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ІНТЕРВ'Ю
´ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ñ НЕ ПЛАЦДАРМ
ДЛЯ ЗВЕДЕННЯ РАХУНКІВª

Ось і завершилася друга сесія Верховної Ради
шостого скликання. Підбити підсумки її роботи ми
попросили голову підкомітету з питань земельних
відносин Комітету ВР з питань аграрної політики
та земельних відносин Валерія Бевзенка.

БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
АГРОРИЗИКИ: 
МІЖ СТРАХУВАННЯМ І ПЕРЕСТРАХУВАННЯМ

Основні гравці ринку агрострахування
зібралися на Семінарі зі страхування ризиків
аграрного виробництва, що відбувся 8 липня
у Києві. Їх мета – знайти реальні рішення та
підходи для розвитку спільної галузі.

Жнива – 2008: 
хід нормальний 
Наближається до завершення
збирання ранніх зернових в
АР Крим, Одеській та Мико�
лаївській областях.
За офіційними даними, що ба�
зуються на оперативних даних
регіонів, станом на 17 липня
ранні зернові обмолочено на
30% площ, що становить 3,7
млн. га. Загалом намолочено
11,9 млн. тонн зерна. 
Зокрема, ячмінь зібрано на
площі 1,6 млн. га, що стано�
вить 38% від запланованих
площ, пшениці – 29% від
прогнозу, що становить
2 млн. га.     
Озиме жито скошено на пло�
щі 7,6 тис. га, що становить
2% від запланованих 467,2
тис. га. Намолочено 17,5 тис.
тонн. Майже вся ця кількість
припадає на регіон Степу –
тут скошено 7,2 тис. га (15%
від прогнозованих 48,9 тис.
га). Намолочено 16,3 тис.
тонн. 
Ярий та озимий ріпак скоше�
но на площі 804,4 тис. га. Це
становить 55% від запланова�
них 1459,7 тис. га. Намолоче�
но 1482,5 тис.т.
В степовій зоні скошено 553,6
тис. га (77% від запланованих
714,4 тис. га). В Лісостепу ско�
шено 214,5 тис. га (36% від
запланованих 599,0 тис. га). 
На Поліссі скошено 36,3 тис.
га (25% від запланованих
146,3 тис. га).  
Горох зібрано на 113,1 тис. га,
що становить 54% він запла�
нованих 208,8 тис. га. Намо�
лочено 230,1 тис. тонн.
Зокрема, в регіоні Степу ско�
шено 89,8 тис. га, (88% від
запланованих 102,0 тис. га). В
Лісостепу скошено 22,9 тис.
га  (24% від запланованих
95,7 тис. га). На Поліссі,
відповідно, – 0,4 тис. га (4%
від запланованих 11,1 тис. га). 
Сіна заготовлено всього
4956,6 тис. тонн, що стано�
вить 67% від потреби у 7437,6
тис. тонн. Із них на регіон Сте�
пу припадає 1751,3 тис. тонн
(82% від прогнозованих
2127,2 тис. тонн). На Лісостеп
– 1540,5 тис. тонн (63% від
запланованих 2458,5 тис.
тонн). На Поліський регіон –
1664,8 тис. тонн (58% від за�
планованих 2851,9 тис. тонн). 
Сінажу заготовлено 1667,6
тис. тонн, що становить 52%
від прогнозованих 3197, 5
тис. тонн. 

ФАКТИЧНО, елеватор прийняв

перше зерно вже 13 липня. І хоча

підприємство працює ще не на

повну потужність – погодьтесь,

на налагодження чіткої, ідеальної

роботи 66+тисячного велетня пот+

рібен час – сільгоспвиробники

вже можуть скористатися усіма

перевагами світових технологій

зберігання та сушіння зерна.

Адже елеватор укомплектовано

найсучаснішим обладнанням пе+

редових світових і вітчизняних

виробників. Ємності для зерна

виробництва американської ком+

панії «Скафко». Два сушильні аг+

регати продуктивністю 75 тонн за

годину – також від американської

«Метьюс». Транспортувальне

обладнання та пробовідбірник

зерна датського виробництва

(«Кімбрія», «Сіматек» та «Рако+

раф»). Зерноочисне обладнання

та сито+повітряний сепаратор ні+

мецької фірми «Шмідт+Зейгер».

Транспортне обладнання Лу+

бенського (Україна) та Кропот+

кінського (Росія) машинобудів+

них заводів. Україну також пред+

ставляє двійко автомобільних ва+

гів вантажопідйомністю 60 тонн

кожні та одні залізничні. 

Потужне та технологічне під+

приємство дає багато переваг для

регіону.  Для агровиробників

області – це завжди якісне збері+

гання продукції й обслуговування

плюс зменшення витрат часу і

коштів на транспортування й ло+

гістику. Для мешканців – додат+

кові робочі місця. Для адміністра+

ції області – більша стабільність

сільського господарства в регіоні.

І ці переваги, як нас запевнили,

вже відчуваються. 

Будівництво проводилося у

стислі терміни, щоб встигнути до

збиральної кампанії – за три мі+

сяці колишній пустир перетво+

рився на безпечне місце для зер+

нових.    

Не обійшлося й без перешкод:

погода – один з головних супро+

тивників не лише на полі, а на

будмайданику. Тож вкластися у за+

явлені строки було вкрай важко.

Проте впоралися.     

Розповіді про те, навіщо буду+

вали, для кого будували і як буду+

вали  читайте на стор.2�3

РЕГІОНИ
ЖИТИ І ПРАЦЮВАТИ 
МАЄ БУТИ ЦІКАВО
Хіба не цікаво змусити трактори
працювати на соняшниковій та соєвій
олії? Або власноруч змайструвати
інкубатори? Проекспериментувати,
чи вдасться отримати другий за сезон
врожай – сої та проса, якщо днями
посіяти їх по ріпаку?

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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ТЕХНІКА ДЛЯ АПК
ШИРОКА БОРОНА ñ 
ВІДЧУТНИЙ ЕФЕКТ

Завод «Фрегат» завершив розробку
важкої дискової борони з робочою
шириною захвату 6 метрів, яка
повністю підтвердила заявлені
технічні показники за результатами
польових випробувань.
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ПОДІЯ Гасло в сільському господарстві – виробити і зберегти – вічне, як світ. Що більше сучасних
елеваторів, то більше якісного зерна. 25 липня у Кам'янець�Подільському районі Хмельницької області
офіційно побільшає потужних підприємств. Саме на цю дату у с.Кам'янка заплановане урочисте
відкриття найтехнологічнішого на теренах України елеватора філії «Смотрич» компанії «НІБУЛОН».
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Зернова фортеця над Смотричем
наповнює вежі першим урожаєм



Ростислав ЯРЕМА, 

в.о. голови Кам'янець�

Подільської РДА:

– До цього часу в район зде�

більшого приходили так звані ін�

вестори, а насправді –  користува�

чі. «НІБУЛОН» вперше показав

приклад, як можна працювати на

землі, як в неї треба вкладати і що

можна отримати. По�друге, він

прийшов із власною сучасною

технікою та технологіями. Менше,

ніж за 2 роки його роботи люди

побачили, що «НІБУЛОН» –

справжній господар, тому збіль�

шилася кількість охочих укласти з

ним угоди. Як представник влади

я зацікавлений сприяти саме та�

ким вітчизняним інвесторам.

По�третє, робота компанії

створює робочі місця в сільській

місцевості та забезпечує хорошу

заробітну плату. А це, відповідно, і

достаток людей, і формування до�

хідної частини бюджету району. 

По�четверте, це сприяння

конкуренції серед агровиробни�

ків, спонукання виробляти якісну

продукцію. Це даватиме поштовх

розвитку цивілізованих ринкових

умов. 

І ще. Ми на посадах тимчасові

й не вічні на цьому світі. Тому

дуже важливо, щоб по собі ми за�

лишали хороший слід. Компанія

«НІБУЛОН» та її керівник Олек�

сій Вадатурський залишать саме

такий слід, і за це йому велика

шана. 
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Зернова фортеця над Смотричем 
Юрій МИХАЙЛЮК, 
генеральний директор 
ТОВ «Шефер�Україна»: 

– НАША компанія – поки що

невелике підприємство, створене

3 роки тому. Налічує 29 чоловік,

але за кожного я готовий поручи�

тися. Ми займаємося усіма вида�

ми бетонних і земельних робіт,

промисловими підлогами. 

З «НІБУЛОНом» співпрацю�

ємо вперше. Власне, це наш пер�

ший елеватор. Проте я дуже ра�

дий такій роботі, бо сам із села і

знаю, що таке хліб, як важко за

ним ходити. 

На об'єкті збудували насип

під залізницю, займалися благоу�

строєм території – вкладанням

тротуарної плитки, бетонних до�

ріг, відмостків, ландшафтним ди�

зайном – посадка дерев, плану�

вання землі.

Обсяг робіт був значним: 16

тисяч квадратних метрів плану�

вання землі, 3000 м2 благоустрою,

3300 м2 відмостків, будівництво

очисних споруд.

Чи будували ми так швидко

раніше? Ні, тут всі роботи прово�

дилися утричі�вчетверо швидше,

ніж передбачають загальні нор�

ми. Проте браку не було і не буде.

Так сталося, що 11 років я жив і

працював у Німеччині. Побачив,

як люди роблять там, і захотів,

щоб так було і у нас – коли буду�

ють якісно, красиво і на віки.

Олександр ЗАВГОРОДНІЙ,
головний інженер компанії
«Поділля Трансбуд»:

– НАША компанія займається

житловим та промисловим будів�

ництвом.  Безпосередньо на

об'єкті будували побутовий та ад�

міністративно�лабораторний

корпуси, шляхи, підстанцію, во�

допровід. Ставили також огоро�

жі, займалися благоустроєм те�

риторії. Ми – одна із найбільш

сильних компаній на Хмельнич�

чині, що мають енергоресурси.

Тому, я думаю, вибір зупинили

саме на нас. Будівництво дуже

серйозне та потужне, проте ком�

панія «НІБУЛОН» має кошти та

досвід у цій справі, адже це не

перший великий об'єкт, який

вони споруджують. Люди дуже

компетентні, грамотні, тому

працювати з ними було приєм�

но. Звісно, роботу доводилося

вести з ранку до вечора, й у ви�

хідні дні. Всі в нас працювали із

повною відповідальністю – і зва�

рювальники, і монтажники, і

кранівники.

Іван РИБАК, директор 
ТОВ «Газбудсервіс»:

– МИ виконували роботи із гази�

фікації комплексу. Враження від

будівництва – просто чудово – і

організація, і прекрасне ставлен�

ня до робітників, і якість робіт.

Звичайно, були труднощі,

тому що наша робота зовні, а

погода не сприяла – спочатку

були зливи, потім спека. 

Проте, коли бачиш ентузі�

азм інших, то й самому працю�

вати легше. Тут нікого не пот�

рібно було примушувати. 

І слід віддати належне ко�

манді «НІБУЛОНу» – налаго�

дити згуртовану працю тридця�

ти підрядників – це неабиякі

зусилля. Свою значну роль віді�

гравали й вчасні розрахунки.

Побільше б таких об'єктів та та�

ких замовників. 

Віктор БУЙНОВСЬКИЙ, 
голова правління 
ВАТ «Донбасатом�
енергомонтаж»:

– CЬОГОДНІ зрідка зустрінеш

таку інтенсивність робіт на будів�

ництві, такий високий темп. Як і

такого порядного замовника, як

«НІБУЛОН».

На об'єкті ми займалися бу�

дівництвом фундаментів під єм�

ності з зерном, металоконструк�

ціями верхніх завантажувальних

галерей, верхніми завантажуваль�

ними та нижніми вивантажу�

вальними транспортерами. 

Наша компанія брала участь

у будівництві Південноукраїнсь�

кої атомної станції, і здавалося,

що після того об'єкту нам вже

гори будуть «по плече». Однак я

мушу визнати, що після станції

було небагато таких об'єктів, які

б зводилися з таким напором, як

нібулонівський елеватор. Коле�

гами по будівництву задоволе�

ний – завдяки вдалій організації

майже не було накладок, непо�

розумінь.

Володимир ВИСОЦЬКИЙ, 
будівельно�монтажне 
ПП «Висотник», 
прораб будівництва:

– ПРОФІЛЬ роботи нашого під�

приємства – монтаж металокон�

струкцій. Практично від самого

початку ми працюємо з «НІБУ�

ЛОНом» – брали участь у будів�

ництві Миколаївського терміна�

лу. Потім будували елеватор у

Решетилівці на Полтавщині, у

Золотоноші на Черкащині. Те�

пер от у Кам'янці. Тому такі ро�

боти для нас вже звичні. Однак

було цікаво. Хочеться працюва�

ти ще.

На цьому об'єкті ми монту�

вали робочу вежу, сушарки, май�

данчики обслуговування під

них, верхні завантажувальні га�

лереї, галереї над ємностями, ав�

товивантаження, а також  стан�

цію із завантаження залізничних

вагонів. Такий обсяг робіт не ха�

рактерний навіть для Європи. Я

думаю, що ми впоралися десь

удвічі швидше. І це незважаючи

на велику кількість людей та ор�

ганізацій, які працювали поряд,

на природні умови. Усіх норма�

тивів та технологічних вимог ми

дотримувались, бо інакше не�

можливо. Думаю, об'єкт цілком

вийшов відмінний.

Сергій НАЗАРЕНКО, 
голова правління 
ЗАТ БФ «Житлобуд�НіКо»:

– НАША компанія давно спів�

працює з «НІБУЛОНом», вже

понад 6 років. Можна сказати,

що ми вже звикли їздити з ним

Україною і будувати. Починали

з портових споруд Перевалочно�

го терміналу, потім будували Ре�

шетилівський та Золотоніський

елеватори. Тепер відпрацювали у

Кам'янці. 

Ми виконуємо комплекс бе�

тонних робіт під основні техно�

логічні об'єкти – під силоси, но�

рійну вежу, сушарки, автомо�

більні розвантажувачі. 

Ми приходимо на будівниц�

тво першими, коли там іще бує�

раки і бур'яни, і маємо закласти

фундаменти під усе, забезпечити

подальшу роботу монтажників.

Ми навіть шуткуємо, що наш

труд надійно – бо фундамент

має бути надійним – закопаний

у землю, аж на 4,5 метри. І після

того, як об'єкт здається, уся

наша робота, яку видно, – 40

сантиметрів бетонної смуги. 

Тільки нами було укладено

бетону 4,5 тис. м3, піщано�гравій�

них сумішей близько 9 тис. м3,

використано арматури близько

340 т у стандартні – для Вадатур�

ського – терміни: за 3 місяці. На�

ших фахівців працювало близько

80 чоловік. Потрапили в сезон

дощів – довелося суттєво попла�

вати. Але роботою однак задово�

лені. І готові будувати ще.

ЯК БУДУВАЛИ

Іван ГАВЧУК, 

голова Хмельницької ОДА: 

– ХМЕЛЬНИЧЧИНА сьогодні –

це регіон зі значним природним,

промисловим, науковим та людсь�

ким потенціалом, розвиненим аг�

рарним сектором, широкими мо�

жливостями для розвитку як вну�

трішніх міжрегіональних, так зов�

нішніх міждержавних зв'язків. 

Тому невипадково область все

більше й більше привертає до себе

увагу вітчизняних та іноземних ін�

весторів. Одним із головних чин�

ників співпраці виконавчої гілки

влади з інвесторами є соціально

орієнтоване ведення останніми

господарської діяльності.

Від початку роботи «НІБУЛО�

Ну» в Хмельницькій області, зо�

крема, в Кам'янець�Подільському

районі, вже сьогодні відчувається

позитив. 

По�перше, розрахунки по

паям з населенням збільшилися

до 3 відсотків. 

По�друге, впроваджуються но�

вітні технології обробітку землі на

території Хмельниччини на понад

7 тис. га при постійній наявності

відповідної техніки. За перший же

рік роботи «НІБУЛОН» вийшов

на третє місце в районі  за надхо�

дженням платежів до місцевого

бюджету. В перспективі – відкрит�

тя хлібозаводу та підприємства з

переробки молока. 

Обнадійлива перспектива з

працевлаштуванням, заробітною

платнею більше 2,5 тис. грн. та

пакетом соціальних гарантій

з'явилася у більш як сотні жите�

лів району. У селі Кам'янка, де

практично завершено будівниц�

тво елеватора, потужність якого

розраховано на зберігання 66 тис.

тонн зерна, інвестори подбали

про благоустрій дороги, її освіт�

лення. Крім цього, в селі запра�

цює новий дитячий садок. Ба�

гатьом школам було надано допо�

могу.

І це лише початок співпраці,

яка в перспективі має стати більш

тісною та плідною.



Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ, 
генеральний директор 
ТОВ СП «НІБУЛОН»,
Герой України:

– ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ інве+

стор, зерновиробник і зернотрей+

дер ми маємо постійно підтвер+

джувати, що ми – найкращі в Ук+

раїні. У кожному з цих напрямів

ми наполегливо працюємо.

Хмельниччина – це благодат+

ний зерновий край, де живуть і

працюють прекрасні люди. Наша

компанія в 2007 році доволі стрім+

ко почала тут працювати. Сьогод+

ні маємо в обробітку в Хмель+

ницькій області близько 7 тис. га

землі. Я вдячний владі й людям –

а це понад 3 тисячі власників зе+

млі, які надали нам в оренду свої

паї – за їхню довіру. 

Наша співпраця в області є

доказом того, що влада й бізнес

партнери на ділі, а не в гаслах.

Завдяки спільним зусиллям усіх

гілок влади Хмельниччини – зо+

крема, голови ОДА Івана Карло+

вича Гавчука, голови Кам'янець+

Подільської РДА Ростислава Та+

расовича Яреми, сільського

голови Юрія Володимировича

Волощука і депутатів с.Кам’янка,

усіх дозвільних і контролюючих

організацій постав сьогодні наш

новий елеватор. Окрема подяка

усім фахівцям будівельних органі+

зацій – «Житлобуд+НіКо», «Ше+

фер+Україна», «Поділля Транс+

буд», «Донбасатоменергомон+

таж», «Газбудсервіс», «Висотник»,

ПП «Дрига» та багатьом іншим. Я

щасливий, що ми дотримали сло+

ва, і в максимально стислі термі+

ни – за 3 місяці – спільно побуду+

вали об'єкт світового рівня з до+

триманням усіх технологічних ви+

мог. Ми створили усю інфра+

структуру: водо+, електро+, газо+

постачання, проклали дорогу й

залізничну  колію. Було багато

проблем. Важкі погодні умови –

то зливи, то спека. Ми провели

колосальні  заходи з дезактивації

ґрунтів, адже будівництво велося

на місці колишнього складу сіль+

госпхімії. Також при проведенні

земельних робіт наштовхнулися

на велику партію снарядів часів

Великої Вітчизняної війни, і на

об'єкті добряче довелося попра+

цювати саперам – за це їм низь+

кий уклін. Я упевнений, що з та+

кою командою ми можемо буду+

вати об'єкти світового рівня у

будь+якій країні.

Україна віднедавна є членом

СОТ. Завдяки наявності високо+

технологічних зернозберігальних

комплексів наше зерно буде кон+

курентоспроможним на світовому

ринку. Тільки в поточному році

ТОВ СП «НІБУЛОН» освоїло на

будівництві елеваторів $40 млн.

Елеватор у Кам'янці є найдоско+

налішим: при його зведенні ми

врахували досвід будівництва по+

передніх комплексів і застосували

техніку та обладнання найвищого

світового рівня. Ми вірні своїм

традиціям – укомплектували ке+

рівні кадри своїми вихованцями,

організували на підприємстві 60

робочих місць. 

І я пишаюся тим, що наша

компанія допомагає сільгоспви+

робникам отримувати справедли+

ву ціну за вирощене збіжжя, отри+

мувати гідний рівень обслугову+

вання на елеваторах. А отже, сти+

мулюватиме їх вирощувати більш

якісне зерно і в такий спосіб адап+

туватися до вимог СОТ.

Артем ПЕРЖИНСЬКИЙ, 

директор філії «Смотрич»

Кам'янець�Подільського

елеватора ТОВ СП 

«НІБУЛОН»:

– ПЕРШЕ зерно наш комплекс

прийняв 13 липня 2008 року. Це

був озимий ячмінь, вирощений

на полях Кам'янець+Подільської

філії ТОВ СП «НІБУЛОН». 14

липня ми прийняли першу ма+

шину ріпаку від ПП «Кочубіїв+

ське».

Ріпак – це дуже специфічна

культура, і якщо чекати, поки він

висохне, то втрати будуть вели+

чезні. «НІБУЛОН» один із неба+

гатьох, хто здатен приймати рі+

пак вологістю 13,5+14% і доводи+

ти його завдяки обладнанню до

базових кондицій без втрати яко+

сті. Зараз, через дощі, приймаємо

навіть до 18%. 

Погодні  умови зараз не

сприяють збиранню врожаю, до

того ж у нас завершуються пу+

сконалагоджувальні роботи,

«відшліфовуються» виробничі

процеси. 

Тому зараз приймання зерно+

вих поступово збільшуємо. Ми

купуємо зерно й пропонуємо за

нього справедливу ціну. 

В регіоні становище складне.

Посівні площі великі й урожай

непоганий. А елеваторних по+

тужностей не вистачає, щоб упо+

ратися з такою кількістю. Тому

бажаючих продати ріпак дуже ба+

гато. На сьогодні ми готові суши+

ти на добу близько 1200 тонн при

вологості 13% і прийняти 33 тис.

тонн ріпаку. 

Під час будівництва елевато+

ра угоди з виробниками не укла+

далися, були тільки попередні

домовленості. За три дні роботи

ми уклали договори з 17 госпо+

дарствами нашого Кам'янець+

Подільського та сусідніх районів

Хмельницької та Тернопільської

областей.  

Я переконаний, що наш

Кам'янець+Подільський елеватор

є одним із найбільш високотех+

нологічних підприємств вітчиз+

няної зернової галузі. І хоча наш

колектив тільки укомплектову+

ється і здебільшого складається з

молоді – ми хочемо працювати.

І будемо працювати гідно компа+

нії «НІБУЛОН».  
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наповнює вежі першим урожаєм

Валентин ВОЛОСЕЦЬКИЙ,
директор ПП «Кочубіївське»:

– ТАК СТАЛОСЯ, що ми пер+

шими привезли свій ріпак на цей

елеватор. Інформацію, що «НІ+

БУЛОН» збирається будувати в

Кам'янці елеватор, я одним із

перших почув від Олексія Опа+

насовича в райдержадміністрації.

Побажав успіху, але, відверто ка+

жучи, не повірив, що вони вкла+

дуться в такі короткі терміни. 

Повідомлення про будівниц+

тво я відстежував, але вирішив

на власні очі подивитись, що там

відбувається, і в неділю заїхав.

Поспілкувався з директором, а у

понеділок 14 липня ми вже при+

везли свій ріпак. Умови цілком

влаштовують. Я навіть більше

скажу: ми неправильно зважили

свою машину, у нас вийшло на

400 кг менше. Однак на елевато+

рі нам заплатили по факту, і це

навіть трохи спантеличило. 

У нашому господарстві

близько 10 тис. га землі. Виро+

щуємо пшеницю, ячмінь, со+

няшник. Ріпаком займаємося 7

років. У цьому році збиратимемо

його з 1300 га і, думаю, увесь зда+

мо на «НІБУЛОН». Чому? Бо тут

найвигідніші умови. На наступ+

ний рік плануємо посіяти 3,5

тис. га, вже замовили насіння.

У нас завжди було величез+

ною проблемою, де подіти вро+

жай. Особливо зараз, коли йдуть

дощі, і зерно мокре, ніхто крім

«НІБУЛОНу» в наших краях не

здатний його висушити. Я радий,

що в Україні з'явився такий ком+

плекс – це дуже вдало й на часі.

Іван ГУДИМА, 
директор ПП «Глід»

– МИ працюємо вже понад 10

років, мали в обробітку близько

5 тис. га землі. Але це виявилося

дуже складно, тому землю ми

віддали і зосередилися на авто+

перевезеннях. Зерно здебільшо+

го відвозили на олієекстракційні

та комбікормові заводи. Іноді

добу стояли у чергах. Досвіду ро+

боти з «НІБУЛОНом» у нас не+

має. Але вже зараз можна завва+

жити, що відбувається тут все

швидко, це+перше. По+друге, в

тебе на очах робиться аналіз зер+

на, зважування і решта роботи, а

це викликає довіру. По+третє,

нам пропонують хорошу ціну. 

Та найголовніше, що крім

цього підприємства, через дощі,

наш ріпак зараз ніхто не врятує.

Справа в тім, що вологість зерна

13,5+18%, а молотити його треба,

бо увесь обсиплеться. А куди по+

діти такий вологий? Заводи

приймають до 9% вологості, бо

не здатні його просушити. І ще

– вони мають скласти партію мі+

німум у 200 тонн, щоб запустити

виробництво. Та це зробити про+

сто неможливо. Тому єдиний ви+

хід – елеватор у Кам'янці. В

принципі, нібулонівці могли б

скористатися ситуацією з доща+

ми і знизити закупівельну ціну,

але поки цього не зробили. Хо+

тілося б вірити, що й не зро+

блять.

Михайло ЖИЛА, 
заступник директора 
ТОВ «Оболонь Агро»

– НА Кам'янець+Подільський

елеватор приїхали для укладання

угоди з продажу озимого ріпаку.

Цією культурою ми займаємося

недавно, адже й саме підприєм+

ство було створене у 2005 році.

Основна культура – ячмінь для

виробництва пива. Спочатку рі+

пак нам був потрібен для сіво+

зміни, ми сіємо його пропорцій+

но до неї. Торік мали 4 тис. га зе+

млі, й під ріпаком було близько

600 га. У 2008 році вже маємо

17500 га землі в Хмельницькій

області, з них  1300 га – під  ріпа+

ком. Зараз урожайність хороша,

вологість останніми днями 9+

10%. Ріпак сіятимемо і надалі.

Щодо насіння, то ми поки що

шукаємо – є вітчизняні сорти та

зарубіжні гібриди.

Досвіду роботи з «НІБУЛО+

Ном» у нас немає. В цьому році

вже спробували возити на інші

приймальні підприємства, але

там утворюються великі черги.

Через дощі треба ріпак якнай+

швидше зібрати з поля, щоб

звільнити техніку під решту

культур. Поки що на «НІБУЛО+

Ні»  пропонують найвигідніші

умови. 

Віталій ГАЙ, директор 
ТОВ «Дари Поділля»:

– У НАС порівняно невелике

господарство – 1200 га землі в

обробітку. Маємо своє перероб+

не господарство: млин, крупо+

цех, олійницю. В структурі зер+

нових ріпак займає третину. Ви

знаєте, яка ситуація в нашій кра+

їні з цінами. Тому сіємо усього

потрошку.

Договір укладаємо, бо під+

приємство «НІБУЛОН» зареко+

мендувало себе з хорошого боку.

Вони поруч з нами орють землю

у Приворотті – мають хороші

врожаї, з людьми вчасно роз+

раховуються, обіцянки викону+

ють. Я слідкував за будівництвом

елеватора, зустрічався з директо+

ром Олексієм Вадатурським.

Спілкувався з керівниками ін+

ших господарств – хлопці задо+

волені, всі налаштовані працю+

вати й надалі. Тому ми уклали

угоду й одразу привезли ріпак.

Сюди здаватиму усе, що збере+

мо, дасть Бог, близько 150 тонн. 

Так само й син, що очолює

сусіднє господарство «Карельсь+

кий ключ». У нього і тваринниц+

тво, і рослинництво на 820 га зе+

млі. Ми вирішили, що кидатись

у пошуках чогось кращого не бу+

демо. Хочеться мати надійного

партнера, щоб те, що вирощує+

мо, мало справді гідну ціну.

ДЛЯ КОГО БУДУВАЛИ



Валерію Федоровичу, над
законодавчим розв'язан�

ням яких проблем працює нара�
зі очолюваний Вами підкомітет
та які плани виношуєте на на�
ступну сесію?
– Спектр законотворчої діяльно+

сті нашого підкомітету доволі ши+

рокий. Насамперед, пріоритетним

завданням підкомітету є законо+

творча робота, спрямована на від+

криття ринку сільськогосподарсь+

ких земель України і пов'язане з

цим законодавче врегулювання

відносин, які відбуваються на

ринку земель. Чинний протягом

багатьох років мораторій на відчу+

ження сільськогосподарської зе+

млі, безперечно потрібний на пер+

шому етапі, на сьогодні перетво+

рився в гальмо для розвитку агро+

промислової сфери економіки.

Відкриття ринку земель сільсько+

господарського призначення та

встановлення чітких «правил гри»

на цьому ринку – першочергове

завдання держави у сфері земель+

них відносин.

Крім того, потребують негай+

ного вирішення питання законо+

давчого врегулювання процесів,

пов'язаних із веденням державного

земельного кадастру, із встано+

вленням та зміною цільового

призначення земельних ділянок,

спрощення наявної системи офор+

млення права власності на земель+

ні ділянки, припинення пошире+

ної нині практики «дерибану» зе+

мель шляхом начебто безоплатно+

го надання їх у власність. Потре+

бують вирішення питання забез+

печення охорони та ефективного

використання земель лісового та

водного фондів. Проблем багато.

Порушення у сфері вста�
новлення та зміни цільо�

вого призначення земельних ді�
лянок вже стали притчею во
язицех. Очевидно, крім поши�
реної на місцях корупції, цьому
сприяють і законодавчі лазівки?

– Справді, статтею 19 Земельного

кодексу України у складі земель+

ного фонду держави виділено

дев'ять категорій. Встановлюючи

вказані категорії, законодавець

намагався обмежити коло дозво+

лених способів використання зе+

млі таким чином, щоб забезпечи+

ти оптимізацію землекористуван+

ня та недопущення використання

землі способами, які можуть зав+

дати шкоди її властивостям. Про+

те, на жаль, цієї мети на законо+

давчому рівні вдалось досягти

лише частково. 

По+перше, законодавцем не

було дано визначено поняття ці+

льового призначення земельної ді+

лянки. Що мається на увазі під

цим поняттям: категорія землі, на+

прямки використання землі чи пе+

релік конкретних способів її вико+

ристання? Наприклад, глава 5 Зе+

мельного кодексу України, яка має

назву: «Категорія земель сільсько+

господарського призначення»

включає в себе статті, кожна із

яких виділяє у складі земель

сільськогосподарського призна+

чення щонайменше шість напрям+

ків функціонального використан+

ня цих земель. Ці напрямки відріз+

няються один від іншого як за ко+

лом суб'єктів (наприклад, суб'єк+

том прав на землю для ведення

фермерського господарства може

бути або фермерське господарство

або фізична особа – фермер, а зе+

млі для ведення підсобного сільсь+

кого господарства можуть викори+

стовуватися лише несільськогос+

подарськими підприємствами,

установами, організаціями), так і

за переліком видів дозволеного ви+

користання землі (наприклад, пра+

вовий режим земель садівництва

передбачає можливість забудови,

тоді як для земель, призначених

під городництво, проведення забу+

дови законодавчо заборонено). 

Така ж ситуація простежується

у нормах Земельного кодексу Ук+

раїни, які регулюють правовий ре+

жим інших категорій землі (осо+

бливо це стосується земель про+

мисловості, транспорту, зв'язку,

енергетики, оборони та іншого

призначення). У зв'язку з цим по+

стає питання – чи є вказані на+

прями використання землі окре+

мими видами цільового призна+

чення земель у межах однієї кате+

горії, чи поняття цільового приз+

начення обмежується лише кате+

горією. 

І як ці норми застосову�
ються на практиці?

– З одного боку, практика зміни

цільового призначення в межах

однієї категорії за відповідними

проектами землеустрою дуже по+

ширена в Україні, а з другого –

думки на з цього приводу судів,

органів виконавчої влади та місце+

вого самоврядування, органів зе+

мельних ресурсів кардинально різ+

няться. Нерідко трапляються си+

туації неоднакового трактування

вказаної проблеми одним і тим са+

мим органом. Так, територіальні

органи Держкомзему дають пози+

тивні висновки державної експер+

тизи землевпорядної документації

щодо проектів відведення, які пе+

редбачають зміну цільового приз+

начення земельної ділянки в ме+

жах однієї категорії. Водночас, у

листі від 27 грудня 2006 року №

14+17+7/9942 центральний орган

виконавчої влади з питань земель+

них ресурсів стверджує, що зміна

напрямів використання земель+

них ділянок у межах однієї катего+

рії не є зміною цільового призна+

чення. 

З цим неможливо погодитися!

Кожен із законодавчо визначених

напрямів цільового використання

земель має свій особливий право+

вий статус, який у одному напрямі

надає землекористувачеві право

здійснювати такі дії, які в іншому

напрямі неможливі. Скажімо,

здійснення будівництва на землях

садівництва при категоричній

забороні здійснення таких дій на

землях для городництва. 

Потребує удосконалення по+

рядок зміни цільового призна+

чення земельних ділянок. На за+

конодавчому рівні питання зміни

цільового призначення земель+

них ділянок державної та кому+

нальної власності, по суті, обме+

жені лише нормою частини дру+

гої статті 20 Земельного кодексу

України, за якою така зміна про+

вадиться органами виконавчої

влади або органами місцевого

самоврядування, які приймають

рішення про передачу цих земель

у власність або надання у кори+

стування, вилучення (викуп) зе+

мель і затверджують проекти зе+

млеустрою або приймають рішен+

ня про створення об'єктів приро+

доохоронного та історико+куль+

турного призначення. 

Порядок зміни цільового

призначення державних та кому+

нальних земель до цього часу від+

сутній. 

Щодо земель приватної влас+

ності, то визначити порядок змі+

ни їх цільового призначення ча+

стиною третьою цієї статті дору+

чалося Кабінету Міністрів Украї+

ни. Проте якісно виконати вказа+

не доручення уряду не вдалося.

Замість визначення нормативно+

правовим актом чіткого переліку

випадків, у яких зміна цільового

призначення допустима, визна+

чення особливостей зміни цільо+

вого призначення кожної катего+

рії земель тощо, Кабінет Міні+

стрів обмежився лише встано+

вленням правила, за яким зміна

цільового призначення має здій+

снюватися за проектами землеу+

строю щодо відведення земель+

них ділянок, а також встановив

перелік органів, які мають пого+

джувати таку зміну. 

Проте навіть роль останніх

органів у процедурі прийняття рі+

шення щодо зміни цільового

призначення земельних ділянок

досі не визначено. Не визначено,

які матеріали мають надаватися

для здійснення ними аналізу

щодо можливості зміни правово+

го режиму земель, не встановлені

підстави прийняття ними пози+

тивного чи негативного рішення

стосовно такої зміни. Це призве+

ло до того, що вказане рішення

нині приймається у кожному

окремому випадку залежно від

думки чи ставлення кожного

окремого керівника відповідного

органу без урахування чинників,

які можуть впливати на навко+

лишнє середовище, соціально+

економічний розвиток регіону

тощо. В більшості випадків ці ор+

гани лише підписують складені

розробником проектів «шаблон+

ні» висновки (які в багатьох ви+

падках не узгоджуються з чинним

законодавством України і не мі+

стять будь+якої інформації, яка б

стосувалася положень проекту)

або безпідставно відмовляють у

погодженні. 

Всі є свідками, з одного боку,

безсистемного, неконтрольовано+

го переводу сільськогосподарсь+

ких та лісогосподарських земель

до категорій земель, які передба+

чають можливість забудови, а з

другого – надто ускладненої про+

цедури віднесення до останніх ма+

лопродуктивних та деградованих

земель.
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ
Валерій Бевзенко:

«Засідання комітету – не
ІНТЕРВ’Ю Ось і завершилася друга сесія Верховної Ради шостого скликання. Спостерігаючи за
роботою народних обранців, за ці півроку ми багато наслухалися про необхідність відкриття ринку
землі та припинення мораторію на відчуження сільгоспземель, про потребу в більш дієвих законах
тощо… Для когось усі ці теми були тільки піар�приводом, а для когось – це предмет щоденної
роботи. Як от для голови підкомітету з питань земельних відносин парламентського Комітету з
питань аграрної політики та земельних відносин Валерія Бевзенка, якого ми й попросили підбити
підсумки роботи цієї сесії.

Шановні читачі!

Наразі у вас розпочалась найвідповідальніша пора сезону – жнива,
коли немає жодної вільної хвилини ані на телевізор, ані на пресу.
Зважаючи на це, колектив «АГРОПРОФІ» у цей проміжок часу бере
кілька тижнів на відпочинок для себе. Тож, наступне число газети
№27(40) вийде з друку 15 серпня.
Попри всі можливі зовнішні чинники, щиро бажаємо вам щедрих
ужинків, урожаїв, за які переповнює гордість та самоповага!
Сподіваємось на очікувану зустріч з Вами після невеликої перерви. 

Колишні КСП можуть
розділити власність 
Мінагрополітики затвердило
Рекомендації щодо порядку
здійснення права спільної част�
кової власності власниками
майнових паїв колишніх колек�
тивних сільськогосподарських
підприємств. Про це йдеться у
відповідному наказі №315 від
20 травня ц.р. 
Згідно з рекомендаціями, упра�
вління майном, що перебуває у
спільній частковій власності
(далі с/ч власності) відповідно
до договору про порядок воло�
діння та користування майном,
здійснюється через загальні збо�
ри співвласників (далі збори).
За їх рішенням може бути про�
ведена інвентаризація та/або
оцінка майна, що перебуває у
с/ч власності. Результати є під�
ставою для перегляду вартості
часток, але не можуть бути під�
ставою для перегляду їх розміру.
Для забезпечення ведення
спільних справ співвласники
можуть обрати уповноважену
особу (фіз. або юрособа), з
якою укладається договір для
здійснення повноважень, що
підписується співвласниками,
які голосували за її обрання.
Уповноважена особа раз на пі�
вроку звітує про свою діяльність
перед зборами.
Для контролю за виконанням
уповноваженою особою
обов'язків збори можуть обрати
спостережну раду в кількості
трьох�п'яти осіб. Якщо співвлас�
ників більше 10, створення ради
є обов'язковим. 
Майно, що перебуває у с/ч
власності, може бути викори�
стане для провадження спільної
виробничої та іншої діяльності,
створення юрособи, передачі
його в управління, оренду
тощо. Рішення про це прийма�
ється зборами.
Співвласник, який хоче отрима�
ти в натурі належну йому частку
майна, що перебуває у с/ч
власності, подає уповноваженій
особі, а у разі її відсутності –
зборам співвласників відповід�
ну заяву.
Частка з майна виділяється спів�
власнику в натурі у розмірі, ек�
вівалентному вартості частки.
Для виділення спільної частки в
натурі співвласник може об'єд�
нати свою частку з частками ін�
ших співвласників, які виявили
бажання отримати їх у натурі.
Якщо виділення в натурі частки
неможливе, співвласник, який
виявив бажання отримати її в
натурі, має право на одержання
від інших співвласників мате�
ріальної, у тому числі грошової,
компенсації.



Як змінити цільове
призначення 
сільгоспземель
Законопроектом «Про внесення
змін до деяких законодавчих ак�
тів щодо зміни цільового при�
значення земельних ділянок»
№2028 від 11 липня ц.р. пропо�
нується внести зміни до Земель�
ного кодексу України, зокрема
доповнити Главу 4 «Склад та ці�
льове призначення земель Укра�
їни» Розділу ІІ «Землі України»
новою ст.20�1 «Зміна цільового
призначення сільськогосподар�
ських земель» з наведеним від�
повідним порядком зміни.
Крім того, народні депутати Ми�
кола Присяжнюк, Валерій Бев�
зенко та Євген Сігал та Іван Ки�
риленко пропонують також вне�
сти зміни до Кримінального і
Кримінально�процесуального
кодексів. Зокрема, доповнити
перелік злочинів проти власності
новим видом злочину – за неці�
льове використання земель сіль�
госппризначення, а також допов�
нити перелік службових злочинів
новим видом – за порушення
порядку зміни категорій та цільо�
вого використання земель с/г
призначення.

Новий акциз 
на тютюн?
Народні депутати Сергій Терьохін
та Дмитро Святаш пропонують
внести зміни до Закону України
«Про ставки акцизного збору на
тютюнові вироби». Відповідний
законопроект зареєстровано 10
липня ц.р. за №2570�д.
Основна мета законопроекту –
ефективніше використання ці�
нових і податкових заходів у
боротьбі з поширенням тютю�
нопаління, а саме:
– створення економічних умов
для підвищення цін на всі види
тютюнових виробів, які виро�
бляються чи імпортуються в Ук�
раїну та недопущення їх кон�
трабанди;
– збільшення надходжень до
бюджету від сплати акцизного
збору на тютюнові вироби.
Проектом запропоновано збіль�
шити всі компоненти акцизного
збору на всі сигарети, а саме:
ставки, встановлені у твердій
сумі із одиниці реалізованого то�
вару (продукції) – на 16 грн. (для
сигарет з фільтром) та на 7,5 грн.
( для сигарет без фільтру);
ставки, встановлені у процентах
до обороту з реалізації товару
(продукції)  на 3,5%;
мінімальне податкове зо�
бов'язання збільшити – на 22
грн.(для сигарет з фільтром) та
на 10 грн. ( для сигарет без
фільтру).

А що пропонує Ваш під�
комітет?

– У підготовленому за участю під+

комітету законопроекті про вне+

сення змін до деяких законодав+

чих актів щодо зміни цільового

призначення земельних ділянок

(№ 2028) ми передбачили можли+

вість поділу кожної з існуючих ка+

тегорій землі на декілька підкате+

горій, кожна з яких має в своєму

складі подібні за угіддями,

суб'єктним складом, правовим ре+

жимом земельні ділянки. Зміну

цільового призначення земельних

ділянок ми пропонуємо визначи+

ти як зміну її категорії та підкате+

горії. При цьому ми пропонуємо

визначити, що напрями викори+

стання земельних ділянок у межах

підкатегорії визначаються земле+

користувачем вільно (крім випад+

ків, коли договором оренди, емфі+

тевзису, суперфіцію було передба+

чено конкретний вид функціо+

нального використання землі). Та+

кий вихід із ситуації, з одного

боку, дасть додаткові можливості

юридичним та фізичним особам

для визначення найбільш ефек+

тивного використання належних

їм земель, а з іншого – сприятиме

охороні земель. Законопроектом

передбачено встановлення єдино+

го (як для державних та комуналь+

них земель, так і для земель при+

ватної власності) порядку зміни

цільового призначення земельних

ділянок, та визначається чіткий

перелік випадків, коли така зміна

може відбуватися. 

Запропоновано відмовитися

від зміни цільового призначення

земельних ділянок у всіх випадках

за проектами їх відведення, адже

суть вказаних проектів – виділен+

ня частини площі земної поверхні

в окрему земельну ділянку, а не

зміна її цільового призначення. У

зв'язку з цим передбачено розро+

блення нового виду документації

із землеустрою, розробка якого є

підставою для зміни цільового

призначення земельних ділянок –

проекту землеустрою щодо зміни

цільового призначення земельних

ділянок. Визначається також зміст

висновків органів, уповноважених

здійснювати погодження такого

проекту. Для запобігання викори+

станню процедури цільового

призначення як інструменту в різ+

них тіньових схемах, пропонуєть+

ся встановити можливість подаль+

шої зміни цільового призначення

земельної ділянки не раніше ніж

через 10 років після віднесення ді+

лянки до певної категорії, підка+

тегорії (крім зміни цільового

призначення земель, вилучених

(викуплених) для суспільних по+

треб або з мотивів суспільної

необхідності).

Що робить комітет, аби
покласти край зловжи�

ванням у сфері викупу землі для
суспільних потреб? Очевидно,
комусь вигідно, щоб ці землі й
надалі перебували в приватних
руках… 
– Це також проблема з проблем.

Адже чинний Земельний кодекс

лише передбачає випадки, коли

викуп земельних ділянок для сус+

пільних потреб та з мотивів сус+

пільної необхідності може мати

місце, але не визначає його про+

цедури. 

Треба прийняти окремий зако+

нодавчий акт, за допомогою яко+

го необхідно визначити правові,

організаційні та фінансові засади

регулювання суспільних відносин,

що виникають у процесі викупу

земельних ділянок, житлового бу+

динку, інших будівель, споруд,

насаджень, що розміщені на ній,

які перебувають у власності гро+

мадян або юридичних осіб із мо+

тивів суспільної необхідності.

Важливість цього питання

збільшується, зважаючи на прове+

дення в Україні фінальної части+

ни ЄВРО+2012. Наразі переважна

частина вільних від забудови зе+

мель, на яких необхідно будувати

об'єкти для вказаного чемпіонату,

розпайована і перебуває у приват+

ній власності. Конче необхідним

сьогодні є прийняття відповідно+

го закону, який передбачив би по+

рядок їх викупу. Закон із цього пи+

тання був прийнятий парламен+

том, але на нього Глава держави

наклав вето. На сьогодні комітет

урахував усі зауваження Прези+

дента, пропозиції інших суб'єктів

законодавчої ініціативи. Законо+

проект доопрацьований і поданий

до парламенту. 

Сподіваюся, що, незважаючи

на нестійку політичну ситуацію,

всі законопроекти, про які я ска+

зав, а також чимало інших, буде

розглянута Верховною Радою на

наступній сесії. 

На який результат очікує
Комітет від звітності го�

лови Держкомзему? І в чому го�
ловна мета проведення галузе�
вих засідань, окрім показових
посадових рокіровок?

– Ці засідання в жодному разі не

можна розглядати як засіб зведен+

ня політичних рахунків та усунен+

ня з посад «неугодних» комітету

керівників. Ні для кого давно вже

не є таємницею, що рівень норма+

тивного регулювання земельних

відносин та стан контролю за дот+

риманням законодавства в цій

сфері в нашій країні, м'яко кажу+

чи, не найкращий. Кількість по+

рушень прав громадян та юридич+

них осіб з боку центру державного

земельного кадастру та територі+

альних органів земельних ресурсів

зростає з року в рік. Корупція в

цій сфері зростає з кожним роком.

Крім того, якість поданих Кабіне+

том Міністрів законопроектів із

земельних питань (а їх готує саме

Держкомзем), на жаль, є досить

низькою, такою, що абсолютно не

відповідає місцю Держкомзему в

системі органів виконавчої влади

та ролі, яку повинен відігравати

цей орган в сьогоднішніх умовах.

Все це обумовлює потребу у

негайному втручанні. Не слід за+

бувати, що функція комітетів Вер+

ховної Ради не обмежується зако+

нопроектними роботами. Стаття
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Верховної Ради України» відно+

сить до відання комітетів також

контрольні функції, які, зокрема,

полягають у аналізі практики за+

стосування законодавчих  актів у

діяльності державних  органів, їх

посадових осіб з питань, віднесе+

них  до предметів відання коміте+

тів, підготовці та поданні відповід+

них висновків і рекомендацій на

розгляд Верховної Ради України.

Так що розгляд на засіданні комі+

тету інформації про діяльність

центрального органу виконавчої

влади з питань земельних ресурсів

– це не тільки право, а й обов'язок

комітету. Чого ми очікуємо від та+

ких засідань? Насамперед дієвої та

найголовніше – результативної

співпраці з Держкомземом, спіль+

ної роботи фахівців обох органів

над вирішенням питань врегулю+

вання земельних відносин та кон+

тролю за виконанням земельного

законодавства, а також швидкого

реагування на виявлені факти по+

рушення з боку органів земельних

ресурсів.

Яка нині доля законопро�
екту «Про ринок земель»

(№2143�1), рекомендованого
Комітетом до прийняття за ос�
нову? Коли він має потрапити
на сесійний розгляд? Які поло�
ження із законопроектів, пода�
них Кабміном та Іваном Зай�
цем, буде враховано в проекті
№2143�1?
– Законопроект чекає свої черги

бути розглянутим на пленарному

засіданні Верховної Ради.

Щодо положень двох законо+

проектів, то стосовно законопро+

екту Кабміну – майже всі корисні

його положення вже є у тексті за+

конопроекту, поданого групою на+

родних депутатів. Що ж до зако+

нопроекту пана Зайця – мушу зау+

важити, що запропонована Іва+

ном Олександровичем заборона

перебування у власності юридич+

них осіб сільськогосподарських

земель не тільки зашкодить аграр+

ному сектору економіки (адже пе+

реважна більшість сільськогоспо+

дарської продукції виробляється

сільськогосподарськими товари+

ствами з обмеженою відповідаль+

ністю, приватними сільськогоспо+

дарськими підприємствами, агро+

фірмами), а й дасть поштовх до

пошуку тіньових схем набуття у

власність землі цими структурами

(наприклад, з використанням під+

ставних фізичних осіб). Це поло+

ження підкомітет вважає неприй+

нятним. Проте, в разі підтримки

Верховною Радою законопроекту,

підготовленого групою народних

депутатів, всі інші корисні поло+

ження законопроекту пана Зайця

будуть включені до законопроек+

ту при підготовці його до другого

читання.

Яка на сьогодні ситуація
із нормативно�правовим

регулюванням порядку прове�
дення земельних аукціонів?
– Питання проведення аукціонів

наразі на законодавчому рівні не

врегульоване. Запропоноване Ка+

бінетом Міністрів України поло+

ження щодо надання Уряду права

встановлювати порядок проведен+

ня земельних торгів не було під+

тримано Президентом України.

Деякі органи місцевого самовря+

дування намагаються врегулювати

питання проведення земельних

аукціонів на місцевому рівні,

приймаючи відповідні положен+

ня, але вказані акти не є законни+

ми, адже частиною п'ятою статті
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чітко встановлено, що земельні

торги проводяться у порядку, вста+

новленому законом. Механізм

проведення земельних аукціонів

детально прописаний у підгото+

вленому членами підкомітету і

підтриманому комітетом законо+

проекті про ринок земель, але цей

законопроект має шанс бути

прийнятим в найкращому випад+

ку наприкінці року.

Підготувала Євгенія Руженцева
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Софія Багірова

ОСНОВНИМИ доповідачами ви+

ступили заступник завідувача від+

ділу аграрного, земельного та еко+

логічного права Інституту держави

і права НАН України Павло Ку�

линич та головний консультант

управління вивчення та узагаль+

нення судової практики Верховно+

го Суду України Ольга Бурлай.

Вона представила учасникам

семінару свіжі узагальнення судо+

вої практики ВСУ з питань само+

чинного будівництва (за березень+

квітень 2008 року), а пан Кулинич

докладно зупинився на аналізі но+

вел земельного законодавства. 

Чи не найбільший інтерес ви+

кликало питання реалізації права

земельного сервітуту та інших ви+

дів правової екзотики на практи+

ці, та оскільки цим питанням

«АГРОПРОФІ» присвятив цілу

низку публікацій, то зупинимося

на особливостях приватизації зе+

мель сільськогосподарського

призначення.

У процесі проведення протя+

гом 1992+2001 років земельної ре+

форми на селі близько 6,7 мільйо+

на українських селян отримали зе+

мельні частки (паї), таку статисти+

ку наводить Павло Кулинич. По+

няття «земельна частка (пай)» вве+

дене в законодавство України Ука+

зом Президента України від 10 ли+

стопада 1994 р. «Про невідкладні

заходи щодо прискорення земель+

ної реформи у сфері сільськогос+

подарського виробництва» та Ука+

зом Президента України від 8 сер+

пня 1995 р.  «Про порядок паю+

вання земель, переданих у колек+

тивну власність сільськогосподар+

ським підприємствам та організа+

ціям» і пов'язане з паюванням зе+

мель колективних сільськогоспо+

дарських земель як одного з го+

ловних напрямів земельної ре+

форми в Україні. 

Серед основних рис, яких на+

було паювання сільськогосподар+

ських земель з набуттям чинності

згаданими указами, доповідач ви+

ділив такі. По+перше, в указах

Президента України чітко визна+

чено, що при паюванні сільсько+

господарських земель КСП та ін+

ших сільськогосподарських під+

приємств право на земельну част+

ку (пай) мають тільки члени

сільськогосподарського підприєм+

ства, землі якого паюються. Пра+

цівники соціальної сфери села та

інші громадяни, що проживають у

сільській місцевості, такого права

не мають. По+друге, розмір зе+

мельної частки (паю) обчислював+

ся комісіями, утвореними сільсь+

когосподарськими підприємства+

ми з числа їх членів і затверджу+

вався районною державною адмі+

ністрацією. Розмір земельної част+

ки (паю) є єдиним (рівним) тільки

для членів сільськогосподарсько+

го підприємства, для якого він об+

числений. По+третє, обчислений

комісією господарства та затвер+

джений районною державною ад+

міністрацією розмір земельної

частки (паю) є постійним (незмін+

ним). Він може бути змінений

лише після скасування паювання

земель господарства й проведення

повторного паювання, а також

при уточненні списку членів гос+

подарства, що мають право на зе+

мельний пай. По+четверте, член

господарства, якому надана зе+

мельна частка (пай), отримував

також державний документ, що

посвідчує право на таку частку –

сертифікат на право на земельну

частку (пай). Більше того, в серти+

фікаті вказуються розмір частки в

умовних кадастрових гектарах та

вартість у грошовому виразі. По+

п'яте, особа, яка отримала серти+

фікат на право на земельну частку

(пай), має чітко визначене в ви+

щезазначених указах Президента

України право на розпорядження

нею шляхом продажу, дарування,

міни, застави, передачі у спадщи+

ну, а також шляхом виділення зе+

мельної частки (паю) у натурі у

вигляді земельної ділянки. 

Таким чином, земельна частка

(пай) становить умовну частку

сільськогосподарських земель,

розмір якої визначений як серед+

ній по господарству в умовних ка+

дастрових гектарах. На відміну від

земельної ділянки, яка має чітко

визначені межі та розмір у фізич+

них гектарах, місцезнаходження

та межі земельної частки (паю) є

невизначеними. Громадянин, яко+

му надана земельна частка (пай),

не знає точного місця її розташу+

вання на полях сільськогосподар+

ського підприємства.

Як зауважив пан Кулинич, но+

вим Земельним кодексом України

введено ще один вид земельної

частки (паю). Така частка надаєть+

ся громадянам не з земель колиш+

ніх колективних сільськогоспо+

дарських підприємств, а з земель

державних і комунальних сільсь+

когосподарських підприємств,

установ та організацій при їх при+

ватизації. Правовий режим зе+

мельної частки (паю), на яку ма+

ють право працівники державних і

комунальних сільськогосподарсь+

ких підприємств, установ та орга+

нізацій, істотно відрізняється від

правового режиму земельної част+

ки (паю), яку отримали члени ко+

лективних та інших сільськогос+

подарських підприємств, що во+

лоділи землею на праві колектив+

ної власності. 

По+перше, право на земельну

частку (пай), яку отримали члени

КСП, посвідчується виданим від

імені держави правоустановлюю+

чим документом – сертифікатом

на право на земельну частку (пай),

тоді як видача таких сертифікатів

громадянам, які отримують зе+

мельні частки (паї) із земель дер+

жавних і комунальних сільсько+

господарських підприємств, уста+

нов та організацій у зв'язку з їх

приватизацією, законодавством

не передбачена. 

По+друге, право на земельну

частку (пай), яку отримали члени

колективних сільськогосподарсь+

ких підприємств, є об'єктом рин+

кового обігу: воно може відчужу+

ватися на підставі цивільно+пра+

вових угод, які не заборонені

законом. А право на земельну

частку (пай), яку отримують пра+

цівники державних і комунальних

сільськогосподарських підпри+

ємств, установ та організацій, не є

об'єктом ринкового обігу. Це пра+

во набувається ними на досить ко+

роткий час (2+4 місяці), а саме на

період з моменту прийняття рі+

шення про виділення земельних

часток (паїв) до завершення зе+

млевпорядних робіт, необхідних

для виділення земельних часток

(паїв) в натурі у вигляді земельних

ділянок та видачі громадянам+

власникам цих ділянок державних

актів на право власності на землю. 

Саме тому отримання та реалі+

зація права на земельну частку

(пай) регулюються різними нор+

мами Земельного кодексу Украї+

ни. 

Правовий режим земельної

частки (паю), яку громадяни от+

римують у процесі приватизації

державних і комунальних сільсь+

когосподарських підприємств,

установ і організацій, визначений

ст. 25, тобто статтею, яка містить+

ся у основній частині Кодексу. 

А правовий режим земельної

частки (паю), які громадяни Укра+

їни отримали в результаті паюван+

ня земель, що були передані у ко+

лективну власність колективних

та деяких інших недержавних

сільськогосподарських підпри+

ємств, визначається нормами Ко+

дексу, які містяться в його Пере+

хідних положеннях (п.п. 8,9,15,+

17). Останнє обумовлено тим, що

практично всі колективні та інші

недержавні сільськогосподарські

підприємства – суб'єкти права ко+

лективної власності на землю в

результаті їх реформування протя+

гом 2000 року припинили свою

діяльність. Новий Земельний ко+

декс України не передбачає мо+

жливості надання земель у колек+

тивну власність, а отже, і паюван+

ня земель через механізм їх пере+

дачі у колективну власність. Фак+

тично, отримані в результаті паю+

вання колективних земель земель+

ні частки (паї) є своєрідним за+

лишком колишнього інституту

права колективної власності на зе+

млі сільськогосподарського приз+

начення. З виділенням у натурі

(на місцевості) останньої з таких

земельних часток (паїв) у вигляді

земельної ділянки – а саме цей

процес активно відбувається на

селі – відбудеться повне «очищен+

ня» земельного законодавства Ук+

раїни від інституту колективної

власності на землю. Що ж стосу+

ється земельних часток (паїв), от+

римуваних громадянами в процесі

приватизації державних і кому+

нальних сільськогосподарських

підприємств, установ і організа+

цій, то таке паювання земель

може відбуватися будь+коли, якщо

відповідний орган державної вла+

ди чи орган місцевого самовряду+

вання прийме рішення про прива+

тизацію відповідно державного чи

комунального сільськогосподар+

ського підприємства. 

У разі прийняття рішення про

приватизацію державного чи ко+

мунального сільськогосподарсь+

кого підприємства, землі, які пе+

ребувають у їх постійному кори+

стуванні, підлягають приватизації

шляхом безоплатної передачі у

власність працівникам цих під+

приємств, установ та організацій,

а також пенсіонерам з їх числа.

Кожний працівник чи пенсіонер

має право на отримання у приват+

ну власність земельної ділянки у

розмірі земельної частки (паю) бе+

зоплатно.  

Процес отримання у приватну

власність земельної ділянки із зе+

мель, що перебувають у постійно+

му користуванні державного чи

комунального підприємства, уста+

нови чи організації, починається

зі звернення їх працівників до від+

повідного органу виконавчої вла+

ди або органу місцевого самовря+

дування з клопотанням про пере+

дачу їм у власність земельних ді+

лянок. Таке клопотання може

бути прийняте на зборах трудово+

го колективу працівників, рішен+

ня яких оформляється протоко+

лом зборів. Рішення про привати+

зацію земель державних і кому+

нальних сільськогосподарських

підприємств, установ та організа+

цій приймають органи виконавчої

влади або органи місцевого самов+

рядування відповідно до їх повно+

важень за клопотанням працівни+

ків цих підприємств, установ та

організацій (ст. 118 ЗК).

Приватизації підлягають не всі

землі, які знаходяться у постійно+

му користуванні державних і ко+

мунальних сільськогосподарських

підприємств, установ та організа+

цій, а лише сільськогосподарські

угіддя, звертає увагу науковець.

Так, приватизації не підлягають

землі лісового та водного фондів,

що знаходяться у складі земель

державних і комунальних сільсь+

когосподарських підприємств,

установ та організацій. Крім цьо+

го, частина сільськогосподарських

угідь таких підприємств, установ

та організацій підлягає виділенню

у так званий резервний фонд,

який залишається у  державній чи

комунальній власності. Площа

сільськогосподарських угідь, які

можуть бути виділені у резервний

фонд земель, може становити до
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Літній «штаб» 
правників"земельників

• Партнер рубрики – ЮФ «AGA Partners» •

ПРАКТИКА 4�6 липня ц.р. в м. Ялта (АР Крим) Інформаційний центр
«Світогляд» провів семінар�тренінг «Земельні правовідносини, особливості
законодавчого регулювання та судова практика».

Земельний кодекс
України не передбачає
можливості надання
земель у колективну
власність, а отже, і
паювання земель через
механізм їх передачі у
колективну власність

Приватизації підлягають
не всі землі, які знахо�
дяться у постійному
користуванні державних
і комунальних агропід�
приємств, а лише
сільгоспугіддя



15  відсотків площі усіх сільсько+

господарських угідь, які були у

постійному користуванні відпо+

відних підприємств, установ та

організацій. Конкретний розмір

резервного фонду земель встано+

влюється відповідними органа+

ми виконавчої влади або органа+

ми місцевого самоврядування. 

Розмір земельної частки

(паю) працівників одного під+

приємства, установи та організа+

ції є однаковим. Він визначаєть+

ся шляхом поділу обчисленої для

приватизації площі сільськогос+

подарських угідь на кількість

працівників цих підприємств та

пенсіонерів з їх числа.

Землі сільськогосподарсько+

го призначення можуть привати+

зуватися також приватними

сільськогосподарськими юри+

дичними особами шляхом вику+

пу, якщо земельна ділянка пере+

буває у них у постійному кори+

стуванні, або шляхом придбання

землі у держави чи територіаль+

ної громади на основі договору

купівлі+продажу. До таких осіб

належать і фермерські господар+

ства. 

Крім цього, громадяни+чле+

ни фермерського господарства

також мають право на одержан+

ня безоплатно у власність із зе+

мель державної та комунальної

власності земельних ділянок в

розмірі земельної частки (паю).

Причому, право на отримання

безплатно у власність земельної

ділянки із зазначених земель має

кожен член фермерського госпо+

дарства, а не тільки голова гос+

подарства. Розмір земельної

частки (паю), на основі якого

визначається розмір земельної

ділянки, що передається без+

платно у власність членові фер+

мерського господарства, дорів+

нює розміру земельної частки

(паю), право на яку отримали

колишні члени розташованого в

межах відповідної ради сільсько+

господарського підприємства.

Однак, якщо член фермерського

господарства отримав право на

земельну частку (пай), будучи

членом сільськогосподарського

підприємства, землі якого паю+

валися, то він не має права на

безплатне отримання у власність

земельної ділянки як член фер+

мерського господарства. 

Також земельні ділянки

сільськогосподарського призна+

чення можуть приватизуватися

громадянами України для веден+

ня особистого селянського гос+

подарства та для садівництва.

Садівництво може вестися гро+

мадянами як у складі садівниць+

кого товариства, що є юридич+

ною особою (колективне садів+

ництво), так і індивідуально,

коли громадянин займається

цим видом діяльності окремо і

незалежно від інших громадян.

Земельні ділянки, які надаються

садівницьким товариствам для

ведення громадянами колектив+

ного садівництва, складаються з

двох частин: земель загального

користування та земель, які

власне використовуються для са+

дівництва й закріплюються за

громадянами+членами садів+

ницького товариства. Землі за+

гального користування садів+

ницького товариства передають+

ся (приватизуються) у власність

товариству як юридичній особі,

а земельні ділянки, закріплені за

його членами, приватизуються

останніми. Громадянин+член са+

дівницького товариства, якому

виділена земельна ділянка для

садівництва, має право на її без+

платну приватизацію за умови,

що її розмір не перевищує 0,12

гектара (ст.121) та що такий гро+

мадянин не отримав раніше зе+

мельну ділянку, призначену для

індивідуального чи колективно+

го садівництва, у приватну влас+

ність безплатно. Приватизація

земельної ділянки громадяни+

ном+членом садівницького това+

риства здійснюється без згоди на

те інших членів цього товариства

шляхом подання заяви до пра+

вління товариства або до відпо+

відного органу виконавчої влади

чи органу місцевого самовряду+

вання.
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* 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 11 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) 300,93 8,190 �0,538 8,308 �0,568 8,550 �0,553 8,780 �0,535 8,925 �0,520
KCBT Канзас Сіті (пшениця HRW) 313,42 8,530 �0,520 8,645 �0,478 8,860 �0,490 9,070 �0,500 9,140 �0,380
MGE Міннеаполіс (пшениця HRS) 360,45 9,810 �0,990 8,965 �0,415 9,098 �0,453 9,230 �0,460 9,310 �0,470
CBOT Чикаго (Кукурудза) 267,70 6,800 �0,660 6,910 �0,668 7,093 �0,678 7,268 �0,673 7,383 �0,653

Якщо член фермерського господарства отримав
право на земельну частку (пай) як член
сільськогосподарського підприємства, землі якого
паювалися, то він не має права на безоплатне
отримання у власність земельної ділянки як член
фермерського господарства

ЗА повідомленням агентства

Zawya, ОАЕ розглядають можли+

вість інвестицій в агропромислове

виробництво в Казахстані. За сло+

вами президента ОАЕ Шейха Ха+

ліфа Ель+Наєн, що перебуває з ві+

зитом у низці країн СНД, пріори+

тетним завданням ОАЕ є диверси+

фікація джерел постачань сіль+

госппродукції та створення спіль+

них проектів з виробництва зерна

в різних країнах світу. На сьогодні

ОАЕ імпортують більш як 85%

продовольства, яке споживають. 

Наразі вже відомо про запуск

одного з таких проектів – компа+

нія з ОАЕ Abu Dhabi Fund for De+

velopment інвестувала в придбан+

ня 40 тис. га сільгоспугідь на тери+

торії Судану для виробництва ку+

курудзи і люцерни. Крім того, з

неофіційних джерел відомо, що

компанія збирається запустити

аналогічні проекти в Сенегалі й

Узбекистані. 

Інша компанія з Еміратів –

Abraaj Capital – веде переговори з

урядом Пакистану про створення

спільного агропромислового про+

екту з виробництва пшениці.

ОАЕ інвестуватимуть в АПК Казахстану

У СВОЄМУ липневому звіті

USDA (Мінсільгосп США) підви+

щило прогноз світового вироб+

ництва пшениці в 2008/09 МР до

664 млн. тонн, що на 1,3 млн. тонн

перевищує червневу оцінку, а та+

кож на 53 млн. тонн більше, ніж

становило світове виробництво в

2007/08 МР. 

Основною причиною збіль+

шення прогнозу стало коригуван+

ня прогнозу в бік підвищення в

Австралії, ЄС+27 і США. При

цьому було знижено оцінку ви+

робництва пшениці в Ірані (на

0,2 млн. тонн). Експерти USDA

також збільшили прогноз світо+

вого імпорту пшениці за рахунок

збільшення прогнозу обсягів ім+

порту Іраном і Південною Коре+

єю (на 0,2 і 0,5 млн. тонн відпо+

відно). 

Прогноз світового експорту

також було збільшено – за раху+

нок підвищення прогнозу експор+

ту пшениці з України і Казахстану

(на 1 млн. тонн).

Підвищено прогноз світового виробництва пшениці

ЗА ДАНИМИ US Wheat Associ+

ation, в 2007/08 МР США експор+

тували найбільший за останні 15

сезонів обсяг пшениці – 27,2 млн.

тонн. Таким чином, не дивлячись

на відчутне зростання внутріш+

нього споживання, на частку аме+

риканської пшениці припало

близько третини всього обсягу

світового експорту цього зерна. 

Основними причинами, які

сприяли зміцненню позицій аме+

риканської пшениці на світовому

ринку, були як природні (досить

низький урожай в ЄС і Австралії),

так і політичні чинники (введен+

ня обмежень на експорт зерна

країнами Причорноморського ре+

гіону). 

Основними імпортерами аме+

риканської твердої пшениці в ми+

нулому сезоні стали Бразилія, Ін+

донезія, Йемен, Японія та Ірак.

При цьому Марокко збільшило

закупівлі американської твердої

пшениці більш ніж у 4 рази порів+

няно з 2006/07 МР – до 500 тис.

тонн. Крім того, Алжир, який не

купував американську тверду

пшеницю протягом трьох років, у

2007/08 МР імпортував 770 тис.

тонн цього зерна. 

Основним покупцем м'якої

пшениці став Єгипет, збільшили

обсяги закупівлі цього зерна Ту+

реччина і ЄС.

Експорт пшениці з США – найбільший за 15 років



ЗЕРНОВИЙ клин Миронів+

ського району під урожай 2008

року в сільськогосподарських

підприємствах включаючи фер+

мерські господарства становить

30266 га.

З них площі під ранньою гру+

пою зернових культур становили

20572 га. Зокрема під озимими –

10905 га, що на 2209 га більше,

ніж у минулому році. 

Порівняно з минулим роком

зросли також площі посіву пізніх

зернових культур – на 1264 га,

зокрема площі посіву кукурудзи

на зерно збільшились на 2087 га.

У цілому площа під пізніми зер+

новими становить 9694 га.

Як і в цілому по Україні, у ра+

йоні збільшилися посівні площі

під ріпаком – у цьому році вони

становили 4501 га, що на 1228 га

більше, ніж у минулому році.

Сільськогосподарські під+

приємства швидко реагують на

зміну цін на ринку сільськогос+

подарської продукції, тому знач+

но зросли площі посіву такої

олійної культури, як соняшник.

Так, якщо в попередні роки його

висівалось близько 1300 га, то в

цьому році посіяно 2543 га, що

на 1182 га більше ніж минулого

року. Площі посіву сої залиша+

ються стабільними. У цьому році

цієї культури посіяно на площі

6391 га, що на 150 га більше ніж

в минулому році. 

За даними районного відділу

статистики в сільськогосподар+

ських підприємствах Миро+

нівщини налічується 118 оди+

ниць зернозбиральних комбай+

нів, але в жнивах братиме участь

лише 105 комбайнів, решта вра+

ховується як майном. 

Комбайновий парк госпо+

дарств дуже зношений та поно+

влюється дуже повільно. Так, за

минулий рік у район поступило

три комбайни, з них новий тіль+

ки один ДОН+1500, придбаний

ДПДГ «Еліта». 

У цьому році  планується

придбати три нові комбайни

«Домінатор» у СТОВ «Агросвіт»

та один комбайн «Вектор» у ФГ

«Лещенка».

Станом на 10 червня із наяв+

них в господарствах 77 зерносхо+

вищ загальною місткістю 64,5

тис. тонн, підготовлено 47 за+

гальною місткістю  39 тис. тонн,

у тому числі насіннєвих комор –

23 загальною місткістю  9,5 тис.

тонн із 36 наявних місткістю

15,7 тис. тонн. Підготовлено до

жнив також 28 критих токів мі+

сткістю 99,4 тис. тонн та від+

критих майданчиків для тимча+

сового зберігання зерна, площею

219,6 тис. м2.
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Директор СТОВ «Господар» Микола ГНІДЕНКО та керівник управління АПР
Миронівської РДА Василь НІКІФОРОВ на ріпаковому полі господарства

ВИСОКИЙ, худорлявий і відкри+

тий Микола Миколайович – ди+

ректор господарства – привітно

посміхається. Вирощувати сою

він почав ще 9 років тому, одним

із перших у Київській області.

Менше 200 га ніколи не сіяв, а

врожайність зазвичай отримував

на рівні 30 ц/га – чи не найбіль+

шу в Миронівському районі. 

От справді, як човна назвете,

так він і попливе. СТОВ «Госпо+

дар» на чолі з Миколою Гніден+

ком хазяйнує на 900 га землі, тра+

диційно вирощує пшеницю, яч+

мінь, сою, кукурудзу, віднедавна

– ріпак. Але скрізь намагаються

тутешні працівники, яких усього

25 чоловік, застосувати щось «ці+

кавеньке», бо такий має бути ці+

кавий сенс життя. Частково це

пояснюється тим, що за віком ко+

лектив молодий: в основному від

23 до 45 років. Однак, судячи зі

спілкування з людьми, оптимізму

і зацікавленості в житті й в робо+

ті додає саме пан Микола.

– ХОЧУ спробувати посіяти 10 га

сої ранньостиглої сорту Аннушка

вітчизняної селекції та ще 10 га

проса – по ріпаку, – ділиться

задумами директор «Господаря».

– Цей сорт сої достигає на три

тижні раніше за звичайні, то мені

цікаво, чи вдасться отримати з

одного поля два врожаї за сезон?

Звичайно, якщо буде волога в

ґрунті. 

Ріпак почали молотити в цьо+

му році трохи раніше, не чекаючи

базової вологості у 7,2%. Якщо

зараз зерно з нашими 10+12% зі+

брати і просушити, то при мо+

жливій врожайності близько 30

ц/га після сушіння матимемо 25+

27 ц/га в заліковій вазі. Звичайно,

витрати на сушіння. Ми ріпак сі+

ємо третій рік. Перший був проб+

ний. А торік ми чекали, поки він

належним чином висохне, в під+

сумку – з 20 ц/га на початку зби+

рання до фінішу дійшли лише із

7 ц/га. Шкода.

З реалізацією проблем немає,

бо Миронівський ХПП забирає

зараз ріпак по 2900 грн/т.

Соняшник давно вирощуємо,

маємо власну олійницю. Позато+

рік дизпаливо було дороге, то ми

Аграрний паспорт регіону
Миронівський район на Київщині

Для первинної очистки

зерна, що надходитиме від

комбайнів, у господарствах

підготовлено до роботи 24

зерноочисних комплекси, а

також 46 напольних пересув+

них зерноочисних машин.

Для переміщення та наванта+

жування зерна підготовлено

79 зернонавантажувачів. 

В цілому на літній період

господарствам необхідно за+

купити дизельного пального

на суму 8 млн. 530,5 тисяч

гривень та бензину на 2 млн.

931 тисяча гривень.

ЗЕМЕЛЬНИЙ фонд
Миронівського райо�
ну становить 90,424
тис. га, в тому числі
72,3 тис. га сільсько�
господарські угіддя.
Орна земля складає
62,6 тис. га. Багато�
річні насадження –
913 га, в т.ч. сади –
710 га, пасовища –
7152 га, сінокоси –

1687,7 га. Із загальної
площі угідь 1600 га –
зрошувані землі. Ро�
зорюваність складає
70% до загальної
площі району. Площа
лісів та лісонасаджень
понад 10 тис.га. 
Ґрунти в районі пере�
важно чорноземи, ти�
пові мало гумусні та
слабо гумусні  на ле�

сових породах (біля
80%).
Клімат району помір�
но�континентальний,
м'який, вологий, з те�
плим тривалим літом,
сухою теплою осінню
та нестійкими мороза�
ми зимою і весною.
В районі нараховуєть�
ся 45 населених пунк�
тів, 19 населених пунк�

тів віднесені до зони
посиленого радіоло�
гічного контролю.
Чисельність населення
району складає 40,5
тис. чол., в тому числі:
в сільській місцевості
проживає 27,1 тис. чо�
ловік, в місті Миронів�
ка – 13,4 тис. чоловік.

ДОВІДКА

За даними офіційного веб�сайту
Київської ОДА

За даними управління агропромислового 
розвитку Миронівської райдержадміністрації

Уряд затвердив Концепцію

державної регіональної по�

літики. Про це заявив міністр
регіонального розвитку та бу�
дівництва Василь Куйбіда.
Він зазначив, що концепцією
передбачено саморозвиток ре�
гіонів, що в свою чергу вимагає
передачу на рівень регіональної
влади відповідних завдань,
повноважень і ресурсів. «Це оз�
начає, що має відбутися глибо�
ка децентралізація влади, і
значна частина повноважень
мусить бути передана на рівень
місцевого самоврядування», –
підкреслив міністр. 
Також він повідомив, що разом
з цією концепцією було запро�
поновано й концепцію реформи
місцевого самоврядування в
Україні, яку планується незаба�
ром внести на розгляд Кабінету
Міністрів.
Окрім того, зі слів Василя Куйбі�
ди, паралельно було підгото�
влено законопроект «Про заса�
ди державної регіональної по�
літики».

* * *
У Житомирській області

розроблено Програму від�

новлення та догляду за

внутрішньогосподарською

меліоративною мережею,

переданою у спільну влас�

ність територіальних гро�

мад сіл і селищ районів

Житомирської області на

2009�2011 рр.

Як зазначено у відповідному
розпорядженні голови Жито�
мирської облдержадміністрації
Юрія Забели, виконання про�
грами дасть змогу ефективно
використовувати осушені землі,
які займають 27% від загальної
кількості сільськогосподарських
угідь області. 
Головними завданнями програ�
ми є очищення внутрішньогос�
подарської мережі каналів від
замулення; вирубування чагар�
ників; ремонт гідротехнічних
споруд. Загальний обсяг фінан�
сових ресурсів, необхідних для
здійснення програми – 6295,5
тис. грн.
Довідково: на Житомирщині
осушено 425,4 тис. га перезво�
ложених земель, з них гончар�
ним дренажем 297,0 тис. га. Із
цієї площі на 189,0 тис. га за�
безпечується двобічне регулю�
вання водного режиму. Балан�
сова вартість меліоративних
фондів становить 1,3 млрд. грн.

* * *
Держуправління екології

Закарпатської області по�

годило ліміти на збирання

чорниці в районах області. 

Так, у Міжгірському районі ліміт
становить 440 тонн, у Велико�
березнянському – 360 тонн,
209 – у Свалявському та 113
тонн – у Рахівському.
Усього на території області до�
зволено зібрати не більше 1 847
тонн чорниці. За перевищення
такого нормативу передбачаєть�
ся адміністративне стягнення.



Сторінки підготував Артем Житков
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ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

переобладнали два трактори Т150

і МТЗ на олію. Як інженер+меха+

нік мушу сказати, що нічого

надзвичайного в цьому немає, та

й особливо складним таке пере+

обладнання назвати не можна.

Запуск двигуна, зрозуміло, відбу+

вається на дизпаливі, потім пере+

микається кнопка живлення, і

олія залюбки підтримує подальшу

роботу трактора. До речі, витрати

олії менші за дизель, та й вихлоп

пахне смаженою картоплею. 

Технічний парк – наша гор+

дість. Хоча на сьогодні не виста+

чає саме сучасної високопродук+

тивної. Міняємо потрошку. У

минулому році  придбали в

кредит зернозбиральний ком+

байн «Масей Фергюссон» 7244

Activa в компанії АМАКО й от+

римуємо від держави компенса+

цію по кредиту. За рахунок того,

що збирати ріпак почали раніше,

залучили ще один комбайн із

сусіднього господарства. Отже,

наші всі надії на трьох «інозем+

ців» і одну вітчизняну «Ниву». 

Урожай у цьому році очікує+

мо непоганий. Головне – щоб

природа наостанок не внесла

свої корективи. 

Щодо тваринництва. Свиней

у нас небагато – усього 400 голів.

Для їхнього утримання облаш+

тували колишню ферму ВРХ,

лише дещо переобладнали з міні+

мальними витратами коштів.

Свиней використовуємо для вну+

трішніх потреб, маленьких поро+

сят реалізуємо приватному сек+

тору для відгодівлі. Непогано ви+

ходить. 

Кілька років тому придбали

пару в'єтнамських чорних сви+

ней. Схрестили їх з нашими, то

м'ясо вийшло дуже смачним,

трохи солодкуватим і не таким

жирним. 

Птахоферма у нас також не+

велика: кури, качки. Перепілок

тримаємо. Почали розводити це+

сарок – завезли племінне стадо.

Інкубатори зробили власноруч,

тому проблем з відтворенням по+

голів’я птиці немає.

Є зариблений ставок – дзер+

кало води на 12 гектарів. Ми

обладнали місця для риболовлі,

поставили три будиночки для

відпочинку. Приїздіть, відпочи+

вайте. Єдина умова – поводьтеся

по+людськи, тоді всі будуть задо+

волені.

Жити і працювати
має бути цікаво
ЗДОБУТКИ Хіба не цікаво змусити трактори працювати на соняшниковій
та соєвій олії? Або власноруч змайструвати інкубатори?
Проекспериментувати, чи вдасться отримати другий за сезон врожай – сої
та проса, якщо днями посіяти їх по ріпаку (звісно, за наявності вологи)?

Комбайн MF 7244 на збиранні ріпаку: хвилина відпочинку під час жнив

Для власних портеб у «Господарі» тримають 400 свиней

Пташине потомство 
«власного виробництва»

Насіння для високої віддачі
Нині ріпакове насіння належить до найкращих валютообмін�
них продуктів сільського господарства. Переконливими аргу�
ментами на користь розширення посівів ріпаку є зростаючий
ринковий попит, висока економічна віддача коштів, вкладе�
них у виробництво. Зокрема, затрати на вирощування при
очікуванній врожайності 5 т/га і виході товарного насіння 4,3
т/га становлять 4540 грн./га, тоді як виручка від реалізації
доходить до 12900 грн., а чистий прибуток – 8360 грн. Рента�
бельність виробництва складе 184%.
Селекціонери Івано�Франківського інституту агропромисло�
вого виробництва УААН створили ряд безерукових і низько�
глюкозинолатних сортів озимого ріпаку, серед них Тисме�
ницький, Свєта, Дангал, Дембо, Черемош, Дема. Вони мають
істотні переваги перед іншими сортами:
– за оптимальних умов вирощування формують біологічний
урожай насіння в межах 60�100 ц/га. Надійним фактором пі�
двищення врожайності є інтенсивна технологія;
– у насінні міститься 44�48% олії, яка має широке застос�
ування в народному господарстві;
– рослини озимого ріпаку витримують морози до 25�30°С, а
при сніговому покриві �35�40°С;
– безрешітна система «Сад» з високою точністю виділяє на�
сіння ріпаку з середньої частини стручка;
– за рахунок поліпшення якості посівного матеріалу врожай�
ність ріпаку зростає на 30�35%;
– до протруйника «Круізер OSR» при обробці насіння до�
дають біостимулятори росту рослин;
– оброблене  препаратом «Круізер OSR» насіння дає можли�
вість не проводити обприскування проти шкідників і хвороб у
ранній період розвитку.
Вартість посівного матеріалу:
– елітне насіння: необроблене – 125 грн./кг, оброблене пре�
паратом «Круізер OSR» – 150 грн./кг;
– насіння першої репродукції: необроблене – 15 грн./кг, об�
роблене препаратом «Круізер OSR» – 46 грн./кг. 

Уточнено обсяги палива
Уряд України уточнив обcяги нафтопродуктів, які в липні�

листопаді цього року будуть поставлені аграріям для про�

ведення збиральних робіт. Відповідне розпорядження КМУ

№954�р від 16 липня 2008 р. підписала прем'єр�міністр Ук�

раїни Юлія Тимошенко. 

Згідно з прийнятими змінами, обсяг постачань дизельного пали�
ва знижено з 100 до 82 тис. тонн, бензину – з 100 до 74 тис. тонн. 
Зазначені обсяги палива будуть поставлені в регіони в період з
липня до листопада поточного року пропорційно до розмірів
посівних площ. 
Постачання палива аграріям здійснюватиме дочірня компанія
«Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». 
Ціни на дизпаливо і бензин, що постачаються аграріям, встано�
влюватимуться з урахуванням собівартості виробництва, збері�
гання, транспортування й рівня загальної рентабельності для їх
виробників і операторів, який не повинен перевищувати 10%.
Пояснюючи це  рішення уряду, міністр аграрної політики Юрій
Мельник зазначив, що такі показники обумовлені обсягами
палива, яке може виробити Шебелинський нафтопереробний
завод.

Витрати на шкідників 
компенсуємо з бюджету
Мінагрополітики затвердило типові документи для частко�

вої оплати витрат за рахунок використання коштів, перед�

бачених у державному бюджеті для проведення заходів

щодо боротьби зі шкідниками та хворобами сільськогоспо�

дарських рослин. 

Як зазначено в наказі МінАП №316 від 20 травня ц.р. для частко�
вої оплати витрат затверджено такі типові форми: заявки на ви�
конання робіт із боротьби зі шкідливими організмами, передба�
чених відповідно до прогнозованого у поточному році обсягу їх
розвитку та поширення; акта обстеження сільськогосподарських
угідь на заселеність шкідниками та ураженість хворобами
сільськогосподарських рослин; заявки на придбання біологіч�
них засобів захисту рослин; акта виконання робіт із боротьби з
шкідливими організмами та форма акта виконання робіт із за�
стосуванням біологічних засобів захисту рослин.



ВАТ «Мелітопольський оліє�

екстракційний завод» (За�
порізька обл.) отримав у ОTP
Банк (м.Київ) кредитну лінію на
100 млн. грн строком на 3 роки,
йдеться в повідомленні заводу
в системі розкриття інформації
Держкомісії з цінних паперів і
фондового ринку (ДКЦПФР). 
Процентна ставка за кредитом
становить 17% річних. 
За даними ДКЦПФР, найбіль�
шими акціонерами Меліто�
польського олієекстракційного
заводу є три фізособи, які воло�
діють, відповідно, 21,5%, 21,3%
і 21,4% акцій. 
У 2007 році підприємство збіль�
шило чистий дохід від реалізації
на 47,5% – до 143,746 млн. грн.
Чистий прибуток за минулий рік
становив 10,896 млн. грн, що в
3,3 рази більше, ніж у 2006 році.

* * *
ЗАТ «Зернопродукт МХП»

(Київська обл.), що спеціалізу�
ється на вирощуванні сільсько�
господарських культур, прид�
бало 73,34% акцій ВАТ «Рай�
агрохім» (Вінницька обл.). Про
це йдеться в оголошенні ВАТ
«Райагрохім» в системі розкрит�
тя інформації Держкомісії з цін�
них паперів і фондового ринку. 
ВАТ «Райагрохім», зокрема,
спеціалізується на наданні сіль�
госпвиробникам послуг з вне�
сення мінеральних добрив, хі�
мічного й біологічного захисту
рослин наземними машинами,
сільгоспавіацією, постачає засо�
би хімізації. 
ТОВ «Зернопродукт», що вхо�
дить до складу ВАТ «Миронів�
ський хлібопродукт», було ре�
організоване в ЗАТ «Зернопро�
дукт МХП» у 2007 р. 

* * *
ТОВ «Корпорація «Шляхові

ремонтні технології» (с.Зу�
бра, Львівська обл.) отримало
дозвіл Антимонопольного комі�
тету України на придбання част�
ки в статутному фонді ТОВ
«Птахофабрика «Давидівська»
(с. Давидів, Львівська обл.).
Про це 11 липня повідомила
прес�служба АМКУ. У повідо�
мленні наголошено, що вказане
придбання забезпечить покуп�
цеві перевищення 50% голосів
в найвищому органі управління
емітента.

СКІЛЬКИ ви зможете назвати

фруктів або варіантів їх поєднан+

ня, щоб можна було задовольни+

ти смак пересічного громадяни+

на? Зазвичай, не більше двох+

трьох десятків. ТОВ «Тотал» про+

понує їх, ви тільки вдумайтеся,

понад дві з половиною сотні, ви+

готовлених за власною рецепту+

рою з дотриманням усіх найсуво+

ріших технологічних вимог. Інак+

ше й бути не може. 

Виробляти  натуральні плодо+

во+ягідні та смакові наповнювачі

ТОВ «Тотал» почало понад сім

років тому, і за цей час продукція

підприємства набула широкої по+

пулярності не лише в Україні, але

й у країнах СНД. Політика ком+

панії від моменту заснування

спрямована на постійний розви+

ток, тому в 2005 році було ухвале+

но рішення про будівництво но+

вого підприємства, яке б відпові+

дало рівню сучасного світового

виробництва. Так, частково за ра+

хунок власних коштів, а частко+

во із залученням кредитних ре+

сурсів, у квітні 2007 року в Дні+

пропетровську почало працюва+

ти саме таке виробництво.

Головна увага приділяється

якості продукції. Тому лаборато+

рія з найсучаснішим обладнан+

ням контролює якість сировини,

що надходить на переробку. Та й

цим справа не закінчується: щоб

уникнути будь+яких несподіва+

нок, кожна ягідка у повному ро+

зумінні проходить крізь руки пе+

ревіряючих. І, ясна річ, прохо+

дить лабораторний контроль вже

готової продукції. Наразі отри+

мання сетрифікату ISO+9001 пе+

ребуває на завершальній стадії, і

починається початковий етап от+

римання сертифікату HASP. 

Фруктово+ягідні наповнюва+

чі широко застосовуються в мо+

лочній промисловості при виго+

товленні йогуртів, сирків та де+

сертів, кремів, пудингів, морози+

ва, тортів, суфле, комбінованих

молочних продуктів, кондитер+

ських виробів, дресингів (соуси,

кетчупи) тощо. Продукти з вико+

ристанням наповнювачів збері+

гають основний смак вихідного

продукту та його аромат, і в них

відчуваються шматочки фруктів.

Для виготовлення наповню+

вачів використовуються свіжі

або заморожені фрукти та ягоди.

Високоякісну ягідну сировину

використовують здебільшого

глибокої заморозки польського

виробництва, хоча певна частка

припадає і на вітчизняний то+

вар. Банани, апельсини потра+

пляють сюди у свіжому вигляді.

Усі технологічні процеси – роз+

морожування, варіння та змішу+

вання інгредієнтів – позбавлені

ручного втручання, що забезпе+

чує бактеріологічну безпеку ви+

готовленої продукції. Вакуумні

випарювальні установки дають

змогу максимально зберегти

смак та колір фруктів. У се+

редньому вміст фруктової маси

у продукції коливається від 35

до 45%. 

Оптимальним практично для

усієї гами молочних продуктів є

згущений продукт,  який при

цьому не дуже желований. Для

цього використовуються спе+

ціальні пектини, які  забезпечу+

ють збереження структури ки+

сломолочних продуктів та не ви+

кликають «розрідження» сирних

виробів.  Залежно від вимог за+

мовника, фрукти у наповнюва+

чах можуть бути у вигляді вели+

ких або цілих фрагментів, а та+

кож у міксованому вигляді. 

Фруктово+ягідні наповнювачі

для кондитерських виробів спе+

ціально розроблені під певний

вид продукції або технологію.

Вони розроблені для застосуван+

ня як прошарків – використову+

ються в тортах, рулетах, булочках

та вафельних виробах. Напри+

клад, для виробів з пісочного або

бісквітного тіста ідеально підхо+

дять наповнювачі без ефекту роз+

шарування і без проникнення во+

логи в прилеглі шари. 

Щодоби тут виготовляється

до 20 тонн продукції. Виробничі

ж потужності розраховані на 30

щодоби і близько 800 на місяць.

Пакується продукція у поліети+

ленові відра та асептичні мішки

й може зберігатися від 3 до 6 мі+

сяців при температурі від 0°С до

+10°С. Основу колективу склада+

ють молоді фахівці, які за раху+

нок підприємства постійно пі+

двищують свою кваліфікацію і

продовжують фахове навчання. 

На високу якість та популяр+

ність продукції торгової марки

«ЕММІ» вказує участь у вітчиз+

няних та міжнародних конкур+

сах і безліч нагород, отриманих

на них. 

Так, у цьому році в професій+

ному конкурсі «Солодкий трі+

умф», що проходить в рамках

щорічної міжнародної спеціалі+

зованої виставки «SWEETS Uk+

raine/ЛАСОЩI» чотири плодо+

во+ягідні наповнювачі ТОВ «То+

тал» – отримали Гран+Прі. В но+

мінації «Тріумф якості» виграли

наповнювачі «Вишневий» для

кондитерської промисловості  та

«Шоколадний» – для морозива

та прикрашання тортів. Це, звіс+

но, достойна оцінка, проте не

перша і, з урахуванням постійно+

го розвитку підприємства, дале+

ко не остання. 

Артем Житков
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Головне те, що всередині, 
або «Начинка стоит выделки»
ХАРЧОПРОМ Саме через начинку або глазур ми зазвичай вибираємо
пиріжки чи морозиво. І привабливішими стають такі, де ця начинка
смачніша й де її найбільше. Тому продукція дніпропетровського ТОВ «Тотал»
– а це понад 250 найменувань натуральних плодово�ягідних і смакових
наповнювачів під ТМ «ЕММІ» – користується неабияким попитом серед
підприємств харчової галузі.
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«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.



НАЙБІЛЬШ економічно випра+

вдане агровиробництво, що  здій+

снюється, перш за все, у великих

господарствах, площа ріллі яких

обчислюються багатьма тисячами

гектарів. Для таких господарств

конче необхідна продуктивна та

ефективна для обробітку великих

площ сучасна  широкозахватна

сільськогосподарська техніка.

Проте тут сільгоспвиробники сти+

каються із обмеженнями. По+пер+

ше, застосування таких знарядь

вимагає використання сучасних

тракторів із потужністю двигуна

300+500 к.с., а по+друге, імпортні

ґрунтообробні агрегати коштують

зовсім недешево.

Проте і в Україні виробляєть+

ся конкурентоспроможна широ+

козахватна техніка. Конструктор+

ський центр заводу «Фрегат» за+

вершив розробку важкої дискової

борони з робочою шириною зах+

вату 6 метрів. Нова борона отри+

мала індекс БПД+6,0+01 і нале+

жить до родини БПД (борона+

плуг дискова), яка добре відома

вітчизняним сільгоспвиробникам

завдяки якості та надійності по+

передніх моделей БПД+2,4 і

БПД+4,2. Ці борони забезпечують

обробіток ґрунту на глибину до

22 см за один прохід і комплекту+

ються дисками унікального для

України діаметром 800 мм із ме+

ханічним заточуванням.

Наразі передсерійні зразки но+

вої борони успішно проходять за+

водські випробування в польових

умовах. В ході випробувань боро+

ни агрегатувалися з тракторами

«Джон Дір 8430», потужністю 320

к.с. та «Кейс МХ 310», потужністю

310 к. с. Трактори надали добре ві+

домі сільгоспвиробники – компа+

нії «Райз+Агро» та «НІБУЛОН»,

представники яких брали безпосе+

редню участь у підготовці та про+

веденні польових випробувань.

Випробування проходили в

найбільш важких умовах, на за+

смічених бур'янами полях, які не

оброблялися протягом чотирьох

років. При цьому використовува+

лось два робочих режими:

1) обробіток на глибину 14+16

см при куті атаки дисковими ба+

тареями 18° і 16°;

2) обробіток на глибину 18+20

см при куті атаки дисковими ба+

тареями 24° і 22°.

Борони БПД+6,0+01 повністю

підтвердили заявлені технічні по+

казники, що підтверджено прото+

колами випробувань, підписаних

представниками заводу+виробни+

ка, а також компаній «Райз+Агро»

та «НІБУЛОН». 

Нові борони БПД+6,0+01 вже

сьогодні можна замовити в комер+

ційній службі заводу «Фрегат». А у

конструкторському центрі заводу

триває розробка нових зразків су+

часної сільськогосподарської тех+

ніки. Тож вітчизняне сільгоспма+

шинобудування має непогані

перспективи.

Та тут слід вказати на те, що

добра репутація товару створюєть+

ся роками, а «підмочити» її мож+

на за один день. «Ведмежу» послу+

гу заводу «Фрегат» надають окремі

виробники запасних частин і ком+

плектуючих, які пропонують по+

середникам і фермерам деталі

власного виробництва для борін

БПД під виглядом продукції ВАТ

«Завод «Фрегат». Звичайно, такі

«вироби» дешевші, ніж оригіналь+

ні, оскільки при їх виготовленні

не дотримуються заводські техно+

логічні процеси й відсутній бага+

торівневий контроль якості. 

Безумовно, ніхто не запере+

чує право покупця на вибір. Але

коли споживач отримує, напри+

клад, диски до борони БПД у

знаного і солідного постачальни+

ка сільгосптехніки, він має право

розраховувати на те, що вони

справді виготовлені «Фрегатом».

На жаль, інколи це не так. Звіс+

но, коли виникнуть проблеми з

експлуатацією борони після замі+

ни запчастин на деталі неоригі+

нального виробництва, клієнт

винитиме в усьому не продавця,

який ввів його в оману, а завод

«Фрегат». 

Тому, щоб уникнути подібних

ситуацій, ми радимо звертатися за

будь+якими запчастинами до тех+

ніки ВАТ «Завод «Фрегат» безпо+

середньо до заводу+виробника.

Наш завод задовольнить Ваші за+

явки в найкоротші терміни і га+

рантуватиме якість.

АГРОПРОФІ

№ 26 [039] 18 липня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 11 КОМПАНІЇ І РИНКИ
Широка борона – відчутний ефект. 

Тільки б диски рідними були

Ми, українці, живемо й працюємо в країні, яка має майже

третину найбільш родючих ґрунтів у світі. Завдяки цьому

сільське господарство і, зокрема, землеробство є однією з

важливих конкурентних переваг України на світових ринках.

А це дає змогу забезпечити гідне життя не тільки нашим

дітям, але й прийдешнім поколінням. Така мета цілком

досяжна за умови застосування сучасних технологій

обробітку землі й використання сучасної агротехніки.

Борона БПД�6,0�01 на виставці АГРО�2008, м.Київ

ВАТ «Завод «Фрегат»

Комерційна служба: (05161) 4�46�28 

E�mail: marketing@fregat.mk.ua



Євгенія Руженцева, 

Артем Олекса

ЯК І АГРАРІЇ, більшість страхо�

виків з нетерпінням очікують на

якнайшвидше зняття мораторію

на купівлю�продаж земель сіль�

госппризначення, адже саме з

цією подією, зі слів президента

страхової компанії «АСКА» Олек�

сандра Сосиса, пов'язують по�

дальший позитивний розвиток

страхового ринку. Не менші очіку�

вання у «старожилів» цієї галузі й

від розвитку ринку перестрахуван�

ня. Причому відносини між стра�

ховими та перестраховими компа�

ніями, на думку координатора

проекту Міжнародної фінансової

корпорації «Розвиток агрострах�

ування в Україні» Гарі Роше, ма�

ють перейти від добровільного ха�

рактеру до обов'язкового. 

Зв'язок між субсидіями 

й страхуванням втрачено?

В УКРАЇНІ сьогодні діє Закон

«Про державну підтримку сільсь�

кого господарства» від 16 грудня

2006 року. Він передбачає, що при

видачі державних дотацій або суб�

сидій, пов'язаних із виробництвом

сільськогосподарської продукції

або  зниженням її ціни, отриманні

банківського кредиту (позики) для

сільгоспвиробництва чи придбан�

ня капітальних активів (якщо про�

центи за кредитом або позикою

здешевлюються чи відшкодову�

ються за рахунок бюджету), страх�

ування майбутнього врожаю є

обов'язковим. 

Так, мають бути застраховані

ризики загибелі (втрати) сільсько�

господарської продукції або її ча�

стини за правилами комплексного

або індексного страхування, а ка�

пітального активу – від ризиків

його знищення, зруйнування, ви�

крадення, а також пошкодження,

яке робить його непридатним для

використання або значно знижує

його експлуатаційні якості, на

строк, що не перевищує гранич�

ний строк виконання зобов'язань

страхувальника.

Щорічно у бюджеті України

закладається визначена сума на

компенсацію певної частини стра�

хових платежів. «На жаль, лише у

2005 році за цим Законом був

зв'язок між видачею субсидій та

агрострахуванням», – із сумом

констатує Олександр Сосис. 

Якщо держава дає гроші, вона

має право на те, щоб вони були

правильно та ефективно витраче�

ні. Саме цим законом вона і вико�

ристовує таке право. Але за період

2006�2008 років зв'язок між субси�

діями й страхуванням не був реа�

лізований. Найгірша ситуація спо�

стерігається цьогоріч, після того

як Кабінет Міністрів спочатку

прийняв, а через кілька місяців

скасував відповідну постанову.

Страховики дуже занепокоєні та�

кою ситуацією.

Україна – специфічна країна,

тому в майбутньому може прозву�

чати й така думка: «Не заважайте

нам видавати дотації сільгоспви�

робникам, бо ми не встигаємо їх

видавати». Ця думка породжує

пропозицію, яка була підготовле�

на за участю МінАП та профіль�

ного Комітету Верховної Ради, у

якій зв'язок між субсидіями і

страхуванням у законі про сіль�

госппідтримку треба скасувати…

Світові тенденції: дорожчі

продукти – більший внесок

У СВОЇЙ діяльності агрострахо�

вики, як ніхто інший, відчувають

світові тенденції, що зачіпають

сільське господарство. Серед них

– і зростання попиту на продукти,

паливо, деревину та волокно на

30% до 2020 року, втрата кожні сім

років орних земель розміром із те�

риторію Німеччини через урбані�

зацію та спустошення, а також

зростання населення, число якого

на 2015 рік очікується приблизно в

7,1 мільярда. Таку статистику на�

вів головний андеррайтер упра�

вління с/г перестрахування ком�

панії «Hannover Reinsurance» (Ні�

меччина) Андреас Бронк. 

Проводячи паралелі між цими

тенденціями та їх впливом на аг�

ропромисловий сектор, доповідач

зазначив, що збільшення населен�

ня світу (на 210 тис. чоловік щод�

ня) позначається і на споживанні

продуктів. Так, 1985 року спожи�

вання м'яса в Китаї було 20 кг на

людину щорічно, у 2000 році воно

становило 50 кг, наразі планується

подальше збільшення. Загалом

змінюється характер споживання

їжі: збільшується попит на м'ясо та

здорову їжу, високоякісні (орга�

нічні) продукти. Екологічні ути�

ски та збільшення урбанізації

призводять до подальших змін уже

обмежених ресурсів із боку поста�

чальників. А отже, є потреба та

тенденція інвестувати, різнобічно

розвивати та посилювати сільське

господарство. Іноземний капітал

переміщується в АПК на ринки,

що розвиваються. Багаті країни

цікавляться постачанням висо�

коякісної їжі для світових ринків. І

всі держави світу прагнуть досяг�

ти самостійності.

Попит на м'ясо, своєю чергою,

неабияк впливає на постачання

зерна, адже для виробництва м'яса

потрібна велика його кількість.

Андреас Бронк вважає, що агро�

сектор має збільшити рівень ви�

робництва зерна в синхронізації зі

зростанням на нього попиту за до�

помогою домашньої худоби. Адже

важлива складова збільшення рів�

ня доходів чи витрат – це зміна

рівня споживання їжі та, зокрема,

м'ясомолочної продукції.

До речі, за розрахунками ні�

мецьких фахівців, для нарощен�

ня 1 кг маси тіла кількість корму

має бути такою: для рибальства –

1,2 кг, птахівництва – 2,5 кг, сви�

нарства – 3,6 кг, вівчарства та

ВРХ – 8 кг.

Підвищення цін на їжу було

однією з основних особливостей

2007 року, підвищуючи індекс цін

у сільському господарстві до ре�

кордних 61% протягом року, знач�

ною мірою через зростання варто�

сті зерна, констатує промовець. В

результаті високого світового по�

питу ціна на пшеницю, отримана

торік, зросла на 86%. А через

збільшення страхової вартості

збільшився і страховий внесок…

Щодо кількості страхових пре�

мій за минулий рік, пан Бронк по�

відомив, що на Східну Європу, до

якої ми й належимо, припадає

16%, тоді як лідером на сьогодні є

Північна Америка – 46% (вклю�

чаючи страхування чистокровної

домашньої худоби). 

Якщо виокремити торішні

страхові премії за видами діяльно�

сті, то у світі левову частку (48%)

бере на себе мультиризикове

страхування с/г ризиків, 23% йде

на страхування бурі та граду, 12%

– домашньої худоби та рибного

господарства, 9% – чистокровної

домашньої худоби (коней), 4% –

лісового господарства та ще стіль�

ки само – на решту.

Цікаво, що в Німеччині та в

світі загалом простежується неа�

биякий інтерес урядів та міжна�

родних організацій до агрострах�

ування, а саме в забезпеченні ін�

струментами управління ризика�

ми через приватний сектор. Така

співпраця дає обопільну користь,

адже забезпечує продовольчу без�

пеку і таким чином зменшує ри�

зик соціальних хвилювань, грома�

дянських війн та бунтів, забезпе�

чує міжнародне конкурентноздат�

не сільське господарство, ефек�

тивне розміщення капіталу, дифе�

ренційований захист с/г вироб�

ництва від втрат врожаю, пов'яза�

них з погодою, а також високе

страхове проникнення, доступне

для всіх фермерів.

– Якщо уряд і страховики

виявлятимуть і надалі ініціативу

запровадити страхування на рин�

ках, що розвиваються, до рівнів

більш розвинених економічних

систем, розмір світового с/г стра�

хового ринку може сягнути $15

млрд.», – переконаний головний

андеррайтер компанії «Hannover

Re».

Українські реалії: майбутнє

– за мультиризиком?

НА РИНКУ агрострахування Ук�

раїни працює трохи більше 60

компаній, з яких системно займа�

ються агрострахуванняv лише 10�

15. Вітчизняні обсяги ще далекі від

зарубіжного рівня, але свідчать

про певний поступ: 200 млн. грн.

премій, більш ніж 8 тис. договорів

(включаючи застави), до 4 тис.

страхувальників, понад 3 млн. га

посівів, що страхуються, та відпо�

відальність розміром у 3�3,5 млрд.

грн. торік. Такі дані наводить рад�

ник з питань агрострахування

Проекту МФК з розвитку агро�

страхування в Україні Роман

Шинкаренко. 

Більшість договорів за субси�

дованим страхуванням – це муль�

тиризикове, розповідає він. Муль�

тиризик – це багато варіантів по�

криття майже за однією ціною.

Він охоплює: страхування вро�

жаю, повну загибель (понад 50%

озимих) та часткову (50%) і повну

(більш ніж 70%) загибель озимих.

Однак умови страхування сильно

відрізняються, навіть у компаній

Українського сільськогосподарсь�

кого страхового пулу. 

До страхування ж, що розрахо�

вується за індексом урожайності,

інтерес різко скоротився, нині

укладається лише 10% від усіх до�

говорів. Причина падіння інтересу

– в законсервованих проблемних

моментах.

Серед основних віянь, що спо�

стерігаються в українському агро�

страхуванні, пан Шинкаренко ви�

ділив такі. Збільшується інтерес до

реального (якісного) страхування

у середніх та великих підприємств.

Головним стимулом, як і в Росії,

Молдові, Казахстані, Азербайджа�

ні, залишається субсидування

страхування культур державою.

Утім, половина премій у нашій

державі належать невеликим ком�

паніям, що видають великі премії.

Останні п'ять років страхуватися

змушують також інвестиції в аг�

рарне виробництво та погода. А от

держава і допомагає, і заважає,

каже доповідач. Допомагає, тому

що обсяги субсидування зроста�

ють (значну роль відіграє тут і

вступ до СОТ), а заважає неста�

більністю відносин між страховим

сектором та Міністерством агро�

політики.

Перспективними продуктами

Роман Шинкаренко вважає повну

та часткову загибель озимих. До

речі, щодо цього продукту можли�

ве запровадження полісної форми

договору.

Практично не заповнена ні�

ша страхування фруктових на�

саджень, овочів, теплиць, вино�

граду  як  окремих продуктів

страхування.

Що ж до індексу погоди, то

попри зростання цього сегмента у

світі, в Україні до нього латентний

інтерес. Індекс погоди легше пе�

рестраховується, може використо�

вуватися для страхування фінан�

сових ризиків компаній, що пра�

цюють в АПК. Крім того, цей про�

дукт дає можливість впроваджен�

ня стандартного андеррайтингу на

базі калькуляторів або Інтернет�

платформ.

Оцінюючи системні аспекти

розвитку галузі в нашій державі,

пан Шинкаренко зупинився зо�

крема на переході від договорів з

франшизами (частина збитків, що

не відшкодовується страховиком

згідно з договором) на покриття.

Це забезпечує реальну вартість

страхування, меншу вірогідність

спірних ситуацій та переваги в

конкурентній боротьбі на ринку. 

Доповідач наголосив також на

проблемі «в'ялості» такого сегмен�

та, як страхування тварин. «Нара�

зі немає достовірних даних стра�

хових компаній, – констатує він.

– Крім того, необхідно ініціювати

запровадження субсидованих пре�

мій щодо цього продукту».

Вітчизняний підхід 

до визначення шкоди

ТЕМУ ПРОГРАМ страхування

рослинництва і тваринництва, що

використовуються в Україні, про�

довжив генеральний директор

компанії «Агроризик�Україна»

Володимир Юдін. Так, програма

страхування ризиків рослинниц�

тва на період перезимівлі включає

такі основні положення. Базою

для розрахунку відповідальності та

відшкодування є зазнані та під�

тверджені витрати; базою для виз�

начення розміру збитків – плат�

ність рослин, що вижили; а
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Агроризики: між страхуванням 
ОБГОВОРЕННЯ Основні гравці ринку с/г страхування зібралися на Семінарі зі страхування ризиків
аграрного виробництва, що відбувся 8 липня у Києві, в стінах Міжнародної академії фінансів та
інвестицій. Їх мета – знайти реальні рішення та підходи для розвитку спільної галузі.

Перестрахування – страхування одним страховиком (цедентом, пере�
страхувальником) на визначених договором умовах ризику виконання
частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика
(перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страхо�
вика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він
зареєстрований. /Частина перша статті 12 Закону України «Про страхування»/

У 2006*2008 рр. зв'язок
між субсидіями й
страхуванням не був
реалізований. Найгірша
ситуація спостерігається
цьогоріч, після того як
уряд спочатку прийняв,
а через кілька місяців
скасував відповідну
постанову.



необхідна умова для виконання

виплати – перекваліфікація приз+

начення врожаю на полях, що по+

страждали (виконання робіт).

Компанія «Агроризик» пред+

ставляє дві основні програми

страхування озимих культу: пере+

зимівля/повна загибель та перези+

мівля/ушкодження або загибель. 

За першою програмою (на

прикладі сезону зима 2007+2008)

страхуються культури озимих

пшениці, жита, тритикале, ячме+

ню, ріпаку та гірчиці. Відшкоду+

вання відбувається за умови, що

страхувальник через загибель

більш ніж половини паростків на

конкретному полі приймає рішен+

ня про непродовження робіт на

цьому полі та виконує його куль+

тивацію. Страхова сума визнача+

ється у розмірі витрат. Мінімаль+

ний ліміт на гектар – 300 грн.,

максимальний – 1500 грн. Страх+

ування виконується від усіх погод+

них явищ, які можуть призвести

до невідновлення вегетації навес+

ні. Франшизи дорівнюють 10, 20,

30 і 40% і застосовуються до стра+

хової суми для кожного поля.  Пе+

ріод страхування для зимівлі – від

моменту появи паростків восени

до відновлення вегетації навесні,

але не пізніше 1 травня. Обов'яз+

ково проводиться передстраховий

огляд врожаю та оцінка шкоди. 

За другою програмою (на при+

кладі того ж сезону) страхуються ті

самі озимі культури на полях та ді+

лянках, передбачених на насіння.

Шкода настає в разі, якщо заги+

бель рослин сягає половини від

початкової. Коридор 50+70% заги+

белі рослин вважається частковою

шкодою. Якщо платність рослин

навесні становить 30% від первіс+

ної, то це вважається тотальною

шкодою. 

Що ж до славнозвісного страх+

ування за індексом врожайності,

то на весну+літо цього року «Агро+

ризик» представив таку програму.

Страхуються врожаї озимої пше+

ниці, озимого жита, ярового ячме+

ню, соняшнику, кукурудзи на зер+

но та цукрового буряку. Базисом

оцінки виступає вартість майбут+

нього врожаю. Урожайність страх+

ується в вазі після доочистки, в

перерахуванні на стандартну воло+

гість та забур'яненість  для кон+

кретної культури. Вартість тонни

визначається за згодою страховика

та страхувальника. Страхування

виконується від усіх погодних ри+

зиків, що можуть призвести до па+

діння врожайності в районі. Га+

рантована врожайність культури

становить від 70 до 25% від се+

редньої багаторічної врожайності

цієї культури в районі, де знахо+

дяться відповідні поля. Заявлена

врожайність має бути підтвердже+

на копіями форми 29+сх за період

щонайменше три роки. Перед+

страховий огляд врожаю та оцінка

збитків в господарстві не викону+

ється, хіба що на вимогу страхови+

ка. Страхова подія підтверджуєть+

ся довідками найближчої гідроме+

теостанції або МНС. 

Комплексне ж страхування у

рослинництві передбачає такі ри+

зики, як град та вторинні хвороби

після граду, весняні та осінні замо+

розки, льодова кірка, посуха як

недостатність опадів, сель, земле+

трус, буря, ураган, комахи, злива,

повінь, а також надлишкові опа+

ди, що перешкоджають збиранню

врожаю, та вогонь.

Що стосується страхування

тваринництва, то пан Юдін про+

понує три рівні покриття: флексу,

погодні ризики та НС; усі ризики,

виключаючи епізоотії; та всі ризи+

ки, включаючи епізоотії, виклю+

чаючи вимушений забій. 

З точністю до 5%

ПРИ проведенні передстрахових

оглядів та оглядів з урегулювання

претензій за ризиками рослин+

ництва слід дотримуватися певних

принципів та вимог, звертає увагу

головний агроном ТОВ «Агрори+

зик» Микола Писаренко. Він,

зокрема, докладно зупинився на

процесі андеррайтингу с/г ризиків

та документах, які мають його су+

проводжувати: заява+анкета, акт

огляду посівів та письмове коти+

рування. 

Ввести в оману агрономів

страхової компанії майже не+

можливо. Для кожної культури

тут є низка характеристик, які да+

ють їм змогу робити висновки

щодо врожаїв. Так, наприклад,

при страхуванні озимого ріпаку в

осінньо+зимовий період керують+

ся такими розрахунками. Якщо

після зими є 50+80 рослин на 1 м2,

то це забезпечує, при виконанні

інших агротехнічних вимог, опти+

мально високий врожай озимого

ріпаку; якщо 50+30 рослин на

метр – задовільний; якщо тільки

10+15 шт., то площу доведеться

пересівати. Крім того, як розпо+

вів пан Писаренко, він та його

колеги вивчають кожну рослину,

а не групу рослин, як це роблять,

скажімо, американці. Така мето+

дика дає змогу виконувати розра+

хунки з точністю до 5%, на відмі+

ну від американської, що може

помилитися на 10%.

Агрострахування в Україні

– «оаза в пустелі»

НА ЖАЛЬ, держава поки що не

сприяє активному розвитку «оази»

в Україні. В 2001 році у новій ре+

дакції Закону «Про страхування»

з'явилося кілька пунктів обов'яз+

кового страхування. Тоді автори

цього проекту вважали, що запро+

ваджуючи обов'язкове страхуван+

ня, можна буде значно підсилити

цей вид діяльності. Втім, практика

показала інше, а постанови прак+

тично не діють, зазначає директор

Центру страхування при Лізі стра+

хових організацій Олександр

Залєтов. 

Як це можна вирішити? Один

із професійних підходів – це ком+

пенсація внесків агровиробників з

боку держави на рівні 50%. На

жаль, є певний фінансовий недо+

лік такого підходу. На цей рік дер+

жава запланувала 200 млн. грн.,

але насправді використати їх в

повному обсязі неможливо, бодай

через те, що за сучасних умов зі+

брати в Україні 200 млн. грн. стра+

хових платежів – просто нереаль+

но. Проте, пан Залєтов з радістю

зауважив, що за статистикою 2007

року в Вінницькій, Одеській, Пол+

тавській, Кіровоградській та Хар+

ківській областях досить активно

будуть використані «інструменти»

компенсацій і страхування. Також,

попри всі складнощі цієї галузі,

значно збільшилася конкуренція

на ринку агрострахування, тобто

постійно зростає якість послуг.

Збільшилася й площа застрахова+

них посівів.

Середній страховий тариф в

Україні за останні роки зменшив+

ся і становить 4,5%. В різних ре+

гіонах він різний і коливається від

3 до 6%, що є досить суттєвим. І

вкотре черговому доповідачу дове+

лося поскаржитися на негативні

зміни у  законодавстві щодо агро+

страхування.

Для прикладу можна погляну+

ти на Росію, яка пішла шляхом

компенсації страхових платежів у

межах 50%, що сприяє досить по+

зитивному розвитку цього виду

діяльності. За останні роки дина+

міка надходжень платежів у Росії,

зокрема в агрострахуванні, свід+

чить про активне зростання цих

показників. Зрозуміло, що у кож+

ної країни свої підходи до

розв'язання проблем страховиків,

але потрібно поступово розгляда+

ти досягнення провідних країн у

цій галузі та переймати їх досвід.

Разом – краще

З ДІЯЛЬНІСТЮ Українського

сільськогосподарського страхо+

вого пулу (УССП) учасників кон+

ференції познайомила віце+пре+

зидент із зовнішньоекономічної

діяльності УАСК «АСКА» Ганна

Бутко. Сьогодні до його складу

входять 8 страхових компаній Ук+

раїни, які дотримуються певних

правил і принципів: відкрита по+

літика, чесна конкуренція, робо+

та на базі єдиних високоякісних

продуктів. За підтримки західних

перестраховиків УССП існує вже

понад 5 років. 

Пул поступово розширюється

і, зважаючи на досягнення закор+

донних колег, постійно пропонує

нові продукти. За останній рік та+

ких з'явилося два: комплексне

страхування посівів с/г культур

внаслідок перезимівлі після весня+

них заморозків і страхування с/г

тварин. Велику увагу приділяють

андеррайтингу. Постулат пулу та+

кий: ризики та описи збитків ма+

ють бути такими, щоб у разі від+

шкодування збитків ні в кого не

виникало жодних запитань. Усі

спірні питання обговорюються

чотири рази на рік на зборах пулу. 

Частка відповідальності розпо+

діляється так: 22,5% лишається на

українському ринку, а 77,5% пере+

даються західним партнерам з пе+

рестрахування – «Hanover Re»,

«Swiss Re», «Polish Re». Та, навіть

попри представлення такими до+

сить сильними гравцями, учасни+

ки пулу також вказують на слабку

участь держави в процесах страху+

вання.

Були також наведені стати+

стичні дані успіхів пулу. Всім, хто

зацікавлений у партнерстві з

УССП, Ганна Бутко запропонува+

ла заповнити необхідні докумен+

ти, і на найближчому засіданні

пулу наприкінці серпня вони бу+

дуть розглянуті.

Чому перестрахування 

важливе?

НАСАМКІНЕЦЬ генеральний

директор «Agriculture Reinsurance

Consultants Ltd» (Швейцарія) д+р

Еріх Кастен навів низку ризиків,

які негативно впливають на рос+

линництво, тваринництво та май+

но сільгоспвиробників. Особливе

місце посідають посуха та замо+

розки. Крім того, можна розбити

усі ризики на незалежні (незначна

небезпека), напівсистематичні

(коли після певної події страждає

не один виробник) та систематич+

ні (коли ризики катастрофічні).

Зрозуміло, що за умов таких

ризиків, як посуха та заморозки,

необхідно застрахувати свій уро+

жай. Але обсяг збитків може бути

дуже великим, тому для таких

збитків необхідно користуватися

послугами перестраховиків. На+

приклад, у 2003 році в Україні 70%

усіх озимих культур було знищено.

Легкими математичними підра+

хунками можна отримати цифру

збитків у 500 млн. доларів! Саме

для таких випадків існує УССП та

перестраховики. Одне слово, си+

стемні ризики не можуть бути ви+

плачені силами однієї компанії.

При перестрахуванні всі ризи+

ки розподіляються між перестра+

ховиками залежно від домовлено+

сті. До того ж, усі учасники пулу

мають достатню та надійну єм+

ність перестрахування й їх рейтинг

досить високий. Мають систему

моніторингу ризиків. І мають змо+

гу поліпшити можливості з оцін+

ки збитків і андеррайтингу.  

Крім того, учасникам УССП

надається безоплатна можливість

навчання кадрів, що на сьогодні є

глобальною проблемою, адже

справжні спеціалісти – на вагу зо+

лота. 
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і перестрахуванням

Останні 5 років
страхуватися змушують
також інвестиції в
аграрне виробництво та
погода. А от держава
і допомагає, і заважає. 

Агрохолдинг Sintal Agricul�

ture (Кіпр), великий виробник
сільгосппродукції в Україні,
планує приватне розміщення
своїх акцій із подальшим їх лі�
стингом на Франкфуртській
фондовій біржі. 
Як повідомили учасники фон�
дового ринку 11 липня, йдеться
про розміщення 15% акцій ком�
панії. 
Головна компанія агрохолдингу
– ТОВ «Науково�виробнича
фірма «Синтал Д» (Харків) –
працює в Україні з 1992 р. 
Sintal Agriculture, створена в по�
точному році, в травні придбала
100% акцій НВФ «Синтал Д».
Нині до складу агрохолдингу
входить два цукрових заводи. 
Компанія також орендує близь�
ко 80 тис. га сільгоспземель.
Окрім виробництва сільсько�
господарських культур, агро�
холдинг займається вирощу�
ванням худоби.

* * *
ЗАТ «Сармат», один із най�
більших виробників пива в Ук�
раїні (торгові марки «Сармат»,
«Дніпро» і Drive Max) повідоми�
ло 13 липня, що Ukrainian
Brewery Holding (UBH; Кіпр),
афілійований із SABMiller plc,
надав компанії кредит у $100
млн. строком на п'ять років під
10% річних. Перший транш у
розмірі $90 млн. був виділений
8 липня. 
Нагадаємо, в середині травня
Ukrainian Brewery Holding прид�
бав 99,8499% акцій «Сармату»
у «Систем Кепітал Менед�
жмент» Ріната Ахметова на ко�
ристь SABMiller. Сума операції,
за оцінками експертів, станови�
ла $130 млн. 

* * *
ДАК «Хліб України» за слова�
ми голови правління компанії
Івана Рішняка ініціює продаж
35�38 непрацюючих підпри�
ємств.
Він повідомив, що у складі ком�
панії необхідно залишити
близько 40 лінійних елеваторів
(здійснюють тільки зберігання
зерна), а також 2 портових еле�
ватори для створення держав�
ного агента зернового ринку.
При цьому пан Рішняк припу�
стив, що держава для здійснен�
ня контролю над цим зерно�
трейдером може володіти паке�
том його акцій розміром 51%. 
Нині у складі ДАК «Хліб Украї�
ни» перебуває 83 виробничих
підприємства, з яких у ниніш�
ньому сезоні сертифіковано для
зберігання зерна нового уро�
жаю тільки 62 підприємства. 
Іван Рішняк зазначив, що не�
працюючі підприємства компанії
необхідно передати Фонду дер�
жмайна для продажу, уточнив�
ши, що кошти від їх реалізації
повинні бути спрямовані на пога�
шення боргів ДАК перед креди�
торами, або ж можливий варіант
продажу деяких підприємств са�
мим кредиторам в рахунок пога�
шення боргів перед ними.



ЗАГАЛЬНЕ виробництво продукції сільсь+

кого господарства в усіх категоріях госпо+

дарств за І півріччя п.р. скоротилося на

0,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підпри+

ємствах – зросло на 2,5%, а в господарствах

населення – скоротилося на 2,1%.

Рослинництво. За І півріччя п.р. обсяг ви+

робництва продукції рослинництва порів+

няно з відповідним періодом 2007 р. був

меншим на 6,4%, у т.ч. в аграрних підпри+

ємствах – майже на чверть, у господарствах

населення – збільшився на 20%. Загальне

скорочення обсягів продукції рослинниц+

тва зумовлене суттєвим минулорічним змі+

щенням термінів збирання ранніх зернових

та зернобобових культур.

Станом на 1 липня 2008 р. зернові куль+

тури були зібрані на площі 442 тис.га, що в

3,2 раза менше, ніж на початок липня

2007 р., коли через несприятливі погодні

умови та ґрунтову посуху, збір урожаю здій+

снювався в аномально ранні строки (але в

се+редньому в 4+5 разів швидшими темпами

порівняно з початком липня в 2004+

2006рр.). Зібрана площа зернових склала

3,4% площі посівів (торік – 10,8%). Загаль+

ний валовий збір зерна становив 1,4 млн.т

(на 46% менше, ніж було зібрано на поча+

ток липня 2007 р.) при значно вищій уро+

жайності зернових у п.р. – 30,7 ц з 1 га про+

ти 17,8 ц торік (або в 1,7 раза більше).

За результатами заключного підсумку

сівби під урожай 2008 р. сільськогосподар+

ські культури посіяно на площі 27,0 млн.га,

з них у сільськогосподарських підприємс+

твах – на 19,3 млн.га (71,6% загальних

площ), у господарствах населення – на 7,7

млн.га (28,4%).  Порівняно з 2007 р. загаль+

на посівна площа збільшилась на 927 тис.га

(на 3,6%), у т.ч. в аграрних підприємствах –

на 733 тис.га (на 3,9%), господарствах  на+

селення – на 194 тис.га (на 2,6%). Більше

половини зайнятих посівами площ (58,0%)

відведено під зернові культури – 15,7 млн.га

(на 3,5% більше, ніж під урожай 2007 р.).

У всіх категоріях господарств до закін+

чення сівби ярих культур площа загибелі

озимих на зерно і зелений корм, посіяних

восени під урожай 2008 р., становила 291

тис.га (на 4,4% менше, ніж загинуло озимих

культур, посіяних під урожай 2007 р.), а їхня

частка в площі посіву склала 2,9% (торік –

3,9%).

Тваринництво. У І півріччі п.р. обсяг ви+

робництва продукції тваринництва порі+

вняно з відповідним періодом 2007 р. зріс

на 0,4%, у т.ч. у сільськогосподарських під+

приємствах – на 7,7%, в господарствах на+

селення – скоротився на 3,9%.

За розрахунками, на 1 липня 2008 р. за+

гальне поголів'я великої рогатої худоби

склало 6,1 млн. голів (на 10,1% менше, ніж

на 1 липня 2007 р.), у т.ч. корів – 3,1 млн.

(на 7,1% менше); свиней – 6,8 млн. (на

19,3% менше), овець і кіз – 2,1 млн. (на

1,5% більше); птиці всіх видів – 205,6 млн.

голів (на 3,3% більше).  

В аграрних підприємствах порівняно з

початком липня 2007 р. відбулося скоро+

чення чисельності великої рогатої худоби

на 16,1% (у т.ч. корів   на 9,9%), свиней   на

21,1%; зросло поголів'я овець і кіз   на 3,6%,

птиці всіх видів   на 10,5%.

У господарствах населення спостеріга+

лося скорочення поголів'я великої рогатої

худоби (на 6,9%), у т.ч. корів (на 6,3%), сви+

ней (на 18,1%), птиці (на 1,3%); водночас

збільшилося поголів'я овець і кіз   на 1,1%.

Населенням на початок липня п.р. утриму+

валось 68% загальної чисельності великої

рогатої худоби, 79% корів, 61% свиней, 83%

овець і кіз, 59% птиці всіх видів.

Реалізація сільськогосподарської

продукції. Загальний обсяг реалізованої

аграрними підприємствами власно виро+

бленої продукції за I півріччя 2008 р. порів+

няно з відповідним періодом 2007 р. збіль+

шився на 6%, у т.ч. продукції тваринництва

– на 9%, продукції рослинництва – на 1%.  

Середні ціни продажу аграрної продук+

ції сільськогосподарськими підприємства+

ми за всіма напрямами реалізації за січень+

червень 2008 р. проти відповідного періоду

2007 р. зросли на 62%, у т.ч. на продукцію

рослинництва   на 66%, на продукцію тва+

ринництва – на 60%. У червні п.р. порівня+

но з травнем середні ціни реалізації продук+

ції знизилися на 7%, у т.ч. продукції рослин+

ництва – на 14%, тваринництва – на 3%.

Надходження продукції тваринництва

на переробні підприємства. За I півріч+

чя 2008 р. переробними підприємствами за+

куплено від усіх категорій сільськогосподар+

ських  товаровиробників 304,9 тис.т  живої

ваги худоби та птиці  (на 9% менше,  ніж  за

січень червень 2007 р.) та 2842,9 тис.т моло+

ка (на 2% більше). Крім того, переробними

підприємствами використано для перероб+

ки 305,7 тис.т власно вирощеної худоби та

птиці (на 16% більше, ніж за І півріччя

2007 р.) та 3,7 тис.т молока (на 13% менше). 

Частка господарств населення в загаль+

ному обсязі закупівлі переробними під+

приємствами худоби та птиці порівняно з

січнем червнем 2007 р. зменшилася з 39%

до 34%, молока – залишилася на минуло+

річному рівні (63%).

Наявність зерна. Станом на 1 липня

2008 р. в аграрних підприємствах (крім ма+

лих) та підприємствах, що здійснюють збе+

рігання, переробку зернових культур, було в

наявності 5,4 млн.т зерна (на 28% більше

проти 1 липня 2007 р.), у т.ч. 2,7 млн.т пше+

ниці (на 1% більше). Безпосередньо в аг+

рарних підприємствах зберігалося  1,8 млн.т

зерна (на 1% більше), у т.ч. 0,6 млн.т пше+

ниці (на 43% менше). Зернозберігаючі та

зернопереробні підприємства мали в наяв+

ності 3,6 млн.т зерна, у т.ч. зернозберігаючі

– 2,3 млн.т.

Середня закупівельна ціна зернових

культур, яку пропонували зберігаючі та

пере+робні підприємства, у І півріччі  п.р.

становила 1170 грн. за т (торік – 742 грн.), з

них на пшеницю – 1152 грн. (728 грн.),

жито – 1151 (752 грн.), ячмінь – 1325 грн.

за т (725 грн.).
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Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб6
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

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 11 по 17 липня 2008 року

Внутрішні контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 4050,00 1251,43 1251,43 1251,43 258,49
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 6900,00 1134,61 1134,61 1134,61 234,36

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 2094,00 1476,72 1489,30 1500,80 307,61
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 8000,00 1282,81 1282,81 1282,81 265,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 1000,00 1065,09 1065,09 1065,09 220,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 13000,00 1210,32 1240,18 1258,84 256,15
Гречка 3 клас ДСТУ 4524�2006 2007 CPT 20,00 2324,02 2324,02 2324,02 480,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2007 FOB 6000,00 1016,67 1016,67 1016,67 210,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 7000,00 1094,02 1094,02 1094,02 226,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 DAF 1000,00 1403,19 1403,19 1403,19 289,87
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 34000,00 1181,49 1199,15 1202,94 247,72
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2007 CPT 10000,00 1190,84 1190,84 1190,84 246,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2007 DAF 2100,00 1282,94 1282,94 1282,94 265,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2007 FOB 161000,00 1147,48 1246,23 1282,81 257,43
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 CPT 31000,00 1148,89 1214,60 1230,37 250,86
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 CPT 22300,00 1302,42 1340,52 1433,02 276,87
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 6185,00 1276,52 1343,78 1495,56 277,57
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 FOB 3000,00 1331,36 1331,36 1331,36 275,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 2008 CPT 1000,00 1960,52 1960,52 1960,52 405,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 CPT 7000,00 2880,28 3046,59 3059,39 629,36
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 DAF 1750,00 3025,81 3025,81 3025,81 625,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2007 FCA 42,00 6362,97 6362,97 6362,97 1314,31
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2007 DDU 288,00 5325,43 5632,91 5760,00 1163,51
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 DDU 100,00 6904,09 6904,09 6904,09 1426,23
Шрот ріпаку ГОСТ 30257�95 2008 CPT 2800,00 1065,09 1065,09 1065,09 220,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 CPT 100,00 2033,14 2033,14 2033,14 420,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 FCA 20,00 2154,16 2202,56 2275,18 455,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 CPT 40,00 2178,36 2178,36 2178,36 450,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 204,00 2178,77 2178,77 2178,77 450,00
Крупа рисова ГОСТ 6292�93 2008 DAF 67,85 7068,88 7068,88 7068,88 1460,00
Крупа манна ГОСТ 7022�54 2008 CPT 25,00 2468,81 2468,81 2468,81 510,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2008 FOB 4126,00 1602,30 1602,39 1602,47 331,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 30.08.2008 FOB 3000,00 1534,82 1534,82 1534,82 317,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 30.09.2008 CPT 40000,00 1297,58 1297,58 1297,58 268,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 15.09.2008 CPT 10000,00 1249,16 1249,16 1249,16 258,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2008 FOB 25000,00 1282,94 1282,94 1282,94 265,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 15.08.2008 FAS 4500,00 1239,37 1239,37 1239,37 256,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 15.09.2008 FOB 55000,00 1244,32 1244,32 1244,32 257,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2008 FOB 10000,00 1064,98 1064,98 1064,98 220,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 31.10.2008 FOB 35000,00 992,55 1002,92 1007,07 207,14
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 01.09.2008 FOB 63500,00 1215,27 1249,35 1273,37 258,04
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 15.09.2008 CPT 20000,00 1215,27 1215,27 1215,27 251,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.09.2008 FOB 20000,00 1282,94 1282,94 1282,94 265,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.10.2008 FOB 15000,00 992,55 997,39 1007,07 206,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2008 FOB 50000,00 1220,11 1347,84 1379,77 278,40
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.08.2008 DAF 5000,00 2807,66 2807,66 2807,66 580,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 31.03.2009 FCA 500,00 4470,09 4470,09 4470,09 923,42

Сільське господарство 
України на 1 липня 2008 року
СТАТИСТИКА Держкомстат обрахував та оприлюднив дані
щодо обсягів виробництва та реалізації агропродукції в Україні
в першому півріччі поточного року. Продукція

Усі категорії
господарств

Аграрні
підприємства

Господарства
населення

Частка 
населення, %

2008 р. у % 
до 2007 р. 2008 р. у % 

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

М'ясо1, тис.т 1315,5 102,8 653,0 110,6 662,5 96,2 50,4 53,8
Молоко, тис.т 5714,7 95,8 1080,2 94,5 4634,5 96,1 81,1 80,8
Яйця, млн.шт. 7845,5 106,1 4207,0 111,9 3638,5 100,1 46,4 49,1

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва

Таблиця 2. Реалізація основних видів продукції аграрними підприємствами2

у січні�червні 2008 р.

Продукція

Обсяг реалізованої
продукції

Середня ціна
реалізації

Довідково: 
у квітні 2008 р: 

тис.тонн

у % до 
січня�

черввня 
2007 р.

грн. 
за тонну 
(тис.шт.)

у % до 
січня�

черввня 
2007 р.

грн. 
за тонну 
(тис.шт.)

у % до 
травня 
2008 р.

Зернові культури 3479,4 131,3 1092,8 153,2 1011,7 91,9
з них пшениця 1395,1 125,3 1051,0 158,4 1001,6 94,3
з них жито 24,9 149,1 1011,0 154,4 942,5 86,9
з них ячмінь 519,6 85,7 1105,1 156,0 939,1 92,1
Насіння соняшнику 286,1 40,2 3573,9 316,0 3139,2 97,8
Худоба та птиця (у живій вазі) 653,6 110,7 9573,0 165,4 10871,1 99,5
в т.ч. велика рогата худоба 122,9 81,5 8988,8 171,6 9303,5 97,9
в т.ч. свині 142,0 107,4 11796,6 178,1 13430,0 96,2
в т.ч. птиця 386,2 126,9 8963,6 156,9 10480,0 101,9
Молоко та молочні продукти 905,9 101,4 2072,9 141,8 1862,7 96,1
Яйця, млн.шт. 3741,5 116,6 346,9 167,0 277,3 87,8

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

За матеріалами Держкомстату України

Експрес�випуск від 16 липня 2008 р.
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа

*Крупа манна ГОСТ 7022�54 2008 CPT 25,00 2468,81 510,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 CPT 100,00 2033,14 420,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 FCA 20,00 2202,56 455,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 CPT 40,00 2178,36 450,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 204,00 2178,77 450,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2007 DDU 66,00 5325,43 1100,00
Донецька товарна біржа

*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 5000,00 1210,32 250,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2007 FOB 6000,00 1016,67 210,00
Луганська агропромислова товарна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 4050,00 1251,43 258,49 1042,86 215,41
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 6900,00 1134,61 234,36 945,51 195,30
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 1500,00 1307,15 270,00
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 1000,00 1065,09 220,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2007 DAF 2100,00 1282,94 265,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 CPT 1000,00 1433,02 296,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 1050,00 1350,72 279,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 FOB 3000,00 1331,36 275,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 8000,00 1282,81 265,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 7000,00 1094,02 226,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 DAF 1000,00 1403,19 289,87
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 34000,00 1199,15 247,72
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2007 CPT 10000,00 1190,84 246,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2007 FOB 135000,00 1248,75 257,96
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 1500,00 1276,52 263,70
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 CPT 7000,00 3046,59 629,36
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)

*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2007 DDU 222,00 5724,32 1182,39
Українська універсальна біржа «Капітал» м. Київ
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 2094,00 1489,30 307,61
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 8000,00 1258,84 260,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 135,00 1282,94 265,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 2008 CPT 1000,00 1960,52 405,00
*Шрот ріпаку ГОСТ 30257�95 2008 CPT 2800,00 1065,09 220,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292�93 2008 DAF 67,85 7068,88 1460,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2007 FOB 26000,00 1233,14 254,69
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 CPT 31000,00 1214,60 250,86
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524�2006 2007 CPT 20,00 2324,02 480,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 CPT 21300,00 1336,17 275,97
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 1000,00 1495,56 308,89
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 1000,00 1348,74 278,59
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 DAF 1750,00 3025,81 625,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2007 FCA 42,00 6362,97 1314,31
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 DDU 100,00 6904,09 1426,23

Форвард

Донецька товарна біржа

*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2008 FOB 10000,00 1064,98 220,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 15.08.2008 FAS 4500,00 1239,37 256,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)

*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2008 FOB 4126,00 1602,39 331,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2008 FOB 40000,00 1379,77 285,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.09.2008 FOB 20000,00 1282,94 265,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.08.2008 DAF 5000,00 2807,66 580,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 31.03.2009 FCA 500,00 4470,09 923,42
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)

*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2008 FOB 25000,00 1282,94 265,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 15.09.2008 FOB 55000,00 1244,32 257,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2008 FOB 10000,00 1220,11 252,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 30.08.2008 FOB 3000,00 1534,82 317,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 30.09.2008 CPT 40000,00 1297,58 268,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 15.09.2008 CPT 10000,00 1249,16 258,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 31.10.2008 FOB 35000,00 1002,92 207,14
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 15.09.2008 CPT 20000,00 1215,27 251,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 01.09.2008 FOB 25000,00 1251,58 258,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.10.2008 FOB 15000,00 997,39 206,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 01.09.2008 FOB 38500,00 1247,90 257,74

* 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 11 по 17 липня 2008 року

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб6
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 

E6mail: info@agroprofi.com.ua

Інтернет: www.agroprofi.com.ua

Тел. (044) 23660208, 22769355. 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ6135, 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!




