство отримало сертифікат

ISO 22000, завершено роботу щодо

сертифікації ISO 9001.

Уся сировина, незважаючи на

власного постачальника, перш ніж

потрапити на виробництво, про�

ходить обов'язкове повне лабора�

торне дослідження. Апарат «Бак

трак» дає змогу протягом 5 годин

провести аналіз бактеріологічних

посівів м'ясосировини, на що за

традиційних досліджень потрібно

3 доби. Так само обов'язковим є

постійний контроль готової про�

дукції. 

Виробничі процеси виключа�

ють перетинання сировинних по�

токів і готової продукції. У вироб�

ничих приміщеннях – медична

стерильність: від внутрішнього

облаштування до облачення пер�

соналу. По суті, у працівника від�

критим залишається лише контур

обличчя, решта – у спецодязі.

Температура в приміщенні + 14°С. 

Медогляд перед потраплянням

на робоче місце – обов'язкова

умова й для робітників виробни�

чого цеху, й для водіїв перед кож�

ним рейсом. Згідно з санітарними

вимогами виробничник має

обов'язково спочатку відвідати

душ, «замаскуватися» в спецодяг і

пройти дезинфекцію. Спецодяг на

підприємстві з натуральних тка�

нин, тому після робочої зміни

його віддають до пральні. Кожне

виробництво має свій «корпора�

тивний» колір, що дає змогу від�

стежувати пересування персоналу.

Сьогодні на підприємстві

працює 244 фахівці, режим робо�

ти тризмінний. Через привабли�

вий соціальний пакет та високу за�

робітну плату тут існує черга на

працевлаштування. Водночас від�

чувається властивий для усієї кра�

їни кадровий «голод» спеціалістів

виробничих професій, який втам�

овують, навчаючи майбутніх фа�

хівців із студентської лави. Є не�

висока плинність кадрів, бо не всі

витримують три обов'язкові умови

роботи – дотримуватися дисци�

пліни, не пити і не красти. Керів�

ництво підприємства вирішує

житлові проблеми працівників.

Підвищення кваліфікації – за ра�

хунок заводу. Комплексний обід у

їдадьні кухарі готують завжди різ�

номанітний і від щирого серця, а

коштує він символічну гривню. 

Якість – понад усе
ЩОБ позиціонувати свою продук�

цію як готову до вживання, вона

має бути бездоганної якості. У

ВАТ «Миронівський хлібопро�

дукт» якість вважають обличчям

компанії, тому її величності під�

прядковані всі технологічні проце�

си, починаючи  від вирощування

сільгоспкультур, відгодівлі тварин

та птиці до виготовлення й реалі�

зації  харчових продуктів під влас�

ними торговими марками. 

Отже, якість готових страв за�

лежить від комплексу чинників:

сировини, технології переробки,

рецептури продукту, подальшого

заморожування й умов зберігання.

За умов дотримання всіх вимог ви�

робництва й зберігання, готові

страви є смачною й поживною

їжею, гарантією повноцінного ра�

ціону. 

Зберігати максимум поживних

речовин у готових стравах «Легко!»

дає змогу «шокове» моментальне

заморожування продукту за темпе�

ратури �35°С. При такому способі

утворюються кристалики льоду

значно менших розмірів, ніж при

традиційному заморожуванні, що

формуються практично одночасно

у клітинах і в міжклітковій порож�

нині. Тому клітини залишаються

непошкодженими, як наслідок –

структура тканин, смакові власти�

вості й харчова цінність швидко�

замарожених продуктів макси�

мально зберігаються. Проте через

високу вартість дозволити собі цю

технологію можуть лише великі

виробники. 

Виготовлення охолоджених

продуктів відбувається при темпе�

ратурі +2°С. З точки зору безпеч�

ності заморожена й охолоджена

продукція «Легко!» однакова. Різ�

ниця у терміні придатності: для

охолоджених продуктів не більше

10 діб від дня виготовлення, для

заморожених 6 місяців при темпе�

ратурі від �12°С до �18°С. За наяв�

ності вакуумної упаковки та пов�

ної ізоляції продукту від кисню,

охолоджену м'ясну страву можна

зберігати довші терміни. 

Існує іще одна обов'язкова

умова щодо якості: жоден продукт

харчування не може зазнавати по�

двійного заморожування. Після

розморожування його потрібно го�

тувати. Саме тому існують високі

вимоги до торгівлі, до умов збері�

гання заморожених продуктів.

Отже, страви «Легко!» категорії

«Тільки розігріти» є повністю го�

товим до вживання продуктом,

який досить тільки розморозити.

Однак максимальних смакових

якостей продукт набуває після до�

даткового розігрівання на сково�

рідці, в духовці, на грилі.
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Якби все було так Легко!
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19 липня 2007 року в Києві проходит�
име Українсько�німецький молочний
форум, організаторами якого є ВГО «Ук�
раїнська аграрна конфедерація» та Ні�
мецько�український аграрний діалог. За�
хід розпочне свою роботу о 10:00 та про�
водитиметься в «Беарс�Центрі».
Мета форуму – залучити до обговорення
та визначення вагомих факторів конку�
рентоспроможності та передумов для по�
дальшого інтенсивного інвестування у мо�
лочну галузь України як українських і ні�
мецьких спеціалістів, так і інвесторів. У за�
ході візмуть участь понад 150 осіб: пред�
ставники українських та іноземних міні�
стерств, відомств та організацій, представ�
ники провідних переробних підприємств,
міжнародні експерти й науковці. 
В УАК переконанні, що на українському
ринку молочних продуктів існують уні�
кальні перспективи для довгострокового
прибуткового виробництва. Крім того,
вважають як українські, так й іноземні
експерти, відновлення та модернізація
виробничих потужностей молочної галузі
України мають наразі стати одним з прі�
оритетних напрямків агробізнесу.

* * *
5�9 серпня 2008 року в Стамбулі (Ту�
реччина) проводиться сільськогосподар�
ська виставка «Agro Eurasia 2008». Форум
демонструє новинки, досягнення і техно�
логії сільського господарства Туреччини.
Agro Eurasia є провідною сільськогоспо�
дарською виставкою�ярмарком регіону.
Тематика виставки Agro Eurasia 2008
охоплює такі напрями сільського госпо�

дарства: садівництво; рослинництво; іри�
гаційні технології; добрива; лісова інду�
стрія; городництво; виноробство; тва�
ринництво.

* * *
29�31 серпня 2008 року в м.Ростов�
на�Дону (Росія) на території ВЦ «Гори�
зонт» пройде Міжнародна спеціалізована
виставка «Агрохімія. Рослинництво. Тва�
ринництво. Ветеринарія». Виставка прой�
де за підтримки Міністерства сільського
господарства Російської Федерації, міні�
стерства сільського господарства і про�
довольства Ростовської області та Торго�
во�промислової палати. На виставці буде
представленаі така продукція:
У розділі «Агрохімія. Рослинництво»:
• нові технології в рослинництві;
• засоби захисту рослин і добрива;
• насіння, саджанці; посадковий матеріал;
• техніка й устаткування для овочівниц�
тва, садівництва, теплиць і складів;
• системи поливу;
• устаткування для транспортування, пе�
реробки, упаковки й зберігання с/г про�
дукції.
У розділі «Тваринництво. Ветеринарія»:
• тваринництво і птахівництво;
• устаткування для тваринницьких і пта�
хівничих комплексів;
• комбікормові заводи, мінеральні до�
мішки, корми, біопрепарати, премікси;
• ветеринарія, лікарські препарати, устат�
кування й інструмент;
• засоби для зоогігієни і санітарії;
• переробка і реалізація м'яса, птиці, яєць;
• будівництво і модернізація об'єктів АПК.

* * *
2�3 жовтня 2008 року в Києві відбу�
деться Конференція «Харчова промисло�
вість України й 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 курсі
нових умов роботи в рамках СОТ. Також
це інвестори, керівники великих фінансо�
вих і інвестиційних компаній, провідні
менеджери й власники 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 перехідний 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.

* * *
30�31 жовтня 2008 року в м.Одеса
відбудеться Сьома міжнародна конфе�
ренція «Олієжирова промисловість�
2008». Організатор конференції – ІА
«АПК�Інформ». До участі в конференції
запрошуються представники олієжирово�

го бізнесу України, Росії, Білорусі, Мол�
дови, Казахстану й ін. країн СНД, а також
країн Балтії, Європи, Північної Африки й
Близького Сходу. Очікувана кількість уча�
сників конференції – близько 300 осіб з
25 країн світу.
Основні тематичні розділи конференції:
• світовий олійний ринок: тенденції й
перспективи;
• Причорномор'я – ключовий постачаль�
ник олійної сировини і соняшникової олії
на світовий ринок;
• інвестиційна привабливість олієжиро�
вої галузі України;
• сировинна база олійного ринку;
• Україна у СОТ: переваги і проблеми.
У Шостій міжнародній конференції «Оліє�
жирова промисловість�2007», яка відбула�
ся в Києві, взяли участь 325 представників
від 195 компаній з 26 країн світу. В рамках
конференції було пролунали 23 доповіді, в
т.ч.провідних світових аналітиків.

* * *
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 йі економічних чинників на вироб�
ництво зернових у 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).

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков
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*Примітка: EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ; FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ. За даними AgroNews.ru
1) Поставка з елеватора, Південний ФО РФ
2) Порт відвантаження – Новоросійськ Довідково: за курсом НБУ на 10.07.2008 року 1 RUB = 0,20678 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 5994 5994 5995 5994 , 5995 ,198 5994 5995 4 6234280
EXW1) пшениця кл.3 Вересень 5078 5078 5081 5078 , 5080 ,147 5078 5081 4 5282680
EXW1) пшениця кл.3 Листопад 4833 4833 4835 4833 , 4834 ,186 4833 4835 4 5027360
EXW1) пшениця кл.4 Липень 5664 5663 5664 5664 , 5664 ,199 5663 5664 4 5890040
EXW1) пшениця кл.4 Вересень 4889 4886 4889 4889 , 4888 ,99 4886 4889 4 5083000
EXW1) пшениця кл.4 Листопад 4746 4744 4746 4746 , 4745 ,199 4744 4746 4 4934800
FOB2) експорт пшениця Липень 299,5 299,5 299,5 299,5 , 299,5 ,9 299,5 299,5 4 6730843
FOB2) експорт пшениця Вересень 291,3 291,3 291,5 291,3 , 291,4 ,3 291,3 291,5 4 6548807
FOB2) експорт пшениця Листопад 286,3 286,1 286,3 286,3 , 286,2 ,5 286,1 286,3 4 6431944

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 10 липня 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 03 липня 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) 320,67 8,728 ,0,228 8,875 ,0,245 9,103 ,0,253 9,315 ,0,243 9,445 ,0,233
KCBT Канзас Сіті (пшениця HRW) 332,52 9,050 ,0,200 9,123 ,0,328 9,350 ,0,310 9,570 ,0,280 9,520 ,0,460
MGE Міннеаполіс (пшениця HRS) 396,82 10,800 ,1,320 9,380 ,0,643 9,550 ,0,580 9,690 ,0,630 9,780 ,0,570
CBOT Чикаго (Кукурудза) 293,69 7,460 ,0,088 7,578 ,0,100 7,770 ,0,100 7,940 ,0,098 8,035 ,0,075

В умовах глобальної сільсь�

когосподарської кризи ува�

гу міжнародних організацій

привертають країни, що ма�

ють великий сільськогоспо�

дарський потенціал. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ директор Про�

довольчої і сільськогосподарсь�

кої організації ООН (FAO) Жак

Діуф на регіональній конферен�

ції в Австрії в кінці червня зарах�

ував до цієї категорії Казахстан,

Росію та Україну.

Потенційні можливості Ка�

захстану в аграрному секторі

озвучив заступник міністра за�

кордонних справ РК Нурлан

Даненов. За його словами, нині

основними продовольчими то�

варами республіка забезпечена.

Хоча існують певні проблеми

щодо олії, цукру, плодоовоче�

вих консервів, Міністерство

сільського господарства респу�

бліки працює над їх вирішен�

ням. Зокрема, шляхом субсиду�

вання виробництва окремих ви�

дів сільгосппродукції для сти�

мулювання фермерів і сіль�

госпвиробників. Можна перед�

бачити надання здешевлених

кредитів для переробних під�

приємств і оптимізований меха�

нізм лізингу на придбання об�

ладнання.

Щодо розширення вироб�

ництва, то, за словами директо�

ра департаменту стратегії ро�

звитку АПК і  аграрної науки

Міністерства сільского госпо�

дарства РК Жандара Омарова,

Казахстан може збільшити орні

землі в 1,5 рази, площу пасовищ

для тваринництва – в 2,5 рази.

За матеріалами Казінформ

Казахстан спроможний 
збільшити орні землі в 1,5 рази,
а пасовища – в 2,5

Лідери країн «великої вісім�

ки» (G8) висловили глибоку

стурбованість у зв'язку з по�

силенням продовольчої кри�

зи, яка загрожує мільйонам

людей опинитися за межею

бідності. 

ПРО ЦЕ йдеться в оприлюдне�

ній сьогодні заяві лідерів країн

«великої вісімки» в рамках самі�

ту в Японії. Лідери «великої ві�

сімки» також закликали країни,

що володіють достатніми про�

довольчими ресурсами, надати

країнам, які цього потребують,

частину свого продовольчого

профіциту, особливо в період

різкого зростання цін на про�

дукти харчування. Крім того, в

заяві наголошується на необхід�

ності боротьби з продовольчою

кризою не тільки в коротко�

строковій, але і в довгостроко�

вій перспективі.

Президент Франції Ніколя

Саркозі напередодні заявив про

те, що його ідея створення між�

народної ради з боротьби зі сві�

товою продовольчою кризою,

на зразок тієї, що отримала Но�

белівську премію світу комісії з

боротьби зі зміною клімату,

здобула міжнародну підтримку.

Проте, поки що рішення про

створення такої ради ухвалено

не було.

За матеріалами РБК*Україна

Лідери G8 стурбовані
подальшим посиленням
продовольчої кризи

НАВКОЛО КРИЗИ ПРОДОВОЛЬСТВА

Продовольча і сільськогос�

подарська організація ООН

(FAO) затвердила проекти з

надання допомоги ферме�

рам у 48 країнах світу, що

найбільше постраждали в

результаті різкого зростан�

ня цін на продукти харчуван�

ня і паливо. 

НА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ виді�

лено $21 млн. Про це повідо�

мляє Центр новин ООН. У спи�

ску 48 держав, у тому числі Вір�

менія й Киргизстан. 

Фінансування проектів

здійснюватиметься в рамках

нової ініціативи FAO, спрямо�

ваної на подолання продоволь�

чої кризи у світі. Нею охоплено

вже 54 держави. В ході реаліза�

ції проектів FAO дрібні ферме�

ри в цих країнах будуть забезпе�

чені насінням, добривами й ін�

шими ресурсами, необхідними

для розвитку господарства.

Головна короткострокова мета

проектів – забезпечити успіш�

ність майбутніх посівних се�

зонів. 

FAO сподівається, що нова

ініціатива в довгостроковій

перспективі допоможе держа�

вам виробляти достатню кіль�

кість продовольства для задово�

лення потреб свого населення.

FAO виділила кошти 
для надання допомоги
фермерам 48 країн світу

Європейський парламент

пропонує гнучкішу стратегію

щодо розширення ЄС. Голова

к о м і т е т у  і з  з а к о р д о н н и х

справ Європейського парла�

менту Ельмар Брок у середу

презентував в парламенті

висновки комітету щодо стра�

тегії розширення Європейсь�

кого Союзу, якому пропону�

ється створити проміжну схо�

динку між «повним член�

ством» та «сусідством», пові�

домляє Радіо «Свобода».

– МИ БАЧИМО, що через загро�

зу перенапруження після кількох

хвиль розширення та численних

внутрішніх проблем, потрібна

консолідація нинішнього Євро�

пейського Союзу. Тому ми хоче�

мо створити щось, що буде між

повним членством та політикою

сусідства. Це має бути відкрита

політика, що надає країнам різні

можливості», – зазначив Брок. 

За його словами, аналогію

можна провести з країнами, що

входили до Європейської асоці�

ації вільної торгівлі два десяти�

ліття тому. На них поширювали�

ся юридичні норми та вільний

ринок, і деякі країни, такі як Ав�

стрія чи Швеція, вирішили всту�

пити до ЄС, а інші, як Швейца�

рія чи Норвегія, вирішили не

вступати. 

«Та це не перешкоджає Нор�

вегії бути членом Шенґенської

угоди, а Швейцарії брати участь у

фінансуванні структурних фондів

для Східної Європи. Тобто, ми

вже зараз можемо щось зробити

для цих країн, щоб наблизити їх

до Європейського Союзу, замість

того, щоб чекати й нічого не ро�

бити, бо в результаті нічого й не

буде», – додав він.

На запитання, що має зробити

Європейський Союз щодо Украї�

ни, Молдови, Грузії, які колись,

можливо, стануть членами ЄС,

Брок відповів: «Гадаю, що не ЄС,

а самі ці країни мають зробити

більшу частину роботи. Це їхня

відповідальність, як реформувати

свої країни так, щоб вони були

готові вступити до Європейського

Союзу. А ми маємо підготуватися

до того, що кількість країн у ЄС

зросте. Бо якщо ми приймемо Ук�

раїну, Молдову, Грузію, країни За�

хідних Балкан, в ЄС буде 44 краї�

ни. Це політична організація, а не

лише зона вільної торгівлі. Тому

обом сторонам потрібно до цього

готуватися. І тому добре мати

якийсь проміжний статус, щоб

наблизитися одне до одного. А

тоді, вживаючи індивідуальний

підхід, ми побачимо, де ми буде�

мо через 10�15 років».

Проміжна зупинка 
на шляху до членства в ЄС
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У ПЕРЕРОБНІЙ промисловості

ціни зросли на 3,3%. Найбільше

(на 6,6�4,6%) подорожчала про�

дукція у металургійному вироб�

ництві і виробництві готових ме�

талевих виробів, виробництві

транспортних засобів та устатку�

вання, коксу та продуктів нафто�

перероблення. На 2,5�1,3% підви�

щилися ціни у хімічному вироб�

ництві, виробництві іншої неме�

талевої мінеральної продукції, ма�

шин та устаткування. У виробниц�

тві харчових продуктів, напоїв та

тютюнових виробів ціни зросли

на 0,7%. Найбільше подорожчала

продукція у виробництві рибних

продуктів (на 4,4%) та м'яса та

м'ясопродуктів (на 3,6%). Водно�

час у виробництві молочних про�

дуктів та морозива ціни знизилися

на 1,6%, цукру – на 0,6%. 

У виробництві та розподілен�

ні електроенергії, газу та води

ціни зросли на 8,9%, при цьому

тарифи на електроенергію підви�

щилися на 9,3%, теплоенергію –

на 5,3%.

СТАТИСТИКА Держкомстат оприлюднив дані щодо
індексів цін на різні групи товарів та послуги. За
даними статистики, індекси споживчих цін (ІСЦ) та
цін виробників промислової продукції (ІЦВ) у червні
2008 року становили 100,8% і 104,2%, з початку
року – 115,5% і 129,4% відповідно.

За матеріалами Держкомстату України

Експрес*випуск від 7 липня 2008 р.

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

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %

Товари та послуги
Червень 2008 до

травня
2008

грудня
2007

червня
2007

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 100,8 115,5 129,3

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 100,6 123,4 143,9

Продукти харчування загалом 100,6 124,0 145,6
Хліб та хлібопродукти 103,1 122,0 139,1

Хліб 101,5 116,2 133,1
Макаронні вироби 101,8 120,6 138,0

М'ясо та м'ясопродукти 101,4 133,5 154,3
Риба та рибопродукти 102,2 113,6 120,8
Молоко 98,0 97,5 140,8
Сир і м'який сир (творог) 98,8 102,6 138,7
Яйця 85,9 70,0 141,2
Масло 99,4 99,7 135,2
Олія 99,2 122,7 201,2
Фрукти 97,7 142,5 179,1
Овочі 99,2 156,3 133,1
Цукор 98,1 108,0 108,7
Безалкогольні напої 101,6 110,9 118,8
Алкогольні напої, тютюнові вироби 100,9 108,4 113,7
Одяг і взуття 100,0 101,0 102,8

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

Житло, вода, електроенергія, газ та інші
види палива 102,0 102,2 111,5

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 104,4 114,6 118,3

Утримання та ремонт житла 101,7 109,6 116,4
Водопостачання 110,7 123,6 131,7
Каналізація 113,4 125,9 135,1
Електроенергія 100,0 100,0 100,0
Природний газ 100,0 100,0 99,5
Гаряча вода, опалення 100,6 87,4 107,0

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 100,6 104,3 106,8

Охорона здоров’я 101,1 112,3 119,7
Медичні товари, ліки та обладнання 100,7 109,8 116,9
Амбулаторні послуги 101,5 113,5 122,6

Транспорт 102,3 116,5 125,6
Паливо і мастила 104,0 122,9 142,5
Транспортні послуги: 102,5 119,5 127,8

Пасажирський залізничний транспорт 104,4 112,3 116,3
Пасажирський автодорожній транспорт 102,2 121,1 130,7

Зв’язок 100,0 99,9 99,4
Відпочинок і культура 100,3 104,9 107,5
Освіта 100,5 104,4 119,0
Ресторани та готелі 102,0 118,6 132,5
Різні товари та послуги 102,0 113,9 122,7

Товари та послуги
Червень 2008 до

травня
2008

грудня
2007 

червня
2007

ПРОМИСЛОВІСТЬ 104,2 129,4 143,7

Переробна промисловість 103,3 127,1 144,1

Виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів 100,7 113,7 134,8

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 103,6 136,6 160,6

Виробництво молочних продуктів та
морозива 98,4 95,3 130,4

Виробництво хліба та хлібобулочних
виробів 101,0 114,3 130,2

Виробництво цукру 99,4 100,6 97,4
Виробництво напоїв 100,0 110,3 117,5

НА СПОЖИВЧОМУ ринку в чер�

вні ціни на продукти харчування

та безалкогольні напої зросли на

0,6%. Найбільше (на 3,1%) подо�

рожчали хліб та хлібопродукти,

що передусім зумовлене зростан�

ням цін на рис (на 22,1%). Ціни на

рибу та продукти з неї підвищили�

ся на 2,2%, при цьому свіжа, охо�

лоджена та заморожена риба по�

дорожчала на 2,4%. Зростання цін

на м'ясо та м'ясопродукти (на

1,4%) відбулося, в основному, за

рахунок подорожчання м'яса пти�

ці на 5,6%. Разом з цим на 14,1%

знизилися ціни на яйця.  Крім

того, на 2,3�0,6% подешевшали

фрукти, молоко, цукор, сири, ово�

чі, олія та масло.

Ціни (тарифи) на житло, воду,

електроенергію, газ та інші види

палива зросли на 2,0% за рахунок

підвищення тарифів на каналіза�

цію та водопостачання відповідно

на 13,4% та 10,7%, а також зро�

стання квартирної плати на 4,4%.  

Подорожчання в сфері охоро�

ни здоров'я (на 1,1%) пов'язано із

сезонним зростанням вартості са�

наторно�курортних (на 2,4%) та

амбулаторних послуг (на 1,5%). 

Зростання цін на транспорт в

цілому на 2,3% зумовлене, в пер�

шу чергу, підвищенням вартості

перевезень залізничним та автодо�

рожнім транспортом (на 4,4% та

2,2% відповідно) і подорожчанням

бензину (на 4,0%). 

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

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

У Полтавській області вже зі�
брано майже 800 тис. тонн
зерна, середня врожайність по
області становить майже 41
ц/га. Про це 9 липня повідо�
мили в Головному управлінні
агропромислового розвитку
Полтавської облдержадміні�
страції. 

* * *
Станом на 10 липня в Микола�

ївській області зібрано 1 млн.
тонн ранніх зернових культур.
Про це повідомила прес�служ�
ба Миколаївської облдерж�
адміністрації. 
Як наголошується в повідо�
мленні, на вказану дату ранні
зернові в регіоні зібрані на
346,9 тис. га, що становить
45% від запланованого. 
Середня врожайність зернових
культур по області становить
29,2 ц/га.

* * *
Станом на 8 липня середня
врожайність озимої пшениці в
Кіровоградській області ста�
новила 35,9 ц/га, а по елітних
сортах – до 40�50 ц/га. Про це
заявив чільник Головного
управління агропромислового
розвитку облдержадміністрації
Іван Владов. 
Як йдеться в повідомленні, на
вказану дату до жнив включи�
лися агрогосподарства усіх ра�
йонів області. 
Усього в регіоні в 2008 р. пла�
нується зібрати зернові культу�
ри з площі 678 тис. га.

* * *
У 2008 р. в Дніпропетровсь�

кій області планується зібрати
приблизно 3,8 млн. тонн зер�
на, що буде рекордним показ�
ником для регіону. Про це 7
липня заявив губернатор обла�
сті Віктор Бондар в ході наради
з питань забезпечення жнив,
повідомила прес�служба Дні�
пропетровської ОДА. 
Він також зазначив, що для за�
безпечення потреб регіону до�
статньо буде приблизно 1,2
млн. тонн зерна. 
«Фактично в області залишить�
ся третина урожаю, решта, за
прогнозами, може піти на про�
даж», – сказав він.

* * *
У Луганській області з 7 лип�
ня почалося збирання зерно�
вих культур. Як повідомила
прес�служба Луганської ОДА,
до жнив приступили 44 агро�
господарства в 12 районах
області. 
За повідомленням Головного
управління агропромислового
розвитку облдержадміністра�
ції, станом на 8 липня зернові в
регіоні були зібрані на 2,8 тис.
га. Намолочено 9,5 тис. тонн
зерна при середній врожайно�
сті 34 ц/га. 
Усього в поточному році агра�
рії Луганщини планують зі�
брати ранні зернові і зернобо�
бові культури на 425 тис. га, в
т.ч. озиму пшеницю – на 306
тис. га.
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа

*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574,85 2008 CPT 204,00 2033,51 420,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574,85 2008 DAF 68,00 1888,26 390,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574,85 2008 CPT 272,00 2178,77 450,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574,85 2008 DAF 68,00 2130,35 440,00
Придніпровська товарна біржа

*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2007 CPT 2000,00 1437,51 297,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525,2006 2007 DAF 1600,00 1335,87 276,00
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)

*Ріпак технічний ГОСТ 10583,76 2008 DAF 1000,00 3028,97 625,60
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 DAF 2000,00 3256,04 672,50
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 FOB 2800,00 3049,26 630,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»

*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 1600,00 1355,68 280,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 DAF 3000,00 1365,28 281,98
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 3600,00 1307,26 270,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2008 FOB 5700,00 1234,63 255,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 DAF 25000,00 2551,58 527,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)

*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2008 CPT 5600,00 1160,07 239,68
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 CPT 3000,00 2807,26 580,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 12000,00 1253,59 259,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 6000,00 1239,07 256,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2008 CPT 850,00 1171,69 242,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2008 FOB 12000,00 1302,42 269,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525,2006 2007 DAF 3000,00 1345,99 278,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583,76 2008 CPT 500,00 2710,46 560,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583,76 2008 FOB 15000,00 3147,10 650,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492,2005 2007 FOB 6000,00 7296,44 1507,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492,2005 2008 FOB 6000,00 7537,24 1557,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768,2004 2007 DAF 130,00 1367,64 282,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2007 DAF 2000,00 1367,64 282,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2008 FOB 18000,00 1285,20 265,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525,2006 2007 CPT 3500,00 1212,45 250,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525,2006 2007 DAF 9000,00 1216,76 250,89
*Макуха соняшникова ГОСТ 80,96 2007 FOB 1500,00 1503,44 310,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2007 CPT 1000,00 2909,88 600,00
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2008 DAF 151000,00 1355,68 280,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2008 DAF 1000,00 1210,43 250,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 106000,00 1213,17 250,57
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2008 FOB 350000,00 1265,76 261,43
*Ріпак технічний ГОСТ 10583,76 2008 CPT 1000,00 2687,14 555,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 FOB 55000,00 2905,02 600,00

Форвард

Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768,2004 01.09.2008 FAS 10000,00 1202,75 248,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 31.12.2008 FOB 6134,00 1355,68 280,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 31.12.2008 FOB 9389,00 1542,81 318,65
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768,2004 31.12.2008 FOB 4779,00 1529,74 315,95
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 31.08.2008 FOB 184500,00 1315,29 271,50
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 31.08.2008 DAF 1300,00 3035,97 626,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 31.12.2008 FOB 10900,00 3100,62 640,40
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)

*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 31.12.2008 FOB 30000,00 1258,43 260,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 31.07.2008 FOB 3600,00 1333,70 275,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 31.12.2008 FOB 930000,00 1363,31 281,67
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 31.07.2008 DAF 2000,00 1445,24 298,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 31.08.2008 FOB 4500,00 1163,95 240,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 01.09.2008 FOB 45000,00 1290,59 266,11
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 31.12.2008 FOB 30000,00 1066,96 220,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525,2006 31.08.2008 DAF 20000,00 1309,45 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525,2006 31.07.2008 DAF 2100,00 1409,68 290,67
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525,2006 30.07.2008 FOB 9000,00 1251,25 258,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525,2006 30.09.2008 FOB 3000,00 1163,95 240,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246,65 30.08.2008 DAF 1000,00 1406,44 290,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016,95 31.08.2008 FOB 950,00 872,96 180,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574,85 25.07.2008 FCA 506,00 2192,11 452,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 31.08.2008 CPT 20000,00 3016,58 622,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробL
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 04 по 10 липня 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах 04 по 10 липня 2008 року

Експортні контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2008 DAF 151000,00 1355,68 1355,68 1355,68 280,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 12000,00 1253,59 1253,59 1253,59 259,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2007 CPT 2000,00 1437,51 1437,51 1437,51 297,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2008 DAF 1000,00 1210,43 1210,43 1210,43 250,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 113600,00 1210,43 1216,54 1355,68 251,27
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768,2004 2007 DAF 130,00 1367,64 1367,64 1367,64 282,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2007 DAF 2000,00 1367,64 1367,64 1367,64 282,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 DAF 3000,00 1365,28 1365,28 1365,28 281,98
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 3600,00 1307,26 1307,26 1307,26 270,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2008 CPT 6450,00 1147,10 1161,60 1171,69 239,98
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2008 FOB 385700,00 1210,43 1267,35 1307,26 261,74
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525,2006 2007 CPT 3500,00 1212,45 1212,45 1212,45 250,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525,2006 2007 DAF 13600,00 1197,90 1259,28 1345,99 259,82
Ріпак технічний ГОСТ 10583,76 2008 CPT 1500,00 2687,14 2694,91 2710,46 556,67
Ріпак технічний ГОСТ 10583,76 2008 DAF 1000,00 3028,97 3028,97 3028,97 625,60
Ріпак технічний ГОСТ 10583,76 2008 FOB 15000,00 3147,10 3147,10 3147,10 650,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2007 CPT 1000,00 2909,88 2909,88 2909,88 600,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 CPT 3000,00 2807,26 2807,26 2807,26 580,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 DAF 27000,00 2551,58 2603,76 3256,04 537,78
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 FOB 57800,00 2905,02 2912,01 3049,26 601,45
Макуха соняшникова ГОСТ 80,96 2007 FOB 1500,00 1503,44 1503,44 1503,44 310,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574,85 2008 CPT 204,00 2033,51 2033,51 2033,51 420,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574,85 2008 DAF 68,00 1888,26 1888,26 1888,26 390,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574,85 2008 CPT 272,00 2178,77 2178,77 2178,77 450,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574,85 2008 DAF 68,00 2130,35 2130,35 2130,35 440,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492,2005 2007 FOB 6000,00 7296,44 7296,44 7296,44 1507,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492,2005 2008 FOB 6000,00 7296,44 7537,24 7778,04 1557,00

Експортні контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 31.12.2008 FOB 6134,00 1355,68 1355,68 1355,68 280,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 31.07.2008 FOB 3600,00 1333,70 1333,70 1333,70 275,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 31.12.2008 FOB 939389,00 1363,31 1365,11 1542,81 282,04
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768,2004 01.09.2008 FAS 10000,00 1202,75 1202,75 1202,75 248,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768,2004 31.12.2008 FOB 4779,00 1529,74 1529,74 1529,74 315,95
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 31.07.2008 DAF 2000,00 1445,24 1445,24 1445,24 298,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 31.08.2008 FOB 189000,00 1163,95 1311,69 1379,88 270,75
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 01.09.2008 FOB 45000,00 1285,20 1290,59 1294,90 266,11
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 31.12.2008 FOB 60000,00 1066,96 1162,69 1258,43 240,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525,2006 30.07.2008 FOB 9000,00 1236,70 1251,25 1280,35 258,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525,2006 31.07.2008 DAF 2100,00 1377,34 1409,68 1445,24 290,67
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525,2006 31.08.2008 DAF 20000,00 1309,45 1309,45 1309,45 270,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525,2006 30.09.2008 FOB 3000,00 1163,95 1163,95 1163,95 240,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 31.08.2008 CPT 20000,00 3016,58 3016,58 3016,58 622,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 31.08.2008 DAF 1300,00 3035,97 3035,97 3035,97 626,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 31.12.2008 FOB 10900,00 3100,62 3100,62 3100,62 640,40
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246,65 30.08.2008 DAF 1000,00 1406,44 1406,44 1406,44 290,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016,95 31.08.2008 FOB 950,00 872,96 872,96 872,96 180,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574,85 25.07.2008 FCA 506,00 2192,11 2192,11 2192,11 452,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробL
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

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

Довідково: Базиснi умови поставки
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Український тижневик ділової інформації 

ELmail: info@agroprofi.com.ua

Інтернет: www.agroprofi.com.ua

Тел. (044) 236L0208, 227L9355. 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.КиївL135, а/с 79.

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

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

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

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


