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АГРОМЕК	2008*****
або УСЕ НА ЧЕСНОМУ СЛОВІ

Україну на міжнародній виставці АГРОМЕК�
2008 представляла ціла делегація на чолі
з заступником міністра аграрної політики
України Валентиною Завалевською. Побували
там і журналісти     «Агропрофі».

АГРАРІЇ МОЖУТЬ 
СТАТИ ЗАМОЖНИМИ

На початку нового року ми запросили
оцінити підсумки для аграріїв року
минулого і перспективи на майбутнє
президента Української аграрної
конфедерації Леоніда Козаченка.

Знов ПДВ для
молока і м'яса
УРЯД ініціює скасування нульо�
вої ставки податку на додану
вартість (ПДВ) для виробників
молока та м'яса. Відповідний
законопроект уже подано до
парламенту. За повідомленням
міністра аграрної політики Юрія
Мельника, у разі його підтрим�
ки аграріям доведеться вже з
першого квітня сплачувати 20�
відсоткову ставку ПДВ. Однак
отримані кошти не підуть до
бюджету, а накопичуватимуться
на спецрахунках сільгосппід�
приємств у банках і використо�
вуватимуться для розвитку ви�
робництва. 
Скасування пільг для селян мі�
ністр пояснює вимогами Світо�
вої організації торгівлі, до якої
Україна розраховує вступити
найближчим часом: «Була про�
блема дискримінаційного ха�
рактеру в частині встановлення
нульової ставки ПДВ при реалі�
зації живої худоби і молока на
переробні підприємства, оскіль�
ки на аналогічну продукцію ім�
портного виробництва ставка
була 20%». 
За міністерськими прогнозами,
втрати села від запровадження
повної ставки ПДВ і скасування
дотацій становитимуть 1,362
млрд. грн. Однак експерти вва�
жають, що вони можуть переви�
щити і 2 млрд. грн. Тому пропо�
нують запровадити бюджетну
допомогу виробникам. Але у
зв'язку зі вступом до СОТ Украї�
на отримує в цьому певні обме�
ження. Дотації не можуть пере�
вищувати середню їх суму за
останні три роки. Вона не може
бути більшою, ніж 8 мільярдів
гривень. У 2008 році сума ос�
новних дотацій запланована
саме в такому розмірі. Світова
практика має різний рівень спла�
ти ПДВ сільгоспвиробниками.
Але навіть за таких умов країни
Європейського Союзу виплачу�
ють своїм селянам значні субси�
дії, тому реальний вплив ПДВ
для них фактично відсутній.
Вітчизняна молочна галузь є до�
сить специфічною, адже із за�
гальних 5,7 млн. т отриманого у
2007 р. молока лише 29% виро�
блено сільгосппідприємствами –
1653 тис. т і 71%, тобто 4 млн. т,
– господарствами населення. За
умов вступу до СОТ ми можемо
втратити ці 4 млн. т. 

Про можливості вітчизняних

заводів сільгоспмашинобуду�

вання та вимоги наших сіль�

госпвиробників, зміст яких

вкладається у тезу «не гнатися

за валом, а виробляти техніку,

здатну ефективно працювати»,

– йшлося на круглому столі у

Мінпромполітики України.

ЦЕЙ захід у Міністерстві проми�

слової політики 18 січня було

присвячено питанням організації

розробки та впровадження у ви�

робництво нової вітчизняної

сільськогосподарської техніки та

обладнання у 2008�10 рр. Але за

участі керівників потужних агро�

підприємств�споживачів техніки,

збори перетворилися на доволі

гостру 4�годинну дискусію.

Під головуванням міністра

промислової політики Володи�

мира Новицького у її роботі взя�

ли активну участь понад півсотні

керівників міністерств і відомств,

профільних наукових установ, ма�

шинобудівних та агропромисло�

вих підприємств. 

Сьогодні Україна здатна вироб�

ляти майже увесь спектр сільсько�

господарської техніки та обладнан�

ня для АПК. Проте галузь знахо�

диться у досить важкому стані. За

підрахунками Мінпромполітики,

нині сільгоспмашинобудування

вимагає щонайменше 3 млрд. грн.

інвестиційних коштів, з яких

близько 1,8 млрд. грн. – на заміну

зношеного обладнання. Зношення

основних фондів галузі сягнуло

79%, а активної частини основного

фонду – 92%. Зі слів директора де�

партаменту сільгоспмашинобуду�

вання Мінпромполітики Володи�

мира Саченка, в галузь потрібно

щорічно інвестувати 350�400 млн.

грн. Власних коштів підприємства

інвестують близько 90�120 млн.

грн. на рік, але цього явно недо�

статньо. Суттєво покращити стан

галузі спроможне зменшення кре�

дитних ставок. Так, українські бан�

ки для закупівлі обладнання і пе�

реоснащення пропонують заводам

кредити в гривні під 19�20% річ�

них, а, наприклад, у Білорусі згідно

з держпрограмою підприємства га�

лузі можуть брати кредити під 2%

річних терміном до 7 років.

Потреба галузі у фінансуванні

науково�технічних розробок ста�

новить близько 0,5 млрд. грн. На�

томість вітчизняні підприємства

щорічно виділяють для цього 3�5

млн. грн., що гальмує випуск кон�

курентоспроможної продукції. 

На розвиток українського сіль�

госпмашинобудування у 2008�

2010 рр. у Державній програмі ро�

звитку галузі передбачено 3,18

млрд. грн. Зокрема, 207 млн. грн.

передбачається виділити з Дер�

жбюджету; 1,47 млрд. грн. – отри�

мати у вигляді кредитів, 1,51 млрд.

грн. – залучити з інших джерел. У

рамках вказаної програми 740 млн.

грн. планується спрямувати на

розробку нової техніки для АПК, з

яких лише 59 млн. грн. – кошти

держбюджету. На технічне переос�

нащення підприємств галузі мають

бути спрямовані 152,9 млн. грн., на

розвиток внутрішнього і освоєння

зовнішнього ринку – 144 млн. грн.

Виконання програми має за�

безпечити зростання виробництва

вітчизняної техніки для АПК у

3,5�4 рази і довести його обсяги до

8 млрд. грн. за рік.

Читайте на стор.12�15

АГРОПОЛІТИКА
ОБЛИЧЧЯМ ДО ЦУКРОВИКІВ?

У 2008 р. уряд уперше планує дотувати
виробників цукрових буряків.
Відповідно до проекту постанови
Кабміну, опублікованого на сайті
Мінагрополітики, за кожен гектар
буряків виробник одержить 550 грн.

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ПРО ЦІННЕ ХУТРО І НЕ ТІЛЬКИ
Звірівництво – доволі незначний сегмент
вітчизняного тваринництва. Але від того
він не перестає бути цікавим. Ми вже
інформували про створення Асоціації
звірівників України. Чому саме зараз
виникла ідея створення Асоціації, розпо�
відає її президент Олександр Дикий.

18

КОМПАНІЇ
ВЕЛЕТЕНЬ ЗЕРНОЗБЕРІГАННЯ

Про Старобільський елеватор
знає кожен, хто має хоч якесь
відношення до зернових. Попри
поважний вік споруди, робота
вирує тут без зупину на сучасному,
комп'ютеризованому обладнанні.

106

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

Як відродити вітчизняний ринок 
машинобудування для АПК

Продовження на стор.4
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Євгенія Руженцева

НЕ ТАК ДАВНО прийнятий

Закон України «Про державний
бюджет на 2008 рік» уже встиг

внести своє «фе» в декілька нор�

мативно�правових актів, які регу�

люють земельні відносини. Нові

редакції Земельного кодексу, зако�

нів України «Про оренду землі»,

«Про плату за землю», «Про при�

ватизацію державного майна» та

інших спричинили жваві дискусії

в колах юристів та аграріїв. 

Можливими шляхами засто�

сування нових положень законо�

давства, а також прогнозуванням

їх наслідків перейнялася й Асоці�

ація «Земельна спілка України»,

запросивши до розмови за кру�

глим столом провідних науковців

та практиків. Так, модератором

виступив заступник голови ради

Асоціації Анатолій Вовк. Народ�

ний депутат України, голова під�

комітету Верховної Ради України

із земельних відносин Валерій

Бевзенко проаналізував пер�

спективи розвитку земельних від�

носин у зв'язку з прийняттям цьо�

горічного державного бюджету. 

До обговорення долучилися

також: президент ЗСУ Андрій Ко�

шиль, провідний експерт Центру

економічних та політичних дослі�

джень ім.Разумкова Володимир

Жмуцький, заввідділом апарату

Верховної Ради України Костян�

тин Радченко та інші. 

Найзапекліші диспути викли�

кали нові повноваження щодо

розпорядження землею, надані за

новим законодавством Фонду

держмайна та Держземагентству. 

Отже, нагадаємо, що з цього

року, зокрема, суттєво оновлюєть�

ся Закон України «Про плату за
землю» №2535�XII від 3 липня
1992 року. Так, припиняється дія

чотирьох пунктів частини першої

ст.12 Закону, де йдеться про звіль�

нення від сплати земельного по�

датку. 

Водночас, згідно зі ст.64 Зако�
ну України «Про Державний бю�
джет на 2008 рік» нинішнього

року в населених пунктах, грошо�

ву оцінку земель яких не проведе�

но, застосовуватимуться ставки зе�

мельного податку, встановлені ча�
стиною другою ст.7 Закону «Про
плату за землю», збільшені в 3,1

разу. А по сільськогосподарських

угіддях та землях населених пунк�

тів, грошову оцінку яких проведе�

но і уточнено станом на 1 січня

2008 року, використовуватимуться

ставки земельного податку, вста�

новлені ст.6 та частиною першою

ст.7 цього ж закону. Для прикладу,

до населених пунктів з чисельні�

стю мешканців до 0,2 тис. осіб за�

стосовуватиметься ставка податку

в розмірі 0,075 грн./м2; від 1000 і

більше чоловік – 1,05 грн./м2.

Для узгодження окремих зако�

нодавчих норм із законом про

Держбюджет на 2008 рік зупинено,

зокрема, дію статей 3, 22 Закону
України «Про плату за землю». 

Стаття 7 цього ж таки закону,

навпаки, доповнюється ще однією

нормою. У ній ідеться про  те, що в

разі придбання земельної ділянки

на підставі цивільно�правової уго�

ди розмір податку розраховувати�

меться від суми, яка дорівнює гро�

шовій оцінці землі, але в будь�яко�

му разі сума, від якої розраховуєть�

ся розмір податку, не може бути

меншою від ціни земельної ділян�

ки, що вказана в угоді.

Зазнає змін і Закон України
«Про оренду землі». Зокрема, у

новій редакції викладено ст.16:

«Набуття права оренди земельних

ділянок, які перебувають у дер�

жавній або комунальній власно�

сті, здійснюється виключно на

аукціонах, крім земельних діля�

нок, на яких розташовані об'єкти

нерухомого майна, які перебува�

ють у власності громадян і юри�

дичних осіб і в яких відсутні акції

(частки, паї), що належать держа�

ві. Порядок проведення аукціону

та набуття права оренди земель�

ної ділянки на конкурентних за�

садах визначається законодав�

ством». 

Редагування стосувалося і ча�

стини четвертої ст.21 цього ж за�

кону, де йдеться про розмір річної

орендної плати за земельні ділян�

ки, які перебувають у державній

або комунальній власності. Так,

для земель сільськогосподарсько�

го призначення вона не може бути

меншою за розмір земельного по�

датку, який встановлюється вже

згадуваним Законом «Про плату

за землю». 

Докладніше читайте в наступ�

ному числі «АГРОПРОФІ».

Наталія Тарченко

В середині зими на зерновому ринку скла�

лася ситуація, за якої  заявки на експорт

зерна від виробників вдвічі перевищили

квоти, встановлені Кабінетом міністрів. 

НИНІШНІ квоти на експорт зерна обсягом

1,2 млн. тонн викликають серед учасників ринку

велике незадоволення. Минулого року, за попе�

редніми даними, Україна зібрала 29 млн. тонн зер�

на – дещо менше, ніж у 2006�му, показник якого

сягав 34,3 млн. тонн. Експерти оцінюють експорт�

ний потенціал України до кінця 2007�2008 марке�

тингового року в 4�5 млн. тонн. 

Громадські організації аграріїв, захищаючи

свої інтереси, пропонують до кінця маркетинго�

вого року збільшити квоти саме до обсягу, який

прогнозують експерти. 

Водночас, за повідомленням «Інтерфакс�Ук�

раїна» Міністерством аграрної політики до Мі�

некономіки був направлений проект постанови

про збільшення квоти. Але – лише в два рази. Ос�

новне підвищення стосується пшениці та кукуру�

дзи. Зі слів міністра аграрної політики Юрія

Мельника, квота, яку пропонує його міністерство,

задовольнить потреби зернотрейдерів, але тільки

до квітня 2008 року. А далі, на період до червня, ця

цифра має бути збільшена. 

До того ж, трейдери говорять про щоденні

збитки в розмірі $4 за тонну через те, що Каб�

мін поки що взагалі «заморозив» експорт – на�

віть в рамках квоти.  До речі, Світовий банк у

2006 році оцінював збитки через квотування в

$300 млн. 
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Експорт зерна: свята справа

Земля в бюджеті

– УКРАЇНА може експортувати з урожаю
2007 року 1,5�2 млн. тонн пшениці, 2 млн.
тонн ячменю, 1,5�2 млн. тонн кукурудзи. Та�
ким чином, експорт зерна з України справді
може становити 4�5 млн. тонн. Прийнята
попереднім Урядом Постанова 1179, яка до�
зволяла експортувати 1,2 млн. тонн, повин�
на була набути чинності з 1 листопада. Але
цей строк зрештою був перенесений на два
місяці, тобто на 1 січня 2008 року. Заявки на
експорт від учасників ринку приймалися до
21 січня, і загальний їх обсяг становив
близько 2,9 млн. тонн. Треба враховувати
ту обставину, що в травні місяці ми маємо
звільнити елеватори та провести додаткові
заходи для їх знезаражування, підготувати
до приймання нового урожаю. А отже –
треба прийняти іншу постанову, яка скасує
ту, що нині діє. Квоти мають бути розширені
до розміру поданих заявок – це жодним чи�
ном не загрожує безпеці держави. Всі заяв�
ки мають бути задоволені, і це дасть змогу
розпочати експорт. Обсяг 2,9 млн. тонн пе�
ревірений Мінагрополітики, – це зерно є в
наявності, і жодного особливого впливу на
український ринок такий обсяг експорту не
матиме, бо за нього вже заплатили гроші. 
В Україні сальдо із зовнішньої торгівлі – мінус
11,2 млрд. доларів – дуже поганий макроеко�
номічний показник. А отже – пшеницю,
ячмінь та кукурудзу треба експортувати. 
Вважаю, що 30 січня треба буде змінити
Постанову 1179, та видати на руки ліцензії

всім, хто подав заявки. А в перших числах
березня розглянути питання експорту ще
двох мільйонів тонн – наша держава на це
потенційно спроможна. Лише треба поди�
витися, як ми перезимуємо, яке навесні
буде становище на полях. І поки що при�
тримати цей резерв. 
До того ж, такий обсяг експорту дасть змо�
гу притримати інфляцію, та й зерно не буде
гнити. Слід особливо підкреслити, що саме
тепер і в найближчі два місяці буде вигідно
продати цю продукцію – зараз на світовому
ринку гарна цінова кон'юнктура. Чим
ближче ми рухаємося до нового врожаю –
тим ціни будуть нижчі. Ми ж як держава
маємо продавати дорожче, щоб компанії�
експортери отримати від цього вигоду, бо
вони вкладають гроші в сільське господар�
ство України. 
– Яких збитків Україна може зазнати,

якщо квоти не збільшиться? 

– Посилення від'ємного сальдо в зовнішній
торгівлі. А це може вплинути і на курс грив�
ні, і на цілу низку макроекономічних показ�
ників. Зараз дорожчають енергоносії.
А отже – ці гроші треба заробляти. 
Слід також вказати на низку технічних
факторів – зерно втрачатиме свою якість,
будуть збитки від його зберігання. А уро�
жай прогнозується непоганий – уявіть
40 млн. тонн, які буде ніде зберігати. 
Тому, експорт – це свята справа, якою
обов'язково треба займатися. 

ОБГОВОРЕННЯ «Проблемні питання застосування земельного законодавства у зв'язку
з прийняттям Закону «Про державний бюджет на 2008 рік» – таку назву мав круглий стіл,
що відбувся 24 січня ц.р. в прес#центрі «ЛІГАБізнесІнформ»

Володимир КЛИМЕНКО, президент Української Зернової Асоціації: 

КОМЕНТАРПочаток на стор.1
ЗВАЖАЮЧИ на те, що молоко�
переробна галузь сьогодні здат�
на переробляти 20 млн. т моло�
ка за рік, означені 1653 тис. т
стануть сировиною лише для
8% молокопереробних підпри�
ємств. Щоб зберегти сировинну
базу і утримати галузь, уряд
планує ввести компенсацію для
населення з розрахунку 325 грн.
на рік на 1 молочну корову. Ви�
плати мають компенсувати се�
лянинові втрати від запропоно�
ваного  механізму сплати ви�
робниками ПДВ. Однак виникає
питання щодо справедливості
розподілу цієї компенсації через
різну продуктивність корів: одна
дає 1 літр молока, а інша – 20.
Проблемне питання – встано�
влення нульового мита на вве�
зення молокопродуктів. Тоді га�
лузь можна буде поховати. Ви�
значитися з цим питаннями Ук�
раїна має до 1 квітня 2008 р. Ви�
робники молока і переробники
сподіваються, що уряд зуміє від�
стояти принаймні трирічний пе�
рехідний період, протягом якого
ввізне мито на імпортні молоко�
продукти збережеться. Адже
для вітчизняного автопрому чи�
новники спромоглися «вибити»
такий перехідний період.

Знов ПДВ для
молока і м'яса



Тетяна Шелкопляс

Євгенія Руженцева

Представляти нашу держа�

ву до Королівства Данія на

міжнародну виставку АГРО�

МЕК�2008 відрядилася ціла

делегація на чолі з заступ�

ником міністра аграрної по�

літики України Валентиною

Завалевською: чиновники,

науковці,  представники

господарств та заводів, а

також газетярі «Агропрофі». 

У Данії делегацію постійно

супроводжували Надзви�

чайний і Повноважний По�

сол України в Данії Наталія

Зарудна разом із другим

секретарем з питань еко�

номіки Антоном Рибаком.

Від господарів – спеціаль�

ний представник Міністер�

ства продовольства, сіль�

ського господарства та ри�

бальства Данії  Флемінг

Дуус Матіесен. 

Проконсультувати
та дорадити – 
ось у чому питання 
ПЕРШИМ пунктом призначен�

ня для нас стала Консультатив�

но�дорадча служба Сільськогос�

подарської ради Данії, один із

спів�організаторів виставки АГ�

РОМЕК, в м.Орхусі. Її дорадни�

ки вже мали нагоду співпрацюва�

ти і з українцями, і з поляками та

іншими нашими сусідами, тож

непогано орієнтувалися в про�

блемах, що цікавлять нашого

аграрія. 

Ми знайомилися з основни�

ми напрямами діяльності служби,

презентованими її директором

Франком Беннетзеном, з метода�

ми роботи дорадників у зарубіж�

них країнах, про що розповідав

Кнут Сіменсон, та в самій Данії,

про що доповідала Стіна Ярну. 

Сільськогосподарська рада

Данії є парасольковою організа�

цією, яка об'єднує практично всі

фермерські асоціації, сільсько�

господарські кооперативні това�

риства і професійні торговельні

комітети Данії, кооперативні під�

приємства, а також приватні

агропромислові компанії.

Рада сприяє розвитку спів�

праці підприємців з урядом та

центральними органами влади,

надає підтримку діяльності місце�

вих та міжнародних торговельних

організацій, сприяє розвитку фі�

нансових та інших інституцій.

Крім того, Рада надає допомогу

приватному сектору.

Рада є повністю незалежною

від держави та існує на внески її

членів, за рахунок яких також

може залучатися до фінансуван�

ня спільних проектів з іноземни�

ми партнерами.

Водночас, з огляду на автори�

тет і вплив Сільськогосподарсь�

кої  Ради,  парламент і  уряд

обов'язково долучають її до обго�

ворення питань розвитку сільсь�

кого господарства та розгляду за�

конопроектів, які мають стосунок

до сфери діяльності Ради.

Сільськогосподарська Рада

має розгалужену мережу Кон�

сультативної служби, через яку

надає своїм членам всю необхідну

для успішної роботи інформацію,

у т.ч. про новітні технології і роз�

робки,  наявність на ринку

необхідного обладнання чи речо�

вин, а також допомагає у скла�

данні фінансової звітності й об�

рахуванні ефективності роботи.

Далі, в жорсткому цейтноті

(щоправда, слід віддати належне

організаторам, все було добре

налагоджено) наша делегація

прибула до Данської адміністра�

ції з питань продовольства та ве�

теринарії. Після низки доповідей

на нас чекала екскурсія лабора�

торією. 

Датським свиням
бракує сосків
НАСТУПНОГО дня потрапляємо

на сам АГРОМЕК. У конференц�

залі нас вітає голова виставки Пі�

тер Хансон, і ми «беремо урок» у

директора Спілки виробників

свинини в Данії Ганса Аарестру�

па на тему «Майбутні можливості

для європейських виробників

свинини». 

Як виявилося, останніми ро�

ками про прибутки в датському

свинобізнесі не йдеться взагалі.

Нині місцеві виробники втрача�

ють кошти, як ніколи. Проте їх це

не лякає. Більше того, вони не

проти, щоб ціни на корми та інші

ресурси зростали хоч би й втричі,

адже це, зі слів пана Аареструпа,

лише збільшить конкурентоспро�

можність. Чом би й ні, коли за

плечима датських аграріїв – по�

тужна підтримка банкірів, які та�

кож живуть завтрашнім днем і

працюють на перспективу. До того

ж, наявність землі завжди забезпе�

чить будь�який кредит, упевнені

оптимістичні датчани. Та й взага�

лі, наразі їх більше хвилює, яким

чином збільшити кількість сосків

у плодовитих свиноматок, а не як

вони виживатимуть далі…

Данські фермери не годують

свиней антибіотиками, не вико�

ристовують в сільському госпо�

дарстві біологічно активних домі�

шок – вочевидь, не тільки щоб

зберегти здоров'я нації, а й щоб

не зіпсувати грошей. Бо запах

свиней, кажуть данці, – це запах

грошей…

Скільки зірок 
у вашого товару?
НЕ ОСЯГНУТИ неосяжного –

здається, коли щойно потра�

пляєш на виставку�ярмарок. Що

й дивуватися, адже це найбільша

виставка сільськогосподарського

профілю у Західній Європі. Цього

разу в ній взяли участь 1200 ком�

паній, які репрезентували свої

досягнення на 580 стендах. 

Ми ж насамперед вирушили

шукати своє, рідне. Однак укра�

їнський стенд виявився не вель�

ми «пишномовним», хоча сфото�

графуватися біля нього знайшло�

ся чимало охочих – переважно,

наших співгромадян, які прац�

юють, стажуються або навчають�

ся тут.

АГРОПРОФІ
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АГРОМЕК(2008
або Усе на чесному слові

Олександр ТЕРЕЩЕНКО, 

директор філії ДП «Лідіївське» ТОВ СП «НІБУЛОН»:

– З УСІХ ВРАЖЕНЬ від поїздки на міжнародну виставку АГРОМЕК, чи
не найбільше зацікавлення викликає інфраструктура сільського гос�
подарства Данії, а саме система їхніх консультаційно�дорадчих цен�
трів. Вражає культура землеробства: попри не дуже добру структуру
ґрунтів, тут примудряються вирощувати 70�80 ц/га озимої пшениці.
Плануємо запозичити датський досвід використання дренажних си�
стем. 
Хотілося б перейняти і їхню дисципліну, і спланованість результатів,
і виховати таке ж ставлення до роботи у своїх працівників. А втім, у
нас люди теж не дурні, і потреби в запрошенні датських консультан�
тів, скажімо, на наше господарство я не бачу. Якби нашим сіль�
госпвиробникам створили такі умови – і довгострокові кредити на
30 років під 2%, і відсутність корупції та контрабанди, – то й наші не
пасли б задніх. Звісно, добра порада нікому не завадить, але в Укра�
їні зовсім інші технології, інші ґрунти, у нас великотоварне вироб�
ництво, а у датчан – маленькі наділи… 
Під час огляду виставки ми з колегою Олександром Гайдаєм,
директором філії «Кам'янець�Подільська», найбільшу увагу скон�
центрували на насінництві, селекції сільськогосподарських куль�
тур, нас цікавила техніка для засобів захисту рослин, оприскувачі,
машини для обробітку ґрунту, комбіновані нові агрегати, запча�
стини, технології. Щоправда, у нас, в «НІБУЛОНі», техніка не гір�
ша – ми також користуємося імпортними машинами. Однак поди�
вилися, що можемо запровадити нового для інтенсифікації ви�
робництва.

Юрій ЛУБЕНЕЦЬ, 

директор, агрофірма «Золота гора» 

Шишацького району Полтавської обл.:

– ХОТІВ побачити і виставку, і країну. В галузі рослинництва мене ці�
кавить вирощування цукрових буряків, через те, що наше господар�
ство входить до холдингу «Астарта�Київ». Основний напрям – рос�
линництво на 3,5 тис. га землі. Маємо також 550 корів дійного ста�
да. Продаємо понад 5 тонн молока. Продуктивність за 2007 рік на
фуражну корову отримали 4300 кг.
Перебуваючи тут, дізнався, що у найближчі п'ять років датчани зби�
раються припинити вирощування цукрових буряків через низьку їх
рентабельність. Отож, на цьому заході про цукрові буряки ніхто на�
віть не згадував. Треба більше інформації про виставку, тоді склад
делегації буде більш фаховим.
А країна хороша, і цілком враження від поїздки позитивне.

ВРАЖЕННЯ І ДОСВІД

Члени офіційної делегації України в Данії біля українського

стенда на виставці АГРОМЕК�2008 . В центрі – Надзвичайний

та Повноважний Посол України в Королівстві Данія

Наталія ЗАРУДНА та керівник делегації, заступник міністра

аграрної політики України Валентина ЗАВАЛЕВСЬКА 



Олександр ШАНОЙЛО, 

заступник голови Чернігівської ОДА з питань АПК:

– МОЖЛИВО, не всі учасники нашої делегації були задоволені, бо і ви�
ставка, і програма, за якою ми працювали, були трішки вузькопрофільни�
ми. Було приділено багато уваги галузі тваринництва, зокрема, свинар�
ства. Виходячи з програми, й треба було
формувати склад делегації. Від Чернігів�
щини було чотири представники, я і три
керівники потужних перспективних ком�
плексних сільгосппідприємств.
Для себе ми відкрили багато нового,
порівняли, у якому стані знаходиться
вітчизняне сільське господарство і
датське. 
Зрозуміло, що свинарство – це най�
більш швидкостигла галузь тваринниц�
тва, де можна досягти високих резуль�
татів. Ознайомившись з досвідом Данії,
стало зрозуміло, наскільки важливий
науковий підхід, відповідна кваліфіка�
ція. Головне, що для досягнення успіху
багатьом нашим керівникам треба змі�
нити підхід до справи – змінити своє
ставлення, дотримуватись технологій, виконувати угоди.  
Сказати, що мене щось особливо вразило, не можу. Але, відвідавши
експозицію виставки, перебуваючи на підприємствах та знайомлячись
із діяльністю Сільськогосподарської ради, відкрив для себе багато ко�
рисного. Можу сказати, що в Україні розвиток фермерських госпо�
дарств зовсім не такий, яким має бути.
На сьогодні в галузі тваринництва Чернігівська область – серед лідерів.
Зараз пріоритетний напрям – молочне скотарство. Сьогодні працює 15
доїльних залів, наступного року мають ввестися ще 21. У нас є набагато
більші господарства, ніж ми бачили в Данії, де по 1000 і більше голів
дійного стада. Їх показники продуктивності відповідають європейсько�
му рівню.

Володимир ДОНЕЦЬ, 

головний технолог, СВАТ «Агрокомбінат Калита»:

Хотів побачити передове обладнання для свиноферм. Але за останні
п'ять років на виставках я уже все це бачив, у тому числі в Україні. 
Наше підприємство на існуючих обсягах останнім часом прагне домог�
тися кращих результатів за рахунок переоснащення виробництва,
зменшення його собівартості. Ми вирощуємо 78 тисяч свиней, виро�
бляємо близько 800 тонн м'яса щомісяця.
У датчан такі само проблеми, як і в нас – зростає вартість кормів, низь�
ка закупівельна ціна м'яса, виникають проблеми з ветеринарним кон�
тролем, податками. У нас не такий розвинений менеджмент, немає та�
кої  великої мотивації праці. Але наш персонал, я б сказав, більш фа�
ховий за рахунок тривалої практики. Діти в селі з пелюшок, навіть
якщо і не бачили європейської механізації, знають, що тій свині треба
робити, щоб мати результат. 
Поїздкою задоволений. Після відвідання виставки, ферми і забійного
цеху, я отримав для себе підтвердження, що ми на правильному
шляху. Тобто все, що ми для себе намітили – цілком реально зробити,
і воно відповідатиме світовим нормам.
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Королівство Данія, столиця –

м.Копенгаген, входить до п'ятірки най�

розвиненіших країн світу за рівнем

ВВП на душу населення, член НАТО з

1949 р., Євросоюзу – з 1973. Має тери�

торію 43 094 кв. км. Грошова одиниця

– датська крона (1 дол. США = 5,1 дат.

крон).  Населення станом на 1.01.2007

р. – 5,45 млн. чоловік, із яких 95% –

данці. Державна релігія – лютеранство

(95% населення), церква не відокрем�

лена від держави. Державна мова –

датська. 

За державним устроєм – кон�

ституційна монархія. Влада поділяєть�

ся на законодавчу, виконавчу і судову.

Глава держави –  Королева Маргрете ІІ

(з 1972 р.) – наділена широкими пов�

новаженнями, хоча, фактично, її влада

є обмеженою. Законодавча влада здій�

снюється монархом (номінально) і

Фолькетінгом (однопалатним парла�

ментом) у складі 179 депутатів, які оби�

раються на 4 роки у ході загальних ви�

борів таємним голосуванням. Вико�

навча влада здійснюється Королевою і

Кабінетом міністрів. Міністри, як пра�

вило, – члени парламенту. Після вибо�

рів 2007 р. Королева запропонувала лі�

деру Ліберальної партії, яка отримала

найбільше голосів (26,3%), А.Фог Рас�

муссену сформувати уряд, до якого

увійшла й Консервативна партія. Біль�

шість у Фолькетінгу уряд має за раху�

нок підтримки ДНП. Королева затвер�

джує склад уряду, сформованого пар�

тіями коаліції. 

Судова влада. Верховний суд,

два окружні та 24 районних (міських)

судів, Суд із комерційних і морських

питань. Судді призначаються коро�

левою за поданням Міністра юстиції.

Слідство веде поліція. Адвокатура –

приватна. Прокуратуру очолює Гене�

ральний прокурор. 

Витрати на освіту – 8,3% ВВП;

вищу освіту мають 57% датчан. Серед�

ні й вищі навчальні заклади – держав�

ні, навчання безкоштовне. Студенти

отримують державні стипендії (4000

крон/місяць). Незначна кількість при�

ватних шкіл. Наукові дослідження – на

базі університетів і в національних ла�

бораторіях (фундаментальні науки),

підпорядкованих Міністерству науки,

технологій та інновацій.

Енергетично незалежна країна, ек�

спортер нафти, газу, електроенергії. За

останні 25 років ВВП Данії зріс на 70%

при нульовому прирості енергоспожи�

вання. Частка відновлювальної енерге�

тики в енергобалансі наближається до

30% (20% – вітрова енергетика).

Знайомтесь: Королівство Данія

ЗНАЙШЛИ на стенді й нашу газе�

ту, минулий номер якої спеціально

для презентації під час відвідин усіх

цих організацій вийшов двома мо�

вами. З приємністю відзначили,

виданням зацікавилися не лише

наші земляки, а й європейці. Ну а

датчани з властивою їм скрупу�

льозністю не лише прочитали «Аг�

ропрофі» до останньої букви, а й

переказали її зміст нашій делегації.

Цікавим ноу�хау виставки був

розподіл представлених учасника�

ми новинок за тризірковою систе�

мою. Зрештою, можливо, для

Європи це й не відкриття, але нам

такий підхід видався новаторсь�

ким. Одним із правил експону�

вання нових продуктів є те, що то�

вари�новинки, які вже були пред�

ставлені на датських сільськогос�

подарських виставках до 1 жовтня

2007 року або виставлені на про�

даж в Данії до 1 червня минулого

року, не можуть бути допущені. 

Для того, щоб продукція от�

римала бодай одну зірочку, вона

або її частини мають бути нови�

ми для своєї компанії. Подібні

продукти не повинні були раніше

продаватися іншими, хоча наяв�

ність схожих зразків допускається

в інших галузях чи відділеннях. 

Двозірковість має товар або

зміни в ньому, якщо продукція

сприяє значному зростанню ви�

робничої продуктивності та мі�

стить важливу нову конструкцію

або склад порівняно з попередні�

ми продуктами на ринку.

Три зірки АГРОМЕК дає тому

товару або його частині, що ство�

рений на новій операційній або

структурній основі, має повністю

нову схему або призначення та,

нарешті, тому, який значно пі�

двищує результативність/ергоно�

мію/зручність/захист довкіл�

ля/економію. Крім того, тризір�

ковий продукт повинен бути но�

вим для самої Данії чи загалом

для Європи та не мав демонстру�

ватися на європейських аграрних

виставках до 1 жовтня 2007 року. 

Так, у енергетичній галузі на

січневій виставці АГРОМЕК�

2008 було представлено 2 тризір�

кових, 2 двозіркових та 2 однозір�

кових експонати. Тут і двигун

Jenbacher JMS 624, що виробляє

електрику для 9 тисяч госпо�

дарств (ферм), і новий метод

очистки насіння ріпаку, і повні�

стю автоматизована безпечна

АГРОМЕК(2008,
або Усе на чесному слові

ВРАЖЕННЯ І ДОСВІД

Початок на стор.3
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Основа економіки – малий і серед�

ній бізнес (70% ВВП) і кооперація. У

структурі ВВП – сільське господарство –

1,4%, промисловість – 24,6%, сфера послуг

– 74%.

До основних галузей сільського

господарства належать рослинництво і

тваринництво, особливо свинарство, 2/3

продукції якого йде на експорт (2006 р. –

на 10,5 млрд. дол.). Основні культури: ози�

ма пшениця і ярий ячмінь (60% площ); рі�

пак, цукрові буряки, кормові злаки, карто�

пля. Данія  – один із лідерів у вилові, пере�

робці та розведенні риби: посідає 6 місце в

світі серед експортерів риби і морепродук�

тів (90% продукції). Розвинена фермерська

кооперація.

Провідні компанії: 

Група «А.П.Мьоллер�Мерск»: морські

контейнерні перевезення (20% світового

ринку), видобуток нафти й газу на шельфі,

суднобудування, торгівля. Контрольний

пакет – у компанії�засновника. 

ВАТ «Вестас Уінд Системз»: вітрові

електрогенератори (займають 40% світово�

го ринку). Іноземці  володіють 53% акцій,

датчани – 47%. 

Концерн «Роквул Інтернешнл» – світо�

вий лідер із виробництва ізоляційних ма�

теріалів (мінеральна вата), 22 заводи в різ�

них країнах. 

Корпорація «Карлсберг» – один із сві�

тових лідерів виробництва пива і безалко�

гольних напоїв. Має 77 заводів, 3 – в Укра�

їні (холдинг «Балтика»). Контрольним па�

кетом володіє компанія «Карлсберг». 

Концерн «Данфос» – світовий лідер із

виробництва холодильних агрегатів, конди�

ціонерів, радіаторних терморегуляторів і лі�

чильників. Має 61 підприємство у 25 краї�

нах світу, 110 торговельних представництв і

дочірніх компаній.  

«Грундфос» – світовий лідер із вироб�

ництва насосів (10 млн. за рік).  

«Деніш краун» – найбільша компанія із

м'ясопереробки в Європі (20,5 млн. свиней

за рік; 2% світового виробництва; 415 тис.

голів великої рогатої худоби за рік). Має 29

підприємств із забою і переробки свинини,

8 – яловичини (у т.ч. у ФРН і Польщі). Не�

прибутковий кооператив, власність 15 тис.

фермерів.  

«Арла фудс» – ІІ найбільший виробник

молочної продукції в Європі. Має пред�

ставництва і дочірні компанії у 23 країнах

(у т.ч. в Саудівський Аравії, Аргентині,

Бразилії і Польщі, США і Канаді). Непри�

бутковий кооператив, власність 10 600

датських і шведських фермерів. 

«Бенг енд Олуфсен Груп» – всесвітньо

відомий виробник брендової аудіо� і відео�

апаратури.  

Фармацевтичний гігант «Ново Нор�

діск» має представництва у 79 і реалізує

продукцію в 179 країнах. 

Група компаній «ЮСК» має 1250 су�

пермаркетів у 28 країнах і низку підпри�

ємств (товари для побуту і меблі). Кон�

трольний пакет належить засновнику

Л.Ларсену.

Потужні бізнес�структури, які присутні

в Україні: «Карлсберг», DLH, «Роквул»,

«А.П.Мьоллер�Мерск», «Ново Нордіск»,

«ЮСК», «Грундфос», «Данфос», «Даніско»,

«Арла фудс», «Банг&Олуфсен», «Юнайтед

Текстиль Груп», «Редіссон САС», «Лог�

стор». 

Перспективні датські інвестиційні про�

екти: «Роквул» (виробництво мінеральної

вати), «НЕТТО» (дисконтна торговельна

мережа), «Фальк» (первинна медична до�

помога), «Ялта Перадайз» (будівництво,

нерухомість), «ЮСК» (торгівля), «Вестас»

(вітрова енергетика), «Грундфос» (біопали�

во), «Хальдор Топсьо» (синтетичний газ),

«А.П.Мьоллер�Мерск» (видобування енер�

гоносіїв на шельфі, контейнерні переве�

зення), «АКО функі», «Сков», «Кімбрія

Юнігрейн» (аграрний сектор). 

За матеріалами Посольства України в Данії

топка з деревинними паливними

гранулами, і деревинні стружки,

що можуть заміняти паливні гра�

нули тощо.

Чимало винаходів і в обробіт�

ку полів: 7 тризіркових, 6 двозір�

кових та 16 однозіркових товарів

серед 144 новинок, допущених до

участі в АГРОМЕК. Взяти бодай

«Агрофон» – нове програмне за�

безпечення, що дає змогу ферме�

ру, використовуючи свій мобіль�

ний телефон, виявити бур'яни,

грибкові захворювання та шкід�

ників у зерні. Іншу нову програ�

му, призначену для польових ро�

біт, фермер може використовува�

ти незалежно від свого місцезна�

ходження – завдяки безпровідно�

му доступу до мережі Інтернет.

Представлено також нову серію

розприскувачів добрив з борто�

вим обладнанням Tribord 3D та

GPS�сумісним пілотуванням.

Вісім тризіркових та 11 дво�

зіркових експонатів репрезенту�

вали й нові досягнення у молоч�

ному скотарстві. Чого вартий ли�

шень доїльний робот для викори�

стання на пасовищах!

Наостанку нас чекали відвіди�

ни одного з найпотужніших у сві�

ті забійного підприємства «Деніш

Краун», що в м.Хорсенс. Цей

м'ясопереробний гігант розташо�

ваний на 37 га, має площу будівлі

78 тис. м2, обслуговується 1300

працівниками і  переробляє

(спробуйте збагнути!) 86�90 тис.

свиней за тиждень. Свиней в усіх

філіях забивається і  переро�

бляється близько 21 млн. за рік.

За відсутності стресу в тварини,

викликаного незвичною обста�

новкою в останні хвилини життя,

не змінюється природній хіміч�

ний склад м'яса, кажуть тутешні

фахівці. Тому така м'ясопродукція

набагато корисніша і, відповідно,

користується більшим попитом.

Втім, неможливо описати на�

стільки потужне підприємство у

рамках оглядової статті. Тож у на�

ступному номері чекайте розгорну�

тий матеріал про «Деніш Краун».  

P.S. Найбільше ж вразило в цій

країні те, що все тут тримається на

чесному слові. Та ні, не в сенсі, що

от�от настане «гаплик», а в прямо�

му. Люди довіряють одне одному,

державі, навіть, необачні, нам,

іноземцям, і не намагаються хи�

трувати чи шукати «обхідних шля�

хів». Зрештою, і законодавство

дисциплінує: узяв на роботу неле�

гала – позбувся ліцензії, втратив

бізнес; розповсюджуєш контра�

бандний товар – позбуваєшся

права займатися торгівлею; пере�

вищив швидкість, не пристебнув

пасажирів на задньому сидінні –

приховані камери тут же доповіда�

ють найближчим «даїшникам».

Щоб володіти землею сільгосп�

призначення, на ній треба постій�

но жити. Тому свинобарони ма�

ють постійно відчувати запах гро�

шей у прямому розумінні цього

слова. Хтозна, висока свідомість,

повага до оточуючих чи страх пе�

ред покаранням керує датчанами,

але результат їхній надихає!

Максим СПІЦИН, 

директор, ПП «Оріон�Агро» Ленінського району АР Крим:

– ПОЇЗДКОЮ як такою загалом, можна сказати, що задоволений. Кра�
їна – просто супер, бо усе тут органічно поєднано. 
А от стосовно виставки – розчарований, для себе нічого корисного не
знайшов. Найголовніший недолік – недостовірність інформації про ви�
ставку, точніше повна її відсутність.
Ми маємо лише 1800 га землі, вирощуємо пшеницю, соняшник, ріпак.
Я розраховував  побачити тут велику техніку, посівні агрегати і насіння,
трактори. Виявилося, що виставка розрахована на європейський ре�
гіон – не на Росію й Україну, тому те, що очікував, не побачив. Ми по�
чинаємо займатися кролівництвом. Щодо механізації тваринницьких
ферм, те саме є у нас. А от самих тварин також не було.
І ще суттєва перешкода – мовний бар'єр. Немає ніякої інформаційної
або довідкової літератури російською або українською мовами.  

Сергій СЛЮСАРЕВ, менеджер 

свинокомплексу СП ТОВ «Нива Переяславщини»:

– МЕТОЮ нашої поїздки було укладення нових контрактів у Данії для
будівництва майбутнього комплексу. 
Під час будівництва першого комплексу ми мали справу з однією датсь�
кою компанією. Але після того, як повністю запустили виробництво,
дуже скоро отримали нагоду оцінити всі плюси та мінуси датської про�
дукції, а саме – системи вентиляції та станків. Тож коли постало питання
про забезпечення обладнанням другого комплексу, вирішили не зупиня�
тися на одному виробнику, а дослідити це питання ґрунтовно. 
До всього, що представлено на виставці, треба уважно придивлятися.
Не всі датські компанії можуть гарантувати високу якість свого облад�
нання. Є лідери, є новачки. Тож ми приїхали подивитися не лише ек�
спозицію на АГРОМЕК, а й пересвідчитися на прикладах, як працює
обладнання обраних нами виробників у місцевих господарствах. Ми
вже стільки вивчили різних пропозицій, що тепер достатньо буде од�
ного погляду на обладнання в дії, щоб зробити остаточний вибір. На�
самперед цікавить, який на цьому обладнанні  амортизаційний про�
цент та які рушійні сили на нього впливають. Проте, є деякі правила
датського менеджменту: наприклад, за один день я маю право відвіда�
ти лише одну ферму (для запобігання перенесенню інфекцій). 
Якщо ж говорити про ситуацію в датському аграрному секторі, то на
сьогодні тут дуже важко працювати фермером. Про це ми чули й тут, і
від датського менеджера, який працював у нас. Так, господар двох
ферм згорнув свої виробництва і приїхав в Україну консультувати. І
таке перепрофілювання, як це не дивно, виявляється для них більш
прибутковим…

Ігор КРАСІЛЯ, компанія «Центрум», м.Харків:

Основний напрям діяльності нашої компанії  – це реалізація гібридів
насіння соняшнику і кукурудзи. Є незначна кількість ярої та озимої гру�
пи, а також засоби захисту рослин. Тому перш за все мене цікавило на�
сінництво озимих і ярих технічних культур.
Я нічого такого не побачив. Техніки сільськогосподарської як такої та�
кож майже не було. Решта справді було цікаво – побачити з загально�
освітньою метою, хто як працює. Для роботи, для себе я майже нічого
не отримав. Але це не означає, що виставка погана, просто вона спра�
вді спрямована на фахівців інших галузей.

ВРАЖЕННЯ І ДОСВІД



Олена Артемова

У 2008 р. уряд уперше планує до�

тувати виробників цукрових буря�

ків. Відповідно до проекту поста�

нови Кабміну, опублікованому на

сайті Мінагрополітики, за кожен

гектар буряків виробник одержить

550 грн.

У такий спосіб уряд розраховує

уповільнити скорочення посівів

буряків цього року й зростання цін

на цукор. Однак скорочення площ

посівів у межах 100 тис. га таки не

уникнути: площа під буряки готу�

ється восени. І більшість госпо�

дарств, що не входять до цукрови�

робничих холдингів, уже переорі�

єнтувалися на менш затратні зер�

нові культури.

Як зазначили у НАЦУ «Укрцу�

кор», у 2007 р. площі під цукрови�

ми буряками зменшилися на 203,6

тис. га: з 787,6 тис. га в 2006 р. до

584 тис. га у 2007 р. Таким чином,

у 2007 р. цукровими буряками

було засіяно 635 тис. га, а площі до

збирання становили 584 тис га., у

т.ч. сільгосппідприємств – 360,5

тис. га, господарствах населення –

103,5 тис. га, цукрових заводів –

120 тис. га. Суттєво постраждали

від природних негараздів Одеська,

Миколаївська, Харківська області.

Водночас очікувана врожайність

була 288 ц/га, а фактично отрима�

ли 292 ц/га за цукристості 15,03%.

Виробництво буряків очікували на

рівні 18,3 млн. т, натомість отри�

мали 17,1 млн. т, з них 11 млн. –

сільгосппідприємства, 2,5 млн. –

господарства населення і 3,6

млн. т – цукрові заводи. Середня

закупівельна ціна становила

180 грн./т.

У 2008 р.,  прогнозовані площі

посіву – в межах 600 тис. га.

На відміну від більшості сіль�

госпкультур, вирощування буряків

дотепер урядом не дотувалося.

Державний протекціонізм цукро�

вої галузі обмежувався щорічним

встановленням мінімальних опто�

вих цін на цукрові буряки та цу�

кор. За оцінками операторів рин�

ку, собівартість виробництва цук�

рових буряків становить 140�150

грн./т за врожайності 500 ц/га та

210�230 грн./т за врожайності 250

ц/га. 

З урахуванням державних до�

тацій на цукрові буряки, ціни, за�

декларовані урядом, цукровари

вважають прийнятними. Відповід�

но до чинних нормативних доку�

ментів Мінагрополітики* цукрові

заводи братимуть участь у визна�

ченні претендентів на отримання

коштів спільно з виробниками та

головними управліннями агропро�

мислового розвитку райдержадмі�

ністрацій.

Водночас уряд України Поста�

новою від 23.01.08 №20 встановив
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Наталія Тарченко

Леоніде Петровичу, яким
став минулий рік для аг�

раріїв? Які надбання та в чому
головні проблеми АПК? 

– Найбільшою перемогою в

сільському господарстві я вважаю

те, що галузь в цілому стала висо�

корентабельною. Практично не�

має жодного підрозділу, який би

в минулому році спрацював із

збитками. Все це є свідченням

того, що ситуація значно покра�

щилась, аграрії вперше відчули

можливість стати заможними.

Покращення стану в сільськогос�

подарському виробництві відбу�

лося, в основному, за рахунок

зовнішніх чинників. А саме –

зміни цінової кон'юнктури на

світовому ринку. Україна вправно

скористалася цими можливостя�

ми та має добрі перспективи. В

першу чергу виграють ті підпри�

ємства, які виробляють зерно. В

майбутньому ціна на цей вид

продукції зростатиме. Отже,

якщо досягати високих результа�

тів з її виробництва, то при змен�

шенні собівартості (яка, хоч і

буде зростати, але значно менши�

ми темпами) результати будуть

непогані. 

Хочу сказати, що особливо оп�

тимістично почуватимуть себе в

майбутньому підприємства, ство�

рені за принципом агрохолдингів.

Тобто, ті, хто має в оренді землю,

вирощують зерно та інші види

продукції і використовують все це

для тваринницької галузі. А потім

продукцію тваринництва переро�

бляють та продають. І при цьому

мають власну дистриб'юторську

мережу. 

Ці підприємства більш конку�

рентоспроможні, як на внутріш�

ньому, так і на зовнішньому рин�

ках. У них значні переваги ще й

тому, що вони оптимізують свої

бюджетні платежі, зменшують

маркетингові витрати при пере�

робці продукції та подальшій її ре�

алізації. Вони також можуть діяти

під однією торговельною маркою,

яка за рахунок реклами матиме

щоразу більше прихильників.

Все це може бути дуже ефек�

тивно використано для залучення

дешевих фінансових ресурсів у ви�

гляді інвестицій. Інший шлях –

різні схеми капіталізації цих під�

приємств чи розміщення їх акцій

на фондових ринках,  як в Україні,

так і за її межами. В цьому сенсі

вітчизняне сільське господарство

має кращі позиції, ніж навіть кра�

їни Євросоюзу, США чи інші дер�

жави світу. Аналогічні можливості

можуть також використовувати

Росія та Казахстан. 

Втім, не треба забувати і про

менш потужні підприємства, які

потребують суттєвої підтримки.

В чому має полягати ця
підтримка? Чого ви взага�

лі очікуєте від нового уряду, чи
маєте власні побажання або
поради?

– В першу чергу, підтримка

має полягати в тому, щоб ці неве�

личкі підприємства також мали

змогу отримувати дешеві фінансо�

ві ресурси. Вони теж потребують

значних інвестицій. Загалом,

сільське господарство України для

максимальної реалізації свого по�

тенціалу повинне залучити близь�

ко $80 млрд. 

Зрозуміло, що це не проста

справа, тому новий Уряд повинен,

в першу чергу, створити всі умови

для залучення до галузі інвести�

цій. Програма діяльності, та сама,

що зараз обговорюється у ЗМІ, в

професійних громадських об'єд�

наннях, серед політиків різного

рівня, дуже добре прописує перс�

пективи зміни інвестиційного клі�

мату в Україні. Хотілося б, щоб ця

Програма дій була дійсно реалізо�

Леонід КОЗАЧЕНКО

Аграрії можуть 
стати заможними
ІНТЕРВ’Ю На початку нового року ми запросили оцінити підсумки для
аграріїв року минулого і перспективи на майбутнє президента Української
аграрної конфедерації Леоніда Козаченка.

Уряд обіцяє повернутися обличчям до АПК
Уряд України взяв на себе зобов'язання забезпечити пріоритет�
ний розвиток аграрного сектору національної економіки, утвер�
дити його конкурентоспроможність та сприяти становленню су�
спільної гармонії – однакової якості життя громадян України як
на селі, так і в місті.
Принаймні, так задекларовано в Програмі діяльності Кабінету Міні�
стрів України «Український прорив: для людей, а не для політиків»,
затвердженій постановою КМУ №14 від 16 січня ц.р.
Як зазначено в програмі, Уряд розглядає свою діяльність в АПК у
контексті забезпечення європейських стандартів рівня життя сіль�
ського населення та спрямовує свої зусилля на вирішення, зокрема,
таких пріоритетних завдань:
– формування сучасної інфраструктури сільських територій, підви�
щення привабливості сільського способу життя, забезпечення все�
бічного розвитку особистості;
– істотне збільшення обсягу витрат із створення нових робочих
місць у сільській місцевості за рахунок коштів бюджетів відповідних
фондів державного соціального страхування; 
– сприяння розвитку житлово�комунального господарства, систем
газифікації, водопостачання, зв'язку та автомобільних доріг у
сільській місцевості з наданням субвенцій відповідним місцевим
бюджетам; 
– сприяння створенню системи побутового обслуговування на селі; 
– забезпечення культурно�освітнього розвитку сіл, зокрема добуду�
вання шкіл та дошкільних навчальних закладів, бібліотек, клубів і
кінотеатрів; 
– створення прозорого конкурентного середовища для вітчизняних
виробників, просування їх продукції на зовнішній ринок; 
– підтримка розвитку інфраструктури агропромислового комплек�
су, зокрема аграрного фонду, аграрної біржі та страхового фонду; 
– розв'язання проблеми забезпечення сільського господарства су�
часною технікою вітчизняного виробництва, створення та забезпе�
чення функціонування машинно�технологічних станцій на держав�
ній і кооперативній основі в кожному сільському районі; 
– підвищення ефективності та конкурентоспроможності сільського
господарства, впровадження сучасних технологій з метою змен�
шення його енергозалежності та зниження собівартості виробленої
продукції, спрямування бюджетної підтримки на задоволення за�
значених потреб та врахування такої необхідності під час форму�
вання податкової політики; 
– перехід до європейської моделі забезпечення якості та безпеки
сільськогосподарської продукції; 
– перехід до прозорих адресних схем надання державної підтрим�
ки безпосередньо сільськогосподарським товаровиробникам; 
– запровадження європейських принципів державної підтримки
сільськогосподарських виробників з урахуванням обсягу обробле�
ної землі, одиниці випущеної продукції, одиниці експортної про�
дукції; 
– впровадження сучасних методів формування прозорого ринку
сільськогосподарської продукції та продовольства;
– стимулювання лізингу сільськогосподарської техніки та облад�
нання з подальшим їх надаванням безпосереднім користувачам
тощо.
Крім того, в документі наголошується, що Уряд розглядатиме агро�
промисловий комплекс не тільки як основу забезпечення раціо�
нально обґрунтованих норм споживання високоякісної харчової
продукції власного виробництва, а і як один з основних важелів
формування конкурентної переваги вітчизняної економіки на світо�
вому ринку. 

Обличчям до цукровиків?

*Наказ №624 від 28.08.2007 р. «Про затверд#
ження порядків розподілу обсягів виробництва
цукру та вирощування цукрових буряків для
виробництва цукру в межах квоти «А» на
конкурсних засадах між цукровими заводами
та бурякосіючими господарствами».



на 2008/2009 МР квоту на постав�

ку цукру для внутрішнього ринку

(квота «А») у розмірі 1,985 млн. т,

що на 55 тис. т менше квоти «А»

на поточний МР.

Міністр агрополітики Юрій

Мельник повідомив, що Кабмін

також установив мінімальну ціну

на цукор на 2008/2009 МР у роз�

мірі 2083 грн./т (без ПДВ ) й на

цукрові буряки – 141,67 грн./т

(без ПДВ). Мінекономіки пропо�

нувало встановити квоту «А» у

такому розмірі, виходячи з нау�

ково обґрунтованої норми спо�

живання цукру – 40 кг на душу

населення.

На сезон 2007/08 МР квота на

поставку цукру на внутрішній ри�

нок визначена КМУ у розмірі 2,04

млн.т. Ємність українського ринку

цукру у поточному МР оцінюєть�

ся аналітиками на рівні 2,3 млн. т.

Україна у 2007/08 МР, за оцін�

ками, виробила 1,87 млн. т буря�

кового цукру, що на 28,3% менше

проти  попереднього МР. Перехід�

ні залишки цукру з попередніх

маркетингових років оцінюються

на рівні 1 млн. тонн. 

Станом на 1 січня 2008 року

наявність цукру в Україні, за роз�

рахунковими даними, становить

2,2 млн. тонн.

вана через детальний план, який

передбачатиме реальні кроки

влади в напрямку створення та�

ких можливостей.

Які форми державної під�
тримки більш корисні для

АПК – цільові програми чи ад�
ресна допомога? Уряд планує
перейти від цільових програм
до практики адресної допомо�
ги. Як ви оцінюєте цей крок? 

– Це прогресивний метод

використання бюджетних кош�

тів, тому що інші не завжди були

ефективними. В одних випадках

вони створювали підґрунтя для

корупції, в інших – суб'єкти гос�

подарювання не користувалися

ними. Тому що отримати якусь

копійку від держави означало

створити для себе прецедент по�

стійних перевірок. А зустрічі із

численними перевіряючими –

це відволікання від роботи, і

втрати від цього значно більші,

ніж отримання мізерних коштів

із бюджету. 

Моя особиста точка зору –

чекати від держбюджету такої

масштабної підтримки, яка могла

б вивести сільське господарство

на високий рівень конкуренто�

спроможності на світовому рин�

ку, безглуздо. Тому що бюджет ні�

коли не може дати того, на що

спроможні приватні інвестиції. І

сьогодні бюджет дає приблизно

7�8% від тієї суми, яку аграрії от�

римали як інвестиції. 

Головне, що повинні робити

бюджет і уряд, це створювати

прозорі правила гри, унеможли�

влювати ручне управління сільсь�

ким господарством, – тобто, лік�

відувати ризики, які на сьогодні

не хоче йти інвестор. 

Якщо конкретно – то ці ризи�

ки пов'язані з тим, що уряд не по�

вертає податок на додану вартість

при експорті продукції та ство�

рює заборони для експорту. Та�

кож перешкодою для підпри�

ємств стає вимога працювати із

нульовою рентабельністю. Саме

ці проблеми найбільше стриму�

ють розвиток. 

Якими ви бачите перс�
пективи українського

фермерства? 
– Фермерство – багатогранне

поняття. Це і велике, і дрібне то�

варне виробництво, і господарю�

вання на площі в десятки тисяч

гектарів, і – декількох гектарів. 

Що ж стосується малого

сільського господарства, яким

управляє фермер (сотня�дві гек�

тарів), то, вважаю, найближчим

часом треба буде переглядати де�

які програми бюджетної підтрим�

ки таких підприємств. Бо на фоні

зростання агропромислових хол�

дингів невеличкі господарства

втрачатимуть свою конкурентос�

проможність. 

На мою особисту думку, пот�

рібно зменшувати державну під�

тримку агрохолдингів у тому, що

стосується бюджетних дотацій,

податкових пільг. І збільшити до�

тування малих сільськогосподар�

ських підприємств. Також треба

думати, яким чином з боку дер�

жави забезпечити фінансування

тих малих фермерських підпри�

ємств, які не мають високоліквід�

ної застави для підтримання фі�

нансування, позбавлені такої

перспективи капіталізації свого

бізнесу, яка є у «важковаговиків». 

Розкажіть про вашу груд�
неву поїздку до Франції.

Якими Ви побачили основні
тенденції в розвитку агрополі�
тики в ЄС?

– На прикладі сільськогоспо�

дарських підприємств, які працю�

ють в Євросоюзі, можемо побачи�

ти, що зміни в Україні впливають

на розвиток подій у Європі. 

Сьогодні в ЄС переглядають�

ся підходи до субсидування

сільськогосподарського вироб�

ництва в напрямку суттєвого

зменшення бюджетних коштів. 

Бо в цих країнах аграрна сфе�

ра стає прибутковою і без мас�

штабної державної підтримки. В

Європейському Союзі прибуток

галузі становить близько 46 млрд.

євро за рік, в Сполучених Штатах

Америки – понад 20 млрд. євро. 

Нещодавно я брав участь у

роботі з'їзду Аграрної палати

Франції, під час якого французь�

кі фермери обговорювали тепе�

рішню ситуацію. Для них вона є

проблемною не в сенсі дотуван�

ня, а в сенсі збільшення квот на

виробництво окремих видів про�

дукції, які не потрапили до числа

тих, які мають (через зміну

кон'юнктури) високу привабли�

вість.

Яка саме продукція
турбує французських

фермерів?
– Вино, цукор, овочі, фрук�

ти. Саме у цьому сегменті укра�

їнського ринку французи завжди

почували себе впевнено. Та сьо�

годні, з приєднанням до Євро�

союзу таких країн, як Румунія,

Болгарія, Чехія, Польща, ситуа�

ція значно змінюється, і не на

користь французів. Тому вони й

занепокоєні та пропонують уря�

ду вжити низку заходів, щоб не

зменшувати виробництво цих

традиційних для Франції видів

продукції. 

Що ж стосується виробниц�

тва зерна, молока, м'яса то все це

стає для французьких фермерів

прибутковим як ніколи. Раніше

виробники боялися конкуренції з

боку України, сьогодні ж вони го�

тові до координації дій із укра�

їнськими виробниками. Мета –

отримати найвищі прибутки при

реалізації зерна та тваринницької

продукції за межами Європи. 

Які ринку збуту продукції
українського АПК? Як

вони змінювалися протягом
останніх років? Ваш прогноз
на наступні 2�3 роки? 

– Вважаю, що у України

існують традиційні ринки збуту.

Один з них пов'язаний з реаліза�

цією зернових та олійних культур

– це, в основному, країни Близь�

кого Сходу, Північної Африки

(зернові), Європа, та ж Північна

Африка, Туреччина (олійні). 

Але останнім часом географія

експортних поставок дещо змі�

нюється, стає більше зорієнтова�

ною на ринки Південно�Східної

Азії (Індія, Корея, Китай, та ін.). 

Традиційним для нас зали�

шається також ринок реалізації

продукції тваринного похо�

дження – це Росія. Цей регіон

найбільш привабливий та

освоєний нашими виробниками

м`яса та молока. 

Чи прогнозуєте Ви збіль�
шення обсягів іноземних

інвестицій в український АПК? 
– Це, в першу чергу, залежить

від зменшення політичних ризи�

ків інвесторів, які мають на меті

вкладати кошти в українське

сільське господарство. А ризики

– це рішення органів державної

влади стосовно обмеження діяль�

ності суб'єктів господарювання. 

А саме – заборони експорту,

переміщення продукції з одного

регіону в інший, неповернення

податку на додану вартість, у

встановлені законодавством

терміни, введення ліцензій,

квот, які не передбачувались ра�

ніше, не прогнозована «сіра» та

«чорна» контрабанда, сільсько�

господарської продукції з інших

країн й т. ін. 

Найбільша ж проблема – це

корумпованість судової влади,

через що неможливе розв'язання

будь�якого спірного питання на

основі чинного законодавства. 

Все це створює негативний

імідж України. Без наведення

порядку в названих питаннях

розраховувати на збільшення

обсягів іноземних інвестицій ми

не зможемо. 
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Шановні читачі!

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

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2008�й рік 

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

Інформацію для Голови!

Наш
індекс:98990

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

Імпорт солодощів –
тільки з ліцензією
УРЯД затвердив перелік товарів,
експорт та імпорт яких підлягає лі�
цензуванню, та обсягів квот на ни�
нішній рік, йдеться у постанові
КМУ від 29 грудня 2007 р. №1411. 
Так, зокрема ліцензуванню підля�
гає імпорт таких товарів: цукор з
цукрової тростини або з цукрових
буряків і хімічно чиста цукроза у
твердому стані, готові харчові про�
дукти з вмістом какао, цукрові си�
ропи, ароматизовані або з дода�
ванням барвників. 

Італійським свиням –
ні, іспанським – так
ДЕРЖАВНИЙ комітет ветеринарної
медицини заборонив ввіз на терито�
рію України живих свиней (домаш�
ніх та диких), свинячої сперми та си�
рої свинини з Італії. Виною тому –
епізоотична ситуація в Італії щодо
везикулярної хвороби свиней.
Натомість з 16 січня ц.р. дозволено
ввозити свиней, свинину та про�
дукти з неї з Іспанії, що було забо�
ронено з 2001 року. Причина –
стабілізація благополучної епізоо�
тичної ситуації в цій країні щодо
класичної чуми свиней.
Держкомветмедицини дозволив
також з 16 січня ввезення птиці, си�
ровини та продукції з неї з фран�
цузького департаменту Де Севр –
стабілізувалася епізоотична ситуа�
ція щодо хвороби Ньюкасла. 

В ЄС – без лейкозу!
Держкомветмедицини України за�
твердив Інструкцію з профілактики
та оздоровлення великої рогатої
худоби від лейкозу. Про це йдеться
у відповідному наказі від 21 грудня
2007 р. 
Керівники господарств (підпри�
ємств), фермери, інші власники
тварин зобов'язуються забезпечити
проведення передбачених цією Ін�
струкцією організаційно�господар�
ських, спеціальних і ветеринарно�
санітарних заходів для запобігання
захворювання тварин на лейкоз, а
також для ліквідації осередку ін�
фекції у разі його виникнення. Це
не лише забезпечить епізоотичне
благополуччя в Україні, а й дасть
змогу адаптувати національне за�
конодавство до норм ЄС.
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ПОПРИ багатообіцяючу назву

конференції, готовими відповідя�

ми та рецептами сільгоспупра�

вління її ідейний натхненник, ди�

ректор корпорації «Агро�Союз»

Володимир Хорішко так ні з ким і

не поділився. А на запитання од�

ного зі слухачів «коли можна за�

писатися на індивідуальну кон�

сультацію?» відповів, що сам за�

любки записався б до когось...

(Однак, завдяки притаманній нам

настирності ми все ж таки дізна�

лися, яку саме консультацію ба�

жав отримати слухач – його ко�

ментар читайте, будь ласка, далі.)

Від задуму – до результатів...

УТІМ, про те, що готових інструк�

цій не буде, пан Хорішко попере�

див одразу. За мету він поставив не

стільки навчити, скільки змусити

колег замислитися, переглянути

не лише свої методи управління, а

й погляд на життя та власну роль у

ньому, і, врешті, поїхати з конфе�

ренції із безліччю запитань до са�

мого себе. Можливо, читаючи ці

рядки, той, хто так і не наважився

відвідати агро�союзівські семіна�

ри, подумає: от і добре, що не зга�

яв дарма час та гроші. Але смію

вас запевнити: ці кілька годин

спілкування із справжнім систе�

мотехніком (а саме цей фах є пер�

шоосновою освіти Володимира

Дмитровича), який свої знання та

роздуми вдало втілює на ниві

сільського господарства, варті то�

го. Не хочеться робити з цієї лю�

дини гуру, але ніде правди діти,

його слова ще не раз згадуються у

багатьох життєвих ситуаціях. До

його міркувань не можна не при�

слухатися, бо, на перший погляд,

віддалені від реалій схеми, графіки

та філософські аналогії, підтвер�

джуються досягненнями його ж

корпорації, знаної не лише в Ук�

раїні, а й у СНД та Європі.

На жаль, конференції з упра�

вління сільським господарством

ще далеко не такі популярні серед

українських аграріїв, як, скажімо,

семінари з нульового обробітку

ґрунту. Хоча ані тих, ані тих знань

поки що не готові адекватно нада�

вати вітчизняні аграрні ВНЗ. Чо�

мусь нам здається, що в «команду�

ванні» ми, як то кажуть, й самі з

вусами, а от як заходить мова про

оволодіння новою технікою чи

технологією – тут вже можемо

«спуститися» до чиєїсь поради. А

що сказати голові чи куди крутну�

ти шиї – якось розберемося… 

Директор же гіганта аграрного

бізнесу переконаний: управляти

треба вчитися – як лопатою, ком�

байном, так і своєю справою. І тут,

як у відомому гумористичному

номері Арлазорова (про тещу та

чайник), не обійтися без розподі�

лу ролей. Адже навчання – це не

лише донесення інформації, роз�

давання завдань, а й постійна – на

кожному етапі – перевірка на від�

повідність задуму.

То нам, «мудрагелям», все зро�

зуміло й очевидно, а Володимиро�

ві Хорішку знадобилося 15 років

управляти чи, як він каже, дума�

ти, що управляє, щоб дійти еле�

ментарних висновків: керівник

повинен знати все, починаючи від

розробки задуму до процесу його

втілення. Інакше через незнання

перетвориться на шкідника. І цьо�

му, як виявилося, теж треба навча�

ти. Взяти бодай планування бю�

джету. Чи беруть у цьому участь,

скажімо, механізатори? Ні. А хто

буде виконувати? Вони ж і вико�

нуватимуть. «Перекриття при

прийняті рішень має бути на двох

рівнях: на один вниз і на один –

вгору», – стверджує доповідач, де�

монструючи чергову схему. Це оз�

начає, що кожен працівник госпо�

дарства, а надто кожен управлі�

нець, має володіти знаннями і

свого безпосереднього керівника,

і свого першого підлеглого.

Або взяти іншу проблему ба�

гатьох наших підприємств – роль

найманого менеджера. Беручи на

роботу керівника хоч із трьома

міжнародними дипломами з упра�

вління бізнесом, власник може

навіть не підозрювати, що той не

перейматиметься співвідношен�

ням власної стратегії управління

та розвитку бізнесу зі стратегією

господаря та, врешті�решт, загаль�

ною стратегією розвитку сільсько�

го господарства в Україні. Адже те,

що очевидне для господаря, не

обов'язково є видимим для упра�

влінця і навпаки.

...Заради «високої 

якості життя на Землі»

СВОЄРІДНИМИ індикаторами

перевірки на відповідність діяль�

ності генерального директора об�

раному власником напряму, є мі�

сія, ідея та стратегія компанії. До

цих, здавалося б, абстрактних по�

нять в «Агро�Союзі» підійшли з

притаманною їм відповідальністю.

Зокрема, місія компанії звучить

так: «Ми, «Агро�Союз», конструк�

тивно впливаємо на суспільство,

надихаючи на прагнення до успіху.

Просуваємо інноваційні техноло�

гії, що дають змогу забезпечувати

високу якість життя на Землі».

Кожне слово з цього, на перший

погляд, високопарного слогану,

підтверджується конкретними

справами. 

Розпочиналося аграрне цар�

ство «Агро�Союз» 1991 року з

сільськогосподарської техніки:

торгівлі, обслуговування тощо. І

одразу заявило про себе як про ба�

гатообіцяючу компанію, відкрив�

ши 100 філій в Україні. У 1996 ро�

ці перейшли до виробництва сіль�

госппродукції. В 2002�му почали

виробляти власну сільгосптехніку,

а з 2004�го розпочалася ера нав�

чальних заходів. І вже два роки ус�

пішно впроваджуються проекти

«бізнес під ключ», регіональні

програми співпраці, національні

проекти (Дні поля, Дні ферми,

курси перепідготовки викладачів

сільськогосподарських ВНЗ, реє�

страція засобів захисту рослин то�

що). Що ж, приклад справді нади�

хає. Кажуть, секрет успіху Володи�

мира Хорішка в тому, що йому, як

і Гаррі Труману, байдуже, кому ді�

стануться лаври… 

Не теорією єдиною…

НУ, А ПІСЛЯ лекцій з управління

на учасників конференції чекали

цілком практичні заняття. Так,

слухачам приготували екскурсію

на модельне господарство, де на

демонстраційному майданчику

можна було засвоїти процедуру за�

вантаження посівного комплексу

насінням та добривами. Крім того,

проводилося і навчання з моделю�

вання на рівні бізнес�процесу, а

саме – виробництва продукції

рослинництва. Не приховував «Аг�

ро�Союз» своїх секретів і в мето�

дах управління персоналом та ба�

гато в чому іншому. 

А насамкінець Володимир Хо�

рішко порадив не впадати в ма�

разм. Так�так, і не варто обража�

тися на це слово, адже це звичай�

нісінький медичний термін, який

означає постійне повернення в

минуле, де ми бачимо себе нібито

кращими, розумнішими, талано�

витішими, з постійним нарікан�

ням на обставини, які так і не да�

ли змоги нам (чи нашому бізнесу)

розквітнути, що супроводжується

не лише звинуваченням всіх і вся,

а й звичкою мимоволі виправдо�

вуватися. Навіщо марнувати на це

час, коли все одно ніхто не знає

того ідеалу, якого ми не досягли?

Та й це тимчасово!

Агробізнес із прибутками
КОНФЕРЕНЦІЯ Напередодні Нового року журналістам «АГРОПРОФІ» випало відвідати унікальну в
Україні міжнародну конференцію з агроменеджменту «Управління агробізнесом», що її вже вдруге
проводила корпорація «Агро#Союз». Першу публікацію на цю тему див. у №16'2007.

– Я ДОСИТЬ ЧАСТО відвідую різ�
номанітні міжнародні та всеукра�
їнські конференції. Мій статус
сьогодні перетворюється із анти�
кризового менеджера в топ�ме�
неджера. Тобто в бізнесі, який
був «хворим», ми більш�менш
навели лад, відбулися складні
процедури ліквідації, банкрутства
і становлення. І зараз на черзі пи�
тання: за якою моделлю прац�
ювати далі, які використовувати

технології – інтенсивні чи екстен�
сивні для кінцевого результату.
Звідси й бажання поспілкуватися
з керівником «Агро�Союзу».
Адже стратегічно можна зробити
одну помилку, піти неправиль�
ним шляхом, і, хоч би як еконо�
місти рахували, хоч би як інжене�
ри працювали, а це буде від по�
чатку неправильний напрям. 
Наш бізнес багатопрофільний,
включає і виноградарство, і ви�

норобство, і овочівництво, і са�
дівництво, відповідно це сіль�
госпвиробництво, сільгосппере�
робка та надання сільгосппо�
слуг. І в цій ситуації, можливо,
від чогось варто відмовитися і
посилити позиції в одній із галу�
зей. У нас 12 тис. га землі, є су�
часні комплекси, сучасна техні�
ка. Вітчизняну техніку більше
використовуємо у вузькій спе�
ціалізації, що стосується овочі�
вництва, а на великих площах
здебільшого працюємо на ім�
портній.

Олександр КОЗАКОВ, 

директор ПІІ «Юг�Агротек», Одеська область:

КОМЕНТАР

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

В АГРОХОЛДИНГ 

З ІНОЗЕМНИМИ

ІНВЕСТИЦІЯМИ (м.Харків)

30�45 р., ВО, досвід роботи
керівником на виробництві
(штат від 600 осіб) 

ГОЛОВНИЙ АГРОНОМ 

В АГРОХОЛДИНГ 

З ІНОЗЕМНИМИ

ІНВЕСТИЦІЯМИ (м.Київ) 

35�50 р., ВО, досвід роботи
на керівній посаді від 3 років  

ГОЛОВНИЙ ЕНЕРГЕТИК

(м.Київ) 

35�50 р., ВО, досвід роботи
на аналогічній посаді 
у харчовій промисловості

Тел. (044) 206 06 76.

Моб. 8 (067) 240 9 420

aga�rkt@ukr.net

Резюме надсилати із зазначенням
бажаного рівня з/п.

Рекрутингова агенція 

«Ей.Джи.Ей Рекрутмент»

шукає кандидатів 

на такі вакансії:

Обмеження 
експорту сиру
Федеральна служба з ветери�
нарного та фітосанітарного на�
гляду Росії («Россільгоспна�
гляд») заборонила Новоград�
Волинському сиркомбінату
(Житомирська обл.) і «Гадяч�
сир» (Полтавська обл.). поста�
вляти свою продукцію на ро�
сійський ринок. 
За даним Держкомітету ветери�
нарної медицини України,
заборону було введено у
зв'язку з виявленням у продук�
ції цих підприємств – твердому
сирі – кишкової палички. 
Українські ветеринарні фахівці
вже здійснили перевірку про�
дукції компанії «Гадячсир» й, за
даним прес�служби комітету, не
знайшли відхилень від норми. 
Зараз проводиться аналіз про�
дукції Новоград�Волинского
сиркомбинату. 
Натомість ТОВ «Рожищенський
сирзавод» (Волинська область)
включено до списку підпри�
ємств, яким за результатами ін�
спектування російськими спе�
ціалістами дозволені поставки
продукции до РФ. 
У січні ц.р. «Россільгоспнагляд»
надав такий же дозвіл ВАТ «Ве�
ликобурлуцький сырзавод»
(Харьківська обл.)
Нагадаємо, що 17 вересня 2007
року «Россільгоспнагляд» до�
зволив Новоград�Волинському
сиркомбінату поставляти свою
продукцію в Росію. 
Наприкінці листопада 2007
року «Россільгоспнагляд» за�
вершив перевірку 20 українсь�
ких виробників молочної й
м'ясної продукції.



ЗА УМОВ зростаючого дефіциту продоволь�

ства, на жаль, і досі близько 15% світового

урожаю втрачається через невідповідне збері�

гання зібраного зерна. Тому паралельно з ро�

звитком технологій підвищення врожайно�

сті необхідно розвивати й технології ком�

плексного догляду за зерном. Інакше – що

більше виробимо, то більше пропаде. 

Саме максимальному збереженню вро�

жаю і мінімізації втрат уже понад 60 років

присвячена робота концерну «Кімбрія»

(Данія). 

Отже, на сьогодні концерн є одним із

світових лідерів у царині виготовлення ви�

сокоякісного обладнання для обробки і збе�

рігання зерна і насіння, а також обладнання

для виробництва олій. До його складу вхо�

дять виробничі і проектні компанії «Кімбрія

Юнігрейн», «Кімбрія Мануфекчерінг»,

«Кімбрія Констракшн», «Кімбрія Моду�

флекс», «Кімбрія Відебек» (Данія), «Кімбрія

Хайд» (Австрія), «Кімбрія Скет» (Німеччи�

на), дочірні компанії і торгові представниц�

тва у всьому світі, у тому числі в Україні. 

«Кімбрія» проектує, виготовляє, встано�

влює і здає в експлуатацію як комплектні

заводи і елеватори «під ключ», так і окремі

машини в межах своєї програми. Має досвід

будівництва портових і степових елеваторів

будь�якої місткості зберігання всіх видів

зерна і насіння, що є в світі. Також зведено і

обладнано багато борошномельних, комбі�

кормових, солодових заводів. Крім того,

компанія модернізує старі елеватори і роз�

робляє нестандартні рішення для складів

підлогового зберігання зерна та переванта�

жувальних комплексів. 

До ланцюга обладнання для зерна і на�

сіння, що його забезпечує концерн «Кім�

брія», включено: 

Прийом зерна та насіння – транспорту�

вання за системами конвеєрів – сушіння –

термічна обробка – охолоджування – очи�

щення – сортування – калібрування – на�

несення захисного покриття – транспорту�

вання по трубах – змішування – аерація –

система контролю за рівнем пилу – системи

фільтрів – датчики рівня зерна в силосах –

системи вимірювання температури і воло�

гості зерна – системи аварійної сигналізації

– зернові перевантажувачі – системи упра�

вління процесами обробки і зберігання зер�

на – пульти управління. 

Сушіння зерна і насіння. Не варто за�

бувати, що зерно – це живий організм, в

ньому знаходяться і мікроорганізми, і гриб�

ки. При збільшенні температури і вологості

насіння, зростає біологічна активність мі�

кроорганізмів та інтенсивність дихання на�

сіння, відповідно відбувається процес виді�

лення тепла і води,  що самопідтримується. 

Під час збирання врожаю кліматичні

умови не забезпечують належного рівня во�

логи. Тому слід проводити механічне сушін�

ня зерна, щоб знизити вологість і в такий

спосіб уповільнити появу мікроорганізмів,

запобігти виживанню кліщів і комах. 

Усі ці процеси для зерна усіх видів,

включаючи рис�сирець, що вимагає осо�

бливо ретельної обробки, забезпечують су�

шарки «Кімбрія». Шахтні сушарки будь�

якої продуктивності працюють на вибрано�

му замовником виді палива і можуть бути

прямоточними або з теплообмінником. 

Очищення. Щоб уникнути додаткових

витрат енергії на сушіння відходів, варто

спочатку провести очищення зерна. Облад�

нання «Кімбрія Хайд» і «Кімбрія Дельта»

для очищення і сортування зерна та насін�

ня здатне задовольнити будь�які стандарти

за якістю обробки зерна і насіння. Понад

сто років безперервної роботи над цією

проблемою дали змогу досягти виробниц�

тва машин високої якості, тривалого строку

служби. 

Крім традиційних зерноочищувальних

установок, компанія поставляє машини або

комплексні установки для очищення і сор�

тування зерен кави, рису�сирцю, кукурудзи,

насіння овочевих культур і квітів, насіння

для птахів, насіння лісових рослин, бобів,

люцерни, конюшини, трав, а також всіх ти�

пів технічного насіння, бавовни, сої, ріпаку

тощо. 

Електрообладнання і пульти упра�

вління. Усі технологічні процеси обробки

зерна комп'ютеризовано. Практичність кон�

струкції систем управління фірми «Кімбрія»

забезпечує максимальну ефективність і без�

печність самої установки. 

У програмі також є низка електромеха�

нічних елементів систем управління. Це ре�

гулятори рівня для всіх видів обладнання,

бункерів, силосних башт, а також швидкості

для забезпечення плавної роботи транспор�

терів;  системи вимірювання температури в

бункерах з установкою сигналізації і авто�

матичним контролем. 

Системи транспортування зерна. До

цих систем включено норії, ланцюгові та

стрічкові транспортери, труби для транс�

портування зерна самопливом. Системи

транспортування підбираються для вико�

нання завдань будь�якої складності, мають

надійну промислову конструкцію, надаючи

змогу всій системі працювати у важкому

промисловому режимі з мінімальним втру�

чанням обслуговуючого персоналу 

«Кімбрія» в Україні. На вітчизняному

ринку «Кімбрія» поставила обладнання і за�

пустила в експлуатацію: 

– ВАТ «Миронівський Хлібопродукт».
Елеватор 80 000 м3 для Катеринопільского

комбікормового заводу. Проект «під ключ»;

– ВАТ «Миронівський Хлібопродукт».
2 елеватори: 80 000 м3 для соняшника та

30 000 м3 для кукурудзи для Миронівського

комбікормового та маслоробного заводу.

Проект «під ключ»;

– ВАТ «Миронівський Хлібопродукт». 2
елеватори:  80 000 м3 для зберігання соняш�

ника, с.Рокита, Полтавської обл. та 30 000

м3 для сої, Катеринопільський елеватор;

– ЗАТ «Оболонь», насіннєвий завод з пе�

реробки насіння ячменю;

– ТОВ «НІБУЛОН», зерновий термінал

100 000 т, м.Миколаїв. Прийом, зберігання

та завантаження зерна у судно на експорт.

Річний вантажообіг перевищує 1 млн. тонн.

Розширення проекту прийому, зберігання та

завантаження зерна у судно на експорт;

– Агрофірма «Сади України», м.Харків.

Насіннєвий завод з переробки соняшника,

кукурудзи та пшениці, укомплектований

обладнанням для сушіння, очищення, калі�

брування та хімічної обробки насіння;

– Агрофірма «Степова», Дніпропетров�

ська обл. Насіннєвий завод з переробки ку�

курудзи, соняшника та пшениці;

– «Гібрид С» – тендер Світового Банку.

Насіннєвий завод з переробки соняшника,

укомплектований обладнанням для сушін�

ня, очищення, калібрування, хімічної об�

робки насіння та зберігання гібридного на�

сіння та батьківських форм;

– Компанія «Райз», 4 заводи з переробки

насіння пшениці;

– ТОВ «Маїс», м.Черкаси, насіннєвий

завод з переробки насіння кукурудзи. До�

даткова технологічна лінія з переробки на�

сіння соняшнику;

– ТОВ Бучачагрохлібпром, м.Бучач,

насіннєвий завод з переробки насіння яч�

меню;

– ЗАТ «Агроекспорт», м.Миколаїв, завод

«Екстрол» з виробництва соняшникової

олії;

– «Кернел», м.Полтава, завод з рафіна�

ції олії.

«Кімбрія» успішно справляється не

тільки з великими проектами, де всю від�

повідальність покладено на неї за міні�

мальної участі замовника, а також готова

брати участь у постачанні окремих ма�

шин, які в стислі строки допоможуть за�

мовнику значно поліпшити показники

зерна і насіння.
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ОБЛАДНАННЯ Доведення зерна до відповідних споживчих кондиції і подальше його
зберігання на рівні світових стандартів стало можливим в Україні завдяки діяльності
датського концерну «Кімбрія».

Технології обробки 
і зберігання зерна

Кімбрія Юнігрейн А/С 

Представництво в Україні

Київ 04070, вул.Волоська, 36

тел./факс (044) 461 93 19

e�mail: info@cimbria.com.ua

Євросоюз 
розвиватиме 
біопаливну 
галузь
ЄС відхилив пропозицію Палати гро�

мад Великої Британії ввести морато�

рій на збільшення споживання біопа�

лива і підтвердив свій намір розвива�

ти цю галузь.

У ЗВІТІ спеціального комітету з екологіч�

них питань Палати громад зазначено, що

виробництво біопалива дуже дороге, зав�

дає шкоди довкіллю і не має бажаного по�

зитивного впливу на скорочення викидів

в атмосферу парникових газів. Також у зві�

ті міститься заклик переглянути спільні

плани ЄС і Великобританії щодо збіль�

шення споживання біопалива. 

Комісар ЄС з питань енергетики Ан�

дріс Пібалгс виступив з різкою критикою

звіту британської комісії, заявивши про

необхідність підтримки розвитку біопа�

ливної галузі як найбільш обргунтованого

способу зменшення викиду парникових

газів автомобілями. 

Суперечки навколо розвитку ринку

біопалива останнім часом посилилися, ос�

кільки Єврокомісія планує публікацію но�

вої політики, яка передбачає заняття ЄС

провідних позицій у світі в боротьбі зі змі�

ною клімату.

Планується, що до 2020 р. ЄС змен�

шить викиди парникових газів на 20%. Для

цього частка біопалива в транспортному

паливі повинна досягти 10%.

Як повідомлялося раніше, в ЄС висло�

влюють побоювання з приводу того, що

виробництво деяких видів сировини для

випуску біопалива, в т.ч. пальмової олії,

пов'язане зі знищенням тропічних лісів,

що призводить до більших викидів в атмо�

сферу парникових газів, ніж від виробниц�

тва і використання традиційних видів

пального.

У ЄС підготовлено законопроект, що

передбачає заборону біопалива, для випу�

ску якого використовується сировина, яка

вирощується у вразливих екосистемах. 

Якщо відповідний закон буде прийня�

то, це може негативно позначитися на ви�

робництві сої в деяких районах Бразилії і

пальмової олії в Малайзії і Індонезії.

Нещодавно Відомство Великобританії

з питань стандартів реклами виступило з

критикою Малазійської палати пальмової

олії (MPOB) за те, що палата рекламує

пальмову олію як екологічно безпечну

продукцію. Результати проведених дослі�

джень свідчать, що при виробництві од�

нієї тонни пальмової олії на торф'яних

болотах в атмосферу викидається 15�70

тонн СО2.

Уряд Малайзії стурбований можливим

введенням Євросоюзом обмежень на ви�

користання пальмової олії. Малазійська

палата пальмової олії висловила надію, що

торгові бар'єри встановлені не будуть, а дії

ЄС відповідатимуть вимогам СОТ.

Інформацію про світовий і український

ринки біопалива можна отримати, ознайо�

мившись з матеріалами досліджень: 

– «Україна: сировинна база і ринок

біоетанолу»

(http://www.proagro.com.ua/art/4011724.html) 

– «Україна: сировинна база і перспекти�

ви розвитку ринку біодизельного

палива» 

(http://www.proagro.com.ua/art/4011721.html).

«ПроАгро�Новини»



ОСТАННІМИ днями надходила

інформація про загибель дикої

птиці поблизу селища Балаклава

(АР Крим), від загиблої птиці ві�

дібрано патматеріал і направлено

на дослідження в Республіканську

державну лабораторію ветеринар�

ної медицини. 

Відповідно до висновків екс�

пертизи вищезазначеної лабора�

торії від 22 січня 2008 р. (№596�

599 та №600�603) при досліджен�

ні 8 проб патматеріалу від заги�

блої дикої птиці методом ПЛР к�

ДНК вірусу грипу птиці типу А не

виявлено. 

Станом на 22 січня 2008 року

фахівцями державної служби ве�

теринарної медицини закінчено

механічну очистку пташника ПП

«Лобзенко» площею 1000 кв.м

(с.Рівне Червоногвардійського

району), де виявлене вогнище ви�

сокопатогенного грипу птиці,

проводиться мийка обладнання.

Тут, за даними МНС, було утилі�

зовано шляхом спалювання 24,92

тис. голів птиці й 14,76 тис. шт.

яєць.

Державною службою ветери�

нарної медицини спільно з пред�

ставниками органів місцевого

самоврядування сформовано 159

груп для здійснення клінічного

огляду птиці в приватних госпо�

дарствах громадян. Впродовж дня

22.01.2007 року по всій території

Автономії обстежено 60397 голів

птиці у 8952 дворах 126 населених

пунктів. За вільно вигульне утри�

мання птиці до адміністративної

відповідальності притягнуто

7 осіб. 

Ситуація знаходиться під кон�

тролем державної служби ветери�

нарної медицини АР Крим та

Державного комітету ветери�

нарної медицини України. 

АГРОПРОФІ

№ 3�4 [018] 25 січня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaРЕГІОНИ10
«Аби щось замукало чи захрюкало,
треба вкласти тисяч триста»

Євгенія Руженцева

Сергію Девізорову, колишньо�

му тренеру, майстру спорту

Радянського Союзу із самбо

та дзюдо, після розпаду СРСР

довелося, як писали колись

Ільф і Петров, перекваліфіку�

ватися, але обрав він профе�

сію не управдома, як у слав�

нозвісній книжці, а… ферме�

ра. Як починав, чого досяг

спортсмен у сільському госпо�

дарстві та які має плани щодо

фермерства, читайте далі.

– ЗВИЧАЙНО, тренером пра�

цювати краще: з дітками завжди

цікавіше, – трішки ностальгує

Сергій Володимирович, нині голо�

ва фермерського господарства

«Дон» Старобельського району Лу�

ганської області. – Взагалі робота

з дітьми – це, мабуть, найкраща

робота. Та й спортом я займався з

дитинства, потім захоплення пере�

росло в професію, став тренером.

Але згодом сталося так, що ця про�

фесія в нашій країні виявилася ні�

кому не потрібною. Я був п'ять ро�

ків найкращим тренером області

(разом із Солоповим із «Червоного

Променя») і входив до десятка

найкращих тренерів України…

– Чому вирішили податися
саме у фермери?
– Так вийшло. Живу в сільсько�

господарському районі. Якби жив

десь у шахтарському містечку, мо�

жливо, зайнявся б шахтарським

обладнанням, якби, приміром, у

Комунарську, то, можливо, – ме�

талургійним брухтом. Друзі займа�

лися купівлею�продажем зерна і

попросили виступити в ролі посе�

редника. Спробував – вийшло. І

так пішло�поїхало. Але згодом

набридло їздити, вмовляти, і я

вирішив сам узяти землі, щоб

самому щось вирощувати. Узяв у

1996 році 20 га. Я спочатку обурю�

вався, що мені дали замість звич�

них тоді 50 лише 20 га, а потім і дя�

кував: добре, що хоч тільки 20,

було б краще, якби й десять! (смі�

ється). 

– Що одразу посіяли?
– Ячмінь. Тоді були такі врожаї,

що півбункера чи бункер із 20 га

намолочу – і добре. Головне, щоб

бур'янів не було. У 2000 році взяли

140 га, а потім ще додалося –

люди почали самі приходити – і

зараз маємо 2200 га. Вирощуємо

зернову групу: пшеницю, ячмінь,

а також кукурудзу та соняшник.

До речі, за зерновими, зокрема за

врожайністю пшениці, нас вважа�

ють найкращими в районі.  Цього

року по озимій пшениці маємо 36

чи 32 ц/га. Найгірше з кукурудзою

та ячменем – він взагалі вигорів,

довелося перекультивувати. Куку�

рудзу планували 52 – дала 27 ц/га

(потрапила під посуху). Соняшни�

ку деякі поля давали по 32 ц/га. 

Зерно зберігаємо на «НІБУ�

ЛОНІ». У нас зараз 600 т кукуру�

дзи тут лежить. Соняшнику цього

року немає, а торік і його зберіга�

ли. Умовами співпраці з елевато�

ром задоволені. Я їм кажу: я вже

як ваш філіал, ви б мене залучили

туди (сміється), бо всю продук�

цію, крім соняшнику, здаю на

«НІБУЛОН». Прикріпили б уже:

філіал номер такий�то.

– А тваринництво у вас є?
– Щодо тваринництва. Мені біль�

ше подобається, коли показують

те, що у нас є, і як це доводять. Є

господарства, де просто наче якась

війна пройшла, і воно нікому не

треба. Завалюк, голова одного з та�

ких, виправдовується: ну, часи,

мовляв, такі були. А я кажу: а чого

ж поруч голова колгоспу нормаль�

но працює і не допустив до завалу.

Він що, в іншому часі жив?

– Але господарство виникло на
порожньому місці чи на якійсь
базі?
– Ні не на порожньому, ми ж по�

тім почали брати так звані людсь�

кі паї. Але починалося все нелег�

ко, бо дають «неліквід». Аби щось

замукало чи захрюкало, тисяч 300

треба вкласти. Там же ні даху, ні

дверей, ані вікон, і всередині – як

після бомбування. Я возив, до

речі, якось голову адміністрації

подивитися, що у нас тут є. 

– Отже, тваринництво є чи ні?
– Думаю, цього року будемо за�

водити. Спочатку свиню, а потім,

може, й велику рогату худобу. По�

дивимося, чи буде можливість, чи

знайдемо куди їх поставити. На�

самперед, якщо ми вступатимемо

до ЄС, то треба домагатися того,

щоб наша продукція була рента�

бельною. Слід подбати, щоб «не

було рук»: від доїння до зберіган�

ня в холодильниках – усе має

бути механізовано. 

– Тобто Ви хочете спробувати
скористатися обласною програ�
мою підтримки молочників?
Йдеться про 100% компенсуван�
ня кредитної ставки для розвит�
ку молочного виробництва…
– Ми самі по собі так думаємо. А

щодо програм ми в курсі, нас на�

разі цікавить перспективна про�

грама зрошування. Але ми люди

нові в цій структурі. Проте й ме�

тодом «тику» вже не працюємо.

– А у вас традиційні технології
чи мінімальні?
– Поки що традиційні, зараз хо�

чемо запровадити мінімальні. От

їздили в Аргентину, познайоми�

лися там з дуже й дуже великим

фахівцем, директором Інституту

генетики і рослинництва, акаде�

міком Володимиром Васильови�

чем Моргуном. 

– Скільки у вас пайовиків? І як
розраховуєтеся?
– Було 140, зараз приблизно 280.

Платимо, як і «НІБУЛОН»: 2,5

відсотка і коефіцієнт. А з цього

року вони додають, і ми підвищи�

мо. «Нібулон» для нас як орієн�

тир, ми ж сусіди. Люди не повин�

ні ображалися: чим вони гірші?

Це ринок. Виживе найкращий. А

не можеш керувати – покинь.  

– І насамкінець скажіть: «чор�
ний пояс» допомагає у фермер�
ській справі?
– Звичайно, допомагає і чорний

пояс, і тренерський досвід. Взага�

лі для того, щоб працювати керів�

ником, варто попрацювати з діть�

ми. Тому що дитину коли обду�

риш, вона більше до тебе не

прийде на тренування. Це не вчи�

тель, до якого хоч не хоч, а таки

йти мусиш. Так і в керівництві:

якщо ти сьогодні обманув робіт�

ника, завтра він ошукає тебе. А

коли сам керівник не бреше, то й

підлеглого може запитати: я ж

ставлюся до тебе порядно, то чого

ж ти поводишся як негідник? А

діти дисциплінують: будеш бре�

хати – результату не буде.

ВЛАСНА СПРАВА Із аграрієм незвичайної долі, котрий прийшов у сільське
господарство з великого спорту, ми познайомилися під час «турне»
агропідприємствами Луганщини.

Сергій ДЕВІЗОРОВ

Євгенія Руженцева

ЗАКЛАДАЮЧИ на зберіган�

ня зерно, ВАТ «Старобільсь�

кий елеватор» не гордує

будь�якою формою власно�

сті клієнта. Байдуже, йдеть�

ся про співпрацю з приват�

ним підприємцем, який має

лише дві тонни, чи, скажімо,

з Аграрним фондом України.

Незважаючи на те, що під�

приємство повністю серти�

фіковане та щороку прохо�

дить всі необхідні інстанції

(окрім хіба міжнародних),

недовірливому замовнику

надається можливість прове�

сти всі інспекції самостійно.

Для такого ініціативного ре�

візора в лабораторії навіть

обладнано постійне робоче

місце. Будь�які сумніви клі�

єнта у компетентності чи на�

дійності тут сприймають

нормально, надаючи можли�

вість самому прийняти рі�

шення щодо подальшої спів�

праці. 

Елеватор 
для столиці
«СТАРОБІЛЬСЬКИЙ елева�

тор» як хлібоприймальне під�

приємство було засноване в

середині 1930�х років. Почи�

налося з напільних складів,

які було призначено для пів�

нічного крила Луганської

області – суто сільськогоспо�

дарської зони. До речі, Ста�

робільськ – перше звільнене

під час Великої Вітчизняної

війни місто, де перебував ук�

раїнський уряд, тож старо�

більці, певною мірою, вважа�

ють себе столичними меш�

канцями. Отже, перші скла�

ди: 2,5�3 тис. т зерна з розмі�

щенням продукції на підлозі,

жодної механізації, повністю

ручна праця. 

– Згодом підприємство

розвивалося, – розповідає

директор ВАТ Олександр

Шуліка. – Основне будів�

ництво припало на 1975 та

1980 роки. Було збудовано

центральні корпуси, розрахо�

вані приблизно на 100 тис. т

зберігання. Елеватор займає

територію 23 га. Тут розташо�

вані  7,5  км залізничних

під'їзних шляхів. У роки так

званого «розвиненого соціа�

лізму» підприємство прийма�

ло та розміщувало заплано�

вану кількість зерна – 170

тис. т, і коли місцеві колгос�

пи працювали більш потуж�

но, то паралельно з прий�

манням зерна виконувалося

одразу й відвантаження в

інші регіони. Тут також збе�

рігалися обласні стратегічні

запаси круп'яних культур і

борошна. 

Ринок 
є ринок
ВІСІМ років тому Старо�

більський елеватор пережи�

вав скрутні часи, загото�

Епізоотична ситуація у АР Крим



вляючи не більше 7�8 тис. т

зерна за рік. На той час «НІ�

БУЛОН» вже отримував високі

врожаї зернових культур у ше�

сти районах Луганщини, і

необхідність зберігання вро�

жаю на власному елеваторі

ставала для нього щораз акту�

альнішою. Тому пропозиція

«НІБУЛОНа» стати основним

акціонером Старобільського

елеватора була цілком слуш�

ною. Об'єднання зусиль дало

змогу відновити роботу – на�

лагодивши належне якісне і

кількісне зберігання зерна в

області, повернути елеватору

довіру з боку сільгоспвиробни�

ків і держави. Так вибудовува�

лася вертикальна інтеграція

ТОВ СП «НІБУЛОН»  – від

виробництва і зберігання до

експорту зернових.

– Завдяки підтримці

«НІБУЛОНа» ми провели сут�

тєву модернізацію підприєм�

ства. Спочатку перевели всі

сушарні на газ, що дало змогу

знизити собівартість послуг у

2�2,5 рази. Відновили заліз�

ничні колії, зробили відведен�

ня води, заасфальтували і бла�

гоустроїли територію. Встано�

вили сучасне лабораторне

обладнання, наприклад, ми

одними з перших застосували

експрес�аналізатори нового

класу і автоматичні засоби для

відбору проб зерна з авто�

транспорту. Аналогічне облад�

нання мають усі елеватори

компанії, включаючи переван�

тажувальний термінал в Ми�

колаєві. Це полегшує інженер�

не обслуговування систем у ці�

лому, тому обладнання в ком�

панії працює без збоїв. 

Ми маємо працювати за

світовими стандартами, ос�

кільки кожен підрозділ «НІ�

БУЛОНа» повинен бути при�

бутковим.  Зрозуміло, що бу�

дучи потужним зерновиробни�

ком і трейдером, «НІБУЛОН»

забезпечує нам суттєві обсяги

заготівлі зерна. Та вибудувана

за ці роки система співпраці із

сільгоспвиробниками та інши�

ми заготівельниками дала нам

змогу останні роки завантажу�

вати майже повністю розрахо�

вані технологічно  потужності.

Відповідно – отримувати при�

бутки. А це дає змогу нам

своєчасно виплачувати гідну

заробітну плату, здійснювати

поточну господарську діяль�

ність та бути основним плат�

ником податків у районі. 

Зерно – це 
живий організм
ПРАЦЮЮТЬ тут  з  ус іма

культурами, які пропонують

клієнти. Вибір дуже великий:

все, що вирощується на Лу�

ганщині.  Одні з основних

культур: пшениця, ячмінь,

жито, кукурудза, соняшник,

ріпак і сорго. 

На сьогодні надають по�

слуги зі зберігання, обробки,

сушіння, відвантаження за�

лізничним, автомобільним

транспортом. І цінова політи�

ка досить лояльна і конкурен�

тоспроможна: зокрема, існує

система пільг для тих, хто здає

велику кількість зерна. 

Олександрові Шуліці, який

свого часу пропрацював голо�

вою колгоспу, нині боляче ди�

витися, як люди «тягнуться» за

п'ятіркою чи десяткою і збері�

гають зерно в колишніх тва�

ринницьких чи складських

приміщеннях. 

– Зерно – це живий орга�

нізм, і з ним так просто обхо�

дитися не можна. Це все одно,

що на вас зараз натягнути про�

тигаз і закрити пробку… 

На підтвердження своїх

слів Олександр Степанович

повів нас до лабораторії, де то�

рік було модернізовано систе�

му контролю за температурою,

якістю зерна. Усе це дає змогу,

не виходячи з офісу, побачити,

що відбувається в усіх цих ви�

сотних елеваторах. До слова,

висота зерна – 30 метрів, тем�

пература вимірюється на

п'ятьох рівнях. 

– Наше підприємство су�

воро дотримується темпера�

турного режиму зберігання

зерна. Згадаймо спеку минуло�

го літа, – наводить приклад

пан Шуліка, – яка мала б поз�

начитися й на зберіганні зер�

на. Та комп'ютеризована си�

стема контролю дає нам змогу

бачити у будь�який проміжок

часу реальну картину: що від�

бувається в силосах. 

Утім, найбільше труднощів

нашим зернозберігачам завда�

ють прогалини в законодав�

стві. Взяти бодай сумнозвісні

ГОСТи, які сліпо скопійовані

в нинішні ДСТУ. 

– Лише завдяки кваліфіка�

ції фахівців та оснащенню ла�

бораторій усіх підрозділів «НІ�

БУЛОН», – говорить дирек�

тор, – ми можемо безпомил�

ково визначати  якість зерна і

щодо вимог вітчизняного

ДСТУ, і щодо вимог міжнарод�

них стандартів країн, які отри�

мують наше зерно.

Попри труднощі, підпри�

ємство повноцінно дбає про

інтереси своїх замовників, та,

водночас, про підтримання

своєї репутації. І результати

вже помітні. Ось уже сім ро�

ків, дякувати Богу, на елевато�

рі не було ані псування, ані

недостачі зерна. І, якщо рані�

ше той же Аграрний фонд до�

сить обережно ставився до

співпраці, щороку ревізуючи

старобільців, то нині повні�

стю довірився рукам лугансь�

ких трударів. Та й усі сусідні

господарства з непорушною

вірністю віддають перевагу

саме ВАТ «Старобільський

елеватор». 
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Олександр ШУЛІКА

Комп’ютерний контроль за станом зерна 

ЛІДЕР Про Старобільський елеватор знає кожен, хто має хоч якийсь
стосунок до зернових. Розрахований на 170 тисяч тонн, цей комплекс –
один із найпотужніших в Україні. Попри поважний вік споруди, робота
вирує тут безупинно на сучасному, комп'ютеризованому обладнанні.

Пекарі 
борються 
за рентабельність
УКРАЇНСЬКІ виробники хлібу
мають намір звернутися до
прем'єр�міністра України Юлії
Тимошенко з проханням про
зустріч з уповноваженими
представниками з метою роз�
робки заходів щодо запобіган�
ня кризовим явищам на ринку
хліба в Україні. Таке рішення
було прийняте на робочому за�
сіданні членів Координаційної
ради Форуму пекарів України
22 січня.  
Зокрема, профспілки і пекарі
наполягають на відміні Поста�
нови Кабіміну №1161 від 19 ве�
ресня 2007 р., якою обласним
державним адміністраціям на�
даються повноваження обме�
жувати рентабельність вироб�
ництва всієї хлібобулочної про�
дукції, у тому числі і з борошна
вищого гатунку. 
Також пекарі готові запропону�
вати низку конкретних заходів,
які допоможуть вирішити пи�
тання ціни на хліб для малоза�
безпечених верств населення.
Як зазначалося, мова йде про
комплексну і довгострокову
програму. 
Нагадаємо, що в ході першого
Форуму пекарів України, що
відбувся 11 грудня 2007 року в
Києві за участі більше 700
представників профспілкових
організацій, галузевих об'єд�
нань і виробників хліба зі всіх
регіонів України, його учасники
заявили: підвищення вартості
сировини і енергоресурсів, з
одного боку, і регулювання міс�
цевими органами цін на хліб, з
іншого, призвели до збитково�
сті виробництва.

Резерв засобів 
захисту рослин
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ України
пропонує Міністерству аграрної
політики в період масового ро�
звитку й поширення шкідливих
організмів створити резерв за�
собів захисту рослин. Відповід�
ний проект урядової постанови
опублікований на офіційному
сайті Мінагрополітики. 
Зокрема, резерв засобів захи�
сту рослин створюється шляхом
закупівлі пестицидів на прове�
дення боротьби з особливо не�
безпечними шкідниками
сільськогосподарських культур,
серед яких західний кукурудзя�
ний жук (діабротик), сарана,
клоп�черепашка, південний сі�
рий довгоносик і мишоподібні
гризуни. 
Резерв ЗЗР може бути створе�
ний у рамках засобів, передба�
чених у державному бюджеті
України на боротьбу зі шкідли�
вими організмами. 
На думку розробників, прий�
няття даного проекту постанови
створить сприятливі умови для
значного збільшення врожаю
сільськогосподарських культур
й якості продукції. 

Велетень зернозберігання
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Як відродити вітчизняний ринок
машинобудування для АПКП
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ОБГОВОРЕННЯ 18 січня у Міністерстві промислової політики України
відбувся круглий стіл, присвячений питанням організації розробки та
впровадження у виробництво нової вітчизняної сільськогосподарської
техніки та обладнання у 2008#10 рр. У виступах учасників йшлося про
можливості вітчизняних підприємств сільгоспмашинобудування, з одного
боку, та вимоги до техніки наших сільгоспвиробників, з іншого. Тези
найцікавіших промов читайте нижче. 

– МИНУВ місяць роботи нового

уряду. Сьогодні ми вперше зібра�

лися в  такому розширеному

складі, щоб обговорити актуальні

питання виробництва, розробки

і постачання сільськогосподарсь�

кої техніки у 2008�2010 роках.

Ми говоримо про короткотермі�

нову перспективу, щоб визначи�

ти для себе першочергові завдан�

ня. Підсумки роботи цього вель�

ми представницького круглого

столу є дуже важливими для фор�

мування пріоритетів діяльності

уряду в галузі АПК. Ми повинні

окреслити основні питання, на

які треба звернути увагу уряду,

керівників підприємств і основ�

них акціонерів.

Ми маємо потужні виробниц�

тва всього спектру сільськогоспо�

дарської техніки. Близько 120

підприємств займається вигото�

вленням сільгосптехніки і облад�

нання. 

На жаль, сьогодні, за нашими

підрахунками, лише третина тех�

ніки і обладнання, яке постачаєть�

ся аграрному сектору держави, �

вітчизняного виробництва. Заку�

півлі імпортної техніки у 2007 році

були на рівні $1 млрд.200 млн.

При тому, що наші підприємства

виробили техніки і обладнання на

суму близько 2 млрд.800 млн. грн.

Хоча наші можливості у 2,5�3 рази

більші, ніж ми сьогодні маємо. 

Ми розуміємо, що є пробле�

ми, в першу чергу, щодо якості

вітчизняної техніки. Але якщо ця

техніка не працюватиме в полі,

якщо технічні рішення не від�

працьовуватимуться в реальних

умовах, тоді питання якості бу�

дуть вирішуватися не так опера�

тивно, як це потрібно сьогодні.

Хотілося б, щоб наша розмова

мала максимально відвертий ха�

рактер. Нам дуже важливо почути

ваші думки щодо основних на�

прямків роботи, які допоможуть

нам забезпечити зростаючий по�

пит вітчизняного аграрного рин�

ку на цю техніку та обладнання. 

Державна програма розвитку

вітчизняного машинобудування

на 2007�2010 роки передбачає не

тільки розробку нової техніки, а

й модернізацію виробництва під�

приємств сільгоспмашинобуду�

вання.

Ми маємо великі традиції ма�

шинобудування для АПК. Сьо�

годні важливо відродити їх та

створити умови для всебічного

розвитку галузі і зробити все, щоб

агровиробники як споживачі були

задоволені тим, що виробляється

на наших підприємствах. 

Володимир НОВИЦЬКИЙ, 

міністр промислової політики України:

– НАШИМ першим проектом

був «БілоцерківМАЗ» – підпри�

ємство, яке випускає ґрунтооб�

робну і кормозбиральну техніку. 

Інвестувати в колишній «Хер�

сонський комбайновий завод»

почали в кінці 2006 року.

У права власності вступили

вже з липня 2007 року, тому для

налагодження виробництва і ви�

ведення його на якісніший і ви�

щий рівень період був невели�

ким. Цього року  ми випустили

100 комбайнів – 90 комбайнів

«Славутич» і 10 комбайнів «Дон�

1500Б» спільно з «Ростсільма�

шем». За цей час провели перего�

вори з віденською компанією

щодо зборки комбайнів, провели

переговори з «Гомсільмашем»,

одним із провідних  виробників

сільгосптехніки, щодо спільної

зборки та кооперації з ними. До

речі, тільки на один Гомельський

завод (а їх у підприємства чоти�

ри) держава виділяє 300 млн. дол.

щорічно. У нас – це 200 млн. грн.

на всі машинобудівні заводи на

три роки. Якщо узяти ту суму,

яку отримує «Херсонський ма�

шинобудівний завод» – 10 млн.

грн., – виходить 177 гривень на

одну людину на три роки, щомі�

сячно. Тобто, держава зараз біль�

ше витрачає на центри зайня�

тості. 

До 2005 року ми не працюва�

ли ані з Мінпромполітики, ані з

Мінагрополітики. В кінці 2005

року ми днювали і ночували з Во�

лодимиром Саченком, щоб на

2006 рік у бюджеті передбачили

гроші на сільгоспмашинобуду�

вання. І вперше в історії України

була прописана рекордно висока

сума – 39,3 млн. грн. Проте не всі

заводи отримали ці гроші. 

Ще в 2002 році був прийнятий

закон про підтримку галузі («Про

стимулювання розвитку вітчизня�

ного машинобудування для агро�

промислового комплексу» – ред.).

Якби хоча б на 50% виконувалося

те, що прописане в ньому, ми б

зараз не обговорювали якість на�

шої техніки і плачевний стан ма�

шинобудівної галузі. 

Не можу не звернути увагу на

роботу «Украгролізингу», з якою

за теперішнього керівництва  ані

«Херсонський машинобудівний»,

ані «БілоцерківМАЗ» у 2008 році

співпрацювати не будуть.

Олександр ОЛІЙНИК, 

голова правління ТОВ «Херсонський машзавод»:

– ХОЧУ зупинитися на таких ос�

новних питаннях.

Перше. Кошти мають бути ви�

ділені державою на розвиток сіль�

госпмашинобудування. В мене є

документ, якій говорить, що 5%

витрачених державних коштів на

здешевлення кредитів на інозем�

ну техніку вистачило б, аби за�

працювали  Дніпропетровський і

Володимир ПЛЮТИНСЬКИЙ, 

почесний президент ЗАТ АПК «Зоря», Рівненська обл.:

Херсонський комбайнові заво�

ди, які б забезпечили державу

сільгосптехнікою і 23 тисячам

працівників дали б роботу.

Друге. Додаткові кошти

можна залучити від зменшен�

ня штату чиновників, яких у

1990 році було 300 тисяч, а від

2005 року – не менше як

1 млн. 200 тис. чоловік

Третє. Поруч Білорусь, ку�

ди я понад 30  років їжджу,

було б непогано перейняти їх

досвід щодо сільгоспмашино�

будування цілком. 

Четверте. Збільшувати ввіз�

не мито на закордонну техніку

недоцільно, бо це остаточно до�

веде сільське господарство до

ручки. Зверніть увагу на корпо�

рацію «Агро�Союз», де все взято

найкраще з усіх країн світу –

там є чому повчитися. Ми та�

кож зможемо робити якісну тех�

ніку. Наші селяни куплять той

комбайн, який буде ефективні�

шій і вигідніший, бо вони сьо�

годні навчилися рахувати гроші.

– НА СВІТОВОМУ ринку ціна

нафти сьогодні вже $100 за барель,

і експерти прогнозують, що до кін�

ця року вона ще збільшиться. Уяв�

ляєте, що в такому випадку чекає

селян? Тому в цивілізованих краї�

нах активно працюють над альтер�

нативними технологіями відтво�

рення енергії. Йдеться про ство�

рення установок для виробництва

біодизелю, біогазу, які б сільгосп�

виробники могли встановлювати

на своїх підприємствах. Наші заво�

ди також здатні виробляти облад�

нання для виробництва біодизелю,

біогазу тощо. Це великий сегмент

ринку, але на нього з боку держави

ніхто не звертає уваги.

Олександ БОРОВИК, голова Всеукраїнського 

союзу сільськогосподарських підприємств:

Всі говорять про гроші, на�

че на них усе зупинилося. Го�

ловне – підхід до справи. Ми

постійно спілкуємося з колега�

ми з Білорусі, Росії, Казахста�

ну, які вказують на високий рі�

вень брацлавського обладнан�

ня для молочної галузі. Вони

готові стояти в черзі за ним, бо

воно сьогодні набагато якісні�

ше і дешевше, ніж їхнє. То да�

вайте поширювати цей досвід.

З іншого боку – найболю�

чіше питання – вітчизняне ви�

робництво комбайнів. Ми і до

сьогодні не спромоглися виго�

товити такого комбайна, який

би задовольняв потреби сіль�

госпвиробників і був конку�

рентоспроможним порівняно з

Кейсом чи Домінатором. Да�

вайте візьмемо якийсь з них за

базову модель, укладемо угоди

і поставимо його на вироб�

ництво.

Болюче питання сервісно�

го обслуговування і забезпе�

чення запасними частинами

вітчизняної техніки. Необхід�

но створити на базі вироб�

ництв сервісні центри і нала�

годити їхню роботу з сіль�

госппідприємствами, як це ро�

блять представники іноземних

компаній, які вдало працюють

на нашому ринку.

СЛОВО МАЄ СПОЖИВАЧ

Тетяна Шелкопляс

Павло Мороз

Артем Житков



АГРОПРОФІ

№ 3�4 [018] 25 січня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 13 АГРОПОЛІТИКА

– ПОЧИНАЮЧИ з 2008 року, лі�

нійка продуктів нашого підприєм�

ства буде серйозно розширена.

Визначено стратегію виробництва

продукції на тривалий період, ін�

вестиції підприємства з 2008 по

2016 рік. Ми провели маркетинго�

ві дослідження разом з нашим

торговим домом, визначили тен�

денції розвитку ринку і потреби

сільгоспвиробників. Отже, нашу

техніку слід вдосконалювати через

збільшення потужності двигуна

для економії ресурсів сільгоспро�

біт. Тому ми плануємо вже навесні

2008 року випустити трактор по�

тужністю 220 кінських сил із трьо�

ма варіаціями двигуна – фірм

Дойц, ЯМЗ і Каммінз. Восени

2008 плануємо поставити випуск

цих тракторів на конвеєр. Також

ведуться перспективні розробки з

випуску трактора потужністю 300�

350 к.с. і 500 к.с. Ця продукція за

нашими планами повинна з'яви�

тися в 2009 році. Сьогодні ведеть�

ся підготовка до виробництва

промислового трактора «ТС�10

Бульдозер», який ми випустимо

цього року за планом в кількості

150 одиниць. Це зовсім нова про�

дукція для нашого підприємства.

Для того, щоб реалізувати ці

плани,  нам потрібні серйозні ін�

вестиції і значні зусилля трудового

колективу. Існує низка проблем,

пов'язаних з інфраструктурою під�

приємства та існуючими техноло�

гіями. Але ми здатні їх виправити

У 2007 році зуміли зберегти трудо�

вий колектив, причому заробітна

плата збільшилася удвічі. 

Перед нами стоїть завдання

глибокої реструктуризації виробни�

чої структури, метою якої буде фор�

мування компактного, гнучкого,

економічно ефективного вироб�

ництва підприємства, що дасть змо�

гу випускати всю гаму сільгосптех�

ніки. На 2008 рік плануємо збіль�

шення обсягів виробництва. Новий

напрям роботи ХТЗ – будівництво

дорожньої техніки, а також підви�

щення якості нашої продукції.

Найближчим часом для адмі�

ністрації області, для уряду підго�

туємо відповідні проекти доку�

ментів щодо стратегії розвитку

підприємства, інвестиційних пла�

нів розвитку. А також договори, у

тому числі й соціального партнер�

ства, з адміністрацією області, які

допомогли б запровадити наші ін�

вестиційні проекти і наші плани

ефективно і в заплановані строки.

Сергій СЕРЕБРЯКОВ,  генеральний директор ВАТ «ХТЗ»:

– ВИСОКОПРОДУКТИВНЕ

сільське господарство будується

на високих агротехнологіях. За 10

років інновації, які прийшли в

сільгоспмашинобудування країн

Євросоюзу, дали їм змогу наро�

стити виробництво на одного

працюючого від 13 тисяч євро до

26. Ми, на жаль, суттєво від�

стаємо, адже 80% наших засобів

виробництва пройшли свій амор�

тизаційний строк, відсоток забез�

печення сільгосптехнікою дуже

низький. Одним із шляхів вирі�

шення цієї проблеми є лізинг.

Хочу озвучити позицію міністер�

ства аграрної політики стосовно

НАК «Украгролізинг». Цю струк�

туру було створено для переосна�

щення парку сільгоспмашин та

обладнання. Сума коштів, яка то�

рік пройшла за цією програмою

досить незначна порівняно із єм�

ністю ринку. Це по�перше. І, по�

друге, на сьогодні 11 вітчизняних

заводів відмовляються співпра�

цювати з «Украгролізингом», що

ненормально. Тому міністерство

ініціює перебрання на себе кор�

поративних прав щодо НАК. 

Наші пропозиції задля покра�

щення ситуації у сільгоспмаши�

нобудуванні та сільському госпо�

дарстві такі. Перша. Створити

спільну комісію, яка б не допу�

скала в Україну непотрібні техно�

логії. Наприклад, французи про�

тягом трьох років підтримують на

70% здешевлення технологій, але

тільки найпередовіших у світі.

Хочу процитувати Хорішка з

«Агро�Союзу», який нещодавно

сказав про необхідність запрова�

дження технологічного диктату.

Тобто підтримку з боку держави

високотехнологічних виробництв

і оснащення. Виробник може ви�

готовляти й реалізовувати іншу

продукцію, але – на свій розсуд.

Друге. Зміна кліматичних

умов серйозно впливає на веден�

ня сільськогосподарського ви�

робництва. Зокрема протистоян�

ня посусі можливе завдяки зро�

шенню, потребу у якому відчува�

ють принаймні вісім областей Ук�

раїни. Тому нам необхідно реані�

мувати роботу заводу «Фрегат».

Третє. В ринкових умовах ви�

робництво конкурентоспромож�

ної сільгосптехніки можливе на

основі створення потужних кор�

порацій з відповідними префе�

ренціями, підтримкою з боку

держави. Якщо ми не збільшимо

у 2�3 рази продуктивність вітчиз�

няних сільськогосподарських ма�

шин, то зниження собівартості

продукції сільгоспвиробникам не

домогтися.

Особливої уваги потребують

програми з виробництва техніки

і обладнання для тваринницької

галузі. Відновлення тваринниц�

тва забезпечить і харчування лю�

дей, і відтворення родючості

ґрунтів, і нормальне функціону�

вання галузі АПК.

Олександр ШЕВЧЕНКО, 

заступник міністра аграрної політики України:

– ХТОСЬ хвалить нашу техніку,

хтось – ні. А я думаю: щоб я ро�

бив, якби не їздив по задвірках

Америки, Німеччини, Франції і не

збирав те, що відпрацювало по 15�

20 років. За 15 років, відколи я ке�

рую в цьому господарстві  з 16 тис.

га землі, на оновлення техніки ви�

тратили 106 млн. грн., на нашу

вітчизняну техніку – менше 10

млн. Бо маю гіркий досвід.

У 1993 році купив останні два

трактори Т�150. Не найгірший

трактор. Проте за стільки років не

можуть довести його до ладу. Біль�

ше тракторів в Україні я не купував. 

У 1996 році на Шепетівському

заводі культиваторів купив чотири

культиватори, буквально випро�

шував їх у директора. Сьогодні,

якщо у когось є бажання, можу їх

подарувати – для музею, абощо.

Ми ними не працювали, вони і

досі стоять та іржавіють.

У 1999 році припинив купува�

ти лемеші, бо за 8 років незалеж�

ності у нас так і не навчилися їх

робити.  

У 2003 році зробив спробу

купити трактор «ПМЗ». Більше

року той трактор робили, так і

не зробили.

У тому ж році купив сівалку

«Тодак». Хороша сівалка – не�

має питань. Але у нашому ра�

йоні ще дві такі – і всі три «ви�

ють». В мене чудовий тракто�

рист Степан два роки на ній

проробив – оглух. І каже, що

більше за неї не сяде. І нікого

не посадиш.   

2004 рік – взяв у лізинг 4

комбайни «Дніпро�350», які

збиралися в Павлограді. Але

жатки до них робили Бер�

дянськ і Херсон. Донині ті жат�

ки проклинають механізатори.  

2006 рік – купляю чотири

штуки МВД�900 – не витрима�

ли й двох років. 

Купив сівалки СЗ�5,4 «Чер�

воної зірки». Не маю особли�

вих претензій, але зварювальні

роботи – їх слабке місце. 

В минулому році купив бо�

рону БДВП�6,3 – хвалили, що

це найліпша дискова борона в

Україні. Так нею ніхто і не

працював.  

Висновки – багато випу�

скається такої техніки, яка про�

сто не відповідає технологіям. 

Багато говорили про ком�

пенсації. Але де вони? Або в бю�

джети не виділяють, або вона не

доходить. В 2006 році закупив

техніки на 1,5 мільйона, а на ра�

йон прийшло 40 тисяч. І не

може їх район поділити.   

Василь ПЕТРИНЮК, 

голова ТОВ «Старт», Хмельницька обл.:

Микола ВАСИЛЬЧЕНКО, 

голова ТОВ «Маяк», Черкаська обл.:

– У 1995 РОЦІ для нашого госпо�

дарства постало питання: на чому

ж зупинитися – на імпортній чи

вітчизняній техніці. Купив нашу

сівалку. І так сталося, що відразу

після придбання поїхав у відря�

дження. Приїжджаю за тиждень,

стою біля тієї ж(!) сівалки і питаю,

де ж новий агрегат. Мені кажуть –

та це ж він – новий. Виявляється,

вона два рази на день «намагалася

дійти» до поля – в неї по дорозі

щось ламалося. Лагодили або на

ходу, або тягли назад. Відтоді за�

рікся: або я буду щось робити,

або не буду керувати. Тоді ж ку�

пили нову іноземну сівалку. І

на сьогодні 80% техніки в гос�

подарстві – імпортна. 

І зараз ані я, ані інші госпо�

дарники, якщо матимемо гро�

ші на іноземний аналог, – не

купимо нашу техніку.

Це не стосується усієї віт�

чизняної техніки. Якщо б наші

виробники сільгосптехніки

виробляли таку ж за якістю

продукцію, як, наприклад,

«Брацлав»…. Адже тоді можна

буде повторити слова прези�

дента Білорусі Олекандра Лука�

шенка: «Наш комбайн може

зупинитися в полі тільки через

неорганізованість роботи, а не

з технічних причин». І в разі,

якщо повністю підпишемося

під цими словами стосовно віт�

чизняної техніки, постане пи�

тання про закриття свого ринку

для іноземної. 

І дуже добре, що започатко�

вані такі зустрічі, адже сіль�

госпвиробники будуть знати, до

кого звертатися, хто займається

цими проблемами у державі. 

СЛОВО МАЄ СПОЖИВАЧ
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– ЗАВОД «Червона зірка» є од�

ним із найстаріших підприємств

з виробництва сільгоспмашин.

Заснований 1874 року англійця�

ми – братами Робертом и Тома�

сом Ельворті.

Підприємство спеціалізуєть�

ся на виробництві сівалок для

зернових і просапних культур,

культиваторів для суцільного і

міжрядного обробітку ґрунту,

навантажувачів�стогометів і

жаток. 

Ми сьогодні змінили ставлен�

ня до якості. Добре знаємо стару

формулу: якість – це матеріал,

конструкція і технологія. Сьогод�

ні акценти інші – це конструкція,

технологія і сервіс – те, що пот�

рібне нашим споживачам. Задля

цього постійно триває переосна�

щення, розширення дилерської і

сервісної мережі. Наразі маємо 48

сервісних центрів в Україні, Росії,

Казахстані і Білорусі. Тут, до речі,

треба сказати, що експорт стано�

вить 64%.

За основу у створенні нової

сільськогосподарської техніки

взято універсальність моделей і

енергозберігаючі технології з ви�

користанням новітніх комп'ю�

терних систем. Над вдосконален�

ням і розробкою техніки прац�

юють 27 штатних спеціалістів

конструкторського бюро. 

Минулого року ми освоїли

17 млн. грн. власних коштів на

переоснащення. 

Налагоджуємо контакти з іно�

земними виробниками. У нас є

контракт про спільне виробниц�

тво з фірмою «Lemken». Виро�

бляємо разом пневматичні сівал�

ки Солітер 8, 9, 12. Крім того, для

виготовлення посівних комплек�

сів підписано контракт з канадсь�

кою фірмою «Burgo».

Олександр САІНСУС, 

генеральний директор ВАТ «Червона зірка»:

– 2007�й для нашого підприєм�

ства є роком поетапного виходу із

системної кризи за рахунок влас�

них сил. Однак виробництво

тракторної техніки порівняно з

2006 роком становило 135% – у

2007 році ми виробили 1034 трак�

тори. Обсяг продажів зріс на

136% – продано близько тисячі

тракторів. Досягнуто поліпшення

якісних показників: знижено рі�

вень відмов у експлуатації з 2,5%

до 1,5%, при цьому практично

виключені відмови важких груп

складності. Розроблено і поста�

влено на виробництво дві вдоско�

налені моделі тракторів – 8244.2

і 8240.2 – потужністю 80 к.с. із

передніми мостами балочного і

арочного типів. Проводились ро�

боти з оптимізації виробництва і

технічних процесів – виведення

застарілого обладнання. Основна

проблема усього вітчизняного

тракторного виробництва – низь�

ка якість та моральна застарілість

конструкції самих тракторів, які

випускаються вже понад 30 років,

та обладнання для їх виробниц�

тва, рівень зношеності якого ста�

новить понад 80%.

Потужності «Південмашу»

розраховані на 60 тисяч оди�

ниць, сьогодні випускаємо тися�

чу. Значні енергетичні витрати

призводять до збільшення собі�

вартості. Система управління,

сервісу, збуту, маркетингу, гаран�

тійного, післягарантійного об�

слуговування нашого підприєм�

ства вимагають реформування та

приведення до норм ринкової

економіки. Неефективно пра�

цюють державні програми – лі�

зингового фонду та часткової

компенсації, які мали б забезпе�

чити сільгоспвиробників вітчиз�

няною технікою. 

Ми розглядаємо такі напрям�

ки подолання окреслених про�

блем:

– підвищення технічного рів�

ня базових моделей тракторів

ПМЗ за рахунок вдосконалення

муфти зчеплення із збільшенням

ресурсу і надійності ведучих ди�

сків і накладок зчеплення; 

– вдосконалення кабіни, пі�

двищення її комфортабельності

та кермової колонки; 

– поліпшення інтер'єру на

екстер'єру трактора з викори�

станням полімерних матеріалів; 

– збільшення виробництва та

реалізації  до 3000 тракторів

за рік; 

– створення нового модель�

ного ряду тракторів на базі ос�

новних вузлів: передній ведучій

міст, трансмісія – власного ви�

робництва, двигун – іноземний.

На першому етапі – від 60 до

100 к.с  і другий етап – від 250 до

300 к.с. 

Реалізувати зазначене можли�

ва лише за умов інвестицій на пе�

реоснащення виробництва та

конструкторських розробок.

Необхідне бюджетне дотування

виробництва ДП «ПМЗ» ім. Ма�

карова на 2008�2010 роки у роз�

мірі, не меншому 150 млн. грн. і

10 млн. грн. на виконання кон�

структорських розробок. Проте

це не означає, що завод не буде

вкладати у розвиток тракторного

виробництва власні кошти. Нам

важливо знати, що держава нас

підтримує і розуміє. 

Щоб захистити вітчизняного

виробника, пропонуємо на дер�

жавному рівні проводити такі за�

ходи:

– ввести мито на ввезення до

України іноземної с/г техніки та

обов'язкову її сертифікацію на

території держави – це дасть до�

даткові кошти до бюджету, що є

загальноприйнятою практикою в

світі; 

– вносити до переліку поста�

чальників с/г техніки, яка заку�

повується на умовах компенсації

її вартості за рахунок державних

коштів лише підприємства, які

виготовляють складну вітчизня�

ну техніку. При цьому розподіля�

ти кошти фіксовано – за група�

ми техніки – трактори, комбай�

ни, інша техніка; 

– здійснювати відшкодуван�

ня відсотків за користування кре�

дитами на придбання с/г техніки

лише за умов закупівлі вітчизня�

ної техніки; 

– також спрямовувати кошти

державного лізингу на придбання

вітчизняної техніки: у 2004 р. за

програмою лізингу на ПМЗ було

придбано 300 тракторів, у 2006�

2007 рр. – жодного. При тому, що

на лізингові програми витрачено

243 млн. грн. державних коштів,

а лише 42,8 млн. грн. потрапило

на українські підприємства сіль�

госпмашинобудування.

Хочемо висловити сподіван�

ня на більш дієву підтримку дер�

жави.

Олександр КРИВОКОНЬ, заступник генерального

директора ДП «Південний машинобудівний завод»:

Як відродити вітчизняний ринок 
машинобудування для АПК

СЛОВО МАЄ СПОЖИВАЧ

– ЧОМУ на нинішньому етапі та�

кий стан сільгоспмашинобуду�

вання? Бо немає стабільності в

керівництві, немає політичної

волі в державі та істинної зацікав�

леності підприємств. І відпові�

дальності цих підприємств за ви�

готовлену техніку.

Ніхто не думає про те, що 32

мільйона гектарів ріллі треба в

країні обробляти. І не просто об�

робляти, я робити це якісною

технікою.

Я працював міністром, а те�

пер генеральним директором під�

приємства. То тепер мені важче

працювати. Я маю приймати са�

Юрій КАРАСИК, 

президент АФ ЗАТ ПЗ «Агро�Регіон», Київська обл.:

мостійно рішення для укла�

дання договорів.

Ми починали працювати з

200 га, потім було 2 тис. га. За�

раз ми збільшуємо землі до 13�

14 тис. га, в майбутньому пла�

нуємо довести обсяг площ до

50 тис. га.

Господарство починається

зі створення матеріально�тех�

нічної бази, тобто закупівлі

техніки. У минулому році ми 5

млн. грн. витратили тільки на

запчастини. Тому плануємо

разом з інвесторами в поточ�

ному році 40 млн. грн. вкласти

в сільгосптехніку, з яких 600

тисяч – на зчіпки культива�

торні і борони українського

виробництва. 

Пішов я в АМАКО. Поди�

віться, яка в нього інформація.

Навіть я слухав Скоцика 3,5

години, відкривши рота. Так

мені розказали, показали та�

кий рівень обслуговування, що

переконали: купую я у них.

Якщо хочеш побачити щось

нове – приїжджай в «Агро�

Союз». 

Комплексний підхід, якість

і сервісне обслуговування ма�

ють стати основою для про�

сування нашої сільськогоспо�

дарської техніки.

– БЕЗСУМНІВНО – українська

техніка заслуговує на увагу. Про�

те, коли постало питання енер�

гетичних ресурсів, ми придбали

іноземну. Ми побачили, що це –

шлях у майбутнє. Але найголов�

ніше – ми побачили радість лю�

дей, які працюють на цій техні�

ці. Якщо це комбайн, то це ла�

бораторія, якщо трактор, то з

GPS.  

Я дивлюся на нинішній бю�

джет – це добре, що додали міль�

ярд на інфраструктуру на селі, але

Віра НАЙДЬОНОВА, 

директор ДП ДГ «Асканійське», Херсонська обл.

на це село ніхто ніколи не пої�

де, доки там буде працювати

стара техніка.

Адже якість не та. Я розу�

мію, що купувати іноземне –

це підтримувати не свого ви�

робника. Але ще не доїхав наш

комбайн до поля – обірвалися

сходи. Причепили жатку – не

виїхали ще з майстерні – обір�

валася. Двигун гріється, соло�

ма розсипається, комфорту

для комбайнера немає, гідра�

вліка тече. 

І випрацьовує наш ком�

байн лише 400 мотогодин. Це

при тому, що тринадцятиріч�

ний Джон Дір напрацьовує

3500 мотогодин. Навіть росій�

ський «Дон» – півтори тися�

чі. І це не можна списати на

кадри – на комбайнах у нас

працюють люди з вищою або

середньою спеціальною осві�

тою, які знаються і на Джон

Дірах, і на Кейсах. 

І, повертаючись до бюд�

жетної підтримки, – чи не

краще кошти, які йдуть на зде�

шевлення кредитів, віддати на

вітчизняне машинобудування?

Бо з нуля чуда не зробиш.
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– МИ Є РОЗРОБНИКОМ, ви�

робником і в подальшому супро�

воджуємо свою техніку і облад�

нання безпосередньо у сіль�

госпвиробника. Це, в першу чер�

гу, обладнання для виробництва

молока, доїльні зали. 

Нині «Брацлав» має потужну

матеріально�технічну базу і ква�

ліфікований штат спеціалістів.

Для прикладу, виробничі площі

підприємства становлять 8200 м2,

Микола МИХАЙЛЕНКО, 

голова правління ВАТ «Брацлав»:

на підприємстві працює 480 осіб. Сьогодні наши�

ми доїльними залами користуються майже всі

області України. 

Підприємство щорічно збільшує виробництво.

За останні сім років ми збільшили його в 10 разів.

У 2008 році ми маємо замовлення, виконавши

які, збільшимо виробництво вдвічі. Це і експорт�

ні, і внутрішні замовлення. В минулому році че�

рез проблеми з поверненням ПДВ ми були виму�

шені скоротити експорт. На території держав, з

якими ми торгуємо, створили спільні підприєм�

ства, щоб увійти під їх державні програми. 

Проте, існують певні проблеми і труднощі.

Якщо, наприклад, беремо 5 мільйонів, то мільйон

треба віддати за користування кредитом. Тобто фак�

тично виходить, що ми працюємо на банки. 

Сьогодні хтось має просувати державницькі

програми щодо машинобудування. Чотирнадцяти

чоловік, які сьогодні працюють в департаменті

сільгоспмашинобудування Мінпромполітики дуже

замало. То чому не зробити так, як було колись:

заступник міністра дорівнює директору департа�

менту в цій галузі. Це має також підняти статус на�

шої галузі. Нині ж, на жаль, ані в Мінпромполі�

тики, ані в Мінагрополітики немає спеціаліста з

тваринницького машинобудування.

– ДЯКУЮ, що зібрали разом се�

лян і машинобудівників. Ми не

грошей просити приїхали сюди,

бо вижили до цих пір машинобу�

дівні заводи без належних дотацій. 

Але для того, щоб від корови

отримати молоко, її треба нагоду�

вати. І коли порівнюємо молоко

від української корови, якій да�

ють солому несічену, і від бель�

гійської – якій дають усі можливі

добавки – бачимо різницю. Точ�

но так і машинобудування. Для

Наталія МОРВАНЮК, заступник 

директора ВАТ «Вібросепаратор»:

того, щоб воно дало вам такі машини, як Джон Дір,

не додушуйте його. Ви говорите, що краще купити

імпортну техніку, не треба вводити ввізне мито, тре�

ба дати на неї 30% відшкодування. Але ж коли ви

підете на пенсію – Джон Дір нам пенсію заплатить?!

А ми працюємо, відраховуємо податки до бюджету.

Відмовитися від вітчизняної техніки, усе одно, що

піти до молодиці, а свою жінку викинути на сміт�

ник. Не дивлячись, що ви з нею прожили тридцять

чи сорок років?! 

Нам від влади потрібна державна технічна полі�

тика відносно сільського машинобудування. Крім

того, говорили тут про держстандарти – де вони є?

Дивіться, скільки у нас сателітів біля кожного заво�

ду. Дехто виробляє якісну техніку, решта – прикри�

вається цими заводами. Обов'язковим є 30% від�

шкодування, але кого туди включати?

І, мабуть, треба проводити такі круглі столи раз

на квартал або півроку. 

Якщо нині є заводи, які витримали, то це ви�

ключно через те, що в них сильний лідер. Напри�

клад, у нас у минулому році було 180 перевірок. А

візьміть вартість енергоносіїв, металу... Тож не див�

но, що техніка в нас не завжди така, як вам би хоті�

лося. Але, дякувати Богу, що вона взагалі є. Бо

скільки в областях існує господарств, які допоки

можуть собі дозволити тільки вітчизняну. Якою б

вона не була.

У даний час у машинобу�
дуванні для агропроми�
слового комплексу Украї�
ни функціонує 120 спеціа�
лізованих підприємств і
організацій. Майже 70 ти�
сяч робітників виготовля�
ють понад 2,6 тисяч машин
із 3 тисяч найменувань для
виконання технологічних
процесів в агропромисло�
вому виробництві. 
Потужності машинобудів�
них підприємств для АПК
дозволяють їм виготовити
продукції на 7,5 млрд. грн.

і повністю забезпечити тех�
нологічну потребу аграріїв
у засобах механізації.
У 2008 році, згідно з Про�
грамою виготовлення тех�
ніки і обладнання для АПК
підприємствами сфери
впливу Держсільгоспмашу,
передбачається виготови�
ти продукції на 3,1 млрд.
гривень, що на 10% біль�
ше, ніж у 2007 році.
Очікується, що буде вигото�
влено 9000 тракторів, 265
зернозбиральних комбай�
нів «Славутич»; 8665 сіва�

лок, понад 14 тис. ґрунто�
обробних знарядь, машини
для внесення добрив та за�
хисту рослин; технічні засо�
би для тваринництва, пта�
хівництва та інша техніка.
На експорт торік реалізова�
но продукції українського
сільгоспмашинобудування
на 1,2 млрд. грн. За межа�
ми України діють, створені
за останні два роки, 12
представництв вітчизняних
підприємств, які займають�
ся просуванням нашої тех�
ніки на зовнішні ринки.

ДОВІДКОВО
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ЦІНИ в переробній промислово�

сті зросли на 2,2%. Найбільше (на

7,9% та 4,4%) подорожчала про�

дукція у виробництві коксу, про�

дуктів нафтоперероблення та хі�

мічному виробництві. 

На 2,1% підвищилися ціни у
виробництві харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів.

При цьому ціни у виробництві

олії та тваринних жирів зросли на

3,6%, молочних продуктів та мо�

розива – на 3,4%, м'яса та м'яс�

них продуктів – на 1,9%, хліба та

хлібобулочних виробів – на 1,8%,

цукру – на 1,5%.

У виробництві та розподілен�

ні електроенергії, газу та води

ціни зросли на 9,1%, при цьому

тарифи на електроенергію зросли

на 12,8%, теплоенергію – зали�

шилися без змін.

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 грудні
2007 року становили 102,1% і 103,2%, за рік
в цілому – 116,6% і 123,3% відповідно.

За матеріалами Держкомстату України

Експрес#випуск від 4 січня 2008 р.

Індекси цін 
на товари і послуги 
в Україні в грудні 2007

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %

Товари та послуги
Грудень 2007 до

Грудень 2006 
до грудня 2005листопада

2007
грудня 
2006

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 102,1 116,6 111,6

Продукти харчування та
безалкогольні напої 102,9 123,7 103,2

Продукти харчування загалом 103,0 124,7 102,8
Хліб та хлібопродукти 101,9 119,5 113,7

Хліб 102,3 118,0 116,7
Макаронні вироби 101,6 119,5 106,2
Борошно 101,9 136,9 112,5

М'ясо та м'ясопродукти 101,6 113,9 98,0
Риба та рибопродукти 100,4 109,3 102,3
Молоко 104,7 144,7 107,3
Сир і м'який сир (творог) 104,8 139,8 103,7
Яйця 108,8 154,4 98,4
Масло 102,6 142,6 107,8
Олія 100,8 170,4 97,4
Фрукти 107,0 160,3 139,9
Овочі, в тому числі картопля 108,8 135,4 91,5
Цукор 101,0 101,2 98,3
Безалкогольні напої 101,6 111,0 106,6
Алкогольні напої, 
тютюнові вироби 100,7 109,5 105,5

Одяг і взуття 100,3 101,9 102,5
Одяг 100,3 101,8 102,1
Взуття 100,2 102,0 102,7

Житло, вода, електроенергія, газ
та інші види палива 101,4 112,3 166,5

Плата за власне житло
(квартирна плата) 100,6 123,1 149,2

Утримання та ремонт житла 100,3 111,0 111,5
Каналізація 102,9 118,3 162,0
Вода 103,5 117,8 150,0
Електроенергія 100,0 100,0 156,1
Природний газ 100,0 100,0 180,6
Гаряча вода, опалення 102,2 115,1 214,6

Предмети домашнього вжитку,
побутова техніка та поточне
утримання житла

100,4 102,9 102,5

Охорона здоров’я 101,5 113,2 107,3
Медичні товари та обладнання 101,2 110,0 102,0
Амбулаторні послуги 102,3 116,6 112,6

Транспорт 102,5 114,1 110,4
Пальне і мастила 103,8 136,2 102,9
Транспортні послуги: 103,1 110,3 112,1

Пасажирський залізничний
транспорт 100,0 115,9 142,1

Пасажирський автодорожній
транспорт 103,6 109,5 108,0

Зв’язок 99,9 97,2 121,0
Відпочинок і культура 100,8 104,7 103,7
Освіта 100,2 115,8 115,8
Ресторани та готелі 101,6 116,5 114,8
Різні товари та послуги 102,0 111,4 106,8
Продовольчі товари 102,8 122,9 103,5

Непродовольчі товари 101,0 106,0 102,5

Послуги 101,2 112,0 149,4

Товари та послуги
Грудень 2007 до

Грудень 2006 
до грудня 2005листопада

2007
грудня 
2006

ПРОМИСЛОВІСТЬ 103,2 123,3 114,1

Переробна промисловість 102,2 123,4 111,5
Виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів 102,1 124,8 107,4

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 101,9 119,0 95,2

Виробництво молочних
продуктів та морозива 103,4 146,7 106,6

Виробництво хліба та
хлібобулочних виробів 101,8 118,1 116,2

Виробництво цукру 101,5 95,2 106,2
Виробництво напоїв 100,5 114,0 109,7

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у

грудні ціни на продукти харчу�
вання зросли на 3,0%. Найбільше

підвищилися ціни на яйця, овочі

(відповідно на 8,8%) та фрукти

(на 7,0%). На 4,8�2,2%  стали до�

рожчими сири, молоко та молоч�

ні продукти, масло, маргарин,  на

1,9�1,6% – хліб та хлібопродукти,

м'ясо та м'ясопродукти.

Ціни (тарифи) на житло, воду,

електроенергію, газ та інші види

палива зросли на 1,4%, у тому чи�

слі на 3,5�2,5% підвищилася пла�

та за воду, каналізацію, опалення.

Зростання цін на транспорт в

цілому на 2,5% відбулося, насам�

перед, за рахунок подорожчання

паливно�мастильних матеріалів

(на 3,8%) та вартості проїзду в

пасажирському автодорожньому

транспорті  (на 3,6%). 

Крім того, на 1,6�0,8% стали

дорожчими послуги ресторанів та

готелів, охорони здоров'я, відпо�

чинку і культури.

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2006#07 рр. (до попереднього місяця)

Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2007 р. (до попереднього місяця)  

Експорт 
соняшникової олії: 
так чи ні
– ВВЕДЕННЯ режиму квотуван�
ня й ліцензування експорту со�
няшникової олії* може призве�
сти до значного скорочення ви�
робництва олії й втрати зовніш�
ніх ринків збуту, тому що 55%
нерафінованої соняшникової
олії з України постачається до
країн ЄС й 40% рафінованої
фасованої олії – до Російської
Федерації», – заявив генераль�
ний директор асоціації «Укро�
ліяпром» Степан Капшук.
Почнеться масовий вивіз насін�
ня соняшнику, який не зупи�
нить ні експортне мито на ньо�
го, ні встановлення індикатив�
ної ціни. 
Соняшник буде вивезено про�
тягом двох місяців, і олієжирові
підприємства України зупи�
няться. Це призведе до дестабі�
лізації ситуації на внутрішньому
ринку, ажіотажного попиту на
олію й підвищення ціни у роз�
дрібній торгівлі.
Якщо квотування експорту вво�
дити, то не раніше квітня. При
цьому, дія режиму квотування
має бути обмежена двома мі�
сяцями, а загальний обсяг мі�
сячної квоти не повинен пере�
вищувати 180 тис. тонн. 
Одночасно слід заборонити ек�
спорт із України насіння соняш�
нику. Це дасть змогу підприєм�
ствам доробити в холодну пору
року, особливо невеликим, які
розташовані в сільській місце�
вості, й використати спалюван�
ня лушпайки для забезпечення
теплом соціальної сфери. 
За даними «Укроліяпром», за
перші 4 місяці поточного МР із
України експортовано 570 тис.
тонн соняшникової олії, що на
10,5% перевищує показник
аналогічного періоду попе�
реднього сезону. 
Загальний обсяг виробництва
нерафінованої соняшникової
олії в Україні з початку поточ�
ного МР оцінюється асоціацією
на рівні 759,2 тис. тонн.

*Мінагрополітіки України підготувало
проект постанови Кабміну, що пропонує
ввести з 15.02.2008г. до кінця 2007/08 МР
(серпень)квоти на експорт сирої
соняшникової олії у розмірі 360 тыс.т.

Триває 
експорт ріпаку
ЗА ОФІЦІЙНИМИ митними да�
ними, у грудні з України було
вивезено всього 22 тис. тонн
насіння ріпаку, що є наймен�
шим показником місячного ек�
спорту за всі попередні місяці
поточного сезону. Основними
покупцями в грудні були Фран�
ція та Португалія. 
У цілому за період липень�гру�
день 2007/08 МР (для ріпаку)
з України було експортовано
880 тис. тонн насіння, що май�
же в 2 рази перевищує обсяг,
експортований за відповідний
період 2006/07 МР, і в 1,8 рази
більше сумарного експорту за
весь попередній сезон.
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524(2006 2007 DDU 20,00 2556,58 506,25
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 68,00 1767,50 350,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 68,00 1944,25 385,00
Кримська аграрна біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2007 EXW 160,00 1150,00 227,72 958,33 189,77
*Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2007 DAF 135,70 2676,50 530,00
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Просо 1 клас ГОСТ 22983(88 2007 CPT 1009,00 1767,50 350,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 2007 CPT 2,90 5555,00 1100,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 2007 FOB 123,58 13600,59 2693,19
*Насіння соняшнику 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 DAF 20,00 3838,00 760,00
*Насіння соняшнику 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 FOB 2,00 3838,00 760,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2007 FOB 197852,25 1641,25 325,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2007 DAF 63,85 1919,00 380,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2007 DAF 540,00 2424,00 480,00
*Сорго ГОСТ 8759(92 2007 FAS 2600,00 1186,75 235,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Просо 1 клас ГОСТ 22983(88 2007 CPT 1605,00 1583,43 313,55
*Насіння соняшнику 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 FCA 20,00 3812,75 755,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2007 CPT 250,00 2247,25 445,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2007 EXW 21,35 1100,00 217,82 916,67 181,52
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2007 EXW 177,31 1240,00 245,54 1033,33 204,62
*Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002(69 2007 DAF 14,00 1984,65 393,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572(60 2007 FCA 84,00 3145,00 622,77
*Крупа ячна ГОСТ 5784(60 2007 DAF 14,00 1782,65 353,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Соя ГОСТ 17109(88 2007 CPT 500,00 2323,00 460,00
*Олія ріпакова ГОСТ 8988(77 2008 FCA 250,00 6297,35 1247,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2007 DAF 67,85 3030,00 600,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 2008 CPT 6000,00 8504,30 1684,02
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Соя ГОСТ 17109(88 2007 FOB 1700,00 2444,20 484,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Соя ГОСТ 17109(88 2007 CPT 1920,00 2676,50 530,00

Форвард

Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Соя ГОСТ 17109(88 29.02.2008 DAF 1900,00 2474,50 490,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 30.04.2008 CPT 2795,17 1717,00 340,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.04.2008 CPT 2000,00 1590,75 315,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.08.2008 FOB 27000,00 1515,00 300,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 30.04.2008 CPT 613,58 1237,25 245,00
*Соя ГОСТ 17109(88 15.03.2008 DAF 1200,00 2139,52 423,67
*Соя ГОСТ 17109(88 15.03.2008 FOB 3000,00 2045,25 405,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 29.02.2008 FCA 44,00 21210,00 4200,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 31.05.2008 FCA 120,00 21210,00 4200,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 30.04.2008 DAF 7000,00 1025,15 203,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 30.03.2008 DAF 1100,00 1313,00 260,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 17.02.2008 DAF 500,00 1338,25 265,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 16.02.2008 DAF 250,00 1338,25 265,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 15.03.2008 DAF 7000,00 959,50 190,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 29.02.2008 DAF 662,20 5800,07 1148,53

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробI
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 УкраїниЗа даними ФАО, 2007 р. Підготував Артем Житков

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 18 по 24 січня 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 18 по 24 січня 2008 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2007 EXW 160,00 1150,00 1150,00 1150,00 227,72
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2007 EXW 21,35 1100,00 1100,00 1100,00 217,82
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2007 EXW 177,31 1240,00 1240,00 1240,00 245,54

Експортнi контракти*: СПОТ

Гречка 3 клас ДСТУ 4524(2006 2007 DDU 20,00 2556,58 2556,58 2556,58 506,25
Просо 1 клас ГОСТ 22983(88 2007 CPT 2614,00 1540,25 1654,48 1767,50 327,62
Сорго ГОСТ 8759(92 2007 FAS 2600,00 1186,75 1186,75 1186,75 235,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2007 FOB 197852,25 1641,25 1641,25 1641,25 325,00
Соя ГОСТ 17109(88 2007 CPT 2420,00 2323,00 2603,46 2676,50 515,54
Соя ГОСТ 17109(88 2007 FOB 1700,00 2444,20 2444,20 2444,20 484,00
Насіння соняшнику 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 FCA 20,00 3812,75 3812,75 3812,75 755,00
Насіння соняшнику 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 DAF 20,00 3838,00 3838,00 3838,00 760,00
Насіння соняшнику 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 FOB 2,00 3838,00 3838,00 3838,00 760,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2007 CPT 250,00 2247,25 2247,25 2247,25 445,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2007 DAF 540,00 2424,00 2424,00 2424,00 480,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 2007 CPT 2,90 5555,00 5555,00 5555,00 1100,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 2007 FOB 123,58 11110,00 13600,59 14140,00 2693,19
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 68,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 68,00 1944,25 1944,25 1944,25 385,00
Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2007 DAF 267,40 1919,00 2585,32 3030,00 511,94
Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002(69 2007 DAF 14,00 1984,65 1984,65 1984,65 393,00
Крупа пшоно ГОСТ 572(60 2007 FCA 84,00 3145,00 3145,00 3145,00 622,77
Крупа ячна ГОСТ 5784(60 2007 DAF 14,00 1782,65 1782,65 1782,65 353,00
Олія ріпакова ГОСТ 8988(77 2008 FCA 250,00 6297,35 6297,35 6297,35 1247,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 2008 CPT 6000,00 8504,30 8504,30 8504,30 1684,02

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 30.04.2008 CPT 2795,17 1717,00 1717,00 1717,00 340,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.04.2008 CPT 2000,00 1590,75 1590,75 1590,75 315,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.08.2008 FOB 27000,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 30.04.2008 CPT 613,58 1237,25 1237,25 1237,25 245,00
Соя ГОСТ 17109(88 29.02.2008 DAF 1900,00 2474,50 2474,50 2474,50 490,00
Соя ГОСТ 17109(88 15.03.2008 DAF 1200,00 2136,15 2139,52 2141,20 423,67
Соя ГОСТ 17109(88 15.03.2008 FOB 3000,00 2045,25 2045,25 2045,25 405,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 29.02.2008 FCA 44,00 21210,00 21210,00 21210,00 4200,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 31.05.2008 FCA 120,00 21210,00 21210,00 21210,00 4200,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 16.02.2008 DAF 250,00 1338,25 1338,25 1338,25 265,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 17.02.2008 DAF 500,00 1338,25 1338,25 1338,25 265,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 15.03.2008 DAF 7000,00 959,50 959,50 959,50 190,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 30.03.2008 DAF 1100,00 1313,00 1313,00 1313,00 260,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 30.04.2008 DAF 7000,00 1025,15 1025,15 1025,15 203,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 29.02.2008 DAF 662,20 5257,05 5800,07 7474,00 1148,53

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробI
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

ФАО дослідило 
світовий ринок м'яса у 2007 р.
Яловичина. За попередніми висновками

Продовольчої й сільськогосподарської

організації ООН (ФАО) світове виробниц�

тво яловичини в 2007 р. прогнозується на

рівні 67 млн. т, що на 1% вище, ніж рік тому.

В II півріччі 2007 року тваринництво актив�

но зростало в країнах, що розвиваються,

насамперед в Азії й Південній Америці, які,

за прогнозами, повинні отримати в підсум�

ку 37,2 млн. т яловичини.

Одним зі світових лідерів із виробництва

яловичини залишається США. Але цього

виду м'яса в 2007 році отримано менше, ніж

рік тому. Це викликано скороченням пасо�

вищ і кормового зерна в країні. Водночас,

зростає виробництво яловичини в Південній

Америці, наприклад, в Аргентині – на 7%. 

У країнах Євросоюзу спостерігалися

окремі спалахи ящуру, а також катаральна

лихоманка тварин. З огляду на зміни в си�

стемі субсидування виробників, а також

зміни молочної череди, зумовлені наявні�

стю квот на виробництво молока, ФАО

прогнозує зниження виробництва яловичи�

ни в Західній Європі.

На підйомі тваринництво в Китаї. Ви�

робництво яловичини в країні за 2007 рік

зросте, за розрахунками, на 5%. Китайці

поліпшили кормову базу тваринництва, ге�

нетичні характеристики череди, а також

більше стали стимулювати селян.

Свинина. Згідно із прогнозами ФАО, ви�

робництво свинини за підсумками року

скоротиться на 1% і становитиме 105,8 млн.

тонн. Однією із причин називають падіння

виробництва в Китаї, де зростання цін на

корми й спалах катаральної лихоманки

призвели до масового забою свиней. 

У Південній Америці, насамперед, Бра�

зилії й Чилі, навпаки, спостерігається зро�

стання, оскільки кормів було достатньо зав�

дяки гарному врожаю кукурудзи й сої. 

В ЄС зростання виробництва буде не�

великим через збільшення вартості кормів

та випадки чумки в Румунії й Болгарії.

У Росії в 2007 році зафіксовано підйом

свинарства. Причин, на думку експертів

ФАО, дві: збільшення чисельності поголів'я

приблизно на 10% та державна політика

стимулювання виробництва й зниження

залежності від імпорту в середньостроковій

перспективі.

М'ясо птиці. Споживання м'яса птиці в

світі зростає, незважаючи на пташиний

грип. Підсумкові дані за 2007 рік, за розра�

хунками, становитимуть не менше 86,2

млн. т, що на 3% більше, ніж у 2006 році.

Зростання виробництва спостерігається

скрізь, крім Північної Америки. Зокрема, у

США вперше в птахівництві може бути за�

фіксований спад, переважно через подо�

рожчання кормів. У Канаді очікується зро�

стання, хоча багато буде залежати від ефек�

тивності заходів, прийнятих у зв'язку з по�

явою осередків захворювання птиці.

Найвищі темпи зростання в галузі спо�

стерігаються в Бразилії й Аргентині. Незва�

жаючи на пташиний грип, Китай збільшить

виробництво, у тому числі завдяки заходам

щодо поліпшення відгодівлі. У Західній

Європі, незважаючи на окремі осередки

пташиного грипу, у цілому вдасться забез�

печити зростання виробництва завдяки

сприятливим цінам і високому споживчо�

му попиту.

Світова торгівля і ціни. Обсяг світової

торгівлі яловичиною очікується в межах 7

млн. т, що на 2,5% вище торішнього показ�

ника. Найбільший імпортер яловичини –

США. Експорт яловичини із країн ЄС че�

рез високий курс євро стає невигідним і не

зросте. Важливим експортером є Канада,

однак її поставки також скоротяться через

введення в США обмежувальних норм.

Світова торгівля свининою за підсумка�

ми 2007 року прогнозується на рівні попе�

реднього року – 5 млн. т. Важливою подією

ФАО називає перехід Китаю в розряд ім�

портерів свинини, де масові захворювання

тварин призвели до дефіциту продукції.

Китайський імпорт за 2007 рік зросте в 2

рази й становитиме не менше 100 тис. т. Ім�

порт у Росію не зросте, тому що уряд увів

квотування, а з іншого боку, спостерігаєть�

ся зростання власного виробництва. За під�

сумками року зростуть експортні поставки

на зовнішній ринок свинини із Бразилії й

Канади. Показники США скоротяться, ос�

кільки в цій країні зафіксовано збільшення

внутрішнього споживання. Члени Євросо�

юзу особливо не збільшать свій експорт, у

першу чергу через високий курс євро.

Світовий обсяг торгівлі м'ясом птиці

досягне 8,2 млн. т, що на 2% перевищить

показники 2006 року. За підсумками року

очікується зниження поставок до Росії, де

спостерігається зростання у птахівництві.

Крім того, уряд посилив санітарні вимоги

до імпортного м'яса.

Збільшення експорту в торгівлі птицею

відбудеться переважно за рахунок Бразилії.

Очікується, що за підсумками 2007 року її

показник у цілому зросте на 11% і досягне

3 млн. т. Також експерти прогнозують зро�

стання експорту птиці з Таїланду, насампе�

ред у країни ЄС. За підсумками 2007 року

експорт пташиного м'яса зі США, не ви�

тримуючи бразильської конкуренції, може

скоротитися на 5%.

Зростання цін на всі види м'яса спосте�

рігалося в усьому світі. Основні причини –

збільшення вартості енергоносіїв і кормів, а

також збільшення споживчого попиту, осо�

бливо на пташине м'ясо.

Показники 2005 р. 2006 р. 
(попередньо)

2007 р. 
(прогноз)

2007 р. 
у % до 2006 р.

Виробництво м’яса загалом 269,3 275,7 278,3 1

в т.ч. яловичина 64,5 66,2 76,1 1,3
птиця 82,9 83,7 86,2 3
свинина 103,7 106,9 105,8 (1
баранина 12,9 13,6 13,8 2,1

Світова торгівля, загалом 20,6 21,1 21,4 1,5

в т.ч. яловичина 6,6 6,8 7 2,5
птиця 8,2 8,1 8,2 1,3
свинина 4,8 5 5 0,7
баранина 0,8 0,8 0,8 (0,3

Споживання м'яса в світі 
на душу населення (кг/рік)

39,5 40 40 0,0

в розвинених країнах 58,6 59 59,3 0,6
в країнах, що розвиваються 31 31,6 31,6 (0,1

Баланс світового ринка м'яса



Пане Олександре, чому
саме зараз виникла ідея

створення Асоціації звірівників
України? 

– Ця ідея в повітрі вже давно.

Працюючи розрізнено, господар�

ства не могли координувати свої

дії: відстоювати свої інтереси пе�

ред органами влади, передавати

один одному досвід  – у відгодів�

лі, технології вирощування тощо.

Без усього цього не мали змоги

далі розвиватися. Крім того, тре�

ба було разом вирішувати питан�

ня забезпечення кормами, вете�

ринарної роботи. 

Наведу один приклад. У нас

використовуються вакцини ро�

сійського виробництва. Це досить

ефективний препаратт. Слід від�

дати належне – в Росії зробили

дуже гарну вакцину «БіонорДек».

Це 4�валентний препарат, який

захищає від чуми м`ясоїдних, ві�

русного ентериту, псевдомонозу

та ботулізму. Його поставки сьо�

годні налагоджені, і саме завдяки

цьому наші тварини не хворіють.

Щоб і надалі все йшло саме так,

нам треба було об`єднатися.

Чим Ви поясните ниніш�
ній парадокс: ціни підні�

маються на все, що завгодно, –
м`ясо, зерно, корми тощо, але
не на хутро? 

– Основна причина в тому,

протягом трьох років (з 2003�го

до грудня 2006�го) ціни на хутро у

всьому світі зростали. Про це

свідчили торги на таких великих

аукціонах, як Копенгагенський та

Гельсінський. В ті ж роки із Данії

та інших країн завозив поголів`я

норок Китай, де створювалися

нові ферми та розроблялися тех�

нології вирощування на місцевих

продуктах. 

Через цей фактор китайська

норка за якістю трохи нижча, ніж

данська, проте вал цієї продукції

виявився дуже великим. І це

спровокувало перевиробництво

хутровини. На аукціонах в Ко�

пенгагені китайці були основни�

ми покупцями – 60% продукції

закупав Китай. Втім, статистики

по цій країні нема й досі. 

А потім китайці викинули до�

сить велику кількість сировини

на російський ринок. Це було ви�

чинене, тоноване та пофарбоване

хутро норки. І – як результат –

більш�менш прийнятна ціна на

хутро для виробника була в груд�

ні 2006 року. А вже на аукціоні в

лютому 2007�го ціна відразу впа�

ла на 20% і продовжувала падати.

У вересні почався підйом, втім,

не дивлячись на це, до грудня

ціна так і не зросла до потрібного

рівня.   

Які Ваші прогнози щодо
подальшої цінової дина�

міки? 
– Вважаю, що в 2008 році

спад триватиме. Тому що всі під�

приємства хутрової промислово�

сті – не тільки українські, а й ро�

сійські – мають в наявності сиро�

вину. Багато виробів було не роз�

куплено. Така ситуація не тільки

у нас, а й в інших країнах. 

Зрештою виходить дуже ціка�

ва ситуація: ми – Росія та Украї�

на – основні споживачі хутра.

Саме, розраховуючи на наших

покупців, і везли до нас норку,

до того ж, ввіз раніше був без�

митний (зараз митна ставка –

3%, плюс 20% ПДВ). Бо саме у

нас є культура носіння хутра,

особливо в Росії – там жінка без

шуби просто відчуває себе не�

комфортно! 

Але навіть не дивлячись на

цю обставину, останній аукціон в

Санкт�Петербурзі засвідчив, що

обсяги продажу дуже знизилися

– представлену там колекцію

майже не продали. 

Можливо, причина тому
– падіння платоспромож�

ності населення? 
– Ні, все�таки вважаю, що ос�

новна причина – перевиробниц�

тво. І у нас, в Україні, зараз при�

близно 70% виробленої продукції

лежить на складах. Все йде таким

чином: фабрика чи підприємці

купують сировину, шиють, і від�

правляють до магазина, та на

ринки, де готовий виріб коштує

25�35 тисяч гривень. Врешті�

решт, переробник має більшу ви�

ручку, ніж виробник. 

Не слід забувати про те, що

звірівництво – це сезонний вид

діяльності. Шкурку виробник от�

римує в грудні, після чого почи�

нає виплачувати свої борги  – за

кредитами тощо, і вже те, що за�

лишається, витрачається на кор�

ми, зарплатню співробітникам і

так далі. Дуже непросте життя,

складний бізнес. 

Чи мають звірники під�
тримку держави? 

– Так, звіроводи мають піль�

гові кредити, які проходять за си�

стемою Мінагрополітики. Втім,

що буде далі – сказати важко. 

Як Ви оцінюєте перспек�
тиви наших звіроводів,

якщо країна вступить до СОТ? 
–Головне – це якість хутра.

Якщо вона буде на належному

рівні, то і продукція купувати�

меться. Якщо ж ми повернемося

до практики виробництва шку�

рок низької якості, то й результат

буде відповідний. Треба звернути

особливу увагу на модернізацію

елементів виробництва. Зокрема,

механізацію процесів на фермі, –

напування, роздачі кормів, збіль�

шення навантаження на одного

звірника із збільшенням його за�

робітку. Якщо зараз на одного

звірника припадає по 300�400 са�

мок, то після модернізації цю

кількість можна збільшити до

1000. До речі, саме така заванта�

женість в найкращому в Україні

звіроплемгоспі «Еліта», який  ви�

рощує та реалізує на плем'я скан�

динавську норку кольорів скан�

блек, сканбраун, глоу, сапфір, ма�

хогон та інших.  

Я бачив, як організоване ви�

робництво в Данії, Нідерландах,

Німеччині. 

Там є один спільний кормо�

цех на декілька звірогосподарств,

звідки йде відвантаження вже го�

тового вітамінізованого фаршу
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ЗВІРІВНИЦТВО Звірівництво # доволі незначний сегмент вітчизняного тваринництва і тому не часто
про нього йдеться в пресі. Але від того він не перестає бути цікавим. В попередньому номері ми
інформували про створення Асоціації звірівників України. Навіщо і чому саме зараз виникла ідея
створення асоціації розповідає її президент Олександр Дикий.

Асоціація звірівни�

ків України – об’єд�
нання неприбуткове і
відкрите для вступу но�
вих учасників. Фінан�
сується за рахунок
вступних та членських
внесків, благодійної
допомоги. Планує зай�

матися організацією те�
матичних лекцій, дис�
кусій, розповсюджува�
ти в галузі досягнення
науки та техніки, пере�
дового досвіду. Здій�
снюватиме аналітичну
роботу, маркетингові
проекти тощо. 

До новоствореної на�
прикінці 2007 року
асоціації входять 5
господарств – ТОВ
«Агро Голд» (с.Павлів�
ка, Івано�Франківська
обл.), ТОВ «Галичху�
тро» (с.Велике, Львів�
ська обл.), ТОВ «Ізю�

мське звірогосподар�
ство» (м.Ізюм, Харків�
ська обл.), ТОВ «Зві�
роплемгосп «Еліта»
(с.Кедина Гора, Чер�
каська обл.), ТОВ «Ба�
ришівський звіро�
племгосп» (с.Борщів,
Київська обл.). 

ДОВІДКА

ДИКИЙ Олександр. Про�
фесійний ветеринарний лі�
кар, закінчив Сільськогоспо�
дарську Академію. Має 20�
річний досвід роботи в звірів�
ництві – ветлікарем, зоотехні�
ком. Також працював в
Державному департаменті
ветеринарної медицини.

ОСОБОВА СПРАВА

Баришівський звіроплемгосп спеціалізується з розведення норки 

Інвестфонд Ukraine Virgin

Fund, що знаходиться в упра�
влінні ІК «Драгон Ессет Менед�
жмент», купує компанію «Ко�

лос Лтд» – виробника хлібо�
булочних напівфабрикатів і
власника мережі кав'ярень «Ві�
денські булочки». Нещодавно
фонд отримав дозвіл Антимо�
нопольного комітету на прид�
бання компанії, вартість якої
експерти оцінили в $20 млн.
Окупити ці інвестиції Ukraine
Virgin Fund зможе вже через
рік, упевнені учасники ринку.

***
ВАТ «Луцьк Фудз», один з
найбільших виробників соусів
і маргарину, зазнав невдачі
при спробі вийти на ринок со�
няшникової олії. Власники
були вимушені продати завод
по випуску олії. Зараз акціоне�
ри активно реструктуризують
компанію: розділяють вироб�
ництво маргарину і приправ у
ВАТ між різними структурами. 

***
ВАТ «Кременчукм'ясо», най�
більша м'ясопереробна компа�
нія Полтавської області планує
побудувати в Кременчуцькому
районі Полтавської області су�
часний свинарник вартістю
8 млн. гривень на 15 тис. голів
свиней до 2009 року. 

***
Корпорація «Мілкіленд»,
найбільший в Україні пере�
робник молока,  у процесі
придбання чергового профіль�
ного активу – Чернігівського
молокозаводу. Операцію пе�
редбачається завершити до
кінця року. Сума операції оці�
нюється не менше ніж у
$15 млн.

***
ТОВ «Нестле Україна» про�
тягом двох років наростить
потужності по виробництву
соусів більш ніж в два рази. У
березні 2008 р. компанія поч�
не будівництво заводу побли�
зу с.Смагилів Волинської
області, розташованого в 3 км
від існуючого виробництва
«Нестле» в смт. Торчин. «Нест�
ле Україна» планує витратити
на будівництво заводу і
складських приміщень від EUR
40 млн.

***
ЗАТ «Ландгут Бройлер» (ТМ

«Від доброї курки») залучи�
ло кредит (мультивалютна не�
поновлювана кредитна лінія,
що може бути відізвана), пові�
домляється в офіційному звіті
підприємства. Сума кредиту
складають 9 млн. 165,5 тис. грн
(відсоткова ставка – 14,88%) і
2 млн. 036,33 тис. євро (від�
соткова ставка – 9,77%). Дого�
вір укладено строком на 60 мі�
сяців, кредитором виступив
ВАТ «Державний експортно�
імпортний банк України». 2
млн. євро планується спряму�
вати на збільшення виробниц�
тва інкубаційного яйця.

За даними ААА, www.agriagency.com.ua



У 1995�му до Баришівського

звіроплемгоспу, що на Київ�

щині, знову завезли поголів’я

звірків і почали відроджува�

ти профільний для господар�

ства з радянських часів біз�

нес – розведення норок.

НА ПОЧАТКУ 90�х у господарстві

були лихі часи. Щоб вижити, до�

велося на три роки припинити ос�

новну діяльність із вирощування

норки, залишивши у підсобному

господарстві свиней та овець. Об�

робляли також власне поле – 130

гектарів, вирощували пшеницю на

корми та для продажу. Та праців�

ники господарства спільними зу�

силлями зберегли всю інфра�

структуру для вирощування звір�

ків. І це було велике досягнення,

бо саме тоді з українських теренів

зникла ціла низка звірогоспо�

дарств – зокрема, Одеське, Черні�

гівське, Ізмаїльське.

В 2005�му до Баришівського

господарства знову завезли пого�

лів`я – 6,5 тис. звірків породи

Скандбраун та Перл – із звірогос�

подарства «Еліта», м.Черкаси. Так

у звіроплемгоспі повернулися до

головної справи. Цьому передував

рік підготовчої роботи – співробіт�

ники приводили в належний стан

холодильні агрегати, шеди, де три�

мають звірів, кормоцех. І почалися

трудові будні, підпорядковані чіт�

ко визначеному річному циклу. 

З листопада іде підготовка тва�

рин до гону, який розпочинається

1 березня. На одного самця при�

падає п`ять самок. Кожну особи�

ну достатньо відгодовують, щоб

досягла маси та вгодованості,

необхідної для цього процесу. 

– Корми готуємо, ніби для

себе вдома, на кухні, – розповідає

Олександр Щиголь, котрий у Ба�

ришівському звіроплемгоспі

працює понад 19 років, пройшов�

ши шлях від головного ветеринар�

ного лікаря, заступника директо�

ра до керівника господарства.

Кормом для звірків служать

кісткові залишки та залишки від

курятини, відходи риби та ек�

струдоване зерно. Зі слів дирек�

тора звіроплемгоспу, зараз дого�

вори про постачання кормів

укладаються лише тимчасові – на

квартал або півроку, оскільки

жодне господарство не може га�

рантувати стабільного надхо�

дження сировини. 

Кожна тварина живе приблиз�

но два роки. Кількість потомства

за рік від однієї самки в середньо�

му – 5�6 особин, яких відлучають

на 40�45 день. Зараз поголів’я на

фермі становить 15 тис. особин.

Із них 12,5 тис. – самочки, 2,5 тис.

– самці. 

– Дуже важко стало із реаліза�

цією товару, – зітхає директор. – І

це дуже красномовно показав аук�

ціон у Копенгагені. Такий от па�

радокс: ціни піднялися майже на

все: продукти харчування, м`ясо

тощо. А от на хутро – впали. 

Директор вважає, що причи�

ною тому може бути перевироб�

ництво у деяких країнах, особли�

во Китаї. А також – кліматичні

умови: за нинішніх теплих зим

громадяни не надто схильні ку�

пляти хутро. 

Загалом продукція Баришів�

ського звіроплемгоспу реалізуєть�

ся в Україні. Покупці дуже різні:

від маленьких приватних підпри�

ємств до великих виробників. Що

ж стосується продажу за кордон,

то господарство поки що не має

достатньої кількості тварин, щоб

сформувати відповідний обсяг

пропозиції. 

За рік звіроплемгосп реалізує

35 тисяч шкурок. Продається ще

приблизно 5 тисяч живих племін�

них тварин. Це короткооста нор�

ка, шорстка та підпух у якої мають

однакову довжину. Якість хутра

цих тварин відповідає нинішнім

світовим стандартам.  

В господарстві працюють 80

чоловік – ветеринари, бригадири,

механізатори, працівники у кор�

моцеху та холодильних установок.

Навантаження на одного звірово�

да – проведення відкорму, гону,

щеніння, вакцинація тощо – ста�

новить 450 самок. 

Не дивлячись на всі труднощі,

колектив господарства досить

впевнено дивиться у майбутнє. А

директор впевнений, що ціновий

спад – явище тимчасове.

на ферми в автоцистернах. Фарш

збалансований за поживними ре�

човинами: протеїну, вуглеводам,

жирами, і зберігається в ємно�

стях�охолоджувачах три доби

завдяки температурі +4°С і наяв�

ності консервантів . він відпові�

дає ветеринарно�санітарним ви�

могам. При роздачі корму вико�

ристовують мінкоматики – спе�

ціальні трактори з можливістю

перевезення й дозування порцій

фаршу кожній норці. Отже, про�

цес годування здійснюється дуже

швидко. Напування звірів також

автоматичне. 

Як оцінюєте перспективи
тих п`яти господарств, що

входять до Асоціації звірівників,
– чи витримають вони нові умо�
ви та стандарти, які перед ними
встануть після вступу до СОТ?

– Загалом позитивно. Асоці�

ація допомагатиме в технологіч�

них питаннях. Серед конкретних

кроків – заміна поголів’я укра�

їнської (якої у нас 65�70%)  норки

на скандинавську. Сподіваємося,

що держава нам також допоможе.

Адже в Польщі, в Естонії, коли ці

країни входили до СОТ, фермери,

які вирощували норок, отримува�

ли хороші дотації, якими ком�

пенсувалися зайві витрати.   

Скажіть, чим українська
норка відрізняється від

скандинавської, і чому вона не
відповідає стандартам? 

– Це різні  породні  типи.

Наша українська довгооста, а

скандинавська має коротку ость,

покриває підпух і виглядає більш

вирівняною, як по волосу, так і по

тону і по окрасу. Раніше українсь�

ка норка,  яку вирощували в

СРСР, мала попит на міжнарод�

них аукціонах тощо. І навіть ви�

рощувалася в Скандинавії. Але

потім змінилися технології, зро�

били свою справу і генетики, і

з`явилася нова порода. Ці зміни

ідуть у ногу з модою – зараз акту�

альне коротке хутро. 

Як Ви плануєте будувати
свою маркетингову стра�

тегію – можливо, впливатимете
на дизайнерів та модельєрів,
щоб вони проголошували акту�
альним той чи інший від хутра? 

– Так, ми збираємося розро�

бити таку програму та працювати

за нею. У нас дуже великі плани.

Будемо обов`язково пропонувати

дизайнерам використовувати

довгоосту норку – тобто, хутро з

довгою остю. Все якісне хутро

буде добре продаватися, незалеж�

но від того, яка порода звіра. 

Члени вашої асоціації зай�
маються тільки норкою. А

які перспективи розведення ін�
ших видів хутрових звірів? 

– Деякі фермери вирощують

песця – зокрема, породи Білий

вуалевий. Він довгоостий. В Данії

та США генетики вивели корот�

коостого песця, і ця новинка має

попит, що на збут наших вироб�

ників може вплинути негативно.

В 2006 році підприємці з Харкова

закупили велику партію песця, але

так і не змогли його реалізувати:

продали його тільки в сезон2007

року.  Причина – все та ж прим�

хлива мода: таке хутро було не ак�

туальне. І взагалі, хутро песця ско�

ріше йде на опушення одягу –

манжетів, капюшонів тощо. 

В цьому році мала попит срі�

блясто�чорна лисиця. Зокрема, у

ТОВ «Галичхутро» – племінного

репродуктора цього виду, що має

чималий досвід – справи розве�

дення йдуть непогано, і ціна на

сріблясто�чорну лисицю порівня�

но з 2006 роком зросла на 40%.  

Що б Ви порадили люди�
ні, яка хоче зайнятися

звірівництвом? 
– Перш за все – терпіння, го�

ловна християнська заповідь. А

також – віра в успіх. Бо на ре�

зультат треба чекати цілий рік. 

Звичайно, треба добре вивчи�

ти технології та ретельно дотри�

муватись правил відгодівлі .

Останнє – головне в звірівництві.

Якщо ми даємо звіру якісний

фарш, то не буде проблем із за�

хворюванням. А все інше зро�

блять вакцини.
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Чому зникає і з'являється норка

Сторінки підготувала Наталія Тарченко 

Фото Олександра Подласова

Олександр ЩИГОЛЬ

Компанія «Astarta Holding

N.V.» уклала договори з аме�
риканськими компаніями на
придбання сільськогосподар�
ської техніки і устаткування. За�
гальна сума контрактів стано�
вить майже $11 млн. 

***
Британська компанія «Біо�

етанол» почне наступного
року в Хмельницькій області
будівництво заводу з перероб�
ки ріпаку. Сума інвестицій по�
чинається від EUR10�15 млн.
(при потужності підприємства
50 тис.т на рік). Термін будів�
ництва – 1,5 року. 

***
Європейський банк рекон�

струкції і розвитку (ЄБРР)

бере на себе зобов'язання
придбати 17,5% одного з най�
більших виробників сиру в Ук�
раїні – ВАТ «Шосткинський

міський молочний комбі�

нат», власником якого є фран�
цузька компанія «Groupe Bel». 

***
Компанія «Люстдорф»

(Іллінці, Вінницька область),
великий виробник молочної
продукції  має намір до кінця
2008 року інвестувати 105 млн.
гривень в модернізацію вироб�
ництва.

***
Компанія «Креатив»

(м.Кіровоград) має намір
збільшити статутний фонд на
140 млн. до 140,231 млн. гри�
вень шляхом додаткового ви�
пуску акцій. Компанія має на�
мір додатково випустити 2,8
млн. простих іменних акцій в
бездокументній формі номі�
нальною вартістю 50 гривень
кожна. Спосіб розміщення –
закритий. Мета збільшення СФ
– залучення додаткових фінан�
сових ресурсів для економічно�
го розвитку компанії.

***
Товариство з обмеженою

відповідальністю «Глобин�

ський м'ясокомбінат» (Гло�
бине, Полтавська область) має
намір випустити облігації серії
А на 50 млн. гривень в грудні.
Номінал 1 облігації складає 1
тис. гривень, відсоткова ставка
– 15% річних.

***
Холдинг «Кернел Груп»

(м.Київ), великий оператор на
зерновому і олійному ринку,
уклав контракт з компанією
«Європа Краун» (Великобри�
танія) загальною сумою 17 млн.
доларів на постачання устатку�
вання і послуг для цеху пресу�
вання і екстракції на новому
олієекстракційному заводі
компанії в Миколаївській
області.

***
Агропромисловий холдинг

«Астарта» (м.Київ), один з
найбільших виробників цукру
в Україні, придбав 5 сільсько�
господарських підприємств в
Полтавській області.

За даними ААА, www.agriagency.com.ua



Основні 
показники
ГОЛОВНИМИ підсумками реалі�

зації пріоритетного Національно�

го проекту «Розвиток АПК» за

2006�2007 рр. стало: по�перше,

подолання морального занепаду

на селі, по�друге, зростання діло�

вої активності представників ба�

гатоукладної сільської економіки

й, по�третє, підвищення інвести�

ційної привабливості галузі.

Всі 20 контрольних цільових
показників в усіх напрямках
Нацпроекту «Розвиток АПК» бу�
дуть повністю виконані за підсум�
ками звітного періоду.

Уже в ході реалізації до проек�

ту були включені додаткові захо�

ди: державна підтримка племін�

ного тваринництва, вівчарства й

козівництва, північного оленяр�

ства й табунного конярства, про�

мислового рибництва.

При запланованому прирості
виробництва м'яса худоби й птиці
на 7% фактичне збільшення ста�
новитиме 14,4% (або більш, ніж

на 1 млн. тонн). Найбільше зро�

стання за два роки отримано в

Білгородській області – 86%, Ли�

пецькій – 41%, Пензенській –

39%, Московській – 26%, у Крас�

нодарському й Ставропольсько�

му краях – по 20%. 

За оперативним даними ре�

гіонів очікується виконання по�
казника виробництва молока –
зростання на 4,5% (виробництво
зросте на 1,3 млн. тонн). Серед

лідерів – Республіки Дагестан і

Карачаєво�Черкезія, (збільшення

на 30%), Республіки Татарстан і

Чувашія (13%), Челябінська

область (12%).

Стабілізувалося поголів'я ве�

ликої рогатої худоби на рівні 2005

року.

З початку реалізації Нацпро�

екту здійснюється будівництво,
реконструкція й модернізація
2140 тваринницьких комплексів і
ферм. Вони створюються за най�

передовішими технологіями, за

своїми масштабами й ефективні�

стю не тільки не поступаються,

але й часто перевершують зару�

біжні аналоги. Продуктивність

худоби на цих комплексах у два

рази вища, ніж у середньому по

Росії (очікується, що в 2007 році

середній показник досягне 3750 л

на 1 голову ВРХ).

Здійснювалася закупівля пле�
мінної худоби й сучасного техно�
логічного обладнання на умовах
фінансового лізингу. «Росагролі�

зинг» за 2 роки поставив госпо�

дарствам 105 тис. голів племінної

великої рогатої худоби й облад�

нання для модернізації понад 236

тис. твариномісць.

Уперше, починаючи з 2006

року, сільгоспвиробники отрима�
ли доступ до інвестиційних кре�
дитних ресурсів на пільгових
умовах терміном до 8 років. Усьо�

го інвестиційних кредитів уча�

сники Нацпроекту залучили по�

над 191 млрд. рублів (за курсом

НБУ станом на 01.01.2008 р. 1 ро�

сійський рубль = 0,206 грн. – прим.
ред.).

У ході реалізації Нацпроекту

особлива увага приділялася ма�
лим формам господарювання. На�

гадаю, що вони виробляють

близько 60% обсягів всієї сіль�

госппродукції, а, крім того, віді�

грають ключову роль у забезпе�

ченні соціальної стабільності на

селі.

За попередніми даними збіль�

шення обсягів реалізації товарної

продукції, виробленої особисти�

ми підсобними господарствами

(ОПГ) і селянськими фермер�

ськими господарствами (СФГ) в

2007 році збільшився порівняно з

2005 роком на 12%, що вдвічі пе�

ревищує запланований показник.

Особистим підсобним і фер�

мерським господарствам, а також

сільськогосподарським спожив�

чим кооперативам видано 445

тис. кредитів на суму 87 млрд. ру�

блів. Це – у десятки разів більше,

ніж у 2005 році. Середній розмір

кредиту для СФГ становив 1 млн.

руб., для ОПГ – 135 тис. руб.

Необхідно вказати на значну

роль Россільгоспбанку, що став

основним кредитно�фінансовим

інститутом розвитку малих форм

господарювання на селі. На його

частку припадає понад 65% нада�

них малим формам господарю�

вання кредитних ресурсів. Банк

уже охоплює 80% муніципальних

одиниць районного рівня. 

Протягом 2 років йшло актив�

не формування сільськогоспо�

дарських споживчих кооперати�

вів. Створено 3700 кооперативів

(145% до планового показника),
у тому числі 1090 кредитних, 720

переробних й 1890 – постачаль�

ницько�збутових. Нагадаємо, що

на 1 січня 2006 року в країні діяло

всього приблизно 800 сільгоспко�

оперативів. Приріст обсягу реалі�

зації продукції за поточний рік на

один кооператив зріс майже на

21%.

В 35 регіонах здійснюються

пілотні проекти із земельно�іпо�

течного кредитування. Россіль�
госпбанк надав 183 кредити на
загальну суму 6 млрд. 300 млн.
рублів під заставу 254 тис. га зе�
мельних ділянок із земель сільсь�
когосподарського призначення.

Для підтримки молодих фа�

хівців за два роки введено 1,583

млн. кв. м житла для 32,5 тис. мо�

лодих фахівців (103% від запла�

нованого показника), з них 7266

(тобто 22%) – працівників со�

ціальної сфери.

За 2006�2007 рр. заходи прі�

оритетного Національного про�

екту «Розвиток АПК» у кожно�

му напрямку профінансовані

федеральним бюджетом у пов�

ному обсязі.

Позитивні 
тенденції 
в сільському 
господарстві
ЗА ОСТАННІ 2 роки проявилися

позитивні тенденції, які мають

важливе значення при оцінці ста�

ну аграрного сектору, але ці по�

казники формально виходять за

рамки Нацпроекту. 

Так, за попередніми оцінка�

ми, у 2007 році індекс виробниц�

тва валової продукції сільського

господарства становитиме 103%

(див. графік). Таким чином, зро�

стання у аграрному секторі три�

ває вже 9 років поспіль. При цьо�

му, у рослинництві обсяги вироб�

ництва вже перевищили еталон�

ний 1990 рік і становлять 107%, а

у тваринництві – тільки 58%.

Підвищується прибутковість

сільськогосподарських підпри�

ємств. Питома вага прибуткових

підприємств за 2 останні роки

зросла із 58% до 73%, рівень

рентабельності виробництва пі�

двищився з 7% до 15%. Нагада�

ємо, за підсумками 1998 року в

країні налічувалося близько 88%

збиткових господарств.

Активізувався інвестиційний

процес. Якщо в 2005 році загаль�

ний обсяг залучених у сільське

господарство кредитів становив

близько 192 млрд. рублів, то цьо�

го року за прогнозами становити�

ме 615 млрд. рублів, тобто зросте

більш ніж у 3 рази. Що стосується

безпосередньо інвестиційних

кредитів, то їх обсяг зріс майже в

10 разів – з 26 млрд. рублів до 252

млрд. рублів.

Прискорюється технічне пе�

реоснащення галузі в цілому. В

2007 році сільгосппідприємства

придбали тракторів більше в 1,7

рази порівняно з 2005 р. Зерноз�

биральних і кормозбиральних

комбайнів – у 1,4 рази більше.

Щоразу ширше використову�

ються ресурсозберігаючі техно�

логії.

За темпами збільшення заро�

бітної плати сільське господар�

ство, починаючи з минулого

року, випереджає інші галузі еко�

номіки. Так, за 9 місяців 2007
року середньомісячна номінальна
заробітна плата в сільському гос�
подарстві зросла на 38%, при
20,3% у середньому по економіці.
Однак в абсолютному виразі зар�

плата в сільському господарстві

поки в 2 рази нижча, ніж у цілому

по економіці країни: у середньо�

му вона становить близько 6 тис.

рублів. Це залишається серйоз�

ною проблемою.
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Підсумки Нацпроекту
ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД Про попередні підсумки реалізації пріоритетного національного проекту
«Розвиток АПК» у 2006#2007 рр., заходи і параметри проекту у 2008 році, а також напрямки роботи
на довгострокову перспективу доповідав на засіданні Президії Ради при Президенті Російської
Федерації міністр сільського господарства РФ Олексій Гордєєв. Головні тези цього виступу, основні
цифри й факти, читайте, будь ласка, нижче.

Індекс валової продукції сільського господарства Росії 
(у порівняльних цінах, % до 1990 року)

Частка прибуткових 
сільськогосподарських
підприємств у Росії 
за 2006#2007 рр. 
зросла із 58% до 73%, 
а рентабельність
виробництва
збільшилась з 7% до
15%.

Індустріальна молочна

компанія (м.Київ) планує по�
будувати в Україні 50 молоч�
но�товарних комплексів на 2,4
тис. корів кожний, загальною
продуктивністю 1,2 млн. тонн
молока на рік до 2013�2015 ро�
ків. Інвестиції в 1 молочний
комплекс становлять 12 млн.
доларів, його розрахункова
окупність – 5�7 років.

***
Компанія Cargill має намір
до кінця 2009 року інвестувати
80 млн. доларів в будівництво
олієекстракційного заводу в
Гайсині (Вінницька область).

***
«Західна молочна група»

завершила розміщення першої
облігаційної позики. Обсяг ви�
пуску облігацій становить 80
млн. грн, термін обороту облі�
гацій – 3 роки (дата погашення
– 25 жовтня 2010 р.). Номі�
нальна прибутковість облігацій
становить 14% річних. Трива�
лість відсоткових періодів – 91
день. По облігаціях передбаче�
на щорічна оферта.

***
ВАТ «Ковельсільмаш», най�
більший завод сільгосптехніки,
проведе закрите розміщення
акцій в березні�травні наступ�
ного року. Рішення про прове�
дення додаткової емісії 7 млн.
простих іменних акцій на за�
гальну суму 24,5 млн. грн. (по
3,5 грн. за кожну) акціонери
прийняли на загальних зборах
в середині грудня. Після додат�
кової емісії статутний капітал
компанії збільшиться в три
рази – до 37,015 млн. грн. Акції
планується розмістити в два
етапи: з 3 березня по 21 квітня і
з 22 квітня по 1 травня 2008 р. 

***
Інвестиційна група «Ренес�

анс Капітал» – власник сиро�
варної корпорації «Клуб

сиру» – планує інвестувати в
будівництво сирзаводу в Кар�
лівці (Полтавська обл.) більше
$40 млн. А в 2009 р. плануєть�
ся збільшити потужності 100 т
сиру на добу, инвестувавши в
модернізацію $25 млн. 

***
Дочірнє підприємство

«Імідж Холдинг» акціонер�

ної компанії «Імідж хол�

динг АпС» (с.Нове Запоріжжя
Запорізької обл.), крупного ук�
раїнського виробника алкого�
лю, здійснить відкрите розмі�
щення трирічних облігацій серії
З на загальну номінальну суму
50 млн. грн. 

***
Антимонопольний комітет

України (АМКУ) дозволив
ряду фізичних осіб – громадян
України придбати акції АТЗТ

«Тростянецький молочний

завод» (м.Тростянець,
Вінницька обл.), що забезпечує
покупцям понад 50% голосів у
вищому органі управління то�
вариства.
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П’ятирічка 
розвитку 
сільського 
господарства
У СЕРЕДНЬОСТРОКОВІЙ пер�

спективі, починаючи з 2008 року,

пріоритетний Національний про�

ект «Розвиток АПК» трансфор�

мується в «Державну програму

розвитку сільського господарства

й регулювання ринків сільсько�

господарської продукції, сирови�

ни й продовольства на 2008�2012

рр.». До Держпрограми увійшли

всі напрямки й параметри Нац�

проекту, крім того, до неї включе�

ні й нові розділи.

У програмі визначені три

основні цілі:

– сталий розвиток сільських
територій, підвищення зайнятості
й рівня життя сільського насе�
лення;

– підвищення конкурентос�
проможності вітчизняної сільсь�
когосподарської продукції;

– збереження й відтворення
земельних й інших природних ре�
сурсів, які використовуються у
сільськогосподарському вироб�
ництві.

У наступні 5 років на реаліза�

цію Держпрограми з федераль�

ного бюджету виділяється 551

млрд. рублів (у середньому по 22,7

млрд. грн. на рік – прим. ред.) – в

3 рази більше порівняно з попе�

редньою п'ятирічкою. Крім того,

передбачається в таких само об�

сягах додаткове фінансування

заходів Держпрограми з боку

бюджетів суб'єктів Російської

Федерації.

Заплановано щорічне зро�

стання обсягів сільгоспвироб�

ництва в середньому на рівні 4%,

у т.ч. у тваринництві – до 5%.

Прогнозується щорічне залучен�

ня в господарчий оборот близько

400 тис. га сільгоспугідь, які не

оброблялися. 

Необхідно також вказати на

низку проблемних питань, без

вирішення яких існують серйозні

ризики при виконанні Держпро�

грами.

1Мінсільгоспу РФ разом з Мі�

некономрозвитку необхідно

розробити заходи, спрямовані на
забезпечення ефективного вико�
ристання земель сільськогоспо�
дарського призначення, у тому

числі підготувати пропозиції із

законодавчого визначення відпо�

відних критеріїв ефективності.

Сумлінні землекористувачі й ін�

вестори стикаються із проблема�

ми оформлення землі у власність

або в довгострокову оренду. Вод�

ночас за останні роки відбуваєть�

ся процес підвищення привабли�

вості землі як ринкового товару,

що привернуло в цю сферу чи�

сленних земельних спекулянтів.

2Потрібно підвищити ефек�
тивність торгової політики

для забезпечення стабільності
ринків сільгосппродукції. Поста�

влено завдання розширення ін�

тервенційного продовольчого

фонду, включення до нього не

тільки зерна, але й нових видів

сільгосппродукції, наприклад, су�

хого молока. 

Необхідно розвивати біржову
торгівлю продукцією сільського

господарства.

Актуальним залишається пи�

тання впровадження технічних
регламентів і стандартів нового
покоління, що відповідають між�

народним нормам. 

Варто знайти ринкові інстру�
менти регулювання стосунків всіх
учасників ланцюга виробництва й
обороту сільгосппродукції – від
поля до роздрібної мережі. Осо�

бливо тонке питання – взаємини

сільгоспвиробників із великими

торговельними мережами. Перед�

бачається, що ці проблеми будуть

вирішені в законі «Про торгівлю».

3Необхідно забезпечити зрос�
таючі потреби сільського гос�

подарства в кредитних ресурсах.

За наявними оцінками, їх обсяг

до 2012 року перевищить 1 трлн.

400 млрд. рублів. Існує проблема

нерозвиненості банківської ін�

фраструктури в сільській місце�

вості, відсутність інтересу банків

до роботи на селі. Закладені у

Держпрограмі обсяги кредиту�

вання не відповідають потребам

галузі й можуть викликати дефі�

цит кредитних ресурсів. Для його

покриття необхідне збільшення

статутного капіталу Россільгосп�

банку на 8 млрд. рублів щорічно,

а також залучення коштів Інвест�

фонду, Банку розвитку.

4Реалізація Нацпроекту пока�

зала, що серйозною переш�
кодою є адміністративні бар'єри,

які виникали при зведенні тва�

ринницьких об'єктів, будівництві

житла, приміщень для установ

охорони здоров'я, культури, осві�

ти. Мова йде про великі накладні

витрати в інвестора на узгоджен�

ня документів – іноді потрібно

більше двох десятків різних пого�

джень, одержання яких затягу�

ється на багато місяців. Будів�

ництво також стримується через

відсутність міжселищної інфра�

структури газопроводів й елек�

тромереж. Фінансування їх бу�

дівництва перекладається на пле�

чі споживачів електроенергії й

газу, тобто на господарюючих

суб'єктів та громадян. Ціна під�

ключення до централізованої

електромережі в деяких регіонах

уже перевищує 50 тис. рублів за

кожну кВт�годину, а вартість під�

ключення до електрики й газу

досягає половини вартості

об'єкта, що будується.

5Наразі з 200 показників, за

якими оцінюється діяльність

органів виконавчої влади суб'єк�

тів Російської Федерації, тільки 2

належать до галузі АПК (тому

якість державного управління в

сільському господарстві в регіонах

оцінювати та коригувати важко

– прим. ред.). Щоб надати аграр�
ній політиці пріоритетного харак�
теру й на регіональному рівні
необхідно доповнити цей перелік

і внести відповідні зміни до Указу

Президента від 28 липня 2007

року №825.

Стратегічні цілі
У ДОВГОСТРОКОВІЙ перспек�

тиві аграрна галузь повинна стати

одним з «локомотивів» націо�

нальної економіки Російської

Федерації поряд із паливно�енер�

гетичним комплексом, транспор�

том, сучасними наукомісткими й

високотехнологічними галузями.

Для довідки: у Росії зосереджено

9% світової ріллі, 20% запасів

прісної води, 8,5% виробництва

мінеральних добрив і тільки 2%

світового населення. З огляду на

зростаючу роль продовольства на

світових ринках, необхідно й на�

далі зберегти пріоритетний ха�

рактер розвитку галузі й забезпе�

чити ефективне використання

цього унікального сільськогоспо�

дарського потенціалу країни.

Підводячи підсумки й спи�

раючись на наведені вище ци�

фри, можна стверджувати, що го�

ловне завдання пріоритетного

Національного проекту «Розви�

ток АПК», а саме – підвищення

ділової активності на селі й залу�

чення до галузі інвесторів, вико�

нано. Мешканці села повірили у

власні сили, побачили, що й на

селі можна творчо працювати й

жити заможно. 

Підготував Артем Житков

За матеріалами Агентства «АгроФакт»
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«Розвиток АПК» у Росії

У наступні 5 років на
реалізацію
Держпрограми розвитку
сільського господарства
з федерального
бюджету РФ виділяється
551 млрд. рублів (або у
середньому по 22,7
млрд. грн. на рік)

Головне завдання
пріоритетного
Національного проекту
«Розвиток АПК», а саме
– підвищення ділової
активності на селі й
залучення до галузі
інвесторів, виконано
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Антимонопольний комітет

України видав дозвіл компа�
нії Sakharny Holding

Limited (м.Лімасол, Кіпр) на
придбання частки в статутно�
му капіталі ТОВ «Укрросзер�

но» (м.Київ). 
Основним видом діяльності
ТОВ «Укрросзерно» є оптова
торгівля злаковими і техніч�
ними культурами. Компанія
Sakharny Holding Limited спе�
ціалізується на інвестиційній
діяльності.

***
ТОВ «Агама�трейд» на по�
чатку січня 2008 р. відкрило
представництво в Молдові. 
Компанія планує, що її обо�
рот в Молдові в поточному
році становитиме близько $2
млн. 
ТОВ «Агама�трейд» заснова�
не в Україні 2001 року. Ос�
новна сфера діяльності –
просування, розвиток і поста�
чання власних і ексклюзивних
торгових марок на ринку
продуктів харчування глибо�
кої заморозки. Асортимент
продукції – морепродукти,
кондитерські вироби, замо�
рожене м'ясо, готові блюда,
ягоди, гриби, овочі і овочеві
суміші, хлібобулочні вироби,
напівфабрикати. 
Філіали компанії в Україні
розташовані в Горлівці, Дні�
пропетровську, Києві, Львові,
Одесі, Сімферополі, Харкові. 
У грудні 2007 р. ТОВ «Агама�
трейд» (РФ) і ТОВ «Агама�
трейд» (Україна) об'єдналися
в холдинг.
***
ЗАТ «Зерноторгова компа�

нія «Олсідз�Україна»

(м.Київ), один з найбільших
операторів на українському
олієжировому ринку, планує
в 2008�2009 рр. залучити не
менше $50 млн. інвестицій. 
Кошти необхідні компанії для
будівництва терміналу по пе�
ревалці соняшникової олії і
олієекстракційного заводу в
Миколаєві. Передбачається,
що загальні інвестиції в ці
проекти становитимуть $120
млн. 
Група «Зерноторгова компа�
нія «Олсідз�Україна» створе�
на в 2005 р. українським
холдингом «Зерноторгова
компанія» і компанією «Ол�
сідз S.A.» (Швейцарія). До
складу групи «Олсідз�Украї�
на» входять виробниче під�
приємство ВАТ «Кіровогра�
долія», олієекстракційний за�
вод «Екотранс» (м. Микола�
їв), торгово�закупівельні і
транспортні компанії, елева�
торні господарства, підпри�
ємства, що займаються інве�
стиціями в агропромисловий
комплекс і олієжирову галузь
України, а також зарубіжні
компанії, що представляють
інтереси групи на міжнарод�
них ринках.

За даними ААА, www.agriagency.com.ua
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Стан сільського
господарства України 
у 2007 році
СТАТИСТИКА Державний комітет статистики України обрахував та
оприлюднив дані щодо обсягів виробництва і реалізації сільськогосподарської
продукції в Україні за підсумками 2007 року.

ЗА ПОПЕРЕДНІМИ ДАНИМИ,

загальний обсяг продукції сільсь�

кого господарства в усіх катего�

ріях господарств за 2007 р. порів�

няно з 2006 р. скоротився на

5,6%, у т.ч. в сільськогосподар�

ських підприємствах – на 4,3%,

у господарствах населення – на

6,5%.

Рослинництво. За 2007 р. ви�

робництво продукції рослинниц�

тва порівняно з   2006 р. скоро�

тилося на 9,4%, у т.ч. в сільсько�

господарських підприємствах –

на 10,8%, у господарствах насе�

лення – на 8,5%.

Під урожай 2007 р. сільсько�

господарські культури було по�

сіяно на площі 26,1 млн.га, у т.ч.

аграрними підприємствами – на

18,6 млн.га (71%), господарства�

ми населення – на 7,5 млн.га

(29%). Порівняно з 2006 р. за�

гальна посівна площа збільши�

лась на 127 тис.га (на 0,5%).

Загальне виробництво зерно�

вих культур (29,3 млн.т) порівня�

но з 2006 р. зменшилось на 14,5%

(як за рахунок скорочення площі

збирання на 5,4%, так і змен�

шення урожайності на 9,5%), у

т.ч. аграрними підприємствами

зерна зібрано на 11% менше (22,8

млн.т), господарствами населен�

ня – на чверть менше (6,5 млн.т).

Зниження урожаю зернових від�

булося, в першу чергу, в резуль�

таті скорочення виробництва яч�

меню на 5,4 млн.т, або на 47,3%.

У 2007 р. загальний валовий

збір пшениці (13,9 млн.т) був

майже на рівні 2006 р. (99,9%), у

т.ч. сільськогосподарськими під�

приємствами зібрано 11,5 млн.т

(на 2,0% більше), господарства�

ми населення – 2,4 млн.т (на

8,8% менше). Одержано кращий

врожай кукурудзи на зерно (7,4

млн.т) – на 15,5% більше (голов�

ним чином через розширення

площ збирання на 10,6%), у т.ч.

аграрними підприємствами зі�

брано 5,7 млн.т (на  37,7% біль�

ше), господарствами населення

– 1,7 млн.т (на чверть менше).

Виробництво соняшнику на

зерно (4,2 млн.т) скоротилося

порівняно з 2006 р. на 21,6%

(внаслідок зменшення площі

збирання на 12,8% та зниження

урожайності на 10%). Валовий

збір цукрових буряків (фабрич�

них) зменшився майже на чверть

виключно за рахунок скорочен�

ня площі збирання (на 25,9%) і

становив 17,1 млн.т.

У 2007 р. загальне виробниц�

тво картоплі (19,1 млн.т) зменши�

лось проти 2006 р. на 1,9%, овочів

(6,8 млн.т) – на 15,2% (в основно�

му за рахунок зниження урожай�

ності цих культур у господарствах

населення відповідно на 1,6% та

12,2%). Загальний обсяг вироб�

ництва плодоягідної продукції

(1,5 млн.т) зріс на 31,5%, виногра�

ду (0,36 млн.т) – на 19,6% за раху�

нок збільшення їх врожайності

відповідно в 1,4 та 1,3 раза.  

1 У вазі після доробки. Попередні дані

Таблиця 1. Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2007році

Динаміка зміни обсягів сільськогосподарського виробництва 
(у % до попереднього року)

Культури
Валовий збір Площа збирання Урожайність з 1 га

тис.т
2007 р. до 2006 р.

тис.га
2007 р. до 2006 р.

ц (+/() 
до 2006 р.+/( у % +/( у %

Зернові та зернобобові культури –
всього1 29287,6 (4970,7 85,5 13425,8 (765,8 94,6 21,8 (2,3

у т.ч. пшениця озима та яра 13936,8 (10,5 99,9 5950,7 439,7 108,0 23,4 (1,9
жито озиме та яре 562,6 (21,0 96,4 337,4 (22,2 93,8 16,7 0,5
ячмінь озимий та ярий 5980,1 (5361,1 52,7 4087,9 (1148,3 78,1 14,6 (7,1
овес 544,5 (145,7 78,9 355,9 (86,4 80,5 15,3 (0,3
кукурудза на зерно 7424,1 998,5 115,5 1902,4 182,1 110,6 39,0 1,6
просо 84,2 (39,3 68,2 91,6 (22,9 80,0 9,2 (1,6
гречка 217,3 (11,9 94,8 310,2 (49,3 86,3 7,0 0,6
рис 108,0 8,5 108,5 21,1 (0,5 97,7 51,1 5,1

Соняшник на зерно1 4173,7 (1150,6 78,4 3411,4 (500,3 87,2 12,2 (1,4
Льон(довгунець (волокно) 3,7 (1,6 69,8 11,4 1,1 110,7 3,3 (1,8
Цукрові буряки (фабричні) 17064,8 (5355,9 76,1 584,0 (203,6 74,1 292,2 7,5
Соя 721,7 (167,9 81,1 582,8 (132,0 81,5 12,4 0,0
Ріпак – всього 1053,4 447,7 173,9 802,7 415,9 207,5 13,1 (2,6
у т.ч. ріпак озимий 958,2 476,0 198,7 699,0 431,8 261,6 13,7 (4,3

ріпак ярий (кольза) 95,2 (28,3 77,1 103,7 (15,9 86,7 9,2 (1,1
Картопля 19102,3 (364,8 98,1 1453,4 (8,1 99,4 131,4 (1,8
Овочі 6835,1 (1222,9 84,8 448,8 (21,5 95,4 152,3 (19,1
Плоди та ягоди 1465,7 351,4 131,5 236,7 (11,2 95,5 61,9 16,9
Виноград 360,0 59,1 119,6 70,4 (5,4 92,9 51,1 11,4

У БІЛОРУСІ з 1 січня 2008 р.

введено обов'язкове страхування

врожаю сільськогосподарських

культур, худоби й птиці. 

Цей вид страхування буде

здійснювати «Белгосстрах». 

Як зазначили фахівці, 95%

страхового внеску будуть сплачу�

ватися за рахунок коштів респу�

бліканського фонду підтримки

виробників сільськогосподарсь�

кої продукції, продовольства й

аграрної науки, інші 5% – за ра�

хунок страхувальника. 

Відшкодування збитку сіль�

госпвиробникам, що застрахува�

лися, буде проводитися у випад�

ку загибелі культур у результаті

пожежі, вимокання, випрівання,

вимерзання, посухи, заморозку,

інших небезпечних гідрометео�

рологічних явищ. При цьому за�

гибеллю сільськогосподарських

культур уважається їх загибель на

15% і більше площі посіву. 

При страхуванні худоби й

птиці збиток буде відшкодовува�

тися у випадку загибелі, вимуше�

ного забою (знищення) у резуль�

таті інфекційних захворювань (за

винятком грипу птахів), пожежі,

вибуху, небезпечних гідрометео�

рологічних явищ, руйнування

(ушкодження) місць утримання

худоби й птиці. Цьому виду стра�

хування підлягають лише госпо�

дарства, що займаються розведен�

ням племінних тварин й атестова�

ні в законодавчому порядку. 

У 2008 р.  обов'язковому

страхуванню підлягають озима

пшениця, озиме тритікале,

яриця, ячмінь, племінна велика

рогата худоба, племінні свині,

батьківська череда курей. Відсо�

ток відшкодування збитків й ви�

трат на пересівання у 2008 р.

установлений на рівні 50%. 

Видатки на сплату страхових

внесків по обов'язковому страху�

ванню врожаю сільгоспкультур,

худоби й птиці з фонду підтрим�

ки виробників сільськогосподар�

ської продукції, продовольства й

аграрної науки у 2008 р. заплано�

вані в розмірі BYR82,2 млрд.*

У Білорусі – 
обов'язкове страхування

РОЗМІР білоруського республі�

канського фонду підтримки ви�

робників сільськогосподарської

продукції, продовольства й аграр�

ної науки у 2008 р. становитиме

BYR2263,8 млрд.* Відповідний

Указ підписав Президент Білорусі

Олександр Лукашенко, повідоми�

ли 27 грудня в Міністерстві сільсь�

кого господарства й продоволь�

ства республіки. «Розмір фонду

підтримки сільгоспвиробників

сформований на рівні початко�

вого плану 2007 р. Серед основних

напрямків використання коштів

фонду будуть заходи, пов'язані з

економічною стійкістю галузі,

технічним переоснащенням під�

приємств, виконанням основних

державних програм, підтримкою

родючості ґрунтів», – зазначили в

міністерстві. 

Відповідно до указу, на фінан�

сування заходів регіонального ха�

рактеру для розвитку сільськогос�

подарського виробництва із кош�

тів фонду буде виділено BYR2,1

трлн. (93% всіх коштів фонду).

Інші кошти буде спрямовано на

фінансування заходів загально�

республіканського значення. 

Відповідно до Указу, на розви�

ток рослинництва із коштів фон�

ду заплановано виділити

BYR878,5 млрд, з них на придбан�

ня мінеральних добрив, засобів

захисту рослин і погашення за�

боргованості за них – BYR556,8

млрд, виконання програм галузі

– BYR90,2 млрд., розвиток лляної

галузі – BYR87 млрд., будівниц�

тво тепличного комплексу в агро�

комбінаті «Ждановичі» – BYR8

млрд., інші напрямки рослин�

ництва – BYR136,5 млрд. 

На розвиток виробничої сфе�

ри й тваринництва передбачено

BYR277,9 млрд. У тому числі на

придбання молодняку ВРХ –

BYR27,2 млрд.; будівництво, ре�

конструкцію й техпереоснащен�

ня тваринницьких, птахівничих й

інших об'єктів АПК – BYR198,8

млрд.; розвиток племінного тва�

ринництва й птахівництва –

BYR19 млрд.; стимулювання по�

ставок незбираного молока й

м'яса для Мінська – BYR33 млрд. 

Для реалізації заходів щодо

фінансової стійкості сільського

господарства із коштів фонду пе�

редбачено виділення BYR869,7

млрд., у тому числі на субсидії для

зниження цін на сільгосптехніку,

що поставляє по лізингу, –

BYR266 млрд., модернізацію й

техпереоснащення зерноочисно�

сушильного господарства й зер�

нотоків – BYR100 млрд., компен�

сацію втрат банків у зв'язку з ви�

дачею пільгових кредитів –

BYR237,4 млрд. 

Видатки на сплату страхових

внесків по обов'язковому страху�

ванню врожаю сільгоспкультур,

худоби й птиці з фонду станови�

тимуть BYR82,2 млрд. 

На загальнореспубліканські

цілі з фонду підтримки сільгосп�

виробників буде спрямовано

BYR153,7 млрд. У тому числі на

будівництво, реконструкцію й

технічне переоснащення тварин�

ницьких, птахівничих й інших

об'єктів АПК із цих коштів надій�

де BYR45 млрд., компенсацію

втрат банків у зв'язку з видачею

пільгових кредитів і пільгування

відсотків за кредитами – BYR61,5

млрд.

Державна підтримка 
білоруських сільгоспвиробників

* За курсом НБУ станом на 24,01,2008 р. BYR10 = 0,0235 грн.
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Господарствами населення ви�

рощено 98% загального урожаю

картоплі, 90% овочів, 87% плодів і

ягід, 22% зерна, 19% соняшнику

та 14% цукрових буряків.

Тваринництво. У 2007 р. обсяг

виробництва продукції тварин�

ництва порівняно з  2006 р. ско�

ротився на 0,4%, у т.ч. в госпо�

дарствах населення – на 4,0%, а

в сільськогосподарських підпри�

ємствах – зріс на 6,6%. 

У структурі реалізації худоби

та птиці на забій сільськогоспо�

дарськими підприємствами част�

ка птиці всіх видів становила

54% (у 2006 р. – 53%), великої

рогатої худоби – 22% (26%), сви�

ней – 23% (21%). 

Обсяг вирощування худоби та

птиці в аграрних підприємствах у

2007 р. перевищив аналогічний

показник 2006 р. на 14%, у т.ч.

свиней – на 16%, птиці – на

24%, а вирощування великої ро�

гатої худоби зменшилося на 10%.

Водночас, відношення обсягу

вирощування худоби та птиці до

реалізації тварин на забій в аг�

рарних підприємствах становило

99% (торік – 106%).  

У 2007 р. через скорочення

поголів'я корів відбулося змен�

шення виробництва молока (на

8%), зокрема в аграрних підпри�

ємствах – на 11% (при незначно�

му зростанні продуктивності тва�

рин). Середній надій молока від

однієї корови в сільськогоспо�

дарських підприємствах (крім

малих) становив 3293 кг і порів�

няно з 2006 р. зріс на 2,0%, в гос�

подарствах населення – 3995 кг

(зменшився на 1,3%).

На початок січня 2008 р. на�

селенням утримувалось 66,1% за�

гальної чисельності великої рога�

тої худоби (станом на 1 січня

2007 р. – 62,8%), у т.ч. корів –

78,4% (77,2%), свиней – 60,4%

(59,6%), овець і  кіз – 82,4%

(82,5%), птиці всіх видів – 52,8%

(56,6%).

Сільськогосподарські під�

приємства у 2007 р. зменшили

проти 2006 р. продаж населенню

молодняку свиней (на 13,7%) та

птиці всіх видів (на 14,8%), а ве�

ликої рогатої худоби – збільши�

ли (на 2,6%).

Станом на 1 січня 2008 р. в аг�

рарних підприємствах (крім ма�

лих), що займалися тваринницт�

вом, було в наявності кормів усіх

видів 2,9 млн.т кормових оди�

ниць, що на 21% менше, ніж на 1

січня 2007 р., у т.ч. концентрова�

них кормів – 1,2 млн.т к.од. (на

10% менше). У розрахунку на

одну умовну голову великої худо�

би припадало по 7,4 ц к.од. кормів

усіх видів, у т.ч. концентрованих –

по 3,0 ц к.од. (на 1 січня 2007 р. –

відповідно 8,9 ц та 3,1 ц к.од.).

За матеріалами Держкомстату України

Експрес#випуск від 15 січня 2008 р.

Продукція
Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %

2007 р. у % 
до 2006 р. 2007 р. у % 

до 2006 р. 2007 р. у % 
до 2006р. 2006 р. 2007 р.

М'ясо1, тис.т 2765,2 108,4 1272,2 122,4 1493,0 98,8 59,2 54,0
Молоко, тис.т 12254,6 92,2 2179,0 88,8 10075,6 93,0 81,5 82,2
Яйця, млн.шт. 14021,1 98,5 7586,5 99,4 6434,6 97,5 46,4 45,9
Вовна, т 3447 105,2 749 106,4 2698 104,9 78,5 78,3

1 Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі) Попередні дані

Попередні дані

Таблиця 2. Виробництво основних видів продукції тваринництва.

Таблиця 3. Чисельність поголів'я основних видів худоби та птиці станом на 1 січня 2008 р., тис. голів
Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення

2008 р.
2008 р. до 2007 р.

2008 р.
2008 р. до 2007 р.

2008 р.
2008 р. до 2007 р.

+/( у % +/( у % +/( у %
Велика рогата худоба 5683,2 (492,2 92,0 1926,1 (368,5 83,9 3757,1 (123,7 96,8

у т.ч. корови 3139,9 (206,8 93,8 678,3 (85,7 88,8 2461,6 (121,1 95,3
Свині 7266,3 (788,7 90,2 2880,5 (376,9 88,4 4385,8 (411,8 91,4
Вівці та кози 1679,4 62,2 103,8 295,6 12,4 104,4 1383,8 49,8 103,7
Птиця 168251 1720 101,0 79355 7136 109,9 88896 (5416 94,3

Хто врятує
українську рибу? 

Наталія Тарченко

ЗА РАДЯНСЬКИХ часів Україна

виробляла 23% від усього обсягу

промислової риби колишнього

СРСР. Зараз, якщо обраховувати

сукупну продукцію рибних галу�

зей всіх держав колишнього Ра�

дянського Союзу, наша країна

виробляє лише 1%. Між тим, в

Україні, серед країн постра�

дянського простору, найбільша

після Росії водна територія. 

Чи вдасться щось зробити

для того, щоб якось покращити

таке невтішне становище? 

Про це розмірковували пре�

зидент рибогосподарської Асоці�

ації відтворення водних живих

ресурсів і селекції в рибництві

«Аквакультура», Володимир

Волков та віце�президент цієї

організації Вільям Корнійчук. 

Свою прес�конференцію

вони присвятили події більш

масштабній, а саме – конферен�

ції «Стратегічний менеджмент в

рибній галузі», яка мала відбути�

ся в Міністерстві аграрної полі�

тики України. За попередніми

даними, в ній візьмуть участь

Міністерство аграрної політики

України, Державний комітет

рибного господарства України,

Українська академія аграрних

наук, провідні фахівці  рибогос�

подарського комплексу України і

країн ближнього та далекого за�

рубіжжя. 

Зі слів пана Волкова, на кон�

ференцію приїдуть представни�

ки таких країн, як Росія, Біло�

русь, Молдова, Польща, Угор�

щина. Саме вони мають дуже

цінний досвід, яким можна ско�

ристатися і в Україні. Очікується

також виступ Міністра аграрної

політики України Юрія Мельни�

ка із доповіддю «Стан та іннова�

ційні можливості прориву риб�

ної галузі». 

На цьому форумі, можливо, і

з'являться ідеї щодо виходу галу�

зі із нинішнього глухого кута та

подальшого її розвитку. 

Як зазначив пан Корнійчук,

за основу треба брати іннова�

ційний підхід, відмовитися від

застарілих штампів та кліше. А

дві найголовніші проблеми, які

потребують негайного вирішен�

ня, – це відсутність уваги до

екологічних аспектів та кримі�

нальні дії, що мають неабиякий

розмах. 

Пан Волков висловив пропо�

зицію щодо нового підходу до бо�

ротьби із браконьєрством. А саме

– відмовитися від теперішньої

системи штрафів, яка майже не

виправдовує себе, та вдатися до

дій значно жорсткіших – вилуча�

ти «засоби виробництва». Які,

між іншим, коштують дуже бага�

то – іноді сотні тисяч доларів.

Пропонується також відкрити

«гарячу лінію», за допомогою якої

громадяни повідомляли б про всі

негаразди на місцях – забруднен�

ня, браконьєрство тощо. 

Слід зазначити, що в цілому

в українських браконьєрів вилу�

чають за рік 180 тонн риби. Для

порівняння – Литва, Латвія та

Скандинавія виробляють 200

тис. тонн за рік. 

На жаль, наразі в Україні

нема спеціального закону про

рибну галузь. Та, як запевнили

учасники прес�конференції, вже

існують конкретні домовленості

з депутатами. Та й на ініціативу

громадських організацій, які

візьмуться за відтворення рибної

галузі, у керівників «Аквакульт�

ри» сподівання є. 

Як зазначив пан Волков, на

цю справу мають направлятися і

податки, що збираються в риба�

лок, і штрафи, які стягують з

браконьєрів. До речі, в світовій

практиці 80% штрафів спрямо�

вуються саме на відтворення ак�

вакультури. 

Взагалі, в тому, що стосується

фінансування, в галузі має діяти

нова модель – частину капіталу

має надавати держава, частину –

приватний бізнес. Саме за остан�

нім – створення можливості для

повернення в Україну рибальсь�

кого флоту, це 40 – 60 суден. Але

то вже другий крок. 

Крок перший – $300 млн. ін�

вестицій на потреби внутрішніх

водойм. 

А справа науки – здійснюва�

ти над водоймами контроль. Для

забезпечення екологічного ба�

лансу риби треба в 5�7 разів біль�

ше, ніж її є зараз. 

Докладніше про конференцію

«Стратегічний менеджмент в

рибній галузі» читайте в нашому

наступному номері.
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