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ЗІРКА ЗА ПРАВДУ

Василь Петринюк – один із перших Героїв України
від АПК. Свій Орден Держави і Золоту Зірку
успішний господарник отримав не лише за
сумлінну працю і високі показники, а й за правду,
а точніше – сміливу прочуханку, яку той при
всьому чесному народі під час візиту Президента
на Хмельниччину влаштував і тодішньому міністру
промислової політики, і голові ДПА.

ЗАПАХ СВИНЕЙ ñ ТО ЗАПАХ ГРОШЕЙ

В цьому переконані датчани. Вони не бояться
цього запаху, і більшість своїх ферм та будинків
не гидують розташовувати поблизу населених
пунктів. Щоправда, не всі з цим погоджуються,
але національним виробництвом свинини
пишаються всі. Про особливості датського
виробництва свинини нам розповів директор
Спілки виробників свинини в Данії Хан Оструп.

Держрегулювання 
цін на борошно
Уряд України включив борошно
пшеничне до списку об'єктів
державного цінового регулю�
вання на 2007/08 МР. Відповід�
ну постанову КМУ №55 від 13
лютого 2008 р. підписала
прем'єр�міністр України Юлія
Тимошенко. Згідно з докумен�
том, режим державного ціново�
го регулювання відносно борош�
на пшеничного і з суміші пшени�
ці і жита (меслину) триватиме з
25 лютого по 30 червня 2008 р.

Зростання цін 
на хліб і борошно:
точки зору
Зростання цін на хліб і борошно
в Україні триватиме. Принаймні,
в цьому впевнений голова Дер�
жавного комітету з державного
матеріального резерву Михай�

ло Поживанов. За його слова�
ми, з листопада 2007 р. зростан�
ня цін на хліб і борошно по Ук�
раїні становило 2,5�4%. Також
було зазначено, що зростанню
цін сприяють світові тенденції.
На думку голови Держкомрезер�
ву, вступ України до СОТ приз�
веде до зняття обмежень на ек�
спорт, а це, у свою чергу, сприя�
тиме зростанню цін в Україні на
зерно і, відповідно, на борошно. 
Прогнозує зростання цін на хліб
і Всеукраїнська асоціація пека�
рів. На думку, Володимира

Слабовського, президента асо�
ціації, це має відбутися  протя�
гом найближчого місяця в се�
редньому на 30%. Причина –
подорожчання основних скла�
дових його собівартості. Проте
через жорстку регуляторну полі�
тику хлібовиробники не можуть
самостійно формувати ціни. Ре�
зультатом цього стає закриття
малих пекарських підприємств. 
Керівник об'єднання хлібопекар�
ських підприємств «Укрхліб�
пром» Олександр Васильченко

заявляє, що у зв'язку із збіль�
шенням вартості хлібних інгреді�
єнтів і утримуванням ціни кінце�
вого продукту середня рента�
бельність виробництва хлібо�
продукції в Україні становить
трохи більше 1%.

Наталія Тарченко

ВОДНОЧАС, цілком справдилися

прогнози фахівців відносно того,

що ці заходи, принаймні в цьому

році, будуть менш відвідуваними

порівняно з іншими аграрними

виставками. Проте більш елітар&

ними. Власне, ця елітарність і ста&

ла однією з причин, через яку ви&

ставки відвідало всього близько 10

тисяч чоловік. Але переважна

більшість із них – керівники і

власники середніх і великих під&

приємств, менеджери.

Головною причиною змен&

шення кількості відвідувачів стало

проведення в столиці за два тижні

до цього профільної виставки «Ін&

терАгро», яка відкрила виставко&

вий сезон. Вона була суттєво де&

шевшою для учасників, що дало

змогу взяти в ній участь різним

компаніям – від гігантів до «рядо&

вих» – а тому охопити майже всі

галузі АПК. Отже, за майже одна&

кової виставкової площі – близь&

ко 28 тис. кв. м – асортимент про&

дукції і послуг для АПК на першій

виставці був ширший. І ще – січ&

нева виставка була безкоштовною

для відвідувачів, але з обов'язко&

вою реєстрацією. На «Kiev&

АgriHort'2008» можна було прохо&

дити за запрошеннями або, зва&

жаючи на світову практику, плати&

ти за перегляд (у цьому випадку –

10 грн.). На виставці свою продук&

цію представили понад 240 ком&

паній із 23 країн. Для порівняння

– в минулорічній взяли участь 225

компаній з 19 країн світу. Дуже

широко була представлена сільсь&

когосподарська техніка від провід&

них світових та українських ви&

робників.

Читайте на стор.8

Аграрні виставки – 
форуми заради угод

ПРАВО
ВУЗЬКОЮ СТЕЖКОЮ 
ДО ВЕЛИКОГО УСПІХУ
Сучасний ринок потребує професіонала
вузької спеціалізації, який, маючи
широкий кругозір, обрану справу знає до
найменших тонкощів. Особливо
це стосується юридичних фірм,
що залучаються як зовнішні радники.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
ВИСТАЧИТЬ НА ПОСІВНУ. А ДАЛІÖ
Наявне в Україні якісне насіння цукрових
буряків забезпечує не лише потребу
під посів32008, а й створює надійний
півторарічний страховий запас. Питання
у тому, чи потрібне воно комусь у такій
кількості. 136

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

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

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

Інформацію для Голови!

Наш індекс:98990

РЕПОРТАЖ Якщо говорити об’єктивно, то Міжнародну виставку сільського господарства та
садівництва «KievАgriHort’2008», а також паралельно із нею VI виставку обладнання для харчової та
переробної промисловості «UkrProdMash» і IV – пакувального обладнання, технологій та упаковки для
продуктів «UkrProdPack», було організовано і проведено на належному європейському рівні.

НОВИНИ ï СТИСЛО



«Я думаю, наступного тижня ці

Порядки будуть затверджені», –

повідомив журналістам 15 лютого

міністр аграрної політики України

Юрій Мельник, додавши, що

графіки фінансування доведені до

Міністерства, і вони є «сприятли&

вими», оскільки майже половину

витрат передбачено на першу по&

ловину поточного року. 

«Наступного тижня затвер&

дження порядків і відразу – фі&

нансування, яке ми заборгували за

січень, потім за лютий, і, таким

чином, вийдемо на планове фі&

нансування», – сказав він.

Отже на сьогодні маємо такі

затверджені Постановами Кабіне&

ту міністрів України Порядки.

– Від 30 січня 2008 р. №33

«Про внесення змін до Порядку

проведення державних форвар&

дних закупівель зерна» – відтепер

постачання зерна за контрактом

здійснюється до 1 жовтня, а оста&

точні розрахунки проводяться до

1 грудня поточногороку. 

– Від 13 лютого 2008 р. №50

«Про порядок використання у

2008 році коштів, передбачених у

державному бюджеті для пога&

шення зобов'язань Державною

службою з охорони прав на сорти

рослин за кредитами, наданими з

державного бюджету за рахунок

коштів, залучених від міжнарод&

них фінансових організацій на ро&

звиток насінництва».

– Від 13 лютого 2008 р. №51

«Про затвердження Порядку ви&

користання у 2008 році коштів,

передбачених у державному бю&

джеті для погашення зобов'язань

Українською державною насіннє&

вою інспекцією за кредитами, на&

даними з державного бюджету за

рахунок коштів, залучених від

міжнародних фінансових органі&

зацій на розвиток насінництва».

Проте 20&21 лютого Прем'єр&

міністр України Юлія Тимошенко

здійснила робочий візит до Ро&

сійської Федерації. Супроводжу&

вали Юлію Тимошенко міністри:

економіки Богдан Данилишин,

аграрної політики Юрій Мельник,

промислової політики Володимир

Новицький, палива і енергетики

Юрій Продан; голова Держмит&

служби Валерій Хорошковський,

голова правління НАК «Нафтогаз

України» Олег Дубина, його пер&

ший заступник Ігор Діденко і го&

лова Державної прикордонної

служби Микола Литвин.

У зв'язку з візитом чергове за&

сідання Кабінету Міністрів Укра&

їни призначено на 22 лютого. На

розгляд і затвердження уряду ви&

несено п'ять галузевих Порядків.

Сподіваймося, в урядовців знай&

деться час і натхнення для врегу&

лювання проблем АПК. У разі

позитивного рішення і подаль&

шого не зволікання із прохо&

дженням документів реальні ви&

плати за цільовими програмами

аграрії почнуть отримувати від

3 березня.

Нагадаємо, що минулого року

спостерігалася така само картина.

Перші постанови Кабміну про за&

твердження Порядків викори&

стання у 2007 році коштів, перед&

бачених у держбюджеті для дер&

жавної підтримки галузевих про&

грам АПК, з'явилися у другій по&

ловині лютого. Вони стосувалися

підтримки продукції рослинниц&

тва, здешевлення кредитів, стра&

хових премій (внесків) та держав&

них виставкових заходів.

ЗГІДНО з новими правилами,

здійснюється контроль за вироб&

ництвом і використанням хіміч&

них речовин всередині ЄС, що

безпосередньо впливає на вироб&

ників різних галузей промислово&

сті, імпортерів, дистриб'юторів і

споживачів промислової продук&

ції в країнах Євросоюзу. При цьо&

му, безперечно, істотний вплив

нове законодавство матиме і на

компанії країн поза межами Євро&

пейського Союзу, які здійснюють

експортні поставки своєї продук&

ції на Європейський ринок чи ви&

користовують хімічні речовини і

суміші, що виготовляються в ЄС.

Відповідно до положень розді&

лу 3.1 REACH, під дію законодав&

ства підпадає надзвичайно широке

коло продукції практично всіх ба&

зових галузей промисловості,

включаючи чорну та кольорову ме&

талургію, хімічну, машинобудівну,

легку та інші галузі або майже вся

промислова продукція, що експор&

тується до ЄС. В той час, як напів&

фабрикати та готові товари не по&

требують окремої реєстрації, хіміч&

ні речовини, що містяться в них в

значній кількості, мають бути на&

лежним чином зареєстровані, що є

обов'язковою передумовою для до&

ступу товару на ринок ЄС.

Авторизація доступу проми&

слової продукції на ринок ЄС, від&

повідно до положень чинного за&

конодавства, здійснюється у де&

кілька етапів: подання передреє&

страційного досьє (заявки на реє&

страцію набору речовин), подан&

ня технічного досьє (технічного

опису речовин), подання реєстра&

ційного досьє (документу, в якому

містяться всі відомості про речо&

вину, сфери її застосування та її

безпечність для людини та навко&

лишнього середовища). 

Прийом реєстраційних доку&

ментів розпочинається 1 червня та

завершується 1 грудня 2008 року.

Якщо до законодавства не буде

внесено змін, підприємства, які не

подали заявку на реєстрацію до

1 грудня 2008 року, з цього дня не

зможуть постачати продукцію на

територію ЄС. Підприємства, які

подали заявку, зможуть постачати

продукцію безперешкодно ще про&

тягом двох років, що надаються для

завершення процесу реєстрації.

Таким чином, в разі, якщо за&

конодавство REACH не зазнає

значних змін (що, на думку екс&

пертів, є доволі ймовірним), ек&

спорт української промислової

продукції до ЄС після 1 грудня

2008 року у багатьох позиціях

може зупинитись.

Зі слів заступника міністра

промислової політики Сергія

Грищенка, міністерство прово&

дить активну роботу з підготовки

промислових підприємств до ро&

боти в умовах REACH. «Ми разом

із Мінекономіки та Мін'юстом

проводимо семінари для пред&

ставників різних галузей проми&

словості (10.12.2007 р. – для мета&

лургійної галузі, 08.02.08 р. – для

кольорової металургії та трубної

галузі, 22.02.08 р. заплановано для

хімічної промисловості), ми нама&

гаємось об'єднати зусилля всіх за&

цікавлених державних та недер&

жавних органів, максимально

привернути увагу власників ком&

паній до цієї актуальної теми», –

зазначив він.

Довідково: У листопаді 2007 року

було засновано Центр координації

та консультацій REACH Ради на�

ціональних асоціацій товаровироб�

ників при Кабінеті Міністрів Укра�

їни. Протягом листопада�грудня

Центром було проведено активну

роботу з метою привернення уваги

громадськості та, головним чином,

промисловості до набуття чинності

нового Європейського законодав�

ства з реєстрації, оцінки та авто�

ризації хімічних речовин.

За матеріалами прес%служби Мінпромполітики 
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ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2008�й рік 

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

Інформацію для Голови!

Наш
індекс:98990

ІНТЕГРАЦІЯ У країнах ЄС з 1 червня 2007 набула чинності нова система реєстрації, оцінки та
авторизації хімічних речовин (регулювання виробництва та використання промислової продукції)
REACH. На думку експертів, запровадження нового європейського законодавства REACH є найбільш
загрозливим для торгівлі промисловими товарами з ЄС.

ДЕРЖПІДТРИМКА Станом на 22 лютого селяни не отримали жодної копійки з передбачених цього
року за програмами державної підтримки АПК. Все це – через те, що Кабмін до цього часу затвердив
лише три Порядки використання бюджетних коштів з передбачених 41 за цільовими програмами.

Розпочато 
весняно#польовий 
комплекс
Поточного тижня у Микола�
ївській області ТОВ СП «НІ�
БУЛОН» з огляду на сприят�
ливі погодні умови розпоча�
ло весняний обробіток ози�
мих культур. Посіви на 97
відсотках площ знаходяться
у хорошому стані. 
На полях філій «Снігирів�
ська», «Баштанська», «При�
бужанівська», «Врадієв�
ська», дослідницького під�
приємства «Лідієвське» про�
водиться перше підживлення
озимих культур мінеральни�
ми добривами по мерзлота�
лому ґрунту. З 9236 га ози�
мого клину, який потрібно
підживити, вже оброблено
понад 50%. В кінці тижня, за
сприятливих погодних умов,
почнеться внесення аміачної
селітри на озимих посівах у
філіях Вінницької, Лугансь�
кої, Хмельницької і Черкась�
кої областей. 
Задля бездоганного дотри�
мання передових інтенсив�
них технологій вирощування
зернових і олійних культур і
отримання стабільно висо�
кого урожаю в поточному
році тільки мінеральних
добрив придбано більш ніж
на 14,5 млн. грн. Усі філії
повністю забезпечено па�
ливно�мастильними матері�
алами.
У «НІБУЛОНі» регулярно
оновлюється машино�трак�
торний парк. У зв'язку з роз�
ширенням посівних площ
компанії в Сумській, Жито�
мирській і Хмельницькій
областях постала необхід�
ність придбання високо�
класної техніки вітчизняного
і імпортного виробництва,
зокрема великої партії ім�
портних тракторів. Тривають
переговори щодо придбан�
ня великої партії комбайнів і
причіпного інвентарю до
них. Орієнтовна сума кон�
трактів – близько 6 млн.
дол. США. Вся техніка буде
доставлена до початку вес�
няно�польових робіт. 

Інша REACH [річ], як не крути

Аграрії прагнуть Порядків

Сторінку підготував Артем Житков



НА ЗАХОДІ були присутні ди&

ректори хімічних підприємств,

зокрема Олексій Купченко (ЗАТ

«Сєвєродонецьке об'єднання

«Азот»), Сергій Лєсковський

(ЗАТ «Дніпровський завод міне&

ральних добрив»), Михайло За&

блуда (ВАТ «Рівнеазот»), Володи&

мир Гринюк (ЗАТ «Дніпровський

завод мінеральних добрив»), пре&

зидент Союзу хіміків України

Олексій Голубов. Вів засідання

Борис Райков, Голова Ради Феде&

рації роботодавців України. 

Головна мета наради – виро&

бити стратегію подолання кризо&

вої ситуації, яка склалася навколо

українських хімічних підпри&

ємств. Причиною цього учасни&

ки заходу називали зростання

ціни на імпортований природний

газ до 180 доларів за тисячу кубіч&

них метрів. Таке зростання може

спричинити неконкурентоспро&

можність вітчизняного аміаку та

мінеральних добрив як на вну&

трішньому, так і на зовнішньому

ринку. А відтак, багато підпри&

ємств можуть зупинитися. 

За оцінками експертів, у 2007

році обсяг внутрішнього спожи&

вання хімічної та нафтохімічної

продукції по Україні становив

близько 48 млрд. гривень, ек&

спорту – близько 4,3 млрд. дола&

рів. Імпортовано було добрив на

суму близько 6,4 млрд., тобто

майже на 2 млрд. доларів більше,

ніж експортовано. Все це – крас&

номовне свідчення того, що віт&

чизняні ринок та виробники не

захищені. І от – новий удар. 

Втрата ринків збуту мінераль&

них добрив може мати тяжкі на&

слідки та суттєво вплинути на об&

сяг надходжень до держбюджету

та на економіку в цілому. На цій

думці зійшлися всі учасники на&

ради. 

Для збереження вітчизняни&

ми підприємствами конкуренто&

спроможності треба провести

масштабну реконструкцію, спря&

мовану на скорочення споживан&

ня природного газу на одиницю

продукції, створення виробниц&

тва та технології на принципово

новій основі. 

– Підвищення цін на сирови&

ну, тобто газ, призведе до подо&

рожчання нашої продукції. Уряд

має забезпечити комплексну по&

літику, щоб попередити негативні

наслідки, але поки що він цього

не робить, – заявив журналістам

на прес&конференції, що відбула&

ся за результатами наради, Ми&

хайло Заблуда. 

Учасники наради одностайно

прийняли відкрите звернення,

адресоване Президенту України

Віктору Ющенку, прем'єр&міні&

стру Юлії Тимошенко, голові

Верховної Ради Арсенію Яценю&

ку. В цьому документі, зокрема,

підкреслено, що модернізація хі&

мічних виробництв – це прямий

обов'язок власників та керівни&

ків. Проте реалії вимагають знач&

но більших обсягів капіталовкла&

день. 

За розрахунками спеціалістів,

для реалізації інвестиційних про&

ектів у хімічній галузі потенційні

інвестори мають залучити кошти

обсягом 500 – 600 млн. доларів, із

термінами впровадження 3&4

роки. Але для того, щоб це зроби&

ти, потрібна виважена державна

політика, яка б стимулювала цей

процес.

Раніше керівники підпри&

ємств неодноразово ставили пе&

ред Урядом та Верховною Радою

питання про створення відповід&

ної державної програми, покли&

каної хоча б частково компенсу&

вати втрати від можливого зро&

стання цін на основну сировину. І

ось, півень нарешті дзьобнув –

ціни підвищено.  

Серед конкретних заходів, за&

пропонованих у зверненні, –

внесення на розгляд Верховної

Ради окремого Закону «Про сти&

мулювання розвитку мінеральних

добрив в Україні». Державній по&

датковій адміністрації запропо&

новано розглянути питання щодо

можливості погашення простро&

ченої кредиторської заборговано&

сті держбюджету перед хімічними

підприємствами з податку на до&

дану вартість у першому кварталі

2008 року, щоб попередити вими&

вання обігових коштів; Мінеко&

номіки – прискорити розгляд за&

явки Союзу хіміків України щодо

антидемпінгового розслідування

стосовно імпорту здешевлених

мінеральних добрив. Мінеконо&

міки також запропоновано разом

із Мінпаливенерго опрацювати

пропозиції щодо зменшення над&

бавки до ціни на природний газ

за його зберігання та встановлен&

ня мінімального рівня цін на по&

слуги за реалізацію природного

газу хімічним підприємствам. 

Зазначеним установам роз&

глянути пропозиції Мінпромпо&

літики України щодо встановлен&

ня до 01 січня 2013 року нульової

податкової ставки на операції з

поставки природного газу для хі&

мічних підприємств.  

Мінпаливенерго, Мінеконо&

міки, Мінфін та НАК «Нафтогаз

України» разом мають здійснити

заходи щодо лібералізації ринку

природного газу в Україні. 

І, нарешті, з огляду на вступ

країни до СОТ, Мінекономіки

спільно з Федерацією роботодав&

ців України та Союзом Хіміків

України мають розглянути існую&

чі антидемпінгові обмеження на

вітчизняну хімічну продукцію та

розробити ефективний механізм

захисту внутрішнього ринку.

Україна відновила експорт соняшни+

кової олії, який було припинено з 24

січня 2008 року через нові вимоги

регіональних митниць. 

ЯК ПОВІДОМЛЯЛОСЯ, 24 січня регіо&

нальні митниці запровадили новий поря&

док, згідно з яким виробники&експорте&

ри повинні підтверджувати коди УКТ&

ЗЕД через спеціалізовані митні лаборато&

рії. При цьому термін досліджень триває

до одного місяця. У зв'язку з цим, з 24

січня експорт соняшникової олії прак&

тично не здійснювався. Про нинішню

ситуацію на олійному ринку ми запитали

генерального директора асоціації

«Укроліяпром» Степана Капшука:

– Сьогодні ми маємо підсумки за

п'ять місяців: переробили більше двох мі&

льйонів тонн соняшнику, виробили 895

тис. тонн олії, на внутрішній ринок по&

ставили з цієї кількості 206 тис. тонн. Все

інше було експортовано. Станом на 1 лю&

того перехідні запаси соняшнику в Укра&

їні становлять 2 млн. 100 тис. тонн. Очі&

кується, що загальна кількість соняшни&

ку буде більше за 2 млн. 300 тис. тонн. А

отже, ми очікуємо збільшення виробниц&

тва соняшникової олії. 

Тому можна констатувати, що вну&

трішній ринок перенасичений, і наші

компанії, підтримуючи політику уряду, і

ціни не збільшують. Зростання є, але

воно незначне – вимірюється в копійках.

Це зовсім не те, що відбувалося на олій&

ному ринку минулого року. Хочу нагада&

ти, що в січні місяці ціни на соняшнико&

ве насіння піднялися на 1,5 тис. гривень

або на 300 доларів за тонну. На олію, від&

повідно, ціни збільшилися також. Але на

вітчизняному ринку цього стрибка не

відбулося: чергове хвилеподібне підви&

щення ми вже пережили. Тенденція до

зростання спостерігатиметься і надалі,

але вона не буде дуже значною, тому що

світовий ринок вже «перегрітий». Хоча й

важко спрогнозувати, на якій позначці

зупиняться ціни. Єдине, що нас заспоко&

ює – те, що олії у нас досить. 

Що ж стосується експортної політи&

ки, то з вироблених в січні 204 тис. тонн

олії, експорт склав лише 115 тис. тонн.

Це пояснюються тим, що 24 січня був

посилений контроль з боку митних

структур, екологічних інспекцій. Але

сьогодні експорт знову поновлюється.

Нині в Україні залишилося 90 тис. тонн

олії, для внутрішнього споживання. З

них 40 тис. тонн – споживання країни і

перехідний залишок – приблизно

50 тис. тонн. Експорт із врахуванням пе&

рехідного залишку ми очікуємо на рівні

140&150 тис. тонн, не більше. 

Підсумовуючи, можу зазначити, що

ринок стабілізувався, і найголовніше, є

насиченість продукцією та зважена ціно&

ва політика. На тлі зростання цін на всі

продукти харчування, особливо на овочі&

фрукти, щомісячне збільшення цін на 30&

40 копійок ми вважаємо нормальним, об&

умовленим шаленим подорожчанням

олійних.
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Олійний ринок: 
експорт відновлено

Сторінку підготувала Наталія Тарченко

Газовий півень дзьобнув міндобрива
БІОЕНЕРГЕТИКА Нарада 19 лютого, на якій зібралися представники провідних підприємств хімічної
промисловості України, була присвячена такій болючій темі, як підвищення ціни на імпортний газ і,
відповідно, конкурентоспроможності вітчизняних добрив.



У вас дуже прискіпливе
ставлення до сільгос�

птехніки. Вас навіть звинува�
чують у прихильності до іно�
земної…
– Треба було піднімати цю зем&

лю, яка не оралася по 7&10 ро&

ків, і на якій здебільшого ліс

росте. А чим? Вітчизняною тех&

нікою?! Нашим Т&150?! Ми дав&

но вже ними не користуємося.

Немає у нас, на превеликий

жаль, хорошої вітчизняної тех&

ніки. Якщо вважати вітчизня&

ним білоруський трактор МТЗ&

80, бо він колишнього Радянсь&

кого Союзу, то це єдиний трак&

тор у нашому сільськогосподар&

ському виробництві, на якому

ще можна працювати. 

Незважаючи на те, що у нас,

як і  по всій Україні, нехороша

ситуація з кадрами&механізатора&

ми, то ми повинні нарощувати

продуктивність за рахунок хоро&

шої техніки. У нас її просто не

виробляють. За ці 10 років я ви&

тратив на придбання техніки

більше 100 млн. грн. І вся вона

переважно імпортного вироб&

ництва. Ми купували як нову, так

і вживану. Прикро, що це техніка

закордонна, яка відпрацювала

вже на полях Америки по 16&17

років. Але я два роки тому поїз&

див, пошукав по Америці й поз&

находив її «за копійки»: 5, 10, 15

тис. доларів. Для прикладу: в

США ми купили за 100 тис. до&

ларів три трактори «Джон Дір&

8400» 1996&97 років випусків у

прекрасному стані. Капітально

відремонтовані, трактори, які

вже два роки працюють, і нічого

не зламалося. Розмитнення і до&

ставка обійшлися ще десь у 50

тис. доларів. Так зараз уже хар&

ківський трактор Т&150 коштує

більше! Але ж їх не порівняти:

ані за ціною, ані за якістю. 

Що скажете про техно�
логії?

– Ми суттєво змінили техноло&

гію. Майже відмовилися від

оранки. Там само купили два

репери: один 7&метровий (гли&

бокорозрихлювач або чизель, як

у нас кажуть, але він іде з по&

двійною дисковою бороною, з

лампою. Ми робимо поглибле&

ну оранку завглибшки 45 см, а

як треба, то й більше. Завдяки

цьому маємо якісний обробіток

і наводимо в полях лад. 

Що стосується інших агре&

гатів обробітку ґрунту, скажімо,

культиватора, то стернові куль&

тиватори із шириною захвату

12 м – ми купили в Америці

всього&на&всього по 5 тис. дола&

рів плюс іще 5 тис. за привезен&

ня. За два роки у нього жодна

лапа не зламалася – тільки ком&

плект стріл замінили. 

Посів – сівалкою «Грейт

плейнз», із шириною захвату

11,7 м. Це сівалка нульового по&

сіву. Нею ми сіємо за добу від

120 до 180 га. Обслуговування –

один механізатор на тракторі,

одна машина, яка возить насін&

ня, та одна – добрива. 

GPS ще не поставили. І зно&

ву виходить, що за цією систе&

мою треба їхати в Америку, бо

там вона коштує 400 дол., а в Ук&

раїні – 5&6 тис. дол. Я хотів би,

щоб це всі знали. Я був на заво&

ді в США, де цю систему виго&

товляють. Вони виготовляють її

на замовлення адаптованою до

відповідного трактора чи ком&

байна. Але чому в Україні вона

має коштувати в 12 разів дорож&

че?! Хто на цьому наживається?..

Але ж на Америку пра�
цює економіка всього

світу, а на нас лише ми самі…
– Давайте будувати стосунки

так, щоб на нас працювала

економіка світу. Ми кажемо,

що йдемо в Європу, ми вже в

СОТ. А що ми зробили, щоб

нас почали поважати? 

А як справи із тварин�
ництвом?

– Непочатий край роботи. У нас

є господарства, які займаються

тваринництвом більш&менш

нормально. Торік за кошт мо&

лочної компанії «КОМО» з гру&

пою керівників і спеціалістів гос&

подарств (нас було 16 чоловік)

нам вдалося побувати на навчан&

ні в Ізраїлі. Ми дуже інтенсивно

вивчали молочний бізнес. Те,

чому мене навчили в Ізраїлі за

три тижні, в Україні не навчили

за все життя. Йдеться і про осі&

меніння, і селекцію, і утриман&

ня, і ставлення до тварини. 

В Україні й донині ніхто

нікого не вчить правильно ста&

витися до худоби: з коровою ми

поводимося, як варвари. Не

тільки із тією, що в колгоспі, а

й з домашньою. До речі, я роз&

повів сестрі, як правильно отри&

мати і годувати телятко. І от 4

грудня в її господарстві народи&

лося телятко вагою до 40 кг. То

на сьогодні воно важить 146 кг! 

То в чому ж наше вар�
варство?

– Перше – це те, що ми і коро&

ву, і теля прив'язали.  Корова

має все життя рухатися вільно.

Друге – ми абсолютно непра&

вильно годуємо корову. Це не

людина, якій сьогодні хочеться

ковбаси, а завтра – сиру, після&

завтра – борщу. Шлунок коро&

ви побудований так, що її треба

годувати 365 днів на рік одно&

типним кормом. Третє – випа&

сання корів. Ізраїльтяни кажуть:

випасати корову – це злочин

щодо неї. Бо коли ми виганяє&

мо її на пасовище та даємо зеле&

ний корм, то в шлунку відбу&

ваються дуже складні механіз&

ми, і потім ці стреси негативно

впливають і на її організм, і на

продуктивність. 

В Ізраїлі корова відв'язана,

стоїть під навісом, в загоні, її

захищають від сонячних проме&

нів, якщо гаряче – вмикають

вентилятори. Ветеринарна

служба проводить аналіз крові

корови за 26 показниками. У

нас людей так не перевіряють!

Щоденний аналіз молока про&

водять за 6 показниками.

І скільки молока дає
така корова? Які у них

породи?
– 12 тис. кг молока на рік. Якщо

корова дає менше 38 л молока

на добу, її в Ізраїлі везуть на

м'ясокомбінат. Ізраїльтяни доять

найбільше в світі молока. І вони

кажуть: теличка має випити не

більше 214 л молока за своє жит&

тя. А у нас є зоотехніки, які твер&

дять: щоб була нормальна коро&

ва, теличці треба дати тону мо&

лока, за радянських часів була

норма – 600 л. Зараз трішки

менше – 360&210 л, хто як. Те&

личку треба випоювати молоком

не більш як 55 днів, бо після

того – це вже на шкоду тварині. 

За 50 років ізраїльтяни виве&

ли власну голштинську породу,

можна сказати, з нічого: завдя&

ки завезенню биків і сімені в 30&

х роках з Голландії. І вже у 1985

році була визнана ця порода у

світі. Вони із задоволенням про&

дають її на експорт: 5 дол. –

спермодоза. Але є дуже багато

питань, яких ми не знаємо і не

хочемо знати. Скажімо, виро&

щування телят. Ми побачили в

Ізраїлі, що телят підігрівають

лампами, якщо температура по&

вітря падає нижче 19°С. А у нас

є холодний метод утримання:

народилося телятко – і на мороз

його. А що ми від цього вигра&

ємо – що телятко не здохне від

мікробів, яких повно у корів&

нику, але втрачаємо від того, що

ми не виростимо доброї корови. 

Ви казали, що збирає�
теся нарощувати пого�

лів'я свиней 
– Маємо статус племзаводу з

розведення свиней породи ве&

лика біла, яку схрещуємо з лан&

драсом. Зараз іще завозимо дю&

рок петрена, трошки поліпшує&

мо. Запровадили штучне осіме&

ніння, опанували технології го&

дівлі завдяки співпраці з фір&

мою «Вітамекс». А технологію

утримання ми розробили з аме&

риканською фірмою «GSI

Group» – вони постачають нам

обладнання. Ми досягли в отри&

манні поросят результат у 9,5

голів на опорос, маємо 2,2 опо&

роса на рік на свиноматку. В

технології відгодівлі – 110&120

кг поросят за 185 днів. 

Що то за звинувачення
у псевдопатріотизмі, що

ви віддаєте продукцію за межі
області?
– А, це про молоко. За минулий

рік ми надоїли 7400 кг молока на

корову. Цього року стоїть питан&

ня – досягти 8 тисяч. Із «Брац&

лавом» зараз будуємо доїльний

зал на 800 корів. Один корівник

безприв'язного утримання вже

збудували. Зараз плануємо дру&

гий. Взагалі перспектива наша

така: плануємо збудувати ще

одну ферму на 2,5 тис. корів. 

Віддаємо все на «Ковельмо&

локо». Днями в області прово&

дили селекторну нараду і ка&

жуть: хто продає молоко за межі

області, той не патріот, мовляв,

не чекайте дотацій з бюджету,

нічого не дамо. Ми ж не з Укра&

їни вивозимо, а в свою ж держа&

ву. Давайте мені покупця в

області, який працюватиме зі

мною так, як працює «КОМО»,

і я продаватиму в області! Я з

цією компанією веду зараз мову

про інвестиції більш ніж на 100

млн. грн. для будівництва фер&

ми. І вони працюють над тим,

щоб дати мені ці гроші. То хто

патріот області – той, хто хоче,

щоб була ферма, чи той, хто

хоче, щоб її не було?!

Але Ви на сьогодні об�
ходитеся без дотацій,

державних програм?
– На сьогодні всі сільгоспвироб&

ники обходяться, бо жодна не

працює!  Іще жодної копійки з

бюджету сільгоспвиробник не
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Василь Петринюк.

Зірка за правду

ПЕТРИНЮК Василь Андрійович

генеральний директор групи компаній
ТОВ «Старт», доктор економічних наук,
академік УТА, Заслужений працівник
сільського господарства

Василь Андрійович Петринюк – один із

перших Героїв України від АПК. Свій Ор+

ден Держави і Золоту Зірку успішний

господарник отримав не лише за сумлін+

ну працю і високі показники, а й за пра+

вду, а точніше – сміливу прочуханку, яку

той при всьому чесному народі під час

візиту Президента на Хмельниччину

влаштував і тодішньому міністру проми+

слової політики, і голові ДПА. І справді –

нічого запитувати у селянина, що йому

треба, аби працювалося краще… 

Не добирає люб'язних слів наш герой і

сьогодні, відповідаючи на запитання

про стан сільського господарства.

ОЧОЛЮВАНА Василем Петринюком гру&

па компаній ТОВ «Старт» – не новачок на

ринку сільського господарства. Його коре&

ні сягають 1998 року, коли компанія почала

концентрацію виробництва на базі колиш&

ніх господарств, що розпадалися внаслідок

невдалих реформ, роками не виплачували

людям зарплату, не обробляли землю тощо.

Так  з 2300 га землі вийшли на 16 тис. га у

трьох районах двох областей: 11 з гаком

тис. га землі у Хмельницькій області (Тео&

фіпольський і Білогірський райони) та 4

тис. га – у Лановецькому районі на Терно&

пільщині. 

– Уся земля орендована, – розповідає

Василь Андрійович. – Структура посівів

така: майже 6 тис. га озимих, з них 2 тис.

ріпаку. Ярих будемо сіяти 9 тис., а може, й

більше, ячмінь, кукурудзу, сою, соняшник

і кормові. 

Маємо розвинене тваринництво. У нас

800 корів дійного стада. Всього ВРХ майже

3000 голів. Маємо вже 12 тис. голів свиней.

І цього року плануємо розширити десь до

20&25 тисяч. 

Працює понад півтори тисячі людей.

За минулий рік середня заробітна плата

становила майже 1200 гривень. Підтримує&

мо соціальну сферу: маємо будинок при&

старілих, дитячий садочок, надаємо допо&

могу школам, будуємо церкви, проклада&

ємо дороги, газопроводи, водогони. 

Усе це в 23 населених пунктах, в яких

проживає більше 10 тис. чоловік.  Пайови&

ків у нас майже 7 тисяч. За оренду землі в

нашому регіоні сформувався такий розра&

хунок: 2 ц пшениці за гектар землі. Тому

майже 4 тис. тонн зерна ми віддаємо лю&

дям щорічно. Маємо досить пристойний

вал: торік зібрали майже 30 тис. тонн хліба.

В цьому буде близько 50 тис. тонн. 

ГЕРОЙ УКРАЇНИ



отримав. Нас тільки з телевізора

тішать, що щось там буде. Але ми

вже до того звикли. Наприклад,

програма селекції тваринництва,

яка завжди працювала, на сьо&

годні не працює, бо, бачте, у мі&

ністра фінансів є своя особлива

думка з цього приводу…

А як на Вашому госпо�
дарстві  позначиться

вступ до СОТ? 
– Дуже делікатне і складне пи&

тання. Але враховуючи те, що я

бачив, поїздивши по світу, і з

того, що ми маємо, і як взагалі

ставимося до питань захисту на&

шого внутрішнього ринку, то,

звичайно, ми дуже постражда&

ємо. На зовнішній ринок нас іще

ніхто не кличе, у нас немає мо&

жливості на нього йти, тому що

кожен керівник господарства чи

фермер не піде кричати: купіть

мої тисячу тонн хліба чи мої сто

голів свиней. А всередині країни

поки що не створена відповідна

інфраструктура. 

Ми не готові конкурувати зі

світом за собівартістю. По&пер&

ше, не опанували поки що цих

технологій, які є у світі. Я зустрі&

чався з фермерами з Америки,

Німеччини, Швеції, Франції. Там

фермер не сіє пшениці, якщо не

має контракту, за яким у нього за&

беруть її за визначеною ціною у

певному пункті в певний час… 

Однак навіть вони зі своєю

технікою та новітніми техноло&

гіями не можуть вижити без до&

тацій. Два тижні тому я був у Ні&

меччині. Так, німецький фермер

отримує 390 євро на га землі до&

тацій від Євросоюзу. А що ми от&

римуємо? Не важко підрахувати

всі ті кошти, які нам виділяє «на

підтримку» бюджет, – виходить

30 доларів на гектар! 

Це не означає, що я проти

вступу до СОТ. Утім, навіть якби

я й був проти, то ми вже там.

Якщо ми хочемо кудись йти і

жити за їхніми правилами, то

треба, щоб їхні правила поши&

рювалися й на нас, і насамперед,

на уряд України, який мав би

про це пам’ятати.

Що скажете про ринок
землі?

– У тому, що колись земля має

стати об'єктом купівлі&продажу,

ніхто не сумнівається. Ми про це

говоримо вже понад 10 років.

Але ж ми нічого не зробили, щоб

це питання у нас вирішувалося

нормально, чесно, цивілізовано,

за певними правилами, які бу&

дуть прописані в законі. 

Має бути контроль за вико&

нанням. Попри мораторій, у нас

уже третина землі розпродана. А

потім  ще одне питання, на яке

сьогодні ніхто не хоче давати від&

повідь: як розшарується населен&

ня країни? Земля навколо Києва

вже скуплена, там захмарні ціни.

Навколо обласних центрів теж є

проблеми. А скільки у нас сіл, за&

бутих Богом і людьми, де люди

на межі чи то вимирання, чи то

виживання! І там сьогодні ця

земля нікому не потрібна, і коли

відкриється ринок землі, вона ні&

кому не буде потрібна. А якщо

хтось туди й зайде, то ціна там

буде, на мою думку, такою мізер&

ною, що цим людям далі судить&

ся злиденне життя. Тому я за те,

щоб спочатку відпрацювали за&

кони (якщо буде кому, у нас же

немає Верховної Ради), випробу&

вали їх, а тоді вже – до справи. 

Нині сільськогосподар�
ське виробництво най�

більш привабливе за останні
десять років…
– Ми це відчуваємо. Скажімо, ще

торік в цю пору навіть у нашому

Теофіпольському районі, яким

ми дуже пишаємося, було десь

пару тисяч гектарів землі, яка не

оброблялася. На сьогодні такої

вже нема. По області, та й по всій

Україні, «шастають» цілі коман&

ди, які, так би мовити, виявили

велике «бажання працювати» на

землі. Навіть у нашій Хмель&

ницькій області ми знаємо дуже

«шановного» діяча, який назби&

рав уже під сто тисяч гектарів зе&

млі. Але ж він приходить у село і,

якщо є там ще пару хвостів худо&

би – подіньте її де хочете, є ще

тракторний парк – заберіть його

собі, це йому не треба. 

Я проти таких підходів. І

проти таких інвесторів. Я теж

шукаю зараз інвестиції, працюю

з іноземними, вітчизняними

компаніями, але коли мені про&

понують вкладати лише в землю,

а тваринництво занапастити, з

такими людьми ми розходимося.

Євгенія Руженцева

Наближення України до СОТ

викликало масу коментарів

стосовно майбутнього країни

від державних діячів усіх ран+

гів. Проте, від кого ж чекати

найфаховішого коментаря, як

не від міністра економіки.

Пропонуємо вашій увазі точку

зору на аграрне майбутнє Ук+

раїни Богдана Данилишина.

ПАН міністр зазначив, що міжна&

родна торгівля сільськогосподар&

ською продукцією в рамках СОТ

регулюється єдиною Угодою про

сільське господарство. Докумен&

том передбачено переведення всіх

нетарифних бар'єрів щодо імпорту

сільськогосподарської продукції в

тарифи та визначення їх верхньої

межі, поступове зниження ім&

портних тарифів, а також скоро&

чення внутрішніх та експортних

субсидій для сільгосппродукції.

– Країни, що приєднуються до

СОТ, – зазначив міністр економі&

ки України Богдан Данилишин,

– беруть на себе певні зобов'язан&

ня щодо державної підтримки

сільського господарства; доступу

на ринок сільськогосподарських і

продовольчих товарів; санітарних

і фітосанітарних заходів, експорт&

ної конкуренції в сільськогоспо&

дарській і продовольчій торгівлі».

Відтак, це вимагає певного

ринкового реформування аграр&

ного сектору та лібералізації до&

ступу до ринків аграрної та харчо&

вої продукції.

На думку міністра, вступ до

СОТ дасть можливість посилити

наші позиції на експортних ринках.

За дослідженнями провідних фахів&

ців, в результаті вступу до СОТ су&

купний випуск в секторі сільського

господарства зросте на 2% в дов&

гостроковому періоді. Зокрема, очі&

кується, що покращення доступу

на ринки призведе до суттєвого

зростання експорту (+43,5%).

Щодо імпорту, то пан Данили&

шин прогнозує зниження окремих

ставок тарифу. Відповідно до та&

рифних зобов'язань середньоариф&

метична ставка ввізного мита на

сільськогосподарську продукцію

зменшиться з 13,84% до 11,16%.

«Оскільки різниця між світо&

вими цінами та цінами вітчизня&

ного виробника зменшується, Ук&

раїна залишатиметься нетто&ек&

спортером основних сільськогос&

подарських товарів, – зазначив

він. – При цьому Україні дове&

деться реструктуризувати допомо&

гу сектору відповідно до умов

СОТ, що відбувається вже зараз.

Адже, як свідчить міжнародний

досвід, сьогодні державна аграрна

політика повинна концентрувати&

ся на підвищенні конкурентос&

проможності аграрного сектора,

забезпеченні якості та безпеки

продуктів харчування та сприянні

охороні довкілля».

Серед основних напрямків ре&

формування політики у сфері

сільського господарства Мінеко&

номіки вбачає, зокрема, відокре&

млення підтримки сільськогоспо&

дарських виробників від підтрим&

ки розвитку сільських територій та

перехід від виробничих субсидій

до прямих платежів, що не зале&

жать від обсягів та типу виробниц&

тва. «За умов певного реформу&

вання механізму надання держав&

ної підтримки Україна матиме до&

статні можливості для захисту віт&

чизняного агропромислового

комплексу в умовах членства у

СОТ», – зазначив Б.Данилишин.

Обов'язковим питанням пере&

говорного процесу зі вступу до

СОТ, без врегулювання якого не&

можливо завершити роботу з кон&

солідації зобов'язань країни, є уз&

годження граничного рівня сукуп&

ного виміру підтримки сільського

господарства (СВП).

В ході переговорів базовим пе&

ріодом для прийняття зобов'язань

за погодженням із відповідальни&

ми органами центральної виконав&

чої влади визначено 2004&2006 рр. 

Слід зазначити, що, відповід&

но до Угоди про сільське госпо&

дарство, внутрішня цінова під&

тримка сільського господарства

або так звані заходи «жовтої скри&

ні», якими вимірюється СВП, по&

винна бути скорочена протягом

п'яти років на 20% порівняно з ба&

зовим періодом.

«Завдяки своїй компромісній

позиції на переговорах, Україна

після вступу до СОТ не зобов'яза&

на скорочувати погоджений рі&

вень СВП, що надає додаткову пе&

ревагу агропромисловому секто&

ру», – зауважив міністр.

Крім того, після вступу до

СОТ державна підтримка сільсь&

кого господарства повинна фор&

муватися, виходячи з факторів:

1. Необхідність дотримання

зобов'язань щодо граничного рів&

ня СВП.

2. Можливість надання не&

продуктової підтримки в межах

рівня de minimis.

3. Можливість надання під&

тримки по продуктах в межах рів&

ня de minimis.

4. Необмежене використання

заходів «зеленої скриньки».

Держава, яка є членом СОТ,

має право фінансувати заходи

«зеленої скриньки» в будь&якому

обсязі залежно від можливостей

свого бюджету. В Україні зростан&

ня підтримки села заходами «зе&

леної скриньки» означатиме, що

поступово бюджетна підтримка

сільського господарства повинна

зміщуватися від  підтримки

сільськогосподарських підпри&

ємств у бік підтримки розвитку

сільської місцевості. 

«Це означає, що держава ак&

тивно підтримуватиме розвиток

інфраструктури у сільській місце&

вості (будівництво доріг, електро&

мереж, меліоративних систем),

розвиток ринкової інфраструкту&

ри для селянських господарств

(сприяння збуту сільськогоспо&

дарської продукції, у тому числі

збір, обробка та поширення рин&

кової інформації), охорону довкіл&

ля, депресивні території, вклада&

тиме гроші у людський капітал

села» – резюмував Міністр еконо&

міки України Богдан Данилишин.

Довідково: До «зеленої скриньки»

належать заходи, які не порушують

принципів справедливої конкуренції,

оскільки не спрямовані на підтримку

обсягів виробництва та цін виробни�

ків. Ці заходи мають відповідати

двом  основним критеріям:

– підтримка повинна надава�

тися через урядові бюджетні про�

грами, а не за кошти споживачів;

– наслідком підтримки не по�

винно бути надання цінової під�

тримки виробникам.

За матеріалами прес%служби Мінекономіки

СІЧЕНЬ відрізнявся ціновою ста&

більністю і коридор був достатньо

вузьким – від 2850 грн. на початку

місяця до 2800 грн. в кінці (ціни се&

редні, індикативні з ПДВ, ЕХW ви&

робника). Традиційно на Заході

України, де виробляють цукор, від&

пускні ціни були нижчі, ніж на

Сході і Півдні, де цукор спожи&

вають. Зниження цін в кінці січня

суперечить звичайній тенденції і

більше пов'язано з деякою хаотич&

ністю у продажу крупних партій

цукру провідними гравцями ринку.

Вичікування деякими цукрови&

ми компаніями стрибка цін в кінці

2007 календарного року призвело

до зниження обсягів продажів, що

в цілому не позначилося на ринку

через високі перехідні запаси (620&

680 тис.тонн) з минулого марке&

тингового року. У результаті цукро&

вим холдингам прийшов час ви&

плачувати кредити, що спричини&

ло понадлімітні продажі цукру. А

це, в свою чергу, відбилося на ста&

більності цін, тоді як ціни з другої

половини січня вже повинні були

піднятися на 10%&15%.

В даному випадку бажання

«зловити» максимальну ціну перед

виплатою кредитів і відсотків

призвело до зворотного результату

– замість стабільних продажів і

ціни 3050&3150 грн. в другій поло&

вині січня – на початку лютого,

цукрові компанії отримали 2750&

2800 або на 10%&12% менше мо&

жливої ціни.

Частково масові продажі цу&

кру в цей період (що призвело до

«неприємної» цінової стабільно&

сті) були пов'язані з ймовірним

виходом з цукрового бізнесу двох

крупних гравців, які позбавляють&

ся вже непотрібних товарних за&

пасів, зокрема за рахунок даваль&

ницького цукру. Режим СОТ поч&

не діяти тільки з січня 2009 року, а

цукровий ринок України вже

втрачає гравців. З іншого боку, з

ринку йдуть компанії, які або не

розглядали свій цукровий бізнес з

погляду довгострокових перспек&

тив і потужних вкладень капіталу,

або просто не готові до умов жор&

сткої загальносвітової конкуренції

і профіцитного ринку.

На другу половину березня –

першу половину квітня можна че&

кати, що ринок вже освоїть прид&

баний дешевий цукор і оптові ціни

підуть вгору. Але це тільки припу&

щення, оскільки, за чутками, деякі

цукрові холдинги, які залишилися

«в строю», збираються придбавати

цукрові заводи, що вивільняються.

А для цього необхідні фінансові ре&

сурси. На жаль, поки не всі укра&

їнські цукрові групи в змозі отри&

мати довгострокові і дешеві гроші в

Європі. Тому в лютому вірогідні

масові продажі, що може зашкоди&

ти позитивному ціновому тренду.
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– НАПРЯМ юридичної практи&

ки, пов'язаний з правовим супро&

водженням інвестиційних проек&

тів, почав працювати зовсім не&

давно. Клієнти почали звертатися

з приводу виявлення та ліквідації

проблемних місць з метою прода&

жу нерухомості за максимально

можливу ціну. Така ситуація ви&

никає на об'єктах після закінчен&

ня корпоративної війни, прове&

дення приватизації, купівлі неру&

хомості на ринку з великими ри&

зиками  тощо.

Практика вказує на те, що в

98% випадків можна провести

ефективну передпродажну підго&

товку. Для цього можуть бути ви&

користані такі юридичні інстру&

менти, як проведення викупу зе&

млі, переукладення договору

оренди на тривалий період, уза&

конення тих чи тих моментів у

судовому порядку, реєстрація

прав у БТІ, податкове плануван&

ня та ін. Спосіб визначається в

кожному окремому випадку.

Клієнт останнім часом дедалі

частіше вкладає капітал у нерухо&

мість, що обумовлено зростанням

цього ринку. Але юридичний рад&

ник вже надає консультації не

лише з приводу документального

оформлення інвестування, а по&

винен визначати рівень правових

ризиків.

Ступінь цих ризиків можна

умовно поділити на дві групи:

– які можна подолати, вико&

ристовуючи певні правові інстру&

менти;

– ризики, які є неперебор&

ними.

Виходячи з досвіду нашої

компанії, навіть за наявності

значних правових ризиків, в 95%

випадків Клієнт приймає рішен&

ня інвестувати, тому що на сьо&

годні практично не існує  безри&

зикових земельних ділянок.

Ось у таких випадках і вини&

кає потреба в послугах адвокатів,

які мають навики аналізу опера&

тивної юридичної інформації та

досвід швидкого та ефективного

прийняття рішень задля дося&

гнення максимально високого ін&

вестиційного результату.

АГРОПРОФІ

№ 7 [021] 22 лютого, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaПРАВО6
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ Вузькою стежкою 
У фокусі – земля та нерухомість 

ДОСВІД Група фахівців Міжнародної юридичної компанії (МЮК)
«Александров та Партнери» береться за правовий супровід інвестиційних
проектів будь%якої складності.

ЗА РАДЯНСЬКИХ часів про лю&

дину можна було часто&густо по&

чути: «спеціаліст широкого про&

філю». Це свідчило про всеохо&

плюючу освіту в Радянському

Союзі, чим, власне, усі ми й пи&

шалися. Проте сучасний ринок

потребує професіонала вузької

спеціалізації, який, маючи широ&

кий кругозір, обрану справу знає

до найменших тонкощів. 

Особливо ж це стосується

юридичних фірм, що залучаються

як зовнішні радники на допомогу

власному правовому відділу. До

поглиблення спеціалізації прямує

і МЮК «Александров та Партне&

ри», сфокусувавши наразі свій

погляд на правовому супроводі

інвестиційних проектів із землі та

нерухомості.

Дмитро АЛЕКСАНДРОВ, президент, адвокат

– ЯКЩО говорити про необхід&

ність вузької спеціалізації юри&

дичних фірм, зокрема при супро&

воді великих інвестиційних про&

ектів в об'єкти нерухомості та

землю, вона, безумовно, необхід&

на. На сьогодні ринок юридичних

послуг у цій сфері є, напевно,

найбільш непередбачуваним. Ча&

сто успіх проекту залежить не

стільки від юридичної "підкова&

ності" фахівців, скільки від рі&

шень органів влади, дій конку&

рентів. Про жодні гарантії в тако&

му разі говорити не доводиться.

Напевне тому на фахівців, які за&

лучаються до реалізації подібних

проектів, покладається колосаль&

на відповідальність. 

Як показує практика, подібні

проекти є досить дорогими  та

складними з юридичної точки

зору. Саме тому група фахівців

юридичної компанії, яка залуча&

ється до супроводу такого проек&

ту, має володіти не лише бездо&

ганною юридичною підготовкою,

а й навичками реалізації подібних

проектів. Компанія, яка займа&

ється "усім", навряд чи зможе за&

безпечити Клієнту досягнення

позитивного результату в проек&

ті. Такі компанії можуть залуча&

тися до проекту лише для вико&

нання поточної роботи на певно&

му етапі. 

Ухваленню рішення про зву&

ження спеціалізації компанії при

юридичному супроводі інвести&

ційних проектів передував глибо&

кий аналіз ринку юридичних по&

слуг цієї категорії проектів, які

перебували в роботі компанії, до&

сягнутих результатів, тимчасових

та інших витрат. Я глибоко пере&

конаний, що компанія, надаючи

широкий спектр юридичних по&

слуг, просто не зможе стати пер&

шою в будь&якому з обраних нею

напрямів юридичного бізнесу. 

На сьогодні я можу з упевне&

ністю сказати, що наша компанія

має досить багатий досвід реалі&

зації складних інвестиційних

проектів. Структурно всередині

компанії запроваджено внутріш&

ню спеціалізацію юристів. Таким

чином, координатор проекту

формує групу фахівців з проекту,

забезпечуючи максимальну ефек&

тивність його реалізації. 

На ринку юридичних послуг

ми сформували репутацію надій&

ної юридичної компанії, яка

об'єднала групу фахівців, здатних

забезпечити правовий супровід ін&

вестиційних проектів будь&якої

складності. Напевно, найкращим

підтвердженням цьому є численні

позитивні відгуки наших Клієнтів. 

Андрій МАКАРЕНКО, виконавчий директор

Державний контроль за зберіганням зерна
У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про Гарантійний
фонд виконання зобов'язань за складськими документами на
зерно». Законопроект (№2096) має встановити засади створен�
ня, порядку організації та діяльності Гарантійного фонду вико�
нання зобов'язань за складськими документами на зерно, його
структуру, основні цілі та функції, що дасть змогу завершити
створення цілісної та ефективної системи складських докумен�
тів на зерно як механізму кредитування сільськогосподарських
товаровиробників. 
Гарантійний фонд виконання зобов'язань за складськими доку�
ментами на зерно – юридична особа, створена з метою забез�
печення та захисту прав та законних інтересів володільців
складських документів на зерно у разі неспроможності зерново�
го складу, тобто неможливості виконання ним зобов'язань, що
випливають із складських документів на зерно та договорів
складського зберігання зерна, через відсутність необхідної кіль�
кості зерна і/чи відсутність зерна виду, класу і якості, зазначено�
го у складському документі на зерно та договорі складського
зберігання зерна.
Законопроектом визначено статус Гарантійного фонду як дер�
жавної цільової спеціалізованої непідприємницької установи,
яка виконує функції державного управління у сфері гаранту�
вання виконання зобов'язань за складськими документами на
зерно.
На думку авторів (суб'єкт законодавчої ініціативи – С.Рижук),
реалізація положень Закону дасть змогу створити умови для
ефективної взаємодії банківської, виробничої та торгової си�
стем на зерновому ринку України.

Усіх аграріїв добровільно – у палати!
Народні депутати С.Рижук та П.Климець законопроектом №2084
пропонують запровадити в Україні аграрні палати. Законопроект
спрямований на визначення правових, економічних та соціаль�
них засад створення аграрних палат в Україні, встановлення ор�
ганізаційно�правових форм і напрямків їх діяльності, а також
принципів їх взаємовідносин з державою. 
Прийняття проекту Закону сприятиме розвиткові таких палат та
їх діяльності в частині:
– підвищення ролі громадськості у формуванні та реалізації аг�
рарної політики;
– сприяння розвитку аграрного ринку та його інфраструктури;
– інформаційного забезпечення юридичних та фізичних осіб;
– навчання та підвищення кваліфікації працюючих в аграрному
секторі;
– сприяння розвитку несільськогосподарських видів діяльності,
соціальної інфраструктури села;
– ініціювання діяльності з метою організації професійних об'єд�
нань в аграрному секторі та їх підтримка;
– сприяння підвищенню якості аграрної продукції;
– діяльність на підтримку експорту аграрної продукції;
– виконання інших завдань, передбачених цим Законом та її
статутом. 
Слід наголосити, що палати є виключно професійними організа�
ціями, оскільки, відповідно до законопроекту, політичне пред�
ставництво аграрного сектора економіки та зайнятих у ньому
осіб не входить до завдань аграрних палат.
За законопроектом, аграрна палата є недержавною самовряд�
ною організацією, яка об'єднує юридичних осіб, які створені та
діють відповідно до законодавства України, та фізичних осіб, за�
реєстрованих як суб'єкти підприємницької діяльності, та їх об'єд�
нання, асоціації, які здійснюють підприємницьку діяльність у
сфері сільськогосподарського виробництва, переробки чи заго�
тівельно�збутової діяльності. 
Аграрні палати створюються за принципом добровільного об'єд�
нання їх засновників. Принцип добровільного об'єднання у аг�
рарну палату полягає у праві вибору входити чи не входити до її
складу.
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ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВдо великого успіху

– ТЕНДЕНЦІЇ розвитку ринку

юридичних послуг схиляються до

чіткого розподілу спеціалізацій

юридичних компаній. І, безумов&

но, такі тенденції не є безпідстав&

ними. На наш погляд, це спричи&

нено запитами наших клієнтів.

Сьогодні образ стандартного Клі&

єнта виглядає інакше, ніж кілька

років тому. Раніше Клієнт звер&

тався за отриманням правової до&

помоги з будь&якого питання до

однієї й тієї самої юридичної

компанії, яка відігравала роль

юридичного радника. Нині ж за

правовим супроводом складного

і дорогого проекту, бюджет якого

обчислюється мільйонами, Клі&

єнт вважає за краще звернутися

до спеціалізованої компанії, фа&

хівці якої  мають необхідні знан&

ня і досвід роботи в аналогічних

проектах.

На нашу думку, сьогодні най&

більш затребуваною послугою є

надання правової допомоги із су&

проводу інвестиційних проектів,

пов'язаних з придбанням прав на

об'єкти нерухомості та земельні

ділянки, починаючи від супрово&

ду простих проектів, таких, як ку&

півля&продаж будівлі, приміщен&

ня або земельної ділянки, закін&

чуючи правовим супроводом

процесу будівництва того чи того

об'єкту. Для супроводу таких про&

ектів справді потрібні фахівці

найвищої категорії, які мають

глибокі, я б навіть сказала, фун&

даментальні знання у сфері зе&

мельного та цивільного права, а

також  щонайменше трирічний

досвід роботи.

Кажучи про свою компанію, я

можу сказати, що ми розвивалися

і росли паралельно з ринком

юридичних послуг. Сьогодні з

упевненістю можна стверджува&

ти, що колектив наших співробіт&

ників – це добре злагоджена, гра&

мотна, досвідчена і, найголовні&

ше, – перевірена команда, яка

може взяти на себе відповідаль&

ність за складний інвестиційний

проект у сфері землі або нерухо&

мості. Саме переконання в цьому

стало визначальним у той мо&

мент, коли я підтримала ініціати&

ву Дмитра Александрова визна&

чити нашу спеціалізацію як фа&

хівців у правовому супроводі ін&

вестиційних проектів, що сто&

суються землі та нерухомості.

Руслана МУЗИЧКО, віце+президент, адвокат
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Передплата на український тижневик ділової інформації – газету
«АГРОПРОФІ» триває. Ми ставимо за мету заповнити вакуум
ОПЕРАТИВНОЇ, ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ БЕЗ ПОЛІТИКИ 
для фахівців АПК, які приймають рішення: керівників і менеджерів,
власників та інвесторів. Наша інформація стане в пригоді і студентам
вищих навчальних закладів, науковцям.
Передплатити нашу газету ви можете у будь�якому відділенні
УДППЗ «Укрпошта» за Каталогом. Вартість передплати на 1 місяць –

10,84 грн. + витрати на оформлення документів (0,55�2,40 грн.).
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію, до того ж – 
з будь�якого місяця та на будь�який термін за договором. 
Вартість редакційної передплати на 1 місяць – 10,80 грн.

АО «Александров та Партнери»
було створено в 2002 році Дми�
тром Александровим і на сьо�
годні це компанія, в якій працює
20 юристів та функціонують два
офіси: у Києві та Кіровограді.
Одним з найважливіших напря�
мів компанії був супровід угод
купівлі�продажу бізнесу. Екс�
клюзивними напрацюваннями в

цій сфері компанія поділилася у
своїй книзі «Правові аспекти
злиття та поглинання в Україні».
Наразі компанія активно розви�
ває чотири напрямки:

Земля. Нерухомість.
Будівництво.
Суд. Арбітраж. Виконання
рішень.
Угоди злиття та поглинання.

Інтелектуальна власність.
Реклама. PR.

Наприкінці жовтня 2007 року за
результатами ресертифікації,
яку проводило «Бюро�Верітас
Україна», компанія «Алексан�
дров та Партнери» підтвердила
відповідність якості надаваних
послуг міжнародним вимогам і
отримала сертифікат системи
управління якістю ISO 9001:2000
згідно з міжнародними стандар�
тами. 
В Україні це перше адвокатське
об'єднання, яке отримало серти�
фікат відповідності послуг між�
народному стандарту якості ISO
9001�2000 в результаті акреди�
тації, підтвердженої Великою
Британією. 
За результатами рейтингу най�
кращих юридичних компаній
України�2007 АО «Александров
та Партнери» входить до п'ятде�
сяти провідних фірм України.

ДОВІДКА

Роздерибанили землю – 
візьмуться за ліси?
Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук�
раїни щодо розпорядження земельними лісовими ділянками, які пе�
ребувають в державній власності» не дістав підтримки Комітету з пи�
тань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслід�
ків Чорнобильської катастрофи.
Проектом (реєстраційний №1277) запропоновано внести зміни до
Лісового та Земельного кодексів України, що передбачають збіль�
шення площі лісової земельної ділянки (10 га і більше), яку Кабінет
Міністрів України може передавати у власність чи надавати в постій�
не користування для нелісогосподарських потреб із земель, що пе�
ребувають у державній власності. 
Зі слів автора, народного депутата Р.Ткача, «прийняття законопроек�
ту дасть змогу вдосконалити правовий режим земельних відносин».
Під час обговорення народні депутати, зокрема, наголошували, що
«фактична лісистість території України становить лише15,7%, а дер�
жавною програмою «Ліси України» на 2002�2015 роки передбачено
збільшити заліснення до 16,1%, тому прийняття законопроекту нега�
тивно вплине на виконання цієї програми».
Ураховувавши всі «за» і «проти», члени Комітету вирішили цей зако�
нопроект не підтримувати. Відповідне рішення направлено до Комі�
тету з питань аграрної політики та земельних відносин для враху�
вання. 

Норму щодо створення державних СП – 
вилучити
Комітет з питань екологічної політики підтримує законопроект про
внесення змін та доповнень до статей 146 і 150 Земельного кодексу
України.
Проект (реєстраційний №1027) розроблено «з метою врегулювання
процесу відведення земельних ділянок для добування корисних ко�
палин загальнодержавного значення і створення державних сільсь�
когосподарських підприємств». 
На засіданні Комітету зазначалося, що «неврегульованість цього пи�
тання в земельному законодавстві призвела до багатьох спірних і
конфліктних ситуацій щодо питань відчуження землі для добування
корисних копалин загальнодержавного значення, оскільки процес
добування корисних копалин загальнодержавного значення знач�
ною мірою залежить від своєчасного відведення земельних ділянок,
тобто виникає необхідність у задоволенні суспільного інтересу до зе�
млі за рахунок земельних ділянок, які перебувають у приватній
власності громадян і юридичних осіб». 
Проектом, зокрема, передбачено, що органи державної влади та
органи місцевого самоврядування мають право викупу земельних
ділянок, земельних часток (паїв), які перебувають у власності гро�
мадян та юридичних осіб, для суспільних потреб видобування ко�
рисних копалин загальнодержавного значення та створення дер�
жавних сільськогосподарських підприємств. За домовленістю з
власником такої земельної ділянки йому можуть надати іншу зе�
мельну ділянку, вартість якої враховується при визначенні викупної
ціни. Якщо її вартість є вищою за вартість нової земельної ділянки,
ця різниця компенсується суб’єктом, який викуповує ділянку.
На думку членів Комітету, документ значною мірою може сприяти
прискоренню процесу надання, в тому числі через аукціони, родо�
вищ корисних копалин у використання для економіки держави. Вод�
ночас, вони вважають, що норму законопроекту стосовно створення
державних сільськогосподарських підприємств необхідно вилучити.
Відповідне рішення направлено в Комітет з питань аграрної політики
та земельних відносин. 



13+14 березня 2008 року в
Одесі Українська Зернова Асо�
ціація та Міжнародна Асоці�
ація Торгівлі Зерном і Кормами
(GAFTA) проводять III Міжна�
родну зернову конференцію:
«Динамічність торгівлі зерном
в умовах стабільного ринку». 
Учасники конференції зможуть
дізнатися про перспективи по�
літики держави на ринку зер�
на, обмінятися думками щодо
актуальних питань функціону�
вання причорноморського та
світового зернових ринків, об�
говорити тенденції їх подаль�
шого розвитку, а також знайти
нових партнерів.
Крім того, заплановані відвіди�
ни Одеського морського пор�
ту, наземних зернових сховищ. 

* * *
З 18 по 21 березня 2008

року в Москві пройдуть VI
Міжнародний Форум «Молоч�
на Індустрія 2008» і VII Міжна�
родний Форум «М'ясна Інду�
стрія 2008». Форуми прово�
дяться  під патронатом Міні�
стерства сільського господар�
ства РФ і Торгово�промислової
Палати Росії.
У виставковій експозиції буде
представлено: устаткування і
технологічні рішення, інжині�
ринг і харчові інгредієнти, упа�
ковка і готова продукція, дитя�
че харчування, сировина, на�
півфабрикати, клінінг і санітар�
на обробка, очисні споруди,
сертифікація і стандартизація.
В рамках форумів пройдуть
науково�практичні конферен�
ції. Для довідки: за підсумка�
ми реєстрації слухачами кон�
ференції «Молочна Індустрія»
в 2007 році були близько 400
фахівців молочної галузі і мо�
лочного тваринництва. Не�
від'ємною частиною Міжна�
родних форумів «Молочна Ін�
дустрія» і «М'ясна Індустрія» є
Техсалон «Технології Третього
тисячоліття». За традицією від�
будуться технічні екскурсії на
молочні ферми, тваринницькі
і переробні підприємства ре�
гіону.

* * *
25+27 березня 2008 року

в Києві Національна асоціація
цукровиків України «Укрцу�
кор» і Національний універси�
тет харчових технологій
(НУХТ) спільно з іншими галу�
зевими організаціями прово�
дять щорічну науково�технічну
конференцію цукровиків Ук�
раїни. Для участі в конферен�
ції від цукрових компаній,
обласних формувань цукрової
промисловості і цукрових за�
водів запрошуються керівни�
ки, технічні керівники і головні
фахівці.
В рамках проведення конфе�
ренції діятиме виставка про�
дукції і послуг фірм�учасників.
Конференція відбудеться на
території НУХТ.

ЗАХІД відбувався за підтримки

Мінагрополітики України, Дер&

жавного департаменту харчування

Мінагрополітики, Комітету Вер&

ховної Ради України з питань аг&

рарної політики та земельних від&

носин.

Активну участь у виставках

взяли представники Міністерства

економічних відносин, інфра&

структури, транспорту й техноло&

гій Баварії. Працював офісний

стенд, де всім бажаючим пропону&

вали професійні брокерські по&

слуги з налагодження ділових

контактів з баварськими компа&

ніями. 

Отже, можна зробити висно&

вок, що виставка «ІнтерАгро», яка

проводилася втретє, була більш

масовою і народною проти суттє&

во бізнесовішої одинадцятої «Kiev&

АgriHort». Хоча за кількістю укла&

дених угод вперше за останні де&

сять років обидві виявилися дуже

плідними.

* * *

ОСЬ ДУМКИ учасників і гостей

виставки «KievАgriHort'2008»,

яких ми запросили розповісти

свої враження від виставки, а та&

кож щодо перспектив сільського

господарства за умов членства Ук&

раїни у СОТ.

Сергій Соколов, директор ВАТ

«Агротрейд+Південь», Одеська

обл.:

– ВИСТАВКА цікава. Багато но&

вих бізнес&партнерів. З деякими із

них я вже зустрічався, та мав ґрун&

товні розмови. Зараз робимо вибір

обладнання серед різних датських,

німецьких, нідерландських фірм

для майбутнього комбікормового

заводу. Фірма наша досить моло&

да, проте перспективна, і комбі&

корми – наш новий напрямок.

Раніше ми займалися вирощуван&

ням зернових. 

Що стосується вступу до СОТ,

то, наразі нас це не турбує, тому

що ми орієнтовані, в основному,

на внутрішній ринок. Тому тим

комбікормам, які виробляються в

Україні, західна продукція конку&

ренцію не становитиме. Для того,

щоб доставити їх в Україну, треба

багато витратити на логістику, а

це не вигідно. А відтак – ринок

південного регіону України буде

нашим, ми все робитимемо для

цього.

Сергій Карпенчук, технічний

директор ПП «Автоленд», Рів+

ненська обл.: 

– ЗАЙМАЄМОСЯ продажем ім&

портної техніки, що була у вжитку.

На виставці ми рекламуємо свою

продукцію. Наш новий напрямок

– ріпакові столи, це приставка до

зернозбиральної техніки. На ви&

ставці «KievАgriHort» я вперше. І

нам вже вдалося продати прес для

обробки соломи. 

Внаслідок вступу до СОТ у нас

з'являться нові конкуренти – за&

кордонну техніку будуть возити

інші постачальники. Зараз ми в

своєму сегменті – найкрупніші в

регіоні. Нашу техніку охоче бе&

руть, тому що вона наполовину

дешевша, ніж нова. Наші покуп&

ці, здебільшого фермери, купують

її та мають гарантію подальшого

обслуговування. А зі вступом до

СОТ треба буде рухатися ще

швидше. 

Юрія Законь, регіональний

директор ТОВ «УкрАгроЛіз»:

– МИ продаємо техніку фірми

«Claas». В цій виставці беремо

участь щороку. На нинішній

можна спостерігати певну дина&

міку покращення. Зокрема, ми

знайшли більше клієнтів, ніж ра&

ніше.

Володимир Козиряцький, ТОВ

«Валена», Запорізька обл.,

с.Біленьке: 

– МИ вирощуємо соняшник,

пшеницю, ячмінь. У нас приблиз&

но 2000 га. Цю виставку відвідує&

мо щороку. З кожним разом вона

стає кращою. Хотілося б придба&

ти для себе все, проте, фінанси це

не завжди дозволяють, вибираємо

найнеобхідніше.

Мені важко сказати, добра но&

вина вступ до СОТ чи не дуже.

Можливо, будуть кращі справи із

реалізацією соняшнику або ози&

мої пшениці. А от із тваринниц&

твом справи погіршаться, тому що

у нас висока собівартість вироб&

ництва продукції. 

Пол Андерсен, директор із

продажів в Європі компанії

«JSR genetics», Нідерланди: 

– НАША компанія займається се&

лекцією свиней. Тут ми знайшли

багато нових клієнтів, дізналися

про цікаві ідеї та розробки. Мені б

хотілося більш ґрунтовно розвива&

ти бізнес в Україні – країні з та&

ким великим потенціалом. У нас

були дискусії та переговори із

кількома українськими компанія&

ми, і я вельми задоволений ре&

зультатами – зокрема, в тому, що

стосується нових технологій году&

вання. 

Віталій Бородай, зав. кафе+

дри птахівництва НАУ, доктор

с.+г. наук, професор: 

– ТАКІ виставки проводяться що&

року. Тут можна побачити все нове

– і в світовому, і в українському

масштабі. Хочу зазначити, що та&

кий великий асортимент облад&

нання бачу вперше. А саме – кліт&

ки для вирощування гібридних

курей, лінії годування, інкубато&

ри, лінії із сортування яйця тощо.

Дуже добре, що у всіх павільйонах

нам дали компакт&диски із інфор&

мацією. І тепер я матиму можли&

вість показувати студентам всі тех&

нологічні процеси на моніторі. 

Хочу додати, що мене дуже

радує те, що наші студенти випу&

скних курсів працюють тут кон&

сультантами, володіють і інозем&

ними мовами, і технологічними

рішеннями. 

Борис Якімчук,  директор

Навчально+дослідного пле+

мінного птахівничого підпри+

ємства ім. Фрунзе, НАУ, АР

Крим: 

– ОКРІМ інформації про нову

техніку та технології такі виставки

– чудова можливість зустрічатися

один з одним, спілкуватися та

укладати нові контракти, визна&

чити цінову політику – як вигідно

продати або купити. Цінність ви&

ставки – це обмін досвідом у всьо&

му передовому, що є. В нашій кра&

їні, де не існує нормальних зако&

нів, працювати дуже важко. І ми

передаємо один одному досвід ви&

живання в тяжких умовах ниніш&

нього часу. 

Що ж стосується вступу Ук&

раїни до СОТ, то всі підприєм&

ства, які мають майбутнє, цього

не бояться – бо вони вже пра&

цюють за європейськими стан&

дартами. На жаль, не всі стандар&

ти зараз у нас діють. Але якщо

почнуть діяти, це для всіх нас

дасть тільки користь. Бо той, хто

вижив за ці 17 років незалежно&

сті, вже навчився працювати за

світовими стандартами. 

Можу дати гарантію, що про&

дукція підприємства, яке очолюю,

не гірша за європейську. Треба

лише правильно її сертифікувати,

– на жаль, поки що це мало кому

добре вдається. Ми разом з Націо&

нальним аграрним університетом

працюємо над цим – зокрема, 1

вересня відкрита Лабораторія яко&

сті, яка готова видавати відповідні

сертифікати.
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ТРАДИЦІЙНО лідером українсь&

кого ринку дощувальних машин

був завод «Фрегат» в Первомайсь&

ку Миколаївської області і саме з

відродженням цього підприємства

може бути пов'язане відновлення

високоефективного і конкурен&

тоспроможного зрошуваного зем&

леробства в Україні.

На початку 70&х років на ви&

робничих потужностях заводу

«Фрегат» було успішно налагод&

жено виробництво самохідних до&

щувальних установок за ліцензією

американської компанії Valmont

Irrigation – світового лідера в галу&

зі зрошувальної техніки. Завод за&

безпечував високоефективними

дощувальними установками не

тільки республіки Радянського

Союзу, але і експортував їх. За два

десятиліття, до початку 90&х років,

на підприємстві було вироблено

понад 47 000 дощувальних машин

ДМУ «Фрегат», які успішно пра&

цювали в СРСР, Європі, Півден&

но&східній Азії й на Кубі.

Та після розпаду Радянського

Союзу державні програми розвит&

ку суднобудування і меліорації

були скорочені. Продукція заводу,

що випускалася на той час, стала

незатребуваною. Тому підприєм&

ство взялося за освоєння нових

видів продукції: як для українсь&

ких споживачів, так і для поставок

за кордон – до Німеччини – за

європейськими стандартами. І

вже понад 10 років інспектори

технічного нагляду цієї країни що&

разу підтверджують високу якість

продукції заводу.

У 1994 році було створено ВАТ

«Завод «Фрегат». Та, на жаль, че&

рез особливості структури акціо&

нерного капіталу товариства, роз&

поділеного між кількома власни&

ками, жоден з яких не мав кон&

трольного пакету, не було змоги

налагодити ефективне управління

заводом. Через корпоративні вій&

ни між акціонерами старого скла&

ду робота підприємства була прак&

тично паралізована, основні фон&

ди занепадали, колектив не вірив

у можливість змін на краще...

У вересні 2007 року в результа&

ті переходу прав власності відбу&

лася консолідація контрольного

пакету акцій підприємства у нових

акціонерів. Було обрано нову

Спостережну раду на чолі з голо&

вою – В'ячеславом Трухіним, а го&

ловою правління відтоді став Сер&

гій Цюпка.

– За керівництва нової Спо&

стережної Ради розроблена й ус&

пішно реалізується програма ро&

звитку підприємства, – говорить

В’ячеслав Трухін. – Вона вклю&

чає поетапне оновлення основних

фондів, ремонт існуючих будівель і

елементів інфраструктури, закупі&

влю сучасного обладнання, впро&

вадження нових технологій,

освоєння виробництва нових ви&

дів продукції. На це виділяються

значні суми з власних коштів но&

вих акціонерів, а також залучають&

ся банківські кредити. Завод з оп&

тимізмом рухається в майбутнє,

оскільки має чіткий план розвитку,

в якому враховано не тільки тех&

нічне переоснащення, але й роз&

ширення асортименту товарних

груп, що виробляються заводом, їх

просування, гнучка цінова політи&

ка, зміцнення партнерських відно&

син з постачальниками сировини

і покупцями. Гарантія нашого ус&

піху – не тільки виробничий по&

тенціал підприємства, але й творча

атмосфера, яка панує в колективі.

Ми формуємо команду, в якій вда&

ло поєднуються і доповнюють

один одного досвідчені кадри, що

працюють на підприємстві не одне

десятиліття, і молоді співробітни&

ки, що володіють енергією, бажан&

ням працювати і тонко відчувають

сучасні тенденції ринку. 

Інтенсивний розвиток і пе&

реоснащення такого великого ма&

шинобудівного підприємства, як

завод «Фрегат», повністю відпові&

дає державній політиці, спрямо&

ваній на відродження значення аг&

ропромислового комплексу, у тому

числі і за рахунок зрошуваного зе&

млеробства. Реалізація вже існую&

чих програм і проектів розвитку за&

воду неможлива без масштабних

інвестицій і вимагає державної під&

тримки як на загальнодержавному,

так і на регіональному рівнях.

Одним із найважливіших про&

ектів заводу є відновлення серій�
ного виробництва дощувальних
машин «Фрегат», що має страте&

гічне значення для сільського гос&

подарства України. Глобальні змі&

ни клімату призводять до зростан&

ня середньорічних температур,

зменшення кількості природних

опадів і зниження, як врожайно&

сті, так і рентабельності сільсько&

господарського виробництва. 

Потреба всієї України в дощу&

вальних машинах «Фрегат» на

сьогодні оцінюється у понад 14500

одиниць. Завод «Фрегат» планує

відновити серійне виробництво

дощувальних машин «Фрегат» вже

до кінця 2008 року і вийти на об&

сяг виробництва 1000 машин на

рік до 2010 року.

Оновлена дощувальна машина

«Фрегат» вироблятиметься з вико&

ристанням нових технологічних

ліній. Передбачено виготовлення

основної частини комплектуючих

безпосередньо на ВАТ «Завод

«Фрегат» і закупівлю інших тільки

в українських виробників, що

дасть змогу виключити залежність

виробництва від імпорту деталей.

На заводі «Фрегат» буде створе&

но лінію з виробництва найбільш

важливого елементу конструкції –

прямошовних тонкостінних труб з

листового металу. Оцинкування

труб здійснюватиметься в новій 14&

метровій ванні з використанням

сучасних технологій. Завдяки цим

технічним рішенням заплановано

досягти високої якості і надійності

трубопроводу і всієї машини в ці&

лому.

Нова дощувальна машина

«Фрегат» збереже всі переваги

класичної ДМУ «Фрегат», але

буде спроектована з урахуванням

світового досвіду і виготовлена із

застосуванням сучасних матеріа&

лів і технологій, що забезпечить

відповідність основних технічних

параметрів машини світовим

стандартам. 

Крім того, заплановано про&

довжити виробництво високоякіс&

ної причіпної сільськогосподарсь&

кої техніки. Борони�плуги заводу
«Фрегат» БПД�2,4 і БПД�4,2 із

шириною захвату 2,4 м і 4,2 м по

праву вважають кращими в Украї&

ні, що підтверджується численни&

ми позитивними відгуками по&

купців, у тому числі й на нещодав&

ній IV Міжнародній виставці

«ІнтерАГРО&2008». Борони заводу

дешевші за імпортні аналоги, роз&

роблені з урахуванням виконання

операцій з обробітку ґрунту на

глибину до 22 см на полях України

з твердістю 3,5 МПа («важкий»

ґрунт), а також на полях, які довго

не оброблялися. На окультурених

полях із меншою твердістю ґрунту

глибина обробітку може досягати

30 см за один прохід. Борона БПД

4,2 успішно замінює оранку плу&

гом, даючи змогу економити при

цьому до 40% палива.

Всього на заводі «Фрегат» було

вироблено близько 500 борон&

плугів, покупцями яких стали

сільськогосподарські підприєм&

ства з усіх регіонів України.

Конструкторський центр заво&

ду завершив розробку нової дис�
кової борони з шириною захвату
6 м. Ця борона призначена для

роботи з імпортними тракторами

шостого класу і обробляє за 1 го&

дину основного часу від 3,67 до 6

га. При її проектуванні було вра&

ховано досвід провідних світових

виробників ґрунтообробної техні&

ки і особливості українських ґрун&

тів. Нова борона дасть змогу в 1,5

рази збільшити продуктивність

при збереженні високої якості об&

робітку землі і істотно заощадити

кошти на придбанні порівняно з

імпортними аналогами. 

Добре зарекомендували себе

також обприскувачі – причіпні
ОСШ�2500 і навісні  ОНШ�600,

із робочою шириною захвату 18 і

12 метрів відповідно. Ці обприску&

вачі є високопродуктивними ма&

шинами для реалізації ресурсозбе&

рігаючих технологій вирощування

основних сільгоспкультур. 

Завод «Фрегат» динаміч&

но розвивається,

зростає, освоює

нові  товари і

ринки. Основ&

на мета за&

воду – забезпечення сільського

господарства України сучасною,

високопродуктивною технікою

світового рівня із збереженням

таких якостей, як надійність, сер&

вісне обслуговування і прийнят&

на ціна. 

Спостережна рада і Правління

заводу відкриті для співпраці і за&

прошують до неї усіх, хто зацікав&

лений в зростанні і розширенні

своїх можливостей на вітчизня&

ному ринку сільгосптехніки.
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ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇЗавод «Фрегат» – вітчизняний

виробник унікальної сільгосптехніки
ТЕХНІКА ДЛЯ АПК Зі вступом України до СОТ знову постає питання підвищення конкуренто%
спроможності вітчизняного сільського господарства. З огляду на це, надзвичайно актуальним є
відновлення зрошуваного землеробства. Особливо, якщо мова заходить про південні степові регіони
України, які відносяться до зони ризикованого землеробства. Але сьогодні вирішення цієї проблеми
ускладнюється відсутністю виробництва надійної і доступної за ціною дощувальної техніки. 

ВАТ «Завод «Фрегат»

Тел. +38 05161 44628, 43725.
www.fregat.mk.ua

Кернел розширює
сировинну базу 
Антимонопольний комітет Ук�
раїни надав дозвіл «Kernel Hol�
ding SA» (Люксембург), яка
здійснює інвестиційну діяль�
ність, на придбання частки в
статутному капіталі ТОВ «Чорна
Кам’янка» (Черкаська обл.), по�
відомила прес�служба АМКУ.
Операція забезпечить покупцеві
перевищення 50% голосів в
найвищому органі управління
товариства.
ТОВ «Чорна Кам’янка» вирощує
і реалізує сільськогосподарську
продукцію, зокрема озиму і
ярову пшеницю, соняшник, а
також – надає послуги з при�
йому, первинної обробки і збе�
рігання зерна і насіння соняш�
нику в області.
Також АМКУ надав дозвіл ТОВ
«Кернел�трейд» (м.Київ) на
придбання частки в статутному
капіталі ТОВ «Агрофірма «Ар�
щиця» (Полтавська обл.). Опе�
рація надасть покупцеві понад
50% голосів в найвищому орга�
ні управління товариства.
ТОВ «Агрофірма «Арщиця» пла�
нує вирощувати і реалізовувати
сільськогосподарську продук�
цію, зокрема зернові і масляні
культури в Полтавській області.
ТОВ «Кернел�трейд» виробляє і
реалізує нерафіновану і рафіно�
вану рослинну олію. Як повідо�
мляється в офіційному звіті
компанії, «Кернел�трейд» в
2007 р. отримало чистий прибу�
ток 31,72 млн. грн. Попередній
рік компанія завершила зі збит�
ками 56,67 млн. грн. До складу
компанії входить 5 агропідпри�
ємств, що орендують 12 тис. га
землі, 23 елеватори і 2 олієек�
стракційних заводи (Полтав�
ський і Міловський Луганської
обл.), які виробляють продук�
цію під торговими марками
«Стожар» і «Щедрий Дар».

Укрексімбанк 
кредитує 
«Ковельмолоко»
ВАТ «Державний експортно�ім�
портний банк України» надав
крупному молочному виробни�
ку ВАТ «Ковельмолоко» (Во�
линська обл.) кредит на суму
13,8 млн. грн строком на один
рік. Відсоткова ставка за креди�
том складає 16,75% річних. За
офіційним повідомленням ком�
панії, кредит залучається для
збільшення оборотних коштів.
Довідка: ВАТ «Ковельмолоко»
створене в 1996 році в процесі
приватизації державного під�
приємства «Ковельський комбі�
нат молочних продуктів». Інтере�
си підприємства на ринку пред�
ставляє ТД «Західна молочна
група». На ринку компанія пред�
ставлена торговими марками
«КОМО», «Гурманіка», «Молоч�
на родина», «Optimal». До стра�
тегічних планів розвитку групі
входить збільшення частки на
ринку цільномолочної продукції
України до 15�20% до 2011 року.



Софія Багірова

– ДЕЯКИМ людям здається, що

свинарство в Данії організовано

дуже складно, – каже пан Ос&

труп. – Але не все так погано.

Незважаючи на те, що ми багато

обговорюємо, зазвичай, можемо

домовитися у вирішенні будь&

яких питань. Всі організації в ме&

жах нашої спілки домовляються

про стратегії розвитку та дослі&

дження.

Забійні цехи, спілки фермерів

та організація, яку представляє

пан Оструп, мають один спільний

інтерес, який називається вироб&

ництво свинини в Данії. Кожна

організація володіє третиною.

Рада директорів складається із 3

членів від усіх цих організацій та

3 представників від органів міс&

цевого самоврядування (хоча ті за

членство й нічого не платять).

Така схема виробництва сви&

нини щороку дає 15&20 млн. євро,

які можна витратити на різні до&

слідження. Ці гроші надходять від

кожного долара за свиню, яка за&

бивається чи експортується. На&

віть якщо три організації не пого&

джуються між собою політично,

то всі вони сходяться на тому,

щоб працювати ефективно та

бути конкурентоспроможними на

ринку. Це – завдання організації. 

В Даній налічується приблиз&

но 7800 ферм, які виробляють

25,7 млн. свиней за рік. Це близь&

ко 2 млн. тонн м'яса. Вартість

цього – приблизно 2,5 млрд.

євро. Забій проводиться переваж&

но дуже великими забійними це&

хами, такими, як «Деніш краун»

та «Тікан» та трохи приватними

забійниками.

Як не з'їм, 
то експортую 
ВАЖЛИВИМ фактором є експорт

живих свиней до Німеччини. З 4,4

млн. свиней, що йдуть на експорт,

3,6 млн. становлять маленькі по&

росята. Звичайно, не все їде до Ні&

меччини, але 90% споживають

саме німці, 10% – решта країн

Європи. Загалом на експорт іде

90%, сама ж Данія вживає лише

10% своєї продукції. Датчани жар&

тують: мовляв, намагаються їсти

більше, але це не допомагає. 

Якщо порівняти з 1980 роком,

то виробництво свинини збіль&

шилося вдвічі. Також за останні

роки збільшився експорт відлуче&

них поросят. Якщо говорити про

розвиток загальної кількості сви&

ней на фермі, то збільшувалися

ферми з кількістю поголів'я 500

свиноматок і більше. 60% свино&

маток перебувають на фермах з

поголів'ям понад 500. Якщо по&

рівняти з Німеччиною, то там по&

ловина свиноматок перебувають

на фермах з поголів'ям менш як

200 свиноматок. Це частково по&

яснює, чому, наприклад, Данія та

Голландія можуть збільшити ек&

спорт своїх відлучених поросят до

Німеччини. 

У свинарстві 
найголовніше – 
люди
ЩО Ж ДО можливостей для

ферм з поголів'ям більш ніж 1000

свиноматок, то тут є певні осо&

бливості. Перше – це наймана

праця, друге – навчання праців&

ників, третє – їх мотивація, че&

тверте – рекрутинг персоналу.

Тобто, великі ферми в Данії кон&

центрують свою увагу на праців&

никах. Звичайно, без хорошого

обладнання, гарної генетики,

неможливо досягти очікуваного

результату, але найважливіше –

фахова підготовка персоналу.

В управлінні виробництвом

свиней датчани використовують

стратегію у двох напрямках. Тут

знають: якщо немає можливості

виробляти свинину дешево та

ефективно – неможливо бути

конкурентоспроможним. Тобто,

основа всіх досліджень – змен&

шення витрат. Йдеться про пле&

мінне господарство, репродук&

цію, здоров'я, використання біо&

технологій. Другий напрямок –

можливість насамперед продати

свинину своїм споживачам і бути

прийнятими в суспільстві. А це

означає, насамперед, міцне здо&

ров'я тварин. Людей дуже турбує

використання антибіотиків, тому

в Данії використовується лише

30% від кількості антибіотиків

порівняно з  іншими євро&

пейськими країнами. Також при&

діляють увагу охороні навколиш&

нього середовища, працюють над

зниженням рівня сальмонели та

над безпечністю продуктів. 

Ось уже 10 років у Данії забо&

ронено використання антибіоти&

ків, що пришвидшують ріст сви&

ней. І вже п'ять років не дозво&

ляється використання відлучених

поросят. Це змусило датчан по&

вернутися до першооснов. Перед

ними постало питання: як виро&

щувати свиней без використання

медикаментів. І на сьогодні, як з

гордістю повідомив пан Оструп,

вже досягнуто кращих результа&

тів, аніж мали навіть із викори&

станням антибіотиків. 

У чому сила 
датського 
свинобарона?
ПЕРЕВАГА датського виробниц&

тва свинини в тому, що виробни&

ки швидко адаптуються до будь&

яких змін. Є велика частка іно&

земних інвестицій у виробництві

свинини, а тому все обладнання

проходить тестування. В Данії іс&

нує правило: якщо фермер хоче

побудувати приміщення, він має

90% коштів позичити в банку. А

оскільки банк має бути певним,

що його кошти повернуться, то

він наполягає на тому, щоб фер&

мер обрав ту систему, яка дає сто&

відсоткову впевненість у ефек&

тивному виробництві. 

Якщо взяти офіційну стати&

стику, то, скажімо, 2006 року в Да&

нії налічувалося 25 голів на свино&

матку на рік. Найкращі 25% ферм

мали показник 27,7. Народжених

живих на один опорос – 13&14 го&

лів. За останні 10 років фокус був

на новонароджених живих поро&

сят, і система була настільки ус&

пішною, що довелося її змінюва&

ти. Сьогодні племінні датські гос&

подарства фокусуються на живих

5&денних поросятах. Ці поросята

сильніші, їх не так уже й багато. В

середньому 11,4 відлучених поро&

сят, в найкращих фермах – 12,2. 

За статистикою компанії, що

продає системи управління, дані

за третій квартал минулого року

виглядають так. Середній розмір

100 найкращих датських ферм –

600 свиноматок на ферму. Річний

показник відлучених поросят на

свиноматку становить 30,1. Ще

двадцять років тому цей показ&

ник не перевищував 16 поросят.
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Запах свиней – 
то запах грошей
ДОСВІД В цьому переконані датчани. Вони не бояться цього запаху і більшість своїх ферм та
будинків не гидують розташовувати поблизу населених пунктів. Щоправда, не всі з цим погоджуються,
але національним виробництвом свинини, яка експортується ледь не до всіх європейських, та й не
тільки, країн, пишаються всі. Адже хоч як датчани старатимуться, а більше, ніж 10% свинячого м'яса,
що виробляють, спожити ніяк не подужають. Про особливості датського виробництва свинини нам
розповів директор Спілки виробників свинини в Данії Хан Оструп.

Олена БАЙДОХА (ДП «Ферми ДАНАМ», Україна) перекладає промову
директора Спілки виробників свинини Данії Хана Острупа 

23+26 лютого 2008 р. у Римі
(Італія) триватиме щорічна
міжнародна продовольча ви�
ставка «MIA�2008 – Internatio�
nal Food Show» присвячена ви�
робництву молочних, м'ясних
продуктів, напоїв, виробів з
морепродуктів та овочів. У
цьому році вона пройде в 36
раз. У 2006 році свою продук�
цію представили 523 експонен�
ти. Її відвідало більше ніж 29
тисяч охочих поділитись досві�
дом та дізнатись про нові тех�
нології виробництва. 
MIA відкрита тільки для фахів�
ців. Відвідувачі зобов'язані
пред'являти документи, які
свідчать про приналежність до
цієї галузі. Студенти та учні
зможуть відвідати виставку
тільки в останній день заходу.
В рамках «MIA�2008» заплано�
вана ще одна виставка – «Се�
редземноморські морські про�
дукти». 

* * *
26+29 лютого 2008 р. в Киє�
ві у виставковому центрі «Київ�
ЕкспоПлаза», триватимуть мас�
штабні продовольчі спеціалізо�
вані міжнародні виставки:
«ПродЕкспо», «Морепродукт�
Експо», «Салон кави, чаю та
кондитерських виробів». Орга�
нізатором заходів виступає
«Київський міжнародний кон�
трактовий ярмарок»  
На виставці будуть широко
представлені провідні компанії
України та світу, які предста�
влятимуть кондитерські та хлі�
бобулочні вироби, алкогольні
та безалкогольні напої, кава
чай, м'ясні вироби, рибу та мо�
репродукти, дієтичні, молочні,
бакалійні продукти, спеції, хар�
чові добавки, заморожені про�
дукти, напівфабрикати, овочі
та фрукти. 
Паралельно з продовольчими
виставками відбудеться також
виставка «Пак Експо», присвя�
чена новітнім технологіям в па�
кувальній  індустрії. 

* * *
10+14 березня 2008 р. в
Барселоні (Іспанія) проходи�
тиме одна з трьох найбільших
міжнародних виставок продук�
тів харчування «ALIMENTARIA�
2008», яка розрахована тільки
на професіональних відвідува�
чів. Започаткована ще 1976
року, в 2004 році виставка, за
статистичними даними, нара�
хувала 3846 компаній�уча�
сниць, а число відвідувачів сяг�
нуло за 142500 осіб. У цьому
році заплановано розділити
виставку на 13 тематичних сек�
торів, серед яких заморожені
продукти, м'ясо та м'ясні про�
дукти, морські продукти, кон�
дитерські вироби, консерви і
пресерви, легкі алкогольні на�
пої, пиво та багато іншого. На
виставці планується організу�
вати в тому числі регіональні та
національні павільйони. 

ЕКСПОïКАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ 



Щоб досягти таких результатів, має бути

професійний персонал, гарна генетика,

хороше обладнання і, звичайно, талант. 

У породах свиней датчани вірні дю&

року, йоркширу та ландрасу. А от від гем&

пшира відмовилися: він використовував&

ся при натуральному заплідненні. Наразі

ж фермерам більше до вподоби схрещена

порода гемпшира та дюрока – виходить

дуже сильний хряк. Утім, на сьогодні в

Данії використовується майже 90% штуч&

ного запліднення. 

Сьогодні датчани переймаються тим,

що свиноматка має лише 12 сосків, і по&

думують, як би їх додати чи збільшити. А

тим часом мусять використовувати інших

свиноматок, допомагаючи вигодувати

поросят. До речі, це одна з причин, чому

нині в Данії стільки уваги приділяють 5&

денним поросятам. 

Закон – 
на боці тварини
ІНШЕ важливе питання – це споживан&

ня кормів. Саме в Данії на одну особину

їх припадає найбільше. Особливо важли&

вим цей фактор стає нині, коли ціни на

корми постійно зростають і протягом

року збільшилися вдвічі. 

Що стосується добробуту тварин, то

чимало питань із цього приводу регулю&

ється законодавством ЄС, деякі – датсь&

ким урядом і деякі – самими споживача&

ми. Для прикладу, 75% опоросних свино&

маток мають знаходитися в приміщеннях

(в групах) – на сьогодні це є законом в

Європейському Союзі, а до 2014 року цей

показник має становити 100%. Серед ін&

ших вимог – наявність соломи чи іншого

рослинного матеріалу в клітках, перебу&

вання в групах перед забоєм, що запобі&

гає стресу у тварин. Крім того, для хво&

рих свиней, згідно з законодавством, ма&

ють бути відведені окремі бокси. І попри

те, що датчанам це нововведення не

вельми до душі, результати, визнають

вони, – непогані. 

Заборону на використання антибіоти&

ків вдалося здійснити, зокрема, заборо&

нивши ветеринарам продавати ці ліки.

Ще не так давно заробіток ветеринарів

повністю залежав від продажу медика&

ментів, адже сам виклик був безоплат&

ним, нині ж – їм дозволено лише надава&

ти консультації. 

Труднощі як стимул 
для датських 
виробників 
НУ, А ЩОДО прибутків самих свиноба&

ронів, то останнім часом, як зізнався пан

Оструп, про це не йшлося взагалі. На сьо&

годні датські фермери та виробники сви&

нини втрачають кошти, як ніколи. Ціна на

свинину залишалася стабільною, а от на

корми – зросла вдвічі. Утім, втрат сьогод&

ні зазнають не лише датчани, а й увесь

Європейський Союз. Але є й позитивні

тенденції для датських фермерів – упро&

довж останніх років вони були змушені

купувати землю, щоб мати дозвіл на ви&

робництво свиней. І протягом останніх

десяти років ціна на землю зросла на 400%

і на сьогодні гектар ріллі коштує близько

200&300 тис. крон (при курсі крони до

гривні майже один до одного). Тобто, фер&

мери мають цінності, які можуть допомог&

ти протистояти цій кризі. Але попри те,

що датчанам сьогодні досить боляче в еко&

номічному сенсі, їх тішить думка, що кон&

курентам ще гірше, тому що Данія має

найкращі результати з ефективності.

Оптимістичні датчани не бояться

працювати в несприятливих, на їхню

думку, умовах. Вони не проти, щоб ціни

на корми зросли і втричі – це лише збіль&

шить конкурентоспроможність, переко&

нані вони, адже люди не припинять їсти

свинину. 

Історія показує, що для датських ви&

робників свинини найкращими були

часи, коли ціни на корми були найвищи&

ми. Бо коли вони найнижчі, тоді, як ка&

жуть у Данії, навіть американці можуть

заробляти на цьому гроші. 

На сьогодні проблема в тому, час від

зростання цін на корми, до підвищення

цін на свинину трішки затягується. Але

датчани готові почекати, залежно від

того, як довго це триватиме. Та й банки

готові допомагати, адже довіряють фер&

мерам, розуміють ситуацію і так само

працюють на перспективу. Тож банкрут&

ства тут не бояться, адже хай там як, а на&

явність у володінні землі завжди забезпе&

чить будь&який кредит. 

Ну, а щодо «запаху грошей», то ним у

Данії так само удобрюють поля, яких у

цій країні 2,2 млн. га. Порівняно з 80&ми

роками, коли дозволялося використання

15% азоту, сьогодні використовується до

75% на полях за допомогою або внесення

безпосередньо в землю, або розприску&

вання. Звичайно, поблизу міст людям це

не дуже подобається, тому тривають дис&

кусії, як можна цьому зарадити. Крім

того, є маленькі території з великою кон&

центрацією тварин, де не вистачає землі.

Для розв'язання цих проблем було розро&

блено спеціальні системи розщеплення

твердої та рідкої фракції – тверда спалю&

ється. Ну, і з притаманним датчанам ба&

жанням використати все, аж до свинячо&

го вереску, наразі вони подумують про

спалювання свинячого гною для обігріву

приміщень…
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Слайд з презентації Спілки виробників свинини. 
Основні породи свиней, що вирощуються в Даніі – ландрас, йоркшир, дюрок, ґемпшир

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ парла&

мент на пленарній сесії в

Страсбурзі ухвалив новий

варіант митного кодексу

ЄС. 

Остаточне його ухва&

лення в другому читанні

стало можливим після до&

сягнення в червні 2007 р.

згоди між державами ЄС в

даній сфері. Найближчим

часом новий кодекс набу&

де чинності. Згідно з його

положеннями, багато мит&

них процедур на кордонах

ЄС значно спрощуються.

Велика увага приділена

впровадженню електрон&

них систем для ряду про&

цедур. Як вважає Євроко&

місія, надалі стане можли&

вим повний перехід на без&

паперову технологію. 

Вводиться і система

«централізованого розмит&

нення»: вона дозволяє по&

давати митні декларації в

будь&якому вибраному

митному пункті на терито&

рії ЄС незалежно від розта&

шування країн призначен&

ня і транзиту вантажів. Це

спрощення стосується як

імпортних, так і експорт&

них операцій. 

На думку Єврокомісії,

новий варіант митного ко&

дексу дозволяє значно ско&

ротити число митних про&

цедур, одночасно покра&

щуючи відстеження  пере&

міщення вантажів. 

ЯПОНСЬКА корпорація

Mitsui інвестує в україн&

ський АПК. Зараз пред&

ставники компанії вивча&

ють можливості регіонів і

проводять зустрічі з вла&

дою, обираючи майданчик

для інвестпроекту. 

Впродовж минулого

тижня представники Mitsui

відвідали кілька областей,

серед яких Тернопільська і

Дніпропетровська. Як по&

відомили в Тернопільській

облдержадміністраці ї ,

японських бізнесменів ці&

кавили можливості виро&

щування екологічно чистої

продукції. Від японської

компанії були присутні

Масаакі Каварай і Тору

Сано – співробітники пі&

дрозділу олійних і зернових

корпорації Mitsui. 

Mitsui & Co. Ltd. – гру&

па компаній, що працю&

ють в основному у сфері

хімічної, сталеливарної

промисловості і вироб&

ництві продуктів харчу&

вання. Mitsui є найбіль&

шою компанією з числа

тих, які проводять торги

на японському фондовому

ринку. Акції компанії роз&

міщені на п'яти біржах

Японії, а також на амери&

канській біржі Nasdaq у

формі ADR. 

Чистий прибуток Mit&

sui & Co. Ltd. у першому

півріччі 2007&2008 фінан&

сового року збільшився до

251,92 млрд.  єн ($2,19

млрд.). Обсяг продажів

Mitsui & Co. за звітний пе&

ріод збільшився на 8%, до

8,21 трлн.  єн ($71,21

млрд.) проти 7,6 трлн. єн

($65,92 млрд.) в квітні&ве&

ресні 2006 р.

Ухвалено новий варіант 
митного кодексу Євросоюзу

Японці прийдуть в українське село



Наталія ТАРЧЕНКО

Організаторами заходу виступили

Українська академія наук, Міні&

стерство аграрної політики Украї&

ни, Науково&навчальний інститут

земельних ресурсів, та педагогіки

правознавства, Національна сіль&

ськогосподарська палата. Захід

відбувся за активного сприяння

німецької фірми «Envitec Biogas».

Варто визнати, що Німеччина

за короткий термін збула в цій

сфері неабиякі успіхи, тому може

бути найкращим взірцем для на&

слідування. У своїй промові член

правління «Envitec Biogas» Йорг
Фішер зазначив, що сільськогос&

подарська галузь України має ве&

ликий потенціал для розвитку та&

ких нових технологій. Саме ви&

робництво біогазу допоможе сіль&

госпвиробникам України досягти

енергетичної незалежності, яку

вже мають їхні німецькі колеги.

До того ж, це допоможе вирішити

проблеми із оточуючим середови&

щем, яке постійно забруднюється

через відходи виробництва.

Але, щоб досягти зазначених

результатів, треба перш за все

прийняти закон, із прописаними

в ньому аспектами щодо сприян&

ня залученню інвестицій. Німці ж,

зі свого боку, готові не тільки

обладнання постачати, а й вклада&

ти власні інвестиції – потрібні

тільки прозорі умови. 

Член&кореспондент УААН

В.Дубровін розповів про те, що

група спеціалістів Національного

аграрного університету почала

займатися проблемою біопалива

ще в 1998 році, проте підтримки

так і не мала. Хоча тема дуже акту&

альна для України: адже при всту&

пі до СОТ саме завдяки цій галузі

може вистояти вітчизняне агрови&

робництво. Термін окупності за&

водів із виробництва біопалива

становить 3 роки. Під біопаливні

культури оптимально потрібно

відвести від 10% посівних площ.

Щодо видів біопалива вчений

зазначив, що хоча біогаз, отрима&

ний з 1 гектара, може дати в 5 разів

більше енергії, ніж тверде паливо,

його виробництво потребує техно&

логії високої вартості. Більш інве&

стиційно привабливими є тверде

паливо та біодизель. Умовно кажу&

чи, з одного гектара «можна зібра&

ти» 1000 кг дизельного біопалива,

або 2000 кг високобілкового жому,

чи 450 кг гліцерину на паливо, або

2000 кг паливних гранул.

Юрій Матвєєв (НТЦ «Біо&

маса») в доповіді, присвяченій

перспективам розвитку біогазових

технологій навів вельми цікаві ци&

фри. Так, якщо брати за точку від&

ліку 1 гектар землі, на якому рос&

туть олійні культури, та заправити

– у певних пропорціях – виробле&

ною з цієї площі продукцією авто,

то воно зможе, залежно від видів

палива, проїхати: на біометані –

67,6 тис.км, на біодизелі – 23 тис.

км; на біоетанолі – 22,4 тис.км.

Серед джерел сировини для

такого палива доповідач назвав

відходи тваринницьких комплек&

сів, стічні води, відходи харчової

промисловості, полігони твердих

побутових відходів.

Серед механізмів стимулюван&

ня розвитку галузі, які успішно ді&

ють в ЄС, і якими можна було б

скористатися і в Україні, доповідач

назвав держпрограми розвитку,

«зелені» тарифи, спрощену проце&

дуру отримання дозволу на будів&

ництво станцій з виробництва па&

лива, субсидування їх будівництва.

Як приклад успішно діючої держ&

програми було наведено шведську

практику отримання бонусу в 1000

євро при придбанні авто, яке

працює на скрапленому біометані. 

Борис Коробко (НВО «ПланЕ&

КО») згадав про такий вигідний

для багатьох господарств напрям,

як виробництво брикетованої біо&

маси. Собівартість її становить 40

євро за тонну, а поляки готові

купувати цю сировину по 80 євро. 

Ось про такі факти, цифри та

тенденції зі світового досвіду

йшлося на конференції. Керівни&

кам господарств є над чим зами&

слитись, адже незалежність –

справа, яка коштує чималих зу&

силь, але обернеться величезними

бонусами. 
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БІОЕНЕРГЕТИКА Три роки тому про біопаливо в Україні говорили ще дуже мало і обережно.
Втім, за цей час тема злетіла на гребінь популярності. Саме їй була присвячена і українсько%німецька
конференція «Земельні ресурси – база розвитку біоенергетики», яка відбулася 18 лютого.

Німецькі технології 
для України задорогі

КОМЕНТАР

Михайло ДРУКОВАНИЙ, 

директор ТОВ НДП «Біоресурс» м.Вінниця, д.т.н.: 

– В УКРАЇНІ новими видами палива треба займатися капітально, бо
ми небачено відстали. В Європі деякі країни мають 77�78% екологіч�
ної енергії. Ми ж – лише 3%. І що це означає? Лише те, що ми не
думаємо про здоров`я своїх дітей та про майбутнє. І наслідки про�
являться незабаром. Тому така конференція вкрай потрібна, в її ході
треба висвітлювати весь комплекс проблем. Як що ж ми будемо їх
відділяти одна від одної, мовляв, ось – біогаз, а оце – біодизель, це
не буде правильно. В тому ж самому Китаї 28 тисяч біодизельних
установок, на яких все переробляється в комплексі. 

– РОЗВИТОК альтернативної
енергетики в тому вигляді, який
пропонується німецькими парт�
нерами, тобто генерування з біо�
газу електрики – справа некон�
курентоспроможна, вона не оку�
пається, а відтак – нереальна. 
– Який же вихід для нас більш

прийнятний? 

– Тільки біогаз, який треба очи�
щати до чистого метану та скра�
плювати. І є цікаві українські тех�
нології, які дають змогу отриму�
вати скраплений газ, собівартість
якого буде на рівні $54 з а 1000
кубічних метрів. І це ціна дуже
конкурентна, бо зараз ми витра�
чаємо за кубометр $180. Тобто,
можемо отримати продукцію,
дешевшу більш ніж утричі. 
Скраплений газ Україні взагалі
може принести величезні перс�
пективи, якщо дійде до мас�
штабного впровадження. На
жаль, поки що напрям нетради�
ційної енергетики для нас terra
incognita, бо цим питанням має
займатися уряд, а він постійно
змінюється. 

Так, існує одна розроблена стра�
тегія, але вона, на мій погляд,
безглузда. Для її реалізації пот�
рібно… півтори тисячі років, при�
чому рівень фінансування має
бути дуже суттєвий. Але є тому
альтернатива – реалістичні про�
екти, що базуються на поновлю�
ваних джерелах енергії. 
Наша енергетика, на перший по�
гляд, справляється зі своїми
обов'язками в забезпеченні
електрикою. Але насправді спра�
ви на грані катастрофи. Всі ре�
сурси нашої теплової енергетики
дуже зношені. Із понад  сотні
енергоблоків лише чотири ще не
перейшли граничний ресурс.
Будь�яке обладнання, врешті�
решт, має свій термін служби. У
нас же все, в будь�якій галузі,
працює, доки не впадуть стіни. А
такий випадок вже був:  в Єнакі�
єво впала стіна мартенівського
цеху. На щастя, це трапилося під
час обідньої перерви і ніхто не
постраждав. Те, що трапилося –
не дивно, бо цех був збудований
ще в 30�ті роки. 

– А скільки років у нас працює

обладнання енергетичних під�

приємств?

– Деякі енергоблоки відпрацюва�
ли подвійний ресурс – 250 тисяч
годин. А це більше 50 років. На�
віть житлові будинки розрахову�
ються на 50 років. 
– Які напрямки нетрадиційної

енергетики видаються вам

найбільш перспективними? 

– По�перше, це – вітроенергетика,
для розвитку якої у нас є багато
суто територіальних можливостей.
Ми спроможні забезпечити такою
енергією всю Європу, і це може
стати предметом нашого експорту. 
Другий напрямок – вже згаданий
мною скраплений газ. Він може
частково забезпечити сільські по�
треби, при чому не тільки для на�
селення, а й як моторне паливо.
Втім, для генерування електрики
біогаз у нас ще довго використо�
вуватись не буде, хоча технології
і існують. 
Інший напрям – це використання
метану вугільних родовищ, щоб
не класти три�чотири життя шах�
тарів на 1 млн. тонн вугілля. Наші
родовища – це мінне поле. І коли
сьогодні звинувачують якогось

майстра або директора шахти в
недоробках, то це ганебна прак�
тика. Насправді, перш за все, шах�
ти треба дегазувати (а наші вугіль�
ні полі по загазованості стоять на
одному з перших місць в світі). 
А метан – це паливо, яке вже
конкурентоспроможне порівняно
із російським газом. Таким чи�
ном, ми можемо видобувати
приблизно 60% потрібного нам
природного газу.
До того, є ще такий перспектив�
ний регіон, як Чорне море, який
може забезпечувати наші потре�
би в природному газі тисячі років.
І є технологія отримання продукту
в скрапленому вигляді, із ціною
теж приблизно $54 за 1000 кубіч�
них метрів. Але проблема в тому,
що поки що немає ніякої динамі�
ки ні на урядовому рівні, ні на
академічному. І «золоті» техноло�
гії, на жаль, не впроваджуються. 
Є що один напрям – заміна мо�
торного палива на біодизель. В
більшості країн Європи його част�
ка становить від 2% до 7,5% в за�
гальному балансі споживання
моторного палива. Додатковий
процент може бути отриманий за
рахунок біоетанолу.

КОМЕНТАР

Борис КОРОБКО, 

науковий консультант НВО «ПланЕКО»:

2+3 квітня 2008 року в
Києві відбудеться Міжнарод�
на промислова конференція
«Біопаливо. Україна�2008».
Конференція проводиться за
офіційної підтримки Міні�
стерства аграрної політики
України.
В роботі конференції візьмуть
участь представники Уряду Ук�
раїни, міжнародних фінансо�
вих інституцій, сільськогоспо�
дарські виробники з України
та країн СНД, постачальники
новітніх технологій, виробники
сучасного обладнання, інве�
стиційні та фінансові установи,
провідні українські та зарубіж�
ні експерти.
Відкрите обговорення нагаль�
них питань щодо якості та на�
явності сировини, створення
системи державних стандар�
тів, організаційно�правових та
фінансових аспектів, інвести�
ційних можливостей сприяти�
ме поглибленню діалогу між
владою та бізнесом, розши�
ренню ділових контактів і спі�
вробітництва між українськи�
ми виробниками біопалива,
сільськогосподарськими під�
приємствами та їх іноземними
партнерами і потенційними ін�
весторами.
Конференція проходитиме у
форматі пленарних засідань і
засідань по секціях.
Головні теми пленарних засі�
дань: тенденції розвитку світо�
вого ринку біопалив та їх
вплив на формування укра�
їнського ринку; сучасні техно�
логії переробки сировини та
виробниче обладнання; ринки
збуту та комерціалізація біопа�
лива.
Засідання по секціях розгля�
нуть технологічні процеси ви�
робництва біопалив: біодизе�
лю і біоетанолу, і нададуть мо�
жливість учасникам ознайоми�
тися з останніми досягненнями
біопаливної промисловості.
З метою поширення інформа�
ції про новітні технології, що
використовуються при вироб�
ництві біопалива, в рамках
конференції відбудеться ви�
ставка для демонстрації існую�
чих передових технологій,
найсучаснішого обладнання й
інноваційних рішень.
Інвестиційний круглий стіл
презентує представникам між�
народних фінансових установ,
діловим колам та приватним
інвесторам зростаючі інвести�
ційні можливості розвитку біо�
палива в Україні.
Крім того, 1 квітня в рамках
конференції для бажаючих
розпочати свій новий бізнес
будуть запропоновані семіна�
ри для початківців за секціями
«Біоетанол» та «Біодизель».
Семінари дадуть змогу учасни�
кам в доступній формі дізнати�
ся про всі аспекти виробничо�
го циклу цих видів палива.

ЕКСПОïКАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ 



НАСІННЯ базисних компонен&

тів гібридів цукрових буряків в

Україні вирощують наукові уста&

нови та насіннєві компанії. Ма&

ємо Інститут цукрових буряків із

мережею дослідно&селекційних

станцій (Білоцерківська, Уладо&

во&Люлинецька, Веселоподіль&

ська, Іванівська), Інститут коре&

неплідних культур УААН, Всеук&

раїнський науковий інститут се&

лекції.

Серед насіннєвих компаній

повного циклу селекційно&насін&

ницького процесу, що об'єднують

надбання вітчизняної селекції та

передовий досвід вирощування і

переробки фабричного насіння і

подали на Державне сортовипро&

бування власні гібриди, варто від&

значити ТОВ «Міжнародна насін&

нєва компанія», ТОВ «Торговий

дім «Насіння», ВАТ «Лебединсь&

кий насіннєвий завод». 

Водночас для більшості про&

фільних господарств насінництво

стає збитковим, тому різко змен&

шується їх кількість, особливо в

зоні висадкового насінництва. То&

рік із 42 спеціалізованих госпо&

дарств 22 працювали в зоні безви&

садкового насінництва, проти

2006&го, де відповідно було 57 та

11. Це пояснюється складними

природнокліматичними умовами

останніх років (посуха за відсутно&

сті зрошення) та неспроможністю

господарств через відсутність

коштів дотримуватися умов агро&

техніки.

Інша річ, спростований нау&

кою і практикою стереотип, що

«кримське насіння» гірше від

«вінницького» чи «полтавського».

Доведено, що безвисадкове на&

сіння, отримане за один рік, ні

біологічною силою, ні посівними

якостями не відрізняється від на&

сіння, вирощеного висадковим

способом протягом двох років.

Арифметика насінництва. Ма&

точні посіви в 2007 році займали

загальну площу 1 799 га, у т.ч. у

безвисадковій зоні – 1 214 га. Ви&

роблено насіння 3 536 т, в тому чи&

слі безвисадкового – 2582 т (73%).

Зокрема, в АР Крим на площі

1 056 га зібрано урожай 1 845 т

(урожайність 17,5 ц/га); в Хер&

сонській області з 240 га зібрано

428 т (17,8 ц/га), в Одеській – 351

га (8,8 ц/га). У зоні ж традиційно&

го висадкового насінництва, зо&

крема в Вінницькій області, з за&

гальної площі 65 га зібрано по 4,6

ц/га, Кіровоградській по 5,7 ц/га,

Сумській – 3,8 ц/га; у Харків&

ській на площі насінників у 4 га

урожайність була на рівні 5,0

ц/га. Жодного гектара маточних

коренеплодів не було посіяно в

Київській, Кіровоградській, Чер&

нігівській областях.

Отже, маємо вибір: або суттє&

ва державна підтримка вітчизня&

ного насінництва, або крах нау&

коємного державного бурякоцук&

рового комплексу. Протягом

останніх 15 років, фактично від&

сутня програма сортозаміни.

Цукровики виступають спо&

живачами насіння, а не його за&

мовниками. Тому науковці хочуть

відновити систему замовлення

насіння від передбазисного до гі&

бридного на перспективу до 10&15

років, з щорічним уточненням

програми.

Що маємо навесну. За офіцій&

ними даними, насіння, яке збері&

гається на заводах, повною мірою

забезпечує засів прогнозованих

площ фабричних цукрових буря&

ків нинішньою весною.

Всього на вітчизняних насін&

нєвих заводах і насінницьких гос&

подарствах зберігається 2 859 тис.

посадкових одиниць насіння цук&

рових буряків, така його кількість

повністю забезпечує потребу під

прогнозовану площу посівів цук&

рових буряків 500 тис. га і ство&

рює надійний (півторарічний)

страховий запас.

Артем Житков
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РОСЛИННИЦТВО Наявне в Україні якісне насіння цукрових буряків, за офіційною статистикою,
забезпечує не лише потребу під посів%2008 прогнозованої площі 500 тис. га, а й створює надійний
півторарічний страховий запас. Питання у тому, чи потрібне воно комусь у такій кількості.

Насіння цукрових буряків 
вистачить на посівну. А далі…

Наявність насіння по насіннєвих заводах

Примітка: Не атестовані (не працюватимуть) ТОВ «Кіровоградський насіннєвий завод» і ТОВ «Центральний регіон».

Насіннєвий завод Надійшло 
насіння, т 

Перехідні 
залишки, т

Можливий обсяг
виробництва,
тис. пос. од.

Орієнтовний (контракти)
обсяг виробництва, 

тис. пос. од.
ВАТ «Лебединський насіннєвий завод» 366 711 680 Не визначено
ТОВ «Ельдорадо» – 56 39 28
ЗАТ «Ворскла» 37 215 170 5,7
ТОВ «Агроград В» 1031 122 571 186
ТОВ «ВСП Дністер» 42 10 35 35
ТОВ «Київський насіннєвий завод» 6 81 84 70
ТОВ «Рівненський насіннєвий завод» 117 250 310 310
Насіннєвий завод «Сесвандерхаве» 728 – 365 Не визначено

Всього: 2327 1445 2254 634

Український тижневик ділової інформації 

E#mail: info@agroprofi.com.ua

Інтернет: www.agroprofi.com.ua

Тел. (044) 236#0208, 227#9355. 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ#135, а/с 79.

ОФІС: м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.
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У переробній промисловості

ціни зросли на 3,0%. Найбільше (на

8,8% та 4,8%) подорожчала продук&

ція у хімічному та металургійному

виробництві і виробництві готових

металевих виробів. На 3,3&2,5% пі&

двищилися ціни в обробці дереви&

ни та виробництві виробів з неї,

крім меблів, виробництві машин та

устаткування, іншої неметалевої мі&

неральної продукції. У виробництві

харчових продуктів, напоїв та тю&

тюнових виробів продукція подо&

рожчала на 2,4%, у т.ч. у виробниц&

тві олії та тваринних жирів – на

5,6%, м'яса та м'ясних продуктів –

на 5,2%, хліба та хлібобулочних ви&

робів – на 4,7%, молочних продук&

тів та морозива – на 1,2%, цукру –

на 1,1%.

У виробництві та розподілі

електроенергії, газу та води зафік&

совано зниження тарифів на 0,3%,

при цьому тарифи на електроенер&

гію знизилися на 0,5%, теплоенер&

гію – підвищилися на 0,8%.

СТАТИСТИКА Державний комітет статистики
України обрахував та оприлюднив дані щодо
індексів цін на різні групи товарів та послуги. За
даними статистики, індекси споживчих цін (ІСЦ) та
цін виробників промислової продукції (ІЦВ) у січні
2008 року становили 102,9% і 102,3%.

За матеріалами Держкомстату України

Експрес%випуск від 6 лютого 2008 р.

Індекси цін на товари і
послуги в Україні у січні 2008

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %

Товари та послуги
Січень 2008 р. до

грудня 2007 січня 2007

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 102,9 119,4

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 104,3 128,5

Продукти харчування загалом 104,4 129,7
Хліб та хлібопродукти 102,9 122,7

Хліб 103,9 122,5
Макаронні вироби 101,4 120,7

М'ясо та м'ясопродукти 103,8 118,7
Риба та рибопродукти 102,0 111,2
Молоко 101,9 143,3
Сир і м'який сир (творог) 102,6 141,0
Яйця 106,6 167,0
Масло 101,0 142,1
Олія 105,1 179,0
Фрукти 105,8 165,1
Овочі, в тому числі картопля 117,7 151,8
Цукор 101,8 105,8
Безалкогольні напої 101,4 112,2
Алкогольні напої, тютюнові вироби 100,8 109,7
Одяг і взуття 100,1 102,0

Одяг 100,2 101,9
Взуття 99,9 102,0

Житло, вода, електроенергія, газ та інші
види палива 101,4 113,1

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 102,8 118,1

Утримання та ремонт житла 101,3 112,0
Каналізація 103,5 120,1
Водопостачання 103,1 118,7
Електроенергія 100,0 100,0
Природний газ 100,0 100,0
Гаряча вода, опалення 101,4 116,6

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

Охорона здоров’я 102,3 114,7
Медичні товари та обладнання 101,3 111,2
Амбулаторні послуги 102,7 118,1

Транспорт 102,6 116,1
Пальне і мастила 101,2 135,2
Транспортні послуги: 103,7 113,8

Пасажирський залізничний транспорт 106,5 120,7
Пасажирський автодорожній транспорт 103,3 112,9

Зв’язок 100,0 97,3
Відпочинок і культура 100,8 105,1
Освіта 100,9 116,3
Ресторани та готелі 102,0 118,4
Різні товари та послуги 103,1 114,0

Товари та послуги
Січень 2008 р. до

грудня 2007 р. січня 2007 р.

ПРОМИСЛОВІСТЬ 102,3 123,3

Переробна промисловість 103,0 126,1

Виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів 102,4 126,3

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 105,2 124,6

Виробництво молочних продуктів та
морозива 101,2 144,7

Виробництво хліба та хлібобулочних
виробів 104,7 123,3

Виробництво цукру 101,1 96,7
Виробництво напоїв 100,4 112,7

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у січні

ціни на продукти харчування та бе&

залкогольні напої зросли на 4,3%.

Найбільше (на 17,7%) подорожча&

ли овочі, у тому числі картопля

зросла в ціні на 11,7%. На 6,6&5,1%

підвищилися ціни на яйця, фрук&

ти та олію. На 3,8&1,8% стали до&

рожчими м'ясо та м'ясопродукти,

хліб і хлібопродукти, сири, риба та

продукти з риби, молоко, цукор.

Водночас на споживчому рин&

ку відбулося незначне зниження

цін на телефонне обладнання, му&

зичні центри, телевізори, фотоапа&

рати, взуття. 

У сфері охорони здоров'я ціни

зросли на 2,3% в основному за

рахунок зростання вартості сана&

торно&курортних та амбулатор&

них послуг (на 6,4% та 2,7% від&

повідно).

Ціни (тарифи) на житло, воду,

електроенергію, газ та інші види

палива зросли на 1,4%. 

Зростання цін на транспорт в

цілому на 2,6% зумовлене, пере&

дусім, підвищенням вартості пере&

везень залізничним та автодорож&

нім транспортом (на 6,5% та 3,3%

відповідно). 

Крім того, на 2,0&0,8% стали

дорожчими послуги ресторанів та

готелів, освіти, відпочинку і куль&

тури. Разом з цим на 1,8% знизи&

лася вартість туристичних послуг.

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

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

ЗОКРЕМА, від часу прийнят&

тя попередньої постанови зро&

сла ціна природного газу до

$179,5 за 1 тисячу кубічних ме&

трів (проти $160, закладених у

попередній постанові). Також

на світових ринках суттєво по&

дорожчала нафта, і більшість

експертів прогнозують подаль&

ше зростання ціни не менше

$80&85 за барель в середньому

за рік (проти $70&75). Суттєвий

вплив також матимуть випла&

ти знецінених заощаджень на&

селенню (на суму 6 млрд. грн.

– грошовими коштами,

2 млрд. грн. – як платежі за

житлово&комунальні послуги

(безготівкових розрахунків),

близько 12 млрд. грн. – додат&

кові компенсаційні виплати –

за рахунок отримання понад

встановлених законом про бю&

джет на 2008 рік надходжень

від приватизації).

Одне з основних припу&

щень прогнозу – це досягнен&

ня цільового показника індек&

су споживчих цін на рівні

109,6% (грудень до грудня).

Утримання цільового показни&

ка інфляції в межах однознач&

них чисел можливе за умови

проведення урядом та Націо&

нальним банком узгодженої

антиінфляційної політики,

спрямованої на попередження

та нівелювання дії негативних

чинників.

Важливу роль у підтримці

динаміки зростання ВВП віді&

граватиме також продовження

інвестиційного оновлення ви&

робництва. У 2008 році зро&

стання обсягів інвестицій у

основний капітал, як і у попе&

редньому році, буде зумовле&

не прагненням товаровироб&

ників підвищити рівень кон&

курентоспроможності та збе&

регти ринки збуту в умовах

подальшого зростання цін на

газ та загострення конкурент&

ної боротьби у світі.  Тому

власні можливості товарови&

робників нарощувати обсяги

інвестування будуть обмеже&

ними. 

Частково компенсувати

зростання вартості проміжно&

го споживання (ціни газу та

інших складових витрат) і от&

римати прибутки, а відтак, – і

кошти на модернізацію, дасть

змогу прогнозоване на 2008 рік

високе зростання цін на про&

мислову та сільгосппродукцію

на зовнішніх ринках. Як наслі&

док, індекс цін виробників

промислової продукції на кі&

нець 2008 року прогнозується

на рівні 119,2% (грудень до

грудня). Проте, в цілому част&

ка прибутку у ВВП зменшить&

ся і становитиме 22,2% (проти

24,5%, очікуваного у 2007

році).

Зважаючи на те, що власні

кошти підприємств залиша&

ються основним джерелом ін&

вестування, зменшиться у

структурі ВВП і частка валово&

го накопичення основного ка&

піталу до 26,7% при реальному



ЗАГАЛЬНЕ виробництво продук&

ції сільського господарства в усіх

категоріях господарств за січень

ц.р. залишилося на рівні січня

2007 р., у т.ч. у сільськогосподар&

ських підприємствах зросло на

6,3%, у господарствах населення –

скоротилося на 4,1%.  

Зростання загального вироб&

ництва м'яса відбулося за рахунок

збільшення обсягу реалізації худо&

би та птиці на забій в аграрних

підприємствах на 19%. У структурі

реалізації тварин на забій сіль&

госппідприємствами частка птиці

становила 60% (у січні 2007 р. –

55%), ВРХ – 17% (24%), свиней –

23% (20%). 

Загальний обсяг вирощування

худоби та птиці в аграрних підпри&

ємствах перевищив рівень січня

2007 р. на 11,5%, у т.ч. свиней – на

0,8%, птиці – на 23,6%, а вирощу&

вання ВРХ зменшилося на 13,7%.

Проте, зберігається негативна тен&

денція перевищення обсягів реалі&

зації худоби та птиці на забій над

обсягами вирощування: 99,2% у

січні ц.р. проти 105,8% торік .

На початок лютого ц.р. насе&

ленням утримувалось 65% загаль&

ної чисельності ВРХ (на 1 лютого

2007р. – 63%), у т.ч. корів – 78%

(77%); свиней – 58%,  овець і кіз –

81% (на  минулорічному рівні),

птиці всіх видів – 51% (55%).

На 1 лютого 2008 р. в аграрних

підприємствах (крім малих), що

займалися тваринництвом, було в

наявності кормів усіх видів 2,3

млн.т к.од., що на 24% менше, ніж

на відповідну дату 2007р., у т.ч.

концентрованих – 0,9 млн.т к.од.

(на 14% менше). У розрахунку на

одну умовну голову великої худо&

би припадало по 5,9 ц к.од. кормів

усіх видів, у т.ч. концентрованих –

по 2,4 ц к.од. (торік було відповід&

но 7,3 ц та 2,6 ц к.од.).

Загальний обсяг реалізова&

ної агропідприємствами власно

виробленої продукції за січень

2008 р. порівняно з січнем 2007 р.

збільшився на 10%, у т.ч. обсяг

продукції тваринництва – на 18%,

а обсяг продукції рослинництва –

зменшився на 1%. 

Середні ціни продажу аг&

рарної продукції сільгосппідпри&

ємствами за всіма напрямами реа&

лізації за січень 2008 р. проти січ&

ня 2007 р. зросли на 52%, у т.ч. на

продукцію рослинництва   на 88%,

продукцію тваринництва – на

39%. Порівняно з груднем 2007 р.

середні ціни реалізації продукції

аграрними підприємствами зро&

сли на 5%, у т.ч. продукції рослин&

ництва   на 24%, тваринництва

скоротилися на 3%.

Наявність зерна. Станом на

1 лютого 2008р. на підприємствах,

що здійснюють зберігання, пере&

робку зернових культур, та в

сільськогосподарських підприєм&

ствах (крім малих) було в наявно&

сті 13,0 млн.т зерна (на 26% біль&

ше проти 1 лютого 2007р.), у т.ч.

5,9 млн.т пшениці (на 29% біль&

ше). Безпосередньо в аграрних

підприємствах було в наявності

4,7 млн.т зерна (на 23% більше), у

т.ч. 1,7 млн.т пшениці (на 38%

більше). Зернозберігаючі та зерно&

переробні підприємства мали в

наявності 8,3 млн.т зерна, у т.ч.

зернозберігаючі – 5,7 млн.т.

Середня закупівельна

ціна зернових культур, яку про&

понували зберігаючі та переробні

підприємства, у січні 2008 р. ста&

новила 1112 грн. за т (у січні

2007 р. – 672 грн.), в т.ч. на пше&

ницю – 1098 грн. за т (676 грн.),

жито – 1093 грн. за т (761 грн.),

ячмінь – 1371 грн. за т (602 грн.). 
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За матеріалами Держкомстату України

Експрес%випуск від 15 лютого 2008 р.

Продукція

Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %

січень
2008 р.

у % 
до січня
2007 р.

січень
2008 р.

у % 
до січня
2007 р.

січень
2008 р.

у % 
до січня
2007 р.

2008 р. 2007 р.

М'ясо1, тис.т 278,4 103,7 107,5 118,8 170,9 96,1 61,4 66,3
Молоко, тис.т 590,0 97,1 136,6 95,7 453,4 97,6 76,8 76,5
Яйця, млн.шт. 973,3 97,8 667,7 97,7 305,6 97,9 31,4 31,3

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

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва.

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

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

Продукція

Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації

тис.т у % 
до січня  2007 р.

грн. за т
(тис.шт.)

у % 
до січня 
2007 р.

у % 
до грудня 
2007 р.

у грудні 2007 р., 
грн. за т 
(тис.шт.)

Зернові культури 380,1 161,1 1009,7 159,8 121,5 830,9
з них пшениця 182,9 127,4 981,0 159,0 116,6 841,3
з них жито 4,9 132,5 961,9 150,9 103,1 932,8
з них ячмінь 32,2 68,6 1144,3 193,4 123,9 923,9
Насіння соняшнику 62,5 54,4 3232,2 328,5 141,8 2279,7
Худоба та птиця (у живій вазі) 106,2 124,2 7236,0 125,2 97,1 7454,9
в т.ч. велика рогата худоба 19,3 86,5 7760,1 157,2 107,0 7252,9
в т.ч. свині 23,4 135,3 8717,8 128,4 104,1 8371,0
в т.ч. птиця 62,9 138,8 6548,0 112,2 92,2 7100,7
Молоко та молочні продукти 116,0 104,6 2218,4 155,9 94,5 2347,5
Яйця, млн.шт. 565,6 109,9 417,0 180,8 105,9 393,7

Сільське господарство 
України у січні 2008 року
СТАТИСТИКА Держкомстат обрахував та оприлюднив дані щодо обсягів
виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції в Україні за перший
місяць поточного року.

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення

на 
1 лютого
2008 р.

до 1 лютого 2007 р. на 
1 лютого
2008 р.

до 1 лютого 2007 р. на 
1 лютого
2008 р.

до 1 лютого 2007 р.

+/– у % +/– у % +/( у %
Велика рогата худоба 5529,9 (667,0 89,2 1915,8 (362,3 84,1 3614,1 (304,7 92,2

у т.ч. корови 3089,5 (247,5 92,6 673,7 (83,4 89,0 2415,8 (164,1 93,6
Свині 6746,6 (1189,0 85,0 2804,6 (498,7 84,9 3942,0 (690,3 85,1
Вівці та кози 1710,8 63,0 103,8 321,0 14,5 104,7 1389,8 48,5 103,6
Птиця 161059 664 100,4 78774 5864 108,0 82285 ?5200 94,1

зростанні на 9,6% (проти відпо&

відно 26,9% та 22,5%, очікува&

ного у 2007 році).

Основні прогнозні  мак&

роекономічні показники Украї&

ни на 2008 рік, запропоновані

урядом, наведені у таблиці.

Таким чином, уточнений

прогноз розвитку економіки у

2008 році має такі параметри:

– зростання реального ВВП

на рівні 6,8%;

– зростання цін на спожив&

чому ринку на рівні 9,6% (гру&

день до грудня);

– зростання цін виробників

промислової  продукції  на

19,2%;

– зростання реальної се&

редньомісячної заробітної пла&

ти працівників на 14,5%;

– сальдо торгівлі товарами

та послугами за методологією

платіжного балансу на рівні «мі&

нус» $9,2 млрд.;

– темп приросту обсягів ек&

спорту товарів та послуг (за ме&

тодологією платіжного балансу)

20,9%;

– темп приросту обсягів ім&

порту товарів та послуг (за ме&

тодологією платіжного балансу)

– 22,6%.

Уточнені основні прогнозні

макропоказники економічного

і соціального розвитку на 2008

рік будуть використані при роз&

робці законопроекту про вне&

сення змін до Закону України

«Про Державний бюджет Укра&

їни на 2008 рік» та про внесення

змін до деяких законодавчих

актів України» та Державної

програми економічного і со&

ціального розвитку України на

2008 рік.

ПРОГНОЗИ Днями оприлюднено Проект
постанови Кабінету Міністрів України з уточнення
прогнозних макропоказників на 2008 рік,
підготовлений Мінекономіки за участю Мінфіну,
Мінпраці та Держкомстату. Необхідність
уточнення прогнозу зумовлена зміною основних
економічних передумов.

Що рік прийдешній
скоригує

Основні прогнозні макроекономічні показники на 2008 рік
ВВП, млрд. грн. 921,2
ВВП, % до попереднього  року 106,8
Промисловість, (%) 107,8
Індекс споживчих цін, (грудень до грудня), (%) 109,6
Індекс цін виробників, (грудень до грудня), (%) 119,2
Середньомісячна зарплата номінальна, грн. 1822
Реальний приріст зарплати, (%) 14,5
Експорт товарів та послуг: платіжний баланс, $млн. 76720
Експорт товарів та послуг: у % до попереднього Року 120,9
Імпорт товарів та послуг: платіжний баланс, $млн. 85894
Імпорт товарів та послуг: у % до попереднього Року 122,6
Баланс товарів та послуг: платіжний баланс, $млн. (9174

За матеріалами прес%служби Мінекономіки



СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа

*Гречка 3 клас ДСТУ 4524(2006 2007 FCA 40,00 3104,30 614,71
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 68,00 1730,77 342,73
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574(85 2008 FCA 20,00 1969,50 390,00

Товарна біржа "Київська агропромислова біржа"  

*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2007 FOB 11057,68 1515,00 300,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2007 FOB 21582,82 1641,25 325,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2007 DAF 63,85 2744,37 543,44

Товарна біржа "Львівська Універсальна" (м.Львів)

*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2007 DDU 110,00 1010,00 200,00

Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)

*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391(89 2007 FCA 5,50 5555,00 1100,00

Українська універсальна біржа "Капітал" (м.Київ)

*Олія ріпакова ГОСТ 8988(77 2007 FCA 200,00 4166,25 825,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2007 DAF 67,85 3282,50 650,00

Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2007 DAF 17970,00 1506,02 298,22

Форвард

Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)

*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 30.03.2008 FAS 2200,00 1525,10 302,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.03.2008 FAS 2000,00 1550,35 307,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 31.03.2008 FOB 2000,00 1363,50 270,00

Товарна біржа "Українська ф’ючерсна біржа" (м.Київ)

*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 20.03.2008 FOB 550,00 1944,25 385,00
*Насіння гібриду кукурудзи 15.04.2008 DAF 600,00 6700,24 1326,78

Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 31.03.2008 CPT 5000,00 1363,50 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 30.06.2008 DAF 30456,00 1313,00 260,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 31.12.2008 DAF 4195,98 1313,00 260,00
*Соя ГОСТ 17109(88 31.03.2008 DAF 700,00 2474,50 490,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб#
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн. Цiна USD,

середня

min середня max

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

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 15 по 21 лютого 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 15 по 21 лютого 2008 року

Експортнi контракти*: СПОТ

Гречка 3 клас ДСТУ 4524(2006 2007 FCA 40,00 3104,30 3104,30 3104,30 614,71
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2007 FOB 11057,68 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2007 FOB 21582,82 1641,25 1641,25 1641,25 325,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2007 DAF 17970,00 1506,02 1506,02 1506,02 298,22
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391(89 2007 FCA 5,50 5555,00 5555,00 5555,00 1100,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2007 DDU 110,00 1010,00 1010,00 1010,00 200,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 68,00 1730,77 1730,77 1730,77 342,73
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574(85 2008 FCA 20,00 1969,50 1969,50 1969,50 390,00
Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2007 DAF 131,70 2744,37 3021,61 3282,50 598,34
Олія ріпакова ГОСТ 8988(77 2007 FCA 200,00 4166,25 4166,25 4166,25 825,00
Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 30.03.2008 FAS 2200,00 1525,10 1525,10 1525,10 302,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.03.2008 FAS 2000,00 1550,35 1550,35 1550,35 307,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 31.03.2008 CPT 5000,00 1363,50 1363,50 1363,50 270,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 31.03.2008 FOB 2000,00 1363,50 1363,50 1363,50 270,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 30.06.2008 DAF 30456,00 1313,00 1313,00 1313,00 260,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 31.12.2008 DAF 4195,98 1313,00 1313,00 1313,00 260,00
Соя ГОСТ 17109(88 31.03.2008 DAF 700,00 2474,50 2474,50 2474,50 490,00
Насіння гібриду кукурудзи 15.04.2008 DAF 600,00 6700,24 6700,24 6700,24 1326,78
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 20.03.2008 FOB 550,00 1944,25 1944,25 1944,25 385,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб#
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

АГРОПРОФІ
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