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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
СУПРОВІД ГОСПОДАРЯ

Мало продати господарю техніку – треба
ще навчити його правильно з нею
управлятися. Пропонуємо вашій увазі
інтерв'ю з генеральним директором
компанії «АМАКО» Віталієм Скоциком.

ТРОХИ ОПТИМІЗМУ В ХОЛОДНІЙ ВОДІ

Свою прес)конференцію 27 лютого в
Укрінформі голова Державного комітету
рибного господарства України Володимир
Волков присвятив новій економічній моделі
розвитку рибної галузі та конкретним крокам,
які здійснює очолювана ним команда.

Нові аграрні Порядки
Кабінет Міністрів України Поста�
новою №86 від 22 лютого за�
твердив Порядок використання у
2008 році коштів, передбачених
у державному бюджеті для дер�
жавної підтримки виробництва
продукції рослинництва. 
Бюджетні кошти спрямовувати�
муться сільгосппідприємствам на
вирощування озимих культур на
1 га посівів: пшениці, тритикале
та жита – 100 грн.
На вирощування 1 га посівів
ярих культур надаватиметься
така підтримка: пшениці, трити�
кале, вівса, гороху, гречки, про�
са – 100 грн., сої не нижче пер�
шої репродукції – 80, сої другої
та третьої репродукції – 50,
рису – 220. 
640 грн. надається на 1 га посівів
льону�довгунця і коноплі на тре�
сту та 550 грн. на 1 га посівів цук�
рових буряків для виробництва
цукру в межах квоти «А» (для
потреб внутрішнього ринку). 
Згідно з Порядком, сільгосппід�
приємства, які отримали дер�
жавну підтримку, мають продати
не менше 20% вирощеного про�
довольчого зерна пшениці та
жита на організованому аграр�
ному ринку.
Зазначені кошти виділяються за
бюджетною програмою «Бю�
джетна тваринницька дотація та
державна підтримка виробниц�
тва продукції рослинництва», що
в сумі становить понад 2 млрд.
521 млн. грн. З більш ніж 1 млрд.
гривень державної підтримки
рослинництва на вирощування
озимих зернових буде спрямо�
вано 595,5 млн. грн. та 
412,5 млн. грн. – на вирощуван�
ня ярих культур. 
Крім того, 27 лютого на засіданні
уряду було затверджено такі по�
рядки використання у 2008 році
коштів, передбачених у держав�
ному бюджеті:
– для здійснення фінансової під�
тримки підприємств агропроми�
слового комплексу через меха�
нізм здешевлення кредитів;
– для розвитку тваринництва;
– для надання підтримки фер�
мерським господарствам; 
– на часткову компенсацію вар�
тості складної сільськогосподар�
ської техніки вітчизняного ви�
робництва.
Також уряд України продовжив
на 2008 р. дію Постанови «Про
порядок оплати і нарахування
коштів, яким нараховується ПДВ
для сільгоспвиробників», якою
збережено дію нульової ставки
ПДВ для аграріїв. 

Андрій Мартин

У 1991 році в Україні було розпо�

чато земельну реформу, яка по�

клала початок демонополізації

державної форми власності на

землю. Об'єктом реформування

стали землі майже 12 тис. госпо�

дарств, а 6,77 млн. селян набули

права на земельну частку (пай).

Сьогодні, після сімнадцяти

років реформування, держава ра�

портує про наближення до завер�

шення процесу видачі державних

актів на право власності на землю

власникам сертифікатів на право

на земельну частку (пай), тобто

реформа формально добігає свого

логічного завершення.

Звичайно, покладений в осно�

ву реформи так званий принцип

соціальної справедливості, коли

кожен селянин мав отримати рів�

ну частку земель та майна колиш�

нього колективного підприємства,

дав змогу запобігти серйозним со�

ціальним катаклізмам на селі, але

чи стала реформа поштовхом для

розвитку сільського господарства

на ринкових засадах? Навряд чи.

Цікаве слово –
«консолідація»...
ВІТЧИЗНЯНІ економісти�аграрії

давно стверджують, що ефективне

товарне сільськогосподарське ви�

робництво починається лише тоді,

коли господарство володіє достат�

нім земельним ресурсом. Опти�

мальною для Полісся вважається

площа землекористування у 500�

1000 га, для Лісостепу – 1000�

1500 га, а для Степової зони – від

1500 до 2500 га. Валовий дохід, що

одержується з меншої площі, як

правило, не здатен компенсувати

витрати, пов'язані з застосуванням

сучасних агротехнологій, придбан�

ням засобів хімічного захисту, но�

вітньої сільгосптехніки тощо. 

Продовження на стор.6

Консолідація земель: 
справжня реформа тільки розпочинається

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
КУРЯТИНА У CВІТОВІЙ ПЛОЩИНІ

Здобутки і досягнення вітчизняної
птахівничої галузі ми вже сприймаємо, як
зомбовані: вона стрімко розвивається…
але їй знову не вистачає грошей. 
Ми ж вирішили дізнатися, як долають
безгрошів'я іноземні птахівники.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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АГРОПОЛІТИКА
УКРАЇНСЬКІ ТОВАРИ:
КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ У СОТ

Пропонуємо вашій увазі
дослідження цінової конкуренто)
здатності українських сільсько)
господарських товарів при вступі
країни до СОТ. 12

ПРАВОЧИН Сьогодні можна із сумом констатувати, що проведене земельне реформування не змогло
закласти підвалин сталого соціально�економічного розвитку аграрної сфери, і навіть спричинило низку
нових проблем. Спробуємо з'ясувати ці проблеми та окреслити шляхи їх розв'язання.
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Ігор Шаповалов

Паралельно з уже достатньо

відомою Міжнародною спе�

ціалізованою виставкою

«ПродЕкспо», що тривала з 26

по 29 лютого 2008 року у ви�

ставковому центрі  «Київ�

Е к с п о П л а з а » ,  п р о х о д и л а

Дев'ята міжнародна виставка

«ПакЕкспо», присвячена но�

вітнім технологіям в паку�

вальній  індустрії.

ПАКУВАЛЬНА індустрія в Украї�

ні отримала стрімкий розвиток за

останні десять років. Із збільшен�

ням випуску товарів вітчизняного

виробництва, зростає і попит на

тару, упаковку, сировину та устат�

кування.

Тож основним акцентом захо�

ду стало питання поліпшення па�

кувальної продукції, що задоволь�

нить потреби споживача з ура�

хуванням новітніх технологій, де�

мографічних і соціальних змін, мі�

німізації витрат та екологічної без�

пеки. 

До участі у виставці були за�

прошені фахівці пакувальної та

поліграфічної галузей з усіх регіо�

нів України, а також польські, ро�

сійські, італійські, турецькі ком�

панії, які працюють у сфері паку�

вальної індустрії. Було широко

представлене устаткування для

виготовлення тари і упаковки,

вторинної переробки та утилізації

пакувальних засобів, технології

для виготовлення етикеток. Також

увазі відвідувачів пропонувалися

матеріали для поліграфії, інфор�

маційні та консалтингові послуги. 

Проведення такого масштаб�

ного спеціалізованого форуму на�

дало можливість учасникам та ві�

двідувачам виставки ознайомити�

ся з новітніми технологіями паку�

вальної індустрії вітчизняних та

світових компаній, налагодити

взаємозв'язок між споживачами та

виробниками, створити сприят�

ливі умови для налагодження ді�

лових контактів.

У рамках виставки були прове�

дені семінари, конференції, май�

стер�класи, що дало змогу зверну�

ти увагу учасників на актуальні

проблеми поліпшення стандартів

при виробництві матеріалів паку�

вальної індустрії, розробку новіт�

ніх технологій пакування, нових

тенденцій на ринку технології та

обладнання для вироблення ети�

кетки, розв'язання проблем клієн�

тів при виборі упаковки.

В перший день роботи вистав�

ки відбулася прес�конференція

президента асоціації «Союзупак»

(Росія) Сергія Томасова та прези�

дента Клубу пакувальників Украї�

ни Валерія Кривошия «Розвиток

упаковки в Росії та Україні – шля�

хи до покращення торгових відно�

син між країнами». Обговорюва�

лися такі теми: тенденції розвитку

упаковки в Україні, розгляд зако�

нопроекту «Про упаковку та від�

ходи упаковки», обговорення

спільних проектів українських і

російських пакувальників. 

Також у рамках виставки три�

вали науково�практична конфе�

ренція молодих учених «Новітні

технології пакування», «круглий

стіл» «Професійні кадри – паку�

вальній індустрії України». Голов�

ною «родзинкою» форуму стало

урочисте нагородження перемож�

ців конкурсів «Українська зірка

упаковки�2008», «Українська ети�

кетка�2008», «Упаковка майбут�

нього�2008», Малої академії наук

«До кращого життя через кращу

упаковку».
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Для ведення лісового і ми�

сливського господарства цьо�

го року Держбюджетом виді�

лено понад 345 млн. грн., ще

понад 60 млн. грн. – на ство�

рення захисних лісових на�

саджень та полезахисних лісо�

смуг. Порядок використання

коштів визначено постановою

Уряду від 22 лютого ц.р. №59.

НАГАДАЙМО, що загальна пло�

ща земель лісового фонду є дещо

меншою, ніж у провідних євро�

пейських країнах, і становить 10,8

млн. га або 16% території. Їх пере�

важна більшість – у Поліссі та в

Українських Карпатах. Лісистість

у різних природних зонах має

значні відмінності й не досягає

оптимального рівня впливу на

клімат, ґрунти, водні ресурси,

стримування ерозійних процесів.

В Україні кожен другий гектар

лісу – штучний. Задля оптималь�

ної лісистості потрібно додатково

створити близько 2,5 млн. га но�

вих лісів.

Торік лісові культури висадже�

но на площі 64 тис. га, з яких май�

же 24 тис. га нових лісів. Для по�

дальшого збільшення у поточно�

му році площ вирощено 381 млн.

шт. садивного матеріалу, яким

можна залісити понад 30 тис. гек�

тарів. Розширене відтворення лі�

сів вимагає створення нових на�

саджень в обсягах, які перевищу�

ють їх вирубування. З 1949 по 1965

рік нові насадження закладались

на площі 100�200 тис. га, з 1966 по

1990 – на 55�100 тис. га, а в остан�

ні роки – щорічно на 45�50 тис.

га, що на 30�50% перевищує пло�

щу вирубки.

Протягом останніх трьох років

для лісової галузі придбано 363

одиниці ґрунтообробної техніки,

зокрема торік – 213. На цей рік

передбачено близько 1,5 млн. грн.

Крім того, минулого року було за�

куплено 139 тракторів. Майже 100

тракторів передбачено придбати у

2008�му.

Торік у державному лісовому

фонді вперше розпочато плано�

мірне формування мережі лісових

доріг. Зокрема, в 11 областях збу�

довано 91 лісову дорогу загальною

довжиною понад 202 км. Завдяки

цьому для сталого користування,

реконструкції та захисту стануть

доступними понад 20 тис. га дере�

востанів. У 2008 році, відповідно

до Порядку державного фінансу�

вання капітального будівництва,

підприємства Держкомлісгоспу

планують прокласти понад 400 км

нових лісових доріг. 

На непридатних для сільгосп�

використання землях за піввіко�

вий період створено майже

1,4 млн. га протиерозійних насад�

жень. 150 тис. га висаджено

вздовж берегів малих річок і во�

доймищ. Посаджено також 440

тис. га полезахисних лісових смуг,

під захистом яких знаходиться по�

над 13 млн. га орних земель. 

Прийнятою постановою до�

повнено перелік робіт із створен�

ня захисних лісових насаджень та

полезахисних лісових смуг захо�

дами з охорони від пожеж та ви�

пасання худоби. Адже у 2007 році

лісові насадження зазнали знач�

ної шкоди від вогню. Незважаю�

чи на виконані у повному обсязі

заплановані протипожежні захо�

ди, в лісових масивах галузі ста�

лося 5024 пожежі на площі 12,7

тис. га, з них верхових 7.5 тис. га,

якими завдано збитків на суму

181 млн. грн. 

Площа мисливських угідь в

Україні становить 47,2 млн. га. З

них 35 млн. га (74%) надані у ко�

ристування організаціям Укра�

їнського товариства мисливців та

рибалок (УТМР), 6,3 млн. га

(13%) – підприємствам Держком�

лісгоспу, 0,9 млн. га (1,8%) – То�

вариству військових мисливців та

рибалок (ТВМР), решта – іншим

користувачам. Всього в Україні

налічується майже 560 тисяч ми�

сливців. У мисливському госпо�

дарстві працює 5,8 тис. осіб.

Передбачене Державною про�

грамою «Ліси України» створення

захисних лісових насаджень що�

річно на площі понад 40 тис. га пі�

двищить ґрунтозахисні і водорегу�

люючі функції земель. Споді�

ваємося, це позитивно впливати�

ме на виробництво сільгоспкуль�

тур в Україні.

За матеріалами Урядового порталу

Що нового в лісі?

«Пак Експо�2008» – вигляд має значення



Євгенія Руженцева

ТАК, іще два роки тому партнери провідних

правничих компаній більше переймалися

грішми, а точніше –  проблемами оплати

своїх послуг: як форм розрахунків, так і їх

своєчасності. Нині ж правники все більше

думають про роботу, гуртуються для оборо�

ни від експансії іноземних колег, котрі на

наших теренах поводяться не завжди цивілі�

зовано, прикриваючись «нюансами» глоба�

лізації, а також до власного виходу на між�

народний ринок. Що ж до побудови систе�

ми відносин з клієнтом, тут провідні юрфір�

ми занепокоєні наслідками обслуговування

спільного клієнта, адже працюючи за субпі�

дрядами, доводиться відповідати не лише за

власні дії, а й за дії своїх партнерів. 

Однак найбільш широко, як уже мови�

лося, під час цьогорічного форуму обгово�

рювалися питання управління самою юри�

дичною фірмою: ризики партнерства все�

редині компанії, функції партнера (юрист,

менеджер чи просто власник), способи мо�

тивації правника у сучасній компанії, со�

ціальний аспект корпоративної відпові�

дальності юридичного бізнесу тощо…

Нас же цікавить інше – чого чекати

клієнтам від різноманітних нововведень,

які наші правники переймають у своїх за�

хідних колег та вигадують самі. Про тен�

денції розвитку юридичного бізнесу та су�

часні негласні правила, яких мають дотри�

муватися солідні правничі фірми, ми по�

просили розповісти одного з учасників

Форуму.

АГРОПРОФІ
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Українці звикають 
платити погодинно 
– з приємністю констатують керівники вітчизняних юридичних фірм

ДІАЛОГ Щорічний форум «Розвиток ринку юридичних послуг
в Україні�2008», організований Асоціацією правників України
ось уже вчетверте, цього разу сфокусувався здебільшого на
внутрішніх питаннях ефективної роботи юридичних фірм.

Дмитро АЛЕКСАНДРОВ, президент МЮК

«Александров та Партнери»:

– Якщо характеризувати ринок юридичних послуг
загалом, не можна не вказати на неабиякий по�
пит саме на юридичний супровід будівництва, ін�
вестиційних проектів у землю і нерухомість. І
йдеться тут не про нові види юридичних послуг, а
про специфіку самої послуги – на жаль, кінцевий
результат подібних проектів залежить не стільки
від професійного рівня фахівців у галузі права,
стільки від інших факторів, таких, як рішення,
висновки і погодження органів влади, іноді не�
добросовісних дій конкурентів чи інших суб'єктів
–  продавців і покупців у відповідних угодах.
Отже, юридичний супровід подібних проектів ви�
магає від команди фахівців не тільки ґрунтовних
теоретичних знань в різних галузях права, а й
значного практичного досвіду їх застосування в
нестандартних, іноді навіть кризових ситуаціях.
Відтак і вартість юридичних послуг із супроводу
подібних проектів є значною. Вказану категорію
юридичних послуг в Україні можна навіть назвати
ексклюзивною, адже кожен проект має свою спе�
цифіку.
Що стосується розрахунків, важко вести мову про
їх нові форми. Натомість слід зазначити, що, на
відміну від іноземного, вітчизняний клієнт, який
ще не так давно наполягав на фіксованих сумах
гонорару, вже поступово звикає до розрахунків за
погодинними ставками. Тож можна говорити про
наближення до нового рівня в розрахунках з ук�
раїнським клієнтом, який дещо мінімізує непе�
редбачувані витрати юридичної фірми і, поряд з
цим, вносить певну прозорість у фінансові відно�
сини юридичної фірми та клієнта.
На сьогодні вже можна впевнено говорити про
напрацьовані роками певні стандарти якості юри�
дичної послуги, яка пропонується клієнту. Можна
з впевненістю констатувати, що кожна компанія
на ринку юридичних послуг, яка намагається роз�
виватись у професійному плані, не може не
враховувати такі стандарти при обслуговуванні
клієнтів. 
Так, юридична компанія просто зобов'язана дотри�
муватися принципу домінантності інтересів клієн�
та в роботі за його дорученням. Цей принцип, до
речі, відіграє не останню роль в налагодженні до�
вірчих стосунків з клієнтом. Фахівці, що взялися
надавати правову допомогу, повинні прорахову�
вати наперед можливість настання для клієнта

певних негативних наслідків у
зв'язку з діями юристів, за наявно�
сті навіть мінімального ризику їх
настання – своєчасно і повно ін�
формувати про це клієнта, в безу�
мовному порядку погоджувати з
ним такі ризиковані дії або взагалі
відмовитися від їх здійснення. 
Не можна не звернути увагу і на
інформаційний зв'язок клієнта та
юридичної компанії, адже юрфір�
ма просто не має права нехтувати
засобами безпеки в роботі з ін�
формацією за дорученням клієнта
– наслідки можуть завдати знач�
ної шкоди і клієнту, і юридичній
фірмі. Скажімо, в нашій компаній
інформаційним відносинам при�
діляється особлива увага. Тут
можна говорити і про режими до�
ступу працівників до конфіденцій�
ної інформації з того чи того про�
екту, і про впровадження нових
механізмів щодо захисту інфор�
мації в локальних мережах, Інтер�
неті, і про специфіку роботи з до�
кументами, які містять конфіден�
ційні відомості, їх суворий облік
та інше.

КОМЕНТАР

Подробную информацию о Конференции Вы можете получить по телефонам 
представительства GAFTA в Киеве: + 38044 524 0329, + 38044 524 0231



Вінничина
«НЕ ДИВЛЯЧИСЬ на засуху, яка

була у минулому році, галузь тва�

ринництва і рослинництва області

є рентабельною», – зазначив за�

ступник голови обласної держав�

ної адміністрації Василь Черній

під час прес�конференції для

представників місцевих ЗМІ 18

лютого 2008 року. В.Черній зосе�

редив увагу присутніх на готовно�

сті АПК області до початку посів�

ної кампанії. Він зазначив, що на�

сінням область забезпечена в до�

статній кількості, і навіть має

близько 30 тис. тон страхового

фонду. На сьогодні серйозними є

проблеми, які стосуються міне�

ральних добрив та дизельного

палива. Перш за все, це висока

ціна, але не зважаючи на це, міне�

ральними добривами область за�

безпечена значно краще, ніж у цей

період минулого року. А от ситуа�

ція з дизпаливом є досить непро�

стою, адже ціна на нього досить

висока і нереальна для аграріїв. Зі

слів заступника губернатора, пи�

тання ціни на енергоносії має за�

гальнодержавний характер і буде

винесене на розгляд чергового за�

сідання уряду.

У минулому році область заку�

пила на 218 млн. грн. сільськогос�

подарської техніки, а це є досить

непоганий показник, він стано�

вить близько 13% від витраченої

загальнодержавної суми на ці по�

треби. Позитивним є те, що у по�

точному році близько 30% госпо�

дарств не потребують кредитних

ресурсів для здійснення посівних

робіт. Це, в основному, північні

райони області, тобто ті, яких не

торкнулася минулорічна посуха.

Ситуація у наданні кредитних ре�

сурсів складна, адже тільки 20 лю�

того 2008 року на засіданні Уряду

очікувалось прийняття порядку

використання коштів. 

Кіровоградщина
20 лютого 2008 року відбулося за�

сідання колегії головного упра�

вління агропромислового розвит�

ку Кіровоградської облдержадмі�

ністрації, на якій розглядалась

низка питань: про підсумки робо�

ти агропромислового комплексу

області у 2007 році та стан підго�

товки до проведення комплексу

весняно�польових робіт 2008 року,

про наслідки вступу України до

СОТ для аграрного сектора еконо�

міки області; про умови фінансу�

вання державних програм під�

тримки сільськогосподарського

виробництва у 2008 році.

Як повідомив заступник на�

чальника головного управління

агропромислового розвитку ОДА

Сергій Нарійчук, в минулому

році через несприятливі погодні

умови виробництво рослинниць�

кої продукції зменшилось, і агро�

формування області недоотрима�

ли врожаї практично усіх сільсь�

когосподарських культур, най�

більше недоотримано пшениці.

Підбиваючи підсумки, началь�

ник головного управління агро�

промислового розвитку облдерж�

адміністрації Іван Владов наго�

лосив, що у ході засідання колегії

були визначені основні завдання

на рік поточний. Перше – підго�

товка і проведення комплексу вес�

няно�польових робіт. Необхідно

максимально забезпечити госпо�

дарства насіннєвим матеріалом,

мінеральними добривами, засоба�

ми захисту рослин, паливно�ма�

стильними матеріалами.

Пріоритетним є розвиток га�

лузі тваринництва, зокрема стабі�

лізації поголів'я худоби і птиці,

особливо маточного, забезпечен�

ня його нарощування за рахунок

власного відтворення та закупівлі

племінної худоби, припинення

безпідставної вибраковки корів. 

При формуванні місцевих бю�

джетів сприяти виділенню коштів

на фінансування селекційно�пле�

мінної роботи та підтримки тва�

ринництва, зокрема для закупівлі

сільськогосподарськими підпри�

ємствами молодняку великої ро�

гатої худоби в особистих госпо�

дарствах для подальшого вирощу�

вання і відгодівлі та поповнення

власного стада. 

Потребує активізації процес

проведення ідентифікації і реє�

страції великої рогатої худоби у

господарствах усіх форм господа�

рювання, продовження роботи з

реконструкції та будівництва ком�

плексів із виробництва тварин�

ницької продукції, відновлення

непрацюючих тваринницьких

ферм та залучення інвестиційних

коштів у тваринництво, в першу

чергу у ті галузі, які в короткий

термін можуть налагодити вироб�

ництво тваринницької продукції.

Актуальним є питання підви�

щення добробуту сільських труда�

рів. Необхідно встановити постій�

ний контроль за станом виплати

заробітної плати на кожному

сільськогосподарському підпри�

ємстві, забезпечити підвищення

рівня середньомісячної заробітної

плати на сільськогосподарських

підприємствах довівши її рівень до

середнього у галузях економіки,

шляхом дотримання мінімальних

державних і галузевих гарантій в

оплаті праці та за рахунок зро�

стання обсягів виробництва

сільськогосподарської продукції,

підвищення продуктивності пра�

ці. Забезпечити проведення розра�

хунків за оренду землі та майна за

2008 рік відповідно до норм чин�

ного законодавства та до укладе�

них договорів оренди. 

Головне управління агропро�

мислового розвитку облдержад�

міністрації вживає заходів щодо

стабілізації цінової ситуації на

продовольчих ринках шляхом

продовження інтервенційного

продажу харчових продуктів, які

мають найбільший попит у мало�

захищених верств населення та

максимального сприяння укла�

денню прямих договорів між ви�

робниками сільськогосподарсь�

кої продукції та переробними

підприємствами.

Луганщина
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ комплексу

весняно�польових робіт 2008 року

сільгосппідприємствам області

необхідні матеріально�технічні ре�

сурси на суму 456 млн. грн., що в

1,2 рази більше, ніж у 2007 році.

Про це заявив в ході апаратної на�

ради начальник Головного упра�

вління агропромислового розвит�

ку облдержадміністрації Сергій

Хворостяненко. З його слів, ос�

новним джерелом фінансування в

поточному році є власні кошти

сільгосптоваровиробників – 333

млн. грн. або 73% від потреби. До�

даткові 123 млн. грн. буде залуче�

но за рахунок кредитів комерцій�

них банків. Нині агроформування

приступили до оформлення бан�

ківських кредитів, їх отримано по�

над 21 млн. грн. (процентні ставки

на рівні 16�18%). 

Серед основних проблем у фі�

нансово�кредитному забезпеченні

сільгосптоваровиробників області

Сергій Хворостяненко назвав не�

вирішеність на урядовому рівні

питання про бюджетне фінансу�

вання програми здешевлення вар�

тості банківських кредитів і зави�

щення окремими комерційними

банками плати за користування

банківським кредитом шляхом

оформлення кредитних договорів

на надання різних послуг (додат�

ково 1�4%). 

Маючи в своєму розпоря�

дженні власні фінансові ресурси

(90% господарств за підсумками

минулого року спрацювали з при�

бутком), агроформування завча�

сно приступили до накопичення

матеріально�технічних засобів для

весняної посівної кампанії поточ�

ного року. Засипано 31,2 тис. тонн

насіння ярих культур (105,4% до

потреби), зокрема 25,2 тис. тонн

ярого ячменю (107,4% до необхід�

ного обсягу). Увесь посівний ма�

теріал перевірений на схожість

державними насіннєвими інспек�

ціями. Нині сільгосптоваровироб�

ники завершують підготовку на�

сіннєвого матеріалу.

Для проведення ранньовесня�

ного підживлення посівів озимих

культур і внесення під інші ярі

культури необхідно придбати 47

тис. тонн мінеральних добрив, зо�

крема 42,3 тис. тонн аміачної се�

літри. Агрогосподарствами вже за�

куплено їх 40,2 тис. тонн (86% до

потреби), з них 34,4 тис. тонн ста�

новить аміачна селітра (81%). Це

майже удвічі більше, ніж минуло�

го року.

У 2007 році сільгоспформуван�

нями придбано техніку на суму

259 млн. грн., або в 3,3 рази біль�

ше, ніж 2006 року. Парк тракторів

оновлений на 372 одиниці (у 2006

році – 130 одиниць), ґрунтооброб�

ної і посівної техніки – на 550 і

246 одиниць відповідно.

Таким чином, на посівній в

поточному році буде задіяно 37

широкозахватних посівних ком�

плексів для обробітку по 5�6

тис. га за день. Зі слів Сергія Хво�

ростяненка, нині аграрії вже під�

готували до роботи 86% тракторів,

94% – посівної і ґрунтообробної

техніки. Ремонтні роботи ведуть�

ся темпами, які випереджають на�

мічені графіки їх проведення.

Крім того, сільгосппідприєм�

ствами області накопичено до вес�

няно�польових робіт 7,3 тис. тонн

дизпалива, що на 6% вище відпо�

відного періоду минулого року.

Для забезпечення потреби в па�

ливно�мастильних матеріалах на

період проведення весняно�

польових робіт укладені прямі до�

говори на постачання пільгового

палива для сільгосппідприємств

області з ВАТ «Лисичанськнафто�

продукт». 

Об'єкти міжгосподарських

державних зрошувальних систем

підготовлені на площі 12,4 тис. га

(80% від завдання), що в межах се�

реднього показника в Україні. Зо�

крема 103 км трубопроводів, 31

насосна станція, 9 км відкритих

каналів, 61 гідротехнічна споруда,

87 одиниць насосно�силового

обладнання. Практично заверше�

на підготовка трубопроводів, за�

кінчується ремонт гідротехнічних

споруд, проводиться наладка

обладнання насосних станцій. Од�

ночасно з підготовкою зрошуваль�

них систем проводиться робота з

сільгосптоваровиробниками з

розширення площ поливу з 6,7

тис. га в 2007 році до 8 тис. га і під�

писання протоколів�намірів на

полив сільськогосподарських

культур.

Полтавщина
ПИТАННЯ стану готовності до

проведення комплексу весняно�

польових робіт в аграрному секто�

рі економіки області розглядалося

під час щотижневої наради, яку

провів перший заступник голови

облдержадміністрації Іван Близ�

нюк.

За перезимівлею озимих куль�

тур ведеться постійний моніто�

ринг, – зазначив начальник Голов�
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НОВИНИ ï СТИСЛО Області готуються до посівноїКрим розвиватиме

сади і віноградники
Останніми роками площі садів і
виноградників в сільськогоспо�
дарських підприємствах Авто�
номної Республіки Крим змен�
шилися більш ніж в 2 рази, об�
сяги реконструкції багаторічних
насаджень скоротилися, при
цьому їх розкорчовування пе�
ревищило обсяги посадки. 
Проте Крим пам'ятає і інші часи.
Завдяки оптимальному поєд�
нанню природно�кліматичних
умов півострів є унікальною зо�
ною для розвитку садівництва і
виноградарства, отримання ви�
сокоякісного винограду і фрук�
тів. Найбільшого розквіту крим�
ське плодівництво і виногра�
дарство досягли в кінці 80�х ро�
ків минулого століття. У ці роки
(1985�1990 рр.) площа багато�
річних насаджень становила 150
тис. га, з них під садами було
зайнято 77,0 тис. га (51%), ви�
ноградниками 70,0 (49%). Се�
редньорічне виробництво ви�
нограду і фруктів перевищувало
400 тис.т.
Питанням відродження колиш�
ньої слави кримських садів і ви�
ноградників переймається Міна�
грополітики АР Крим. Завдяки
вжитим заходам за період
2006�07 рр. у всіх категоріях
господарств висаджено багато�
річних насаджень на 1,1 тис. га
більше, ніж за попередні 3 роки
(3,3 тыс.га). Завдання із висадки
багаторічних насаджень в 2007
році виконане на 101% (2498 га
при прогнозі 2474 га). Для
збільшення площ багаторічних
насаджень в Криму місцевим
органам влади необхідно забез�
печити на належному рівні орга�
нізацію проведення повного
комплексу агротехнологічних
заходів щодо підготовки грунту і
посадки багаторічних насад�
жень в поточному році. 
Профільним міністерством під�
готовлений проект постанови
уряду Криму «Про заходи по
підготовці і проведенню ком�
плексу робіт по посадці садів і
виноградників в 2008 р.», згід�
но з яким за рік в господарствах
всіх категорій заплановано ви�
садити 2176 га багаторічних на�
саджень, зокрема, виноградни�
ків – 1437 га, садів – 739 га.



НЕ СЕКРЕТ, що задля успішного

створення і розвитку власного біз�

несу кожен господар докладає не�

абияких зусиль. Безумовно, най�

складніше ставати на ноги і наби�

рати обертів саме середнім та ма�

лим агропідприємствам. Часто�гу�

сто труднощі у роботі цих госпо�

дарств пов'язані з нестачею влас�

них коштів, потрібних для повно�

цінного розвитку бізнесу, і браком

інформації щодо фінансової під�

тримки фермерів.

– Пані Валентино, скажіть, чи
пропонує Надра Банк спеціальні
умови кредитування саме для
малих та середніх агропідпри�
ємств? 
– У нас є спеціальна програма для

малого та середнього бізнесу у

сільській місцевості – «АгроУні�

версал». Вона включає всі макси�

мально зручні для цього сегменту

клієнтів умови. Зокрема, це кре�

дит для поповнення обігових кош�

тів, позика на придбання сільгосп�

техніки, інвестування в будівниц�

тво, нерухомість. Працюючи над

розробкою цієї програми, ми

прагнули створити універсальний

продукт, адаптований до потреб

сільської місцевості і розрахова�

ний на всі напрями сільськогоспо�

дарської діяльності – це і тварин�

ництво, і сільгосппереробка, і сфе�

ра послуг, і навіть садівництво та

виноградарство. У цьому продукті

ми не розмежовуємо агропідпри�

ємства за обсягами – пропонуємо

вигідні рішення як зовсім малень�

ким, так і більшим господарствам.

Слід зауважити, що сьогодні біль�

шість банків займаються агрокре�

дитуванням, але й вони віддають

перевагу великим аграрним ком�

паніям, з якими підтримують діло�

ві відносини упродовж багатьох

років. Водночас середнім та малим

фермерським господарствам у по�

шуках фінансування доводиться

долати безліч перепон і труднощів.

Тож наш «АгроУніверсал» став

своєрідним рятівним містком для

тих клієнтів, які хочуть знайти на�

дійного фінансового партнера. 

– На Вашу думку, які умови
«АгроУніверсалу» можуть особ�
ливо зацікавити селян? 
– Насамперед хотілося б звернути

увагу на те, що до «АгроУніверса�

лу» ми включили спеціальну по�

слугу – виїзд менеджера безпосе�

редньо в господарство клієнта. І це

розумно, адже у розпал польових

робіт, коли триває підготовка до

посівної або жнив, фермер не має

жодної вільної хвилини, щоб зай�

вий раз вирватися у місто і відвіда�

ти банківське відділення. Отже, ми

заощаджуємо його час. 

Сьогодні більшість фермерсь�

ких господарств ведуть спрощену

облікову документацію своєї діяль�

ності. А тому друга перевага нашо�

го продукту у тому, що, виїжджаю�

чи до клієнта, наш менеджер має

можливість на власні очі побачити

та оцінити фінансовий стан госпо�

дарства. Тут банківський спеціаліст

виступає у ролі консультанта і по�

мічника, наприклад, допомагає

визначитися з оптимальним графі�

ком погашення кредиту. Адже банк

чудово розуміє, що в період обро�

бітку землі, коли всі кошти вклада�

ються у насіння, добрива, оренду

сільгосптехніки і т.д., сплачувати

взятий кредит у повному обсязі

майже нереально. Наша мета – на�

дати сільським трудівникам мож�

ливість безперешкодно працюва�

ти, а не заганяти їх у глухий кут.

Тому адаптований графік погашен�

ня кредиту – вигідна умова для

діяльності агропідприємства. 

– Пані Валентино, на який
максимальний термін фермер

може отримати кредит у Надра
Банку? Від чого це залежить? 
– Надаючи кредит, банк у першу

чергу цікавиться метою кредиту�

вання – на розвиток якого бізнес�

напряму підприємцю необхідні

кошти. Ми розуміємо, що зай�

маючись рослинництвом, фермер

спроможний почати погашати

кредит лише восени, після жнив.

Максимальний термін такого кре�

диту – дванадцять місяців, врахо�

вуючи терміни реалізації врожаю.

У разі, якщо кошти необхідні для

інвестицій у нерухомість (побудо�

ву зерносховищ, ферм, корівників

тощо) або придбання сільгосптех�

ніки (комбайна чи трактора), банк

видає кредит терміном до чо�

тирьох років. 

– Чи надає Надра Банк від�
строчку на погашення кредиту? 
– Безумовно, Надра Банк йде на�

зустріч клієнтам, надаючи своєрід�

ні «канікули» у період сплати кре�

диту. Максимально така відстроч�

ка може надаватися до дев'яти мі�

сяців. Банк разом з клієнтом узго�

джує графік погашення кредиту

залежно від плану реалізації про�

дукції. 

– Яку максимальну суму креди�
ту можна отримати за програ�
мою «АгроУніверсал»? Від чого
залежить її розмір? 
– На сьогодні максимальна сума

кредиту становить 1 млн. 250 тис.

грн. Однак в першу чергу розмір

кредиту залежить від платоспро�

можності бізнесу клієнта. Для цьо�

го ми і оцінюємо фінансовий ре�

зультат підприємства та прогно�

зуємо його діяльність на наступ�

ний рік. Такий аналіз потрібний і

підприємцю, адже з його допомо�

гою він зможе оцінити, наскільки

безболісно для себе зможе сплачу�

вати кредит. Розмір кредиту, знову

ж таки, залежить від того, на які

потреби клієнт позичає кошти. 

– Чи можливо отримати кредит
без застави? 
– Так, Надра Банк подбав і про тих

клієнтів, які бажають оформити

кредит, але не можуть надати забез�

печення. Беззаставний кредит під

назвою «АгроЕкспрес» надається

переважно власникам невеликих

підсобних господарств. Оформив�

ши його, наші клієнти отримують

до 5 тис. грн. кредитних коштів.

Терміни оформлення такого креди�

ту не перевищують 2�3 днів. 

– І насамкінець, які документи
необхідно надати у Надра Банк
для отримання кредиту?
– Для оформлення кредиту в

Надра Банку необхідно буде нада�

ти установчі документи, фінансову

звітність фермерського господар�

ства. Також банківські спеціалісти

вивчають деякі додаткові докумен�

ти підприємства, наприклад, якщо

кредит оформлюється для розвит�

ку рослинництва – документи, що

підтверджують врожайність. Але

ми намагалися максимально ско�

ротити пакет документів, необхід�

них для отримання кредиту, а від�

так зекономити дорогоцінний час

фермерів на їх оформлення. 

Олена Прокопчук
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Наша мета – надати підприємцю
можливість рухатися вперед
ІНТЕРВ’Ю Про можливості та перспективи кредитування малих та
середніх підприємств ми дізнавалися у директора Департаменту продажів
малому та середньому бізнесу Надра Банку Валентини Волошко.

Валентина ВОЛОШКО

ного управління агропроми�

слового розвитку облдержадмі�

ністрації Олександр Сень. У

доброму та задовільному стані

знаходяться майже 95% озимих

колосових культур та понад

83% ріпаку. Усього ж під уро�

жай 2008 року в усіх категоріях

господарств посіяно 381 тис. га

озимих колосових культур та

понад 49 тис. га ріпаку.

Зяблевий обробіток ґрунту

проведено практично на всій

площі. Запаси вологи в метро�

вому шарі ґрунту  на рівні ми�

нулорічних і становлять 175�

200 мм. На 64% більше внесено

в ґрунти мінеральних добрив.

За попередніми даними,

навесні цього року буде засіяно

ярими культурами в усіх кате�

горіях господарств понад 1122,4

тис. га. У структурі посівних

площ ранні зернові становлять

25%, кукурудза на зерно – 23%,

соняшник – 15%, соя – 9%,

овочі – 8%.

15 районів області повністю

забезпечені кондиційним на�

сінням, 7 районів – на 92�99%.

Питання завершення найближ�

чим часом цієї роботи знахо�

диться на контролі обласних і

районних агрономічних служб

та контрольно�насіннєвих ін�

спекцій. Триває закупівля та за�

везення в область насіння ку�

курудзи та соняшнику. Насін�

ням цукрових буряків сіль�

госппідприємства області за�

безпечують цукрові заводи.

На сьогодні пального гос�

подарствами накопичено знач�

но більше, ніж минулого року.

У господарствах Машівського,

Кременчуцького, Новосанжар�

ського районів резерви дизель�

ного пального перевищують 60

відсотків до потреби. З керів�

ництвом акціонерної компанії

«Укртатнафта» досягнута домо�

вленість про поставку аграріям

області 20 тис. тонн дизпалива

за фіксованою ціною згідно з

відповідними заявками район�

них управлінь агропромисло�

вого розвитку.
Підготував Артем Житков

За повідомленнями прес�служб 
обласних державних адміністрацій



ЗРОЗУМІЛО, що власники дріб�

них пайових наділів, які бажають

обробляти їх самостійно, ніколи

не зможуть придбати власний

комбайн, побудувати власне зер�

носховище або утримувати лабо�

раторію з контролю якості про�

дукції – доходів від звичайної

сільськогосподарської діяльності

для цього буде явно недостатньо.

Економічна логіка досить проста

– що більше землекористування,

то більше ресурсних можливо�

стей, які дають змогу досягти мен�

шої собівартості сільськогоспо�

дарської продукції.

Що ж вивчає інвестор, прихо�

дячи на село? Насамперед, мапу

колишнього сільськогосподарсь�

кого підприємства, яке перетво�

рилося на своєрідну «шахівницю»

– поля тепер розділені між десят�

ками окремих власників, кожен з

яких є незалежним при вирішенні

питань використання земельної

власності, що належить йому.

Таким чином, першим і голов�

ним завданням на шляху розвит�

ку сучасного агробізнесу стає кон�

солідація, тобто своєрідне «зби�

рання докупи», ділянок, які були

свого часу виділені з земельних

часток. Із окремих паїв необхідно

знову сформувати поля, з полів –

сівозміни, а із сівозмін – повно�

цінні господарства. Процес цей

надзвичайно складний і у кожно�

му окремому випадку має свою

специфіку.

Незважаючи на те, що близь�

ко 70% власників земельних діля�

нок, виділених із земельних ча�

сток (паїв), є пенсіонерами або

особами передпенсійного віку, які

не мають ані сил, ані бажання са�

мостійно господарювати на землі,

продати її вони не можуть.

Законодавець, зробивши

сільськогосподарські землі при�

ватною власністю, вперто блокує

подальший розвиток ринкових зе�

мельних відносин на селі, подов�

жуючи у Земельному кодексі Ук�

раїни заборону на купівлю�про�

даж або інше відчуження земель�

них ділянок для ведення товарно�

го сільськогосподарського вироб�

ництва та земельних ділянок, ви�

ділених власникам земельних ча�

сток (паїв) для ведення особисто�

го селянського господарства.

За таких умов земельні відно�

сини на селі вимушено набули

орендного характеру. Але слід чіт�

ко розуміти відмінність у мотива�

ції сільськогосподарських товаро�

виробників, які мають землю на

праві приватної власності та на

праві оренди. У першому випадку

власник зацікавлений застосову�

вати невиснажливі для землі агро�

технології, дотримуватися сіво�

змін, впроваджувати меліоративні

заходи, адже він розуміє – погір�

шення якості землі – це удар по

його власній кишені, зменшення

вартості майна, що належить

йому. Орендар же, цілком природ�

но, має на меті «витиснути» із зе�

млі швидкий прибуток, не перей�

маючись майбутнім землі, яка

йому не належить. Безперспек�

тивність подальшого розвитку

орендних відносин стає очевид�

ною для все більшої кількості фа�

хівців�аграрників.

Виникає питання: яким чином

«зафіксувати» землю для подаль�

шого формування консолідовано�

го землекористування? Це можна

здійснити у декілька способів.

Передусім, незважаючи на

формальну заборону, в юридичній

практиці напрацьовано декілька

«сірих» схем, які дають змогу

оформити перехід прав на земель�

ну ділянку для ведення товарного

сільськогосподарського виробниц�

тва від однієї особи до іншої, навіть

в умовах існування «мораторію».

Приміром, примусовий перехід

прав на землю за рішенням суду (в

тому числі третейського) внаслідок

невиконання боргового зо�

бов'язання, не є «відчуженням» ді�

лянки, а тому нерідко застосову�

ється як інструмент у здійсненні

економічного обороту земель.

Можна укласти з власником

землі попередній договір купівлі�

продажу ділянки, передбачивши в

ньому взаємні зобов'язання щодо

продажу та купівлі права власності

на ділянку після припинення дії

заборони на відчуження земель.

Як досить цікавий спосіб за�

кріплення ділянки за землекори�

стувачем можна розглядати її на�

буття на праві емфітевзису, що оз�

начає користування чужою зе�

мельною ділянкою для сільсько�

господарських потреб.

Перехід прав може бути здій�

снений і за спадковим договором,

за яким набувач, що зобов'язуєть�

ся одноразово або регулярно спла�

чувати власнику ділянки певні

кошти або надавати послуги, в

разі смерті останнього набуває

права власності на його земельну

ділянку.

Якщо ж власник відмовляєть�

ся відчужувати землю і застосува�

ти зазначені вище способи не вба�

чається можливим, потрібно,

укладаючи договір оренди земель�

ної ділянки, передбачати у ньому

право подальшого викупу земель�

ної ділянки орендарем.

Непоодинокими є ситуації,

коли власник земельної ділянки,

що розташована посеред поля, з

тих чи тих причин відмовляється

від пропозиції передати її у кори�

стування. Закон України «Про по�

рядок виділення в натурі (на міс�

цевості) земельних ділянок влас�

никам земельних часток (паїв)»

при цьому передбачає, що у разі,

якщо власник земельної ділянки,

яка знаходиться всередині єдино�

го масиву, який використовується

спільно власниками земельних ді�

лянок чи іншими особами для ве�

дення товарного сільськогоспо�

дарського виробництва, виявляє

бажання використовувати земель�

ну ділянку, що належить йому, са�

мостійно, він може обміняти її на

іншу земельну ділянку на межі

цього або іншого масиву. Але та�

кий обмін земельними ділянками

має здійснюватися за згодою їх

власників відповідно до закону та

посвідчуватися нотаріально.

Формально незговірливого

власника не можна примусити до

обміну земельної ділянки, що на�

лежить йому, але можна спробува�

ти зобов'язати його до вчинення

таких дій через суд, якщо вдасться

довести, що своїми діями він іс�

тотно перешкоджає цільовому ви�

користанню ділянок інших влас�

ників.

До 1 січня 2015 року Земель�

ний кодекс України забороняє

громадянам і юридичним особам

набувати право власності на землі

сільськогосподарського призна�

чення загальною площею понад

100 гектарів. Але «жорсткість»

цього обмеження компенсується

тим, що держава дотепер не ство�

рила дієвих механізмів контролю

за його дотриманням (практично

ніхто ніколи не перевіряє, скільки

у вас є землі, а законодавством не

встановлено порядку і строків від�

чуження «надлишкових» земель).

Хоча й «обійти» ці законодавчі

«межі» також нескладно – під

кожну нову сотню гектарів можна

створювати окремих власників –

юридичних осіб (наприклад, това�

риства з обмеженою відповідаль�

ністю). Їх засновниками може за�

лишатися одна й та сама особа,

але норма кодексу про граничну

площу земель у власності фор�

мально порушуватися не буде.

Окремо слід виділити пробле�

му ціноутворення на сільськогос�

подарські землі. Багато політиків

та громадських діячів культивують

думку про велику вартість укра�

їнської землі – десятки тисяч до�

ларів за гектар. На жаль, на прак�

тиці все набагато прозаїчніше –

ціна землі визначається не міфіч�

ними уявленнями про її вартість,

а, насамперед, тим доходом, який

вона може приносити. Тому, якщо

в сучасних умовах гектар ріллі

приносить від 500 до 1500 грн. чи�

стого прибутку, а банківська став�

ка становить близько 15%, еконо�

мічно обґрунтована найвища ціна

орних земель не перевищуватиме

10 тис. грн. (1300�1400 євро) за

гектар, а в перші роки після знят�

тя мораторію, коли пропозиція

перевищуватиме попит на землю,

вона буде ще нижчою.

Колективна 
власність – 
живіше 
всіх живих!
РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ колишніх

колективних сільськогосподарсь�

ких підприємств мало ще один до�

сить цікавий наслідок. Річ у тім,

що паюванню підлягали лише

сільськогосподарські угіддя – ріл�

ля, багаторічні насадження, сіно�

жаті та пасовища, а несільськогос�

подарські угіддя, що раніше були

передані у колективну власність,

до процесу розподілу залучені не

були. За оперативними даними,

площа цих земель дотепер стано�

вить більш ніж 200 тис. гектарів.

На цих угіддях розміщена інфра�

структура, необхідна для ведення

сільськогосподарського вироб�

ництва (господарські двори, меха�

нізовані токи, тракторні бригади,

гаражі тощо), полезахисні лісо�

смуги, колишні колгоспні ліси

тощо. Причому, без визначення

правового режиму таких земель

ведення ефективного товарного

сільськогосподарського вироб�

ництва, як правило, стає практич�

но неможливим.

Слід пам'ятати, що всі роз�

пайовані поля, прорізані «вірту�

альною» мережею польових доріг,

що була покликана забезпечити

транспортну доступність для кож�

ної виділеної в натурі земельної

частки. Ці дороги так і залиши�

лись у колективній власності. Ро�

зорюючи ці землі, землекористу�

вачі, згідно з буквою закону, фор�

мально вчиняють правопорушен�

ня – здійснюють самовільне захо�

плення та нецільове використан�

ня земельних ділянок, які ніким

не надавались у користування.

Переважна більшість КСП

була ліквідована або реорганізова�

на, але у правовому статусі їх не�

сільськогосподарських угідь збе�

реглася невизначеність. Звичайно,

правові відносини не терплять по�

рожнечі, а тому ця прогалина по�

чала заповнюватися практикою

різного застосування загальних

положень чинного законодавства.

Основними варіантами визна�
чення частки несільськогосподар�
ських угідь стали такі.

1. Чи не найпоширенішим ва�

ріантом стало визнання несільсь�

когосподарських угідь державною

власністю з моменту припинення

діяльності КСП або з моменту

прийняття Конституції України

чи Земельного кодексу України

(які не згадують про колективну

власність). Керуючись таким під�

ходом, несільськогосподарськими

угіддями почали розпоряджатися

органи державної влади та місце�

вого самоврядування.

2 . У деяких випадках не�

сільськогосподарські угіддя вва�

жалися такими, які наслідували

долю будівель і споруд, розташо�

ваних на них (обґрунтуванням та�

кої практики було посилання на

Земельний та Цивільний кодекси

України).

3. В інших випадках долю

угідь вирішували збори власників

земельних часток (паїв),  що

обґрунтовувалося положеннями

Земельного кодексу України.

4. Окремими правниками ви�

словлювалася думка, що до земель

колективної власності слід поши�
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рити правовий режим спільної

приватної власності.

5. У деяких випадках відбував�

ся перехід права власності на не�

сільськогосподарські угіддя до

юридичних осіб – правонаступ�

ників реформованих сільськогос�

подарських підприємств.

6. Держкомзем України реко�

мендував передати право розпо�

ряджатися земельними ділянка�

ми, зайнятими об'єктами нерухо�

мості, загальним зборам співвлас�

ників (маємо на увазі громадян –

співвласників майнових паїв

(об'єктів нерухомості) або гро�

мадським організаціям – об'єд�

нанням співвласників майнових

паїв).

Правники визнають, що жо�

ден із підходів не став безспірним і

загальновизнаним, відсутня й

будь�яка система у їх застосуван�

ні. Хоча ані Конституція України,

ані Земельний кодекс України не

згадують про існування права ко�

лективної власності на землю,

проте вони не передбачають і при�

пинення або переходу права ко�

лективної власності до інших

суб'єктів.

Вирішуючи питання власності

на землі, яка перебуває у колек�

тивній власності, необхідно осо�

бливо ретельно вивчити «юридич�

ну історію» колишнього колектив�

ного підприємства. Зокрема,

якщо КСП, якому несільськогос�

подарські угіддя були передані у

колективну власність, не було лік�

відоване або реорганізоване і про�

довжує існувати, формально про�

довжує існувати й колективна

власність на землю.

У випадку, коли КСП було

ліквідоване до 1 січня 2002 року,

землі колективної власності за то�

гочасним законодавством можуть

бути віднесені до земель запасу

державної власності, адже на той

час власником землі визнавалося

саме підприємство (яке тепер

зникло), а не громадяни�спів�

власники.

Якщо ж ліквідація КСП відбу�

лася після 1 січня 2002 року, тоді

слід застосовувати положення

чинного Земельного кодексу Ук�

раїни, який вказує, що «при лікві�

дації сільськогосподарських під�

приємств несільськогосподарські

угіддя, що перебували у їх власно�

сті, розподіляються відповідно до

установчих документів цих під�

приємств або за згодою власників

земельних часток (паїв)». У разі ж,

якщо КСП було реорганізоване,

право власності має зберігатися за

його правонаступником.

Деградовані землі –
що це таке?
СУЧАСНЕ сільськогосподарське

землекористування України не

позбавлене й низки екологічних

проблем, які успадковані ще з

радянських часів. Так, політика

екстенсивного освоєння земель у

період панування «соціалістич�

них» методів управління сільсь�

ким господарством мала своїм

наслідком надмірне розширення

площі ріллі за рахунок земель,

які за своїми властивостями ма�

лопридатні для ведення сільсь�

кого господарства. Це, перш за

все, малородючі еродовані, засо�

лені, перезволожені, кам'янисті,

глинисті або піщані землі тощо.

Вирощування сільськогосподар�

ських культур на цих землях

збиткове.

Загальна площа сільськогос�

подарських угідь, які зазнали згуб�

ного впливу водної ерозії, стано�

вить нині 13,3 млн. га, у тому чи�

слі 10,6 млн. га орних земель (тоб�

то третина від загальної площі

цього угіддя). Земельний фонд

країни зберігає сталу тенденцію до

погіршення. Так, 9,6 млн. га

сільськогосподарських угідь скла�

дають кислі ґрунти, з яких на се�

редньо� і сильнокислі припадає

4,4 млн. га, 5,2 млн. га близьких до

нормальних. Солонцюваті (се�

редньо і сильно) ґрунти займають

0,5 млн. га сільськогосподарських

угідь, а засолені – 1,7 млн. гекта�

рів. Крім того, 1,9 млн. га сільсь�

когосподарських угідь займають

перезволожені, 1,8 млн. га – забо�

лочені та 0,6 млн. га – кам'янисті

ґрунти. Інтенсивне сільськогоспо�

дарське використання земель

призводить до зниження родючо�

сті ґрунтів через їх переущільнен�

ня (особливо чорноземів), втрати

грудкувато�зернистої структури,

водопроникності та аераційної

здатності з усіма екологічними

наслідками.

За розрахунками науковців,

загальна площа орних земель з

чітко вираженими несприятливи�

ми для сільськогосподарського

виробництва ґрунтовими власти�

востями перевищує 6,5 млн. га

(тобто майже 20% від площі ріллі),

а прямі щорічні втрати на них

(тобто різниця між вартістю вало�

вого продукту і затратами на його

одержання) сягають в середньому

70 грн. на 1 гектар.

На жаль, деградовані землі,

орні землі та кормові угіддя, як

правило, не були своєчасно виве�

дені із сільськогосподарського

обороту і зазнали розпаювання.

Таким чином, формуючи нові

землекористування ринкового

типу, необхідно обов'язково брати

до уваги стан ґрунтового покриву

ділянок. У багатьох випадках де�

градована рілля надалі може бути

переведена у пасовища та сіножа�

ті, підсилюючи, таким чином,

кормову базу тваринництва, але

не виключаються й варіанти, коли

придбану землю з економічних та

екологічних міркувань доведеться

вивести із сільськогосподарського

обороту назавжди.

Меліоровані землі –
клопіт з трубами 
й каналами
ОСОБЛИВО тяжкі наслідки роз�

паювання земель мало у господар�

ствах з меліоративними (зрошу�

вальними або осушувальними)

системами. В Україні дотепер на�

раховується близько 2,1 млн. га

зрошуваних та 3,3 млн. га осуше�

них земель.

Так, застосування зрошення у

південних регіонах нашої держави

дає змогу кардинально збільшити

ефективність сільського господар�

ства, але невирішеність правового

статусу меліоративних систем,

споруд та техніки не дає змоги

повною мірою реалізувати при�

родний продуктивний потенціал

земель. Залишені без нагляду та

належного обслуговування меліо�

ративні системи швидко занепа�

дають та стають непридатними

для експлуатації. Місцеве ж насе�

лення нерідко розглядає меліора�

тивну інфраструктуру території як

джерело металобрухту.

Відбудова, реконструкція та

утримання меліоративних систем

потребує значних інвестицій, які

навряд чи будуть здійснювати

орендарі. 

Земельний кодекс України

передбачає, що «земельні ділян�

ки, одержані громадянами внас�

лідок приватизації земель дер�

жавних та комунальних сільсько�

господарських підприємств, на

яких розташовані та функціону�

ють меліоративні системи, вико�

ристовуються спільно на підставі

угоди». Але спільне використан�

ня селянами земельних ділянок з

меліоративними системами та�

кож малореальне: з одного боку,

дається взнаки відсутність на селі

достатніх фінансових ресурсів, а

з другого – досить складно врегу�

лювати питання розподілу як ви�

датків на утримання системи, так

і додаткових доходів від її функ�

ціонування.

Розвиток меліоративного бу�

дівництва надалі можна пов'язува�

ти з поширенням використання

сервітутного права – використан�

ня за плату чужих земельних діля�

нок для прокладання меліоратив�

ної інфраструктури.

Що далі – 
то цікавіше!
НЕУСТАЛЕНІСТЬ законодавчих,

нормативно�правових та еконо�

мічних механізмів регулювання

земельних відносин, а також від�

сутність політичного консенсусу

стосовно перспектив ринкового

обороту землі в Україні зумовили

запровадження мораторію на про�

даж земельних ділянок для веден�

ня товарного сільськогосподарсь�

кого виробництва.

Негативні економічні наслід�

ки мораторію очевидні. Принци�

повою рисою ефективної ринко�

вої економічної системи є наяв�

ність дієвих механізмів відчужен�

ня земельних ділянок, які забез�

печуватимуть постійний перехід

землі як економічної субстанції

до найбільш ефективного госпо�

даря. Нинішня ситуація призво�

дить до того, що земля як еконо�

мічний ресурс «заморожена».

Структура земельної власності,

по суті, жорстко зафіксована, в

результаті чого неефективні влас�

ники продовжують використову�

вати землю нераціонально, а

ефективний господар не може

нарощувати та інтенсифікувати

виробництво через обмеженість

власного земельного ресурсу.

Парцеляція сільськогосподар�

ського землекористування стала

вкрай негативним наслідком зе�

мельної реформи, що перешко�

джає формуванню сталих велико�

товарних сільськогосподарських

підприємств. Мораторій, яким за�

фіксована існуюча структура зе�

мельної власності, не дає змоги

провести укрупнення сільськогос�

подарських землекористувань, оп�

тимізувати структуру угідь, стри�

мує розв'язання проблеми консер�

вації деградованих та малопродук�

тивних земель.

Поділена «порівну на всіх» зе�

мля нерідко залишається «мер�

твим» економічним активом,

який, з одного боку, не дає віддачі

своєму власнику і, з другого, не

працює на збільшення валового

продукту в аграрній сфері. Оче�

видно, що більш ефективним для

села є шлях, коли земля буде по�

ступово концентруватися у най�

більш ефективних власників, коли

вона зможе бути реально залучена

у інтенсивний господарських обо�

рот, почне давати реальну еконо�

мічну віддачу, збільшувати надхо�

дження до державного та місцевих

бюджетів, забезпечувати мате�

ріальну основу місцевого самов�

рядування, а також відповідний

ресурс для місцевого розвитку, по�

ліпшення інфраструктури та яко�

сті життя на селі.

Справжня земельна реформа

тільки розпочинається. Попереду

– консолідація розпайованих зе�

мель, формування великих товар�

них господарств та корпоратиза�

ція. В умовах інтеграції України до

СОТ, іншого шляху для збережен�

ня конкурентоспроможності віт�

чизняного агробізнесу немає.
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Поділена «порівну на
всіх» земля нерідко
залишається «мертвим»
економічним активом,
який, з одного боку, не
дає віддачі своєму
власнику і з другого – не
працює на збільшення
валового продукту в
аграрній сфері.

Закупівля хліба 
стане простішою 
Опрацьовано пропозиції щодо
спрощення процедури закупів�
лі соціально важливих груп то�
варів та послуг, повідомила
прес�служба Мінекономіки.
Міжвідомча комісія з питань
державних закупівель прийня�
ла рішення «Щодо проведення
державних закупівель товарів
та  послуг соціальної спрямо�
ваності, очікувана вартість яких
не перевищує 80 тисяч гри�
вень, при  виникненні нагаль�
ної потреби у здійсненні дер�
жавної закупівлі».
Згідно з прийнятим рішенням,
замовникам надано можли�
вість за спрощеною процеду�
рою здійснювати закупівлі то�
варів і послуг, зокрема продук�
тів харчування, у тому числі
хліба, послуг з організації гаря�
чого харчування, пального, лі�
ків для пільгових категорій на�
селення, лікарських засобів
для першої (швидкої) медич�
ної допомоги.
Механізм здійснення держав�
них закупівель товарів та по�
слуг соціальної спрямованості
передбачає, зокрема, право
замовника в  договорах про за�
купівлю здійснювати поперед�
ню оплату в повному обсязі.
Також це надасть можливість
зміни ціни договору, керую�
чись середньоринковими  ці�
нами, які щомісячно публіку�
ються в Інформаційному бюле�
тені Тендерної палати України,
Збірнику методичних матеріа�
лів з питань державних закупі�
вель, виданні «Моніторинг і
аналіз цін та якісних параметрів
товарів, робіт і послуг» та мо�
жливість для замовника опри�
люднювати звіт про результати
здійснення процедур закупі�
вель на безкоштовному Інтер�
нет�сайті «Державні закупівлі
України», що створений Тен�
дерною палатою. Крім того, пе�
редбачається безкоштовне
включення учасників до Тема�
тичного каталогу та надання
всіх необхідних документів. 
Таким чином, прийняття рі�
шення дозволить здійснювати
закупівлі товарів та послуг со�
ціальної спрямованості за про�
цедурою закупівлі у одного
учасника та зніме соціальну на�
пругу в тих невеликих містах,
селищах та районах, де відсут�
ня достатня кількість учасників
для здійснення конкурентної
процедури закупівлі.

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ



600 тис. тонн томатів. Це буде

найсучасніше високотехноло�

гічне промислове виробництво

найякіснішого продукту. Тобто

ми пропонуємо усе: і зернові, і

олійні, і овочеві. Працюємо з

класичними культурами, на�

приклад, для заходу країни –

це може бути і хміль, і карто�

пля. Зараз ми звернули дуже

серйозну увагу на льон. Адже

це класична українська куль�

тура, яка на Поліссі вирощува�

лася завжди. І рівненський

льонозавод був найбільшим

заводом такого профілю у

Європі. Хочемо вирощувати і

олійний, і довгунець. Справді

цікава тема, але є обмежуваль�

ні фактори – Україна та Біло�

русь були країнами, які виро�

щували найбільше льону. Тоб�

то віднайти вже «відкатані»

технології у світі дуже важко,

а, відповідно, важко знайти і

техніку, і обладнання для льо�

нарства.

Як практично впрова�
джуються ваші проек�

ти? Яким чином це відбу�
вається?
– Можу розповісти на прикла�

ді останнього проекту щодо

томатів.  Інвестори хочуть

вкласти гроші у їх вирощуван�

ня. Вони поставили пред со�

бою завдання – виростити 600

тисяч тонн томатів певної яко�

сті на 50 тис. га. за певний пе�

ріод часу. Ми розробляємо тех�

нологію вирощування, сіво�

зміну, забезпечуємо технікою,

насінням, засобами захисту

рослин тощо. На практиці це

має такий вигляд: спеціалісти

від інвестора презентують нам

своє бачення технологій, сі�

возмін тощо. Після цього наші

спеціалісти виїжджають у гос�

подарство, додатково роблять

аналіз ґрунтів, картографію.

Роблять оцінку запасів води:

на якій вона глибині, маємо

продумати найефективніше на

сьогодні зрошування. До речі,

ми зараз на другому місці у сві�

ті із виробництва зрошуваль�

ної техніки. 

Ви тільки обраховуєте
бізнес�план чи надаєте

повністю весь  комплекс
послуг?

– Ми забезпечуємо господаря

усім, що стосується впрова�

дження і забезпечення запро�

понованої технології, вклю�

чаючи навчання персоналу,

транспортування, маркетинг.

Господарство вкладає тільки

гроші. Наше завдання – убез�

печити господарство від ризи�

ків, що можуть виникнути в

процесі вирощування. 

Повернімося до техно�
логій. Наприклад, які

мають бути мінімальні вро�
жаї в зерновій групі?
– У нас дещо інший підхід. На�

приклад, ви – керівник госпо�

дарства – приходите до нас і

кажете: «Ціна на кукурудзу ми�

нулого року була хороша. Я

хочу виростити 130 центнерів

із гектара». Ми кажемо такому

керівнику, що наші спеціалісти

можуть розробити таку техно�

логічну карту, за якої ви зможе�

те виростити ці 130 центнерів.

Але, наприклад, з огляду на

вступ до СОТ і на багато інших

факторів, ніхто не може вам га�

рантувати минулорічної ціни.

(Причиною, перш за все, є від�

сутність механізму ф'ючерсних

контрактів). Також пропонує�

мо переглянути ціну на куку�

рудзу. В Україні за останні три�

чотири роки вона була як 1200�

1300 гривень за тонну, так і па�

дала до 350. Тож ми пропонує�

мо не закладати 130 центнерів

із гектара, а, наприклад, 70.

Але при цьому навіть якщо

ціна впаде до 400 гривень за

тонну, господар матиме міні�

мальну рентабельність – 25%.

Якщо ціна становитиме 1200

гривень за тонну, господарство

матиме 270�280 відсотків рен�

табельності. Так, звісно, якби

ми виростили ті самі 130 цент�

нерів із гектара, то мали б рен�

табельність усі 500. Але що,

якщо?.. І саме від рентабельно�

сті ми починаємо розробляти

технологічну карту.

Ви кажете, що готові
займатися усіма куль�

турами. А як щодо цукрових
буряків? Адже минулого року
багато господарств на них
«погоріли»?
– На цукрових буряках треба

навіть акцентувати. Адже з

тими технологіями, які сьогод�

ні використовують наші ви�

робники, в нових умовах їм ні�

чого не світить. Тому що сьо�

годні гнатися за 800 центнера�

ми з гектара – це утопія. Еко�

номічна доцільність врожай�

ності цукрових буряків в Укра�

їні, та й у світі сьогодні – 450�

550 центнерів із гектара – не

менше і не більше. Це та вро�

жайність, яка за ціни 480 дола�

рів за тонну цукру забезпечить

прийнятну рентабельність.

Якщо американський фермер

приходить на поле у липні і ба�

чить зелене листя, він хапаєть�

ся за голову. Український же

господар хапається за голову,

якщо бачить у липні на полі

жовте листя. Тому що бачить –

врожайності не буде. Але ж пе�

реробник платить йому за цук�

ристість, а не за вагу. І це у нас

вже поволі починають розумі�

ти. Проте технології викори�

стовують старі. Утім деякі ком�

панії в Україні вже використо�

вують північноамериканські

технології. 

Ви також забезпечуєте
господарства інозем�

ною сільгосптехнікою. Як
розвивається цей напрям?
– Дуже рідко продаємо самі

лише машини, одну чи дві. Ми

віддаємо перевагу комплекс�

ним проектам, адже з ними і

працювати цікавіше, і віддача

для господарства більша.

На які господарства
розраховані технології?

Від якої кількості гектарів
можна починати?
– Починати можна з будь�якої

площі.

Але з ким вам цікавіше
працювати?

– Цікаво з тими, з ким ми по�

чинаємо працювати «з нуля».

У кого зараз, скажімо, 250 гек�

тарів, але з чиїх господарств

ми спільно за три роки зроби�

мо п'ять із половиною або сім

тисяч гектарів землі. Це абсо�

лютно реально. Прикладів ба�

гато, назву кілька. ТОВ «Діб�

ровка Агросервіс» Тетіївського

району Київської області – 5,5

тис. га. Коли ми зустрілися чо�

тири роки тому, в них було 200
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Технологічний 
супровід господаря
ІНТЕРВ’Ю Будь�яка виставка передусім цікава… ні, не експонатами, а людьми, з якими можна
на ній зустрітися. Та й це не головне. Головне те, що ярмарковий настрій, який панує скрізь, дає змогу
навіть дуже заклопотаній діловій людині трохи перехопити подих і приділити увагу пресі. Чим
журналісти й користуються. Тож пропонуємо вашій увазі інтерв’ю з генеральним директором
компанії «АМАКО» Віталієм Скоциком під час виставки «KievAgriHort 2008».

Віталію Євстафійовичу, що сьогод�
ні пропонує компанія «АМАКО»

агровиробникам – які технології, тех�
ніку й обладнання для яких галузей?
– Філософія компанії: «технології, які

приносять гроші». Ми працюємо не зара�

ди того, щоб комусь щось продати. Ми є

справжньою агротехнологічною компані�

єю, яка ніколи не пропагувала якоїсь од�

нієї одиниці техніки або технології. Укра�

їна дуже велика – 34 млн. га орних земель

потребують різних технологій. Адже рі�

вень опадів, сонячних днів, ландшафт те�

риторії, розмір полів, родючість ґрунту

різні. Тому ми намагаємося підібрати оп�

тимальні технології для усіх культур, які

сьогодні культивуються на території Ук�

раїни. В «АМАКО» є рішення і для кла�

сичних технологій, і для мінімальних, і

для нульових. Дуже часто, особливо в роз�

різі великих і середніх господарств, та й

навіть не дуже великих – які мають 2,5�3

тис. га – землі розташовані, наприклад,

на різній висоті. Там, де високо і сухо,

можна використовувати нульову або міні�

мальну технології, там, де низина, вже

треба застосовувати класичну технологію.

Тому ми підходимо таким чином: є певні

культури, які сьогодні культивуються в

Україні, і є завдання їх виростити з макси�

мально високою віддачею. Залежно від

цього для кожного випадку вже підбира�

ється і техніка, і обладнання.  

Проекти з вирощування яких
сільськогосподарських культур ви

сьогодні пропонуєте?
– Усіх, що сьогодні вирощуються в Укра�

їні. Буквально днями започаткували

спільний з агровиробником, мабуть най�

більший у світі, проект із вирощування

Віталій СКОЦИК

ВАТ «Звенигородський си�

роварний комбінат» (Чер�
каська обл.) отримало кредит
на 5 млн. євро під 3,5% річних
від Bongrain Europe SAS (Фран�
ція). Кредит надано для рекон�
струкції комбінату. Французь�
кій компанії Bongrain Europe
SAS належить 97,55% акцій
ВАТ «Звенигородський сиро�
варний комбінат».

* * *

Турецька компанія «Тангі�

да», що входить до складу ін�
вестиційного холдингу Tando�
an (Ізмір, Туреччина), збудує
в Україні завод з переробки
соняшнику. Швидше за все,
інвестиції в проект не переви�
щать $10 млн. Вартість облад�
нання турки оцінили в $2 млн.

* * *

ЗАТ «Молочний альянс»,
один із найбільших українсь�
ких виробників твердих си�
рів, придбав потужності у Кі�
ровоградській області – Но�
воархангельський сирзавод.
Сума операції становила
близько $3 млн. Виручка ком�
панії в I півріччі 2006 року
становила $63,62 млн., чи�
стий прибуток – $3,61 млн.

* * *

ЗАТ «Зерноторгова компа�

нія «Олсідз Україна» планує
в 2008�2009 роках залучити
не менше $50 млн. інвестицій.
Загальні інвестиції в проекти
становитимуть $120 млн.

* * *

«Кернел» купить три агро�
фірми в Полтавській області.
Вартість агрофірм, які орен�
дують 7,618 тис. га землі, ста�
новить $2,4 млн., а операцію
з їх придбання буде заверше�
но до кінця травня 2008 року.
Виручка компанії в 2006/07
фінансовому році – $350
млн., чистий прибуток –
$19,53 млн. 

* * *

ВАТ «Миронівський хлібо�

продукт» планує збільшити
статутний капітал на 17,4% –
до 336,9 млн. грн. шляхом
емісії акцій на 50 млн. грн.
Питання про додатковий ви�
пуск простих іменних акцій іс�
нуючого номіналу 0,25 грн.
акціонери компанії розгля�
нуть на загальних зборах 21
березня поточного року. Під�
писка на акції додаткового
випуску запланована з 15
травня по 5 червня 2008 року.
Емісія запланована з метою
поповнення оборотних коштів
товариства.

* * *

Німецька компанія Europe�

an Oil Products Biodiesel AG

(EOP Biodiesel) побудує в Ук�
раїні кілька об'єктів аграрної
сфери: завод з виробництва
біодизеля, олієекстракційний
завод, а також елеватор на те�
риторії Житомирської області.
У проект буде інвестовано
EUR50 млн. за п'ять років.

За матеріалами ААА®



гектарів. Господарство «Добро�

бут» Жашківського району Чер�

каської області. На початку нашої

співпраці в них було близько 300

гектарів землі. Сьогодні госпо�

дарство має приблизно 3,5 тис.

га. Тут більше спрацьовує мен�

тальний фактор – людина, яка

має 200 гектарів, думає, що все,

що там,  – це для когось,  це

бар'єр. І тут до участі повинна

приєднатися держава, щоб дати

цим людям можливість справді

зростати та бути конкурентоздат�

ними з тими інвесторами, які

сьогодні приходять в Україну.

За якими фінансовими
схемами ви переважно

працюєте?
– Сьогодні 99 відсотків – це лі�

зинг і кредит. Дуже рідко хтось

купляє напряму.

Це відбувається за вашої
допомоги? Ви рекоменду�

єте якісь фінансові компанії?
– У нас є стратегічні домовлено�

сті з 11�ма українськими банками

та практично з усіма лізинговими

компаніями. І коли в нас є про�

ект, ми оголошуємо тендер між

фінансовими установами – хто

запропонує кращі умови. Ми від�

стоюємо інтереси сільгоспвироб�

ника. У складі компанії є підроз�

діл, який виконує функцію фі�

нансового брокерства, тобто від�

шукує шляхи, щоб найоптималь�

ніше профінансувати проект. Са�

мотужки сільгоспвиробник таких

умов не знайде. Якщо звичайна

кредитна ставка становить 19%,

за нашими програмами – це 16�

17. Коли була 14�відсоткова ком�

пенсація, реальна ставка за на�

шими проектами виходила 2�3%. 

Але все ж таки треба мати
якийсь початковий капі�

тал?
– Не обов'язково. За деякими

схемами передплата зовсім не

береться. Банк зазвичай фінан�

сує 80 відсотків, беручи в заставу

100 відсотків техніки. Ми брали

ці двадцять відсотків векселем

господарства. Це підтвердження

банку, що зобов'язання є. Час від

часу ми йдемо на такі кроки, і у

таких випадках можна починати

роботу без будь�яких живих гро�

шей.

За який час зазвичай оку�
паються проекти?

– Дивлячись, яка технологія і яке

господарство. Наприклад, по

картоплі у СТОВ «Перспектива»

Черкаської області – валовий

прибуток на гектар становив 8,5

тис. доларів. Такого не давала

жодна культура в Україні. Серед�

ня ж окупність проектів – 2,5�3

роки.

Чи були у вас провальні
проекти?

– Так. Але вони насамперед ста�

вали провальними через людсь�

кий фактор. Тому що ми не мо�

жемо нав'язувати свою думку й

управляти господарством. Це за�

лежить від менеджменту на міс�

цях. Таких проектів дуже мало –

менше одного відсотка. Але кож�

ного разу спрацьовував людський

фактор. 

Це може бути і небажання

щось змінювати – як працювали,

так і будемо. Або плинність ка�

дрів, а коли на такій техніці і за

таких технологій кожен день змі�

нюється тракторист або комбай�

нер – це неприпустимо. І такий

невдалий проект видно вже на

стадії запуску – якщо не було ви�

конано обробіток ґрунту з дотри�

манням технологій, не було вча�

сно проведено посів, то далі вже

все йде шкереберть. Була така си�

туація в Чорнобильській зоні, де

просто ніхто не хотів працювати

– бувало за день три різні тракто�

ристи працювали на одному

тракторі.

При вступі до СОТ чи
стане техніка, яку ви ім�

портуєте, більш доступною? 
– На цю тему було проведено ба�

гато досліджень. Відомо, що, на�

приклад, митне законодавство

щодо ввезення м'ясної продукції

було приведено у відповідність з

вимогами СОТ ще два з полови�

ною роки тому. Те ж саме стосу�

ється і забезпечення технічними

знаряддями: технікою, обладнан�

ням, запасними частинами. Фак�

тично, на більшість техніки, яка

не виробляється в Україні, сьо�

годні нульове мито. Звичайно, є і

продукти, мито на які зменшить�

ся при повноправному вступі до

СОТ – це, в першу чергу, тракто�

ри, які не виробляються в Україні,

потужністю більше 150 к.с. На

сьогодні мито на них становить 10

відсотків. Це та нішева продукція,

ціни на яку можуть знизитися.

Ціни на більшість світової сіль�

госптехніки не зменшаться.

Зрозумілі негативні чинники,

які вплинуть при вступі до СОТ,

наприклад, на буряківничу га�

лузь. Але буде й позитив: зараз в

Україні діють дуже великі митні

ставки на насіння. Наприклад,

російський фермер може придба�

ти високоякісне насіння при�

близно в 2,5 рази дешевше за по�

сівну одиницю. 

Нещодавно «АМАКО»
відкрила Агротехнологіч�

ний центр* поблизу Києва. Як
вплине це на проведення вже
традиційних для компанії Днів
поля?
– Жодним чином не вплине. Сут�

ність Днів поля у тому, щоб люди,

які з нами втілювали проекти,

самі розповідали про свій досвід.

Ми проводимо Дні поля в тих

господарствах, де ми почали

працювати «з нуля» і впровадили

технологію «з чистої сторінки». І

кожного року ми обираємо, за�

звичай випадково, з багатьох гос�

подарств кілька, щоб продемон�

струвати можливості технологій і

підходів. Цього року заплановане

проведення 4�5 таких заходів. На�

приклад, уже заплановано День

поля у господарстві «Перлина»

Радехівського району , з яким ми

почали працювати з 200 гектарів

землі, і яке зараз обробляє 2,5

тис. га та до осені планує розши�

ритися до 5,5 тис. га. 

Агротехнологічний центр –

це, перш за все, свідчення поваги

до тих людей, які з нами працю�

ють. І, звісно, великий плюс для

компанії, адже його комплекс�

ність дає змогу говорити про те,

що людина, яка, наприклад,

прийде сюди за насінням, на�

ступного разу обов'язково вийде

ще й із новою сівалкою. Сподіва�

юся, що наступного року ми ма�

тимемо додатково ще сім таких

центрів в Україні. 

Якою ви бачите компанію
через п'ять років?

– Ми достатньо амбітні і, я ду�

маю, що в розрізі сьогоднішнього

розвитку сільського господарства

України компанія посідатиме лі�

дируючі позиції. Бо з огляду на

склад фахівців і на фінансові мо�

жливості компанії, ми відповіда�

ємо усім вимогам українських

сільгоспвиробників. До того ж,

«АМАКО» веде левову частку усіх

інвестиційних проектів, які сьо�

годні йдуть у сільське господар�

ство. Також я очікую, що незаба�

ром в Україні з'являться світові

монстри – дистриб'ютори техніки

і технологій, яких іще немає в кра�

їні. Це пов'язано з тим, що багато

українських компаній через обме�

женість робочих капіталів не змо�

жуть забезпечувати сільськогоспо�

дарських виробників. І від того

виграє лише сільгоспвиробник, бо

це буде справжній цивілізований

ринок, а така конкуренція спону�

кає нас розвиватися більш швид�

кими темпами і вдосконалювати�

ся – покращувати сервіс, техноло�

гії, комплексний підхід. 

Коли чуєш і бачиш резуль�
тати роботи компанії, не

можна сказати, що в ній можна
ще щось вдосконалювати…

– Вдосконалюватися можна

завжди. Я, наприклад, говорю

про сервіс. І я знаю, що нам над

ним дуже багато треба працюва�

ти. Але на додаток я прошу: по�

кажіть мені, в кого він кращий.

Підготував Павло Мороз
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* 23 жовтня 2007 року в с.Проліски під Києвом компанія «АМАКО» відкрила Міжнародний агротехнологічний

центр. Центр займає площу 5 га, містить два склади для зберігання запчастин, склад для зберігання насіння,

виставкову площу в 1000 м2 для найбільш необхідних моделей техніки. Також тут розташовані логістичний

центр і центр навчання персоналу. (Детальніше про Центр читайте в найближчих номерах «Агропрофі»).

Компанія АМАКО

Тел. (044) 490)32)51,
Тел. (044) 490)77)81.

www.amacoint.com

Belvedere (Франція), один із
найбільших французьких ви�
робників лікеро�горілчаної
продукції, вийшов на укра�
їнський ринок. Компанія пові�
домила про покупку Черкась�
кого лікеро�горілчаного заво�
ду – невеликого підприємства,
вартість якого оцінюється при�
близно в $10 млн. Це перший
приклад відкриття зарубіжною
горілчаною компанією вироб�
ництва в Україні. 

* * *

Антимонопольний комітет
України дав дозвіл компанії
Pripanolin Trading Limited (м.Ні�
косія, Кіпр), на придбання
більше 50% акцій ВАТ «Лиси�

чанська сода» (м.Лисичанськ,
Луганська обл.), яке здійснює
виробництво і реалізацію соди
кальцинованої технічної і нат�
рію двовуглекислого (харчової
соди). 

* * *

ВАТ «Сумихімпром» збіль�
шило у січні 2008 року вироб�
ництво мінеральних добрив на
48,4% порівнянно з відповід�
ним періодом минулого року. В
цілому за минулий місяць під�
приємство виробило товарної
продукції в порівняльних цінах
на суму 84,5 млн. грн. Темпи
зростання порівняно з показ�
никами січня 2007 р. становили
139%. 

* * *

ЗАТ «АТ Каргілл» (м.Київ),
один з найбільших операторів
зернового і олійного ринків Ук�
раїни, планує збільшити статут�
ний капітал на 218,867 млн.
грн. – до 331,58 млн. грн. шля�
хом додаткової емісії акцій.

* * *

Агропромисловий холдинг

«Астарта�Київ», один із най�
більших виробників цукру в
Україні, придбає контрольні
пакети акцій двох цукрових за�
водів – Волочиського і Нарке�
вицького, а також 6 агрогоспо�
дарств із загальною площею
сільгоспугідь 8,2 тис. га в
Хмельницькій області. 

* * *

Незалежне рейтингове агент�
ство «Кредит�Рейтинг» оголо�
сило про початок процедури
присвоєння довгострокового
кредитного рейтингу* заплано�
ваному випуску процентних
облігацій (серія А) ЗАТ «Ком�

панія «Райз» (м.Київ) на суму
100 млн. грн. терміном обігу
3 роки. 

* Кредитний рейтинг борго+

вого інструменту характе+

ризує рівень здатності пози+

чальника своєчасно і в повно+

му обсязі виконати взяте зо+

бов'язання по даному борго+

вому інструменту. Спираю+

чись на рівень кредитного

рейтингу, інвестори змо+

жуть оцінити ризики вкла+

день в облігації емітента при

ухваленні рішення про їх

придбання.

За матеріалами ААА®



Олена Артемова

Сьогодні існує проект постано�

ви КМУ про передачу функцій

рибоохорони від Держкомриб�

госпу до Мінприроди України.

Йдеться про посилення дер�

жавного контролю за дотри�

манням вимог природоохорон�

ного законодавства. Але чи так

усе насправді? Адже кожен

має займатися своєю спра�

вою: чоботи шити – швець,

одяг – кравець. А не навпаки...

ДАВАЙТЕ керуватися чинним за�

конодавством. На сьогодні місце

органів рибоохорони в системі

рибного господарства визначено

цілою низкою законів та підза�

конних нормативно�правових до�

кументів. Зокрема, ст.11 Закону

України «Про тваринний світ»

функції державного управління та

регулювання у галузі охорони, ви�

користання і відтворення тварин�

ного світу покладено на три спе�

ціально уповноважені центральні

органи виконавчої влади. Серед

них рибним господарством наразі

опікується Держкомрибгосп. 

Органи рибоохорони є скла�

довою частиною Держкомрибгос�

пу, які реалізовують систему дер�

жавних заходів щодо збереження,

відтворення, вирощування, по�

ліпшення умов існування, кон�

тролю та регулювання чисельно�

сті риби та інших водних живих

ресурсів, забезпечують виконання

фізичними і юридичними особа�

ми вимог природоохоронного за�

конодавства України у рибній га�

лузі. Це закріплено у Загально�

державній програмі розвитку риб�

ного господарства України на пе�

ріод до 2010 року, що затверджена

Законом України «Про Загально�

державну програму розвитку риб�

ного господарства України на пе�

ріод до 2010 року».

На виконання цієї Програми у

2007 році органи рибоохорони

було реструктуризовано на дер�

жавні басейнові та обласні упра�

вління охорони водних живих ре�

сурсів.

Прийняття Верховною Радою

України вищезазначених законів

здійснювалось з урахуванням між�

народного досвіду регулювання

охорони водних живих ресурсів і

рибальства, існуючого позитивно�

го досвіду управління та наукових

підходах. Під час обговорення заз�

начених законопроектів були про�

ведені наукові та юридичні експер�

тизи, розглянуті та враховані вис�

новки провідних спеціалістів щодо

галузевих завдань органів рибоохо�

рони та їх структурних підрозділів.

Механічне приєднання орга�

нів рибоохорони до Міністерства

охорони навколишнього природ�

ного середовища України (Мін�

природи) не поліпшить розвиток

рибної галузі, оскільки стан еко�

логічної безпеки на водоймах,

полях та у лісах має значні нелік�

відовані проблеми. Крім того, зо�

середження всіх функцій контро�

лю природного середовища в од�

ному органі виконавчої влади су�

перечить вимогам не тільки при�

родоохоронного, а й антимоно�

польного законодавства.

Тому Верховною Радою Украї�

ни прийнято Закон «Про охорону

навколишнього природного сере�

довища», яким Мінприроди Укра�

їни визначено органом державно�

го управління в галузі охорони

навколишнього природного сере�

довища і до його компетенції вхо�

дить координація роботи інших

спеціально уповноважених орга�

нів державного управління в галу�

зі охорони навколишнього при�

родного середовища та викори�

стання природних ресурсів.

Тут варто було б навести нега�

тивний приклад ліквідації у 2006

році Державної інспекції з кон�

тролю за охороною, захистом, ви�

користанням та відтворенням лі�

сів (Держлісінспекції), як урядо�

вого органу державного управлін�

ня, та покладання її функцій з

охорони, використання та відтво�

рення лісів на Держекоінспекцію.

На жаль, зазначені функції Дер�

жави й до цього часу в Держеко�

інспекції не виконуються.

Отже, Держкомрибгосп кате�

горично заперечує проти підпо�

рядкування органів рибоохорони

до Мінприроди, оскільки це супе�

речить чинному законодавству і

не може забезпечити поліпшення

стану охорони та відтворення вод�

них живих ресурсів, та наполягає

на відхиленні проекту постанови

Кабінету Міністрів України, нада�

ного Мінприроди.

Наталія Тарченко

СЕРЕД пріоритетів першй – за�

вершення приватизації, але таким

чином, щоб рибалки могли нор�

мально працювати. Другий – за�

лучення стратегічного інвестора з

новітніми технологіями вирощу�

вання риби задля підвищення ви�

лову продукції на внутрішніх во�

доймах. Третій – створення нових

економічних – концесійних – від�

носин у галузі.

Отже, розповідь від першої

особи про проблеми і перспекти�

ви рибництва. 

Прихована оренда
– НАС ДУЖЕ ТУРБУЄ ситуація

із гідроспорудами. 10 жовтня

2003 року вони були передані на

баланс ДП «Укрриба», що не

мало коштів на їх утримання,

оновлення та експлуатацію. До

того ж, ця структура при взаємо�

дії із гравцями рибного ринку не

має ніяких підстав для передачі

цих споруд в оренду. Будь�які до�

говори обертаються прихованою

формою оренди. 

Наші рибалки найбільше

страждають від того, що привати�

зація не була проведена в тому

вигляді, як вимагає чинне зако�

нодавство. 

Ми звертаємося до уряду та

фонду Держмайна про створення

спільної комісії, яка могла б

сприяти виставленню гідроспоруд

на конкурс для приватизації тими

підприємствами, якими вони за�

раз користуються. 

Стратегічний 
інвестор
– МИ ВИХОДИМО із ініціати�

вою заохотити до виробництва

стратегічного інвестора, бажано

із азійських країн. Він прийде з

грошима та технологією видо�

бутку риби на внутрішніх водой�

мах, застосування наших теплих

лиманів, водоймищ, що викону�

ють функцію охолодження для

енергетичних установок. Мова

іде про промислове виробництво

риби. Перелік дуже великий. 

Проте сьогодні наші ком�

плекси не мають інвестиційної

привабливості ні для кого, лише

тому, що частина нашого рибо�

господарського майна належить

державі, частина – нібито струк�

турам із  приватною формою

власності. 

Концесії
– МИ ІНІЦІЮЄМО підготовку

закону про концесії між рибал�

ками та державою. На сьогодні

це єдиний шлях виходу галузі із

нинішньої ситуації стагнації –

звісна річ, у разі науково об�

ґрунтованого підходу.

Перспективи 
галузі при вступі
Україні до СОТ
– ЯКЩО застосовувати техноло�

гію, яка є зараз, то можна виро�

бляти дуже якісну конкуренто�

здатну продукцію переробки.

Плануємо також випускати пре�

серви (продукцію в прозорій тарі).

В Україні, відповідно до соціоло�

гічних досліджень, залишився по�

пит на дешеву рибу – таку, як хек

або минтай. Але, на жаль, її не за�

возять, бо у нас дещо монополізо�

вана система імпорту. Зараз іде

процес демонополізації, і більш

дешева риба китайського або ро�

сійського виробництва у нас буде. 

Що ж стосується впроваджен�

ня інтенсивних технологій, то ми

маємо дуже велику та науково

обґрунтовану технологію, яку, на

жаль, не застосовуємо. Ми перей�

маємо і західні технології, але у

нас не відпрацьована інфраструк�

тура, немає комбікорму. Корм,

який завозиться з Європи, має ве�

лику митну вартість. Якщо б у нас

була створена така система, за

якої зарубіжні інвестори, утриму�

вачі технологій змогли б за рік на�

лагодити заводи з виробництва

кормів, то інтенсивне рибництво

пішло б угору. 

Вважаю, за наявності прозо�

рих форм приватизації та створен�

ня для підприємств можливості

отримання кредитів, залучення ін�

вестицій на базі своєї власності

процес прискориться. 

Ми також робимо все в плані

сертифікації продукції, намага�

ємося змінити економічну модель

для того, щоб стимулювати вну�

трішню конкуренцію, процес ви�

добутку та вивести все це на ті

умови, які б не дозволили знищи�

ти наші підприємства, переробку

тощо. 

Я не вірю в прогнози наших

«інститутів катастроф», які проро�

кують, що у нас на 70�80% все

буде зламане та пропаде. Наш ве�

ликий «плюс» в тому, що українсь�

ка риба екологічно чиста. 

І ми наполягатимемо на тому,

щоб нас не з`явилося нічого моди�

фікованого.  Наші короп, форель,

товстолобик, осетер при налаго�

дженні інфраструктури виробниц�

тва кормів мають дуже великий

шанс на підвищений попит.
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ПЕРЕСПЕКТИВИ Свою прес�конференцію 27 лютого в Укрінформі голова
Державного комітету рибного господарства України Володимир Волков
присвятив новій економічній моделі розвитку рибної галузі та конкретним
крокам, які здійснює очолювана ним команда. 

Трохи оптимізму в холодній воді

Залиште рибоохорону Держкомрибгоспу

Володимир ВОЛКОВ

Весняно�
літня 
нерестова
заборона
ЩОРОКУ в період нересту на
державному рівні вводиться
весняно�літня заборона на
лов риби і впроваджуються
спеціальні заходи щодо охо�
рони водних живих ресурсів.
Однак саме в цей період ак�
тивізується  браконьєрство
на внутрішніх і зовнішніх во�
доймах, яке завдає непо�
правної шкоди не лише нав�
колишньому природному се�
редовищу, а й економіці
країни в цілому. 
Посиленню боротьби і прак�
тичному протистоянню бра�
коньєрству у період весняно�
літньої нерестової заборони
в поточному році було при�
свячено нараду у Державно�
му комітеті рибного госпо�
дарства, яку вчора провів
його голова Володимир Вол�
ков. Треба віддати належне
організаторам, адже нарада
пройшла конструктивно і
змістовно. У її роботі взяли
участь керівники усіх терито�
ріальних органів рибоохоро�
ни, співробітники Державної
прикордонної служби, служ�
би ДАІ МВС та Мінприроди
України.
На початку засідання був
оприлюднений текст  листа
до Прем'єр�міністра України
Юлії Тимошенко з позицією
Держкомрибгоспу щодо
проекту постанови Кабінету
Міністрів України про визна�
чення статусу органів рибоо�
хорони.
На підставі наказу Держ�
комрибгоспу «Про встано�
влення весняно�літньої
заборони на лов риби, ін�
ших водних живих ресурсів
у рибогосподарських вод�
них об'єктах України у 2008
році (від 08.02.08 р. № 31)
територіальні органи рибо�
охорони повинні: видати
накази  про строки весняно�
літньої заборони в своїх ре�
гіонах; розробити  та забез�
печити здійснення спільних
з держадміністраціями дво–
тримісячника з охорони
водних живих ресурсів;
створити робочі міжвідомчі
групи з питань охорони та
відтворення водних живих
ресурсів. 
Також йшлося про прове�
дення операції «Ринок» з
контролю за реалізацією
риби та інших водних жи�
вих ресурсів на продоволь�
чих ринках, необхідність за�
лучити до охоронної роботи
широке коло громадськості
та представників засобів
масової інформації. Буде
створено гарячі телефонні
лінії органів рибоохорони в
областях.



2008 рік стане найважчим для птахівни�

ків, заявив голова ради директорів «Со�

юзу птахівників України» Олександр Ба�

куменко 27 лютого. З його слів, з початку

року значно зросла собівартість птиці,

це пов'язано зі світовими тенденціями –

подорожчання зерна, кліматичні умови

(глобальне потепління), а також подо�

рожчання енергоносіїв. «Сьогодні навіть

великі холдинги працюють з прибутком

всього 3�5%, середні підприємства пра�

цюють з нульовим прибутком, а дрібні –

зі збитками», – зазначив він. – Я сподіва�

юся, що Кабмін візьме до уваги всі ці

чинники і збільшить дотації, інакше для

українського птахівництва цей рік стане

дуже серйозним викликом».

Утім, така ситуація виникає щороку. І

не обов'язково у птахівництві. Комусь

постійно не вистачає дотацій. І когось

постійно не влаштовують прибутки. Та

байдуже, що весь цивілізований світ

вважає ті 3�5% відсотків прибутку за

нормальне явище, і що держава має

бути регулятором правовідносин, а не

місцем, де можна взяти гроші… Чи то

державний устрій у нас такий, що заро�

бляти можна тільки «неприроднім шля�

хом», чи то ми такі ненажери… Проте, то

вже соціологія. 

Ми ж вирішили дізнатися, як «викручу�

ються» іноземні птахівники, маючи такі

малі прибутки. За приклад візьмемо країну,

що «попереду планети усієї» – Сполучені

Штати Америки. Адже технології, на тепе�

рішній час, в нас однакові.

* * *

У XVIII – XIX ст. численні торгові судна

привозили до Америки з країн Старого Сві�

ту  свійську птицю, яку зазвичай брали для

приготування провізії в дорозі. Тут її прода�

вали, обмінювали на предмети місцевої ек�

зотики. Трохи європейські переселенці за�

лишали для розведення. Так виникли сотні

тисяч невеликих господарств, з яких пізні�

ше сформувалося американське промисло�

ве птахівництво.

М'ясний напрям не був основним. Го�

ловним чином фермери займалися яєчним

виробництвом, схрещуючи різні породи.

На початку XIX ст. у районі Род Айленда і

Південного Массачусетсу з'явилася порода

великих червоних курей, яка потім розви�

нулася в крос, відомий зараз як Rhode

Island Reds. У 1904 р. цей крос був визна�

ний в США еталоном якості.

Вперше Департамент внутрішніх справ

США провів перепис поголів'я свійської

птиці у 1840 р.: близько 98,9 млн. голів, а їх

вартість – понад $12,3 млн. Основною пе�

редумовою подальшого розвитку птахівни�

чої галузі стало зростання чисельності на�

селення. Відповідно, збільшувався і попит

на продукти харчування, зокрема яйце і

м'ясо птиці.

Більшість птахівничих підприємств роз�

містилися в південно�східній частині краї�

ни – в штатах з теплим кліматом Джорджії

і Арканзас. Такий вибір пояснюється наяв�

ністю кормової бази, основу якої стано�

влять соя і кукурудза, а також низькими ви�

тратами на опалювання пташників.

У 1843 р. в США вийшло перше друко�

ване видання про свійську птицю «Книга з

птахівництва Америки». У 1870 р. в Бостоні

побудували перший комерційний інкуба�

тор, а в 1896 р. в Струдсбурзі (штат Пенсіль�

ванія) з'явився гігантський на той час інку�

батор місткістю 20 тис. яєць. Роком пізніше

були організовані перші перевезення замо�

роженої птиці на суднах з рефрижератор�

ними установками. А за рік до початку но�

вого сторіччя у продажу з'являлися навіть

заморожені яйця.

У 1901 р. сільськогосподарський коледж

штату Коннектикут відкрив перший в

США факультет птахівництва. В цей же час

учені довели, що при вирощуванні свійсь�

кої птиці найефективніше застосовувати

гранульований корм. Розроблялася і нова

конструкція пташників, яка викликала ра�

дикальні зміни у вентиляції приміщень.

Початком становлення промислового

птахівництва можна вважати 30�ті роки ми�

нулого століття. В країні функціонувало

близько 11,4 тис. підприємств із розведення

курчат. Одночасно на них вироблялося до

276 млн. яєць, а середня потужність кожно�

го оцінювалася в 24 тис. яєць. Бройлери ви�

водилися як м'ясні породи, за рахунок чого

збільшувалися обсяги виробництва м'яса

птиці в цілому по країні.

До 1945 р. загальна вартість виробниц�

тва бройлерів досягала вже $327 млн. Всьо�

го в США тоді було 366 млн. курей се�

редньою живою вагою 3,03 фунта (1,37 кг).

В цілому виробництво бройлерів станови�

ло 499 тис. тонн в живій вазі. Обмежувачем

ще більшого зростання галузі став спожив�

чий чинник: тоді як виробництво різко

збільшувалося, ціна птиці в живій вазі не

мінялася. У 1948 р. вона була 36 центів за

фунт.

Щоб лобіювати інтереси бройлерної га�

лузі, взаємодіяти з федеральними органами

влади і виступати від імені виробників ку�

рятини в Конгресі США, в 1954 р. в Річ�

монді (штат Вірджинія) була створена Рада

виробників бройлерів (National Broiler

Council). До неї увійшли виробники і пере�

робники курячого м'яса, дистриб'ютори,

інші компанії галузі. Згодом вона називала�

ся Національною радою виробників куря�

тини (NCC).

Через п'ять років для контролю за ви�

робництвом бройлерів в країні був розро�

блений і набув чинності звід законодавчих

актів щодо інспекції виробників м'яса пти�

ці. А ще через 10 років проведено перше

дослідження птахівничої галузі, де аналі�

зується її структура. За оцінками економі�

стів, 95% м'яса бройлерів і 30% яєць тоді

виробляли вертикально інтегровані під�

приємства. 

Основна причина саме такої структур�

ної організації птахівничої галузі США –

перш за все бажання виробників зменшити

витрати, особливо на етапах вирощування і

виробництва кормів. Процес створення по�

дібних підприємств можна віднести до

1930�60рр. Зараз таких комплексів в країні

налічується близько 50. Останнім часом

вони виробляють понад 21 млн. тонн брой�

лерів за рік.

Американські птахівничі підприємства

розташовані на великій території. Техноло�

гічно вони об'єднують всі етапи виробниц�

тва птиці: від виробництва збалансованих

кормів і вирощування бройлерів до забою,

обробітку птиці, виготовлення і упаковки

готового продукту.

Вертикально інтегровані комплекси за�

звичай включають птахоферми для утри�

мання батьківського стада, інкубатор,

бройлерні птахоферми, цех (або завод) з

виробництва комбікормів, переробний за�

вод, ветеринарно�санітарні лабораторії,

відділи маркетингу і реалізації продукції.

Всі підрозділи працюють під єдиним упра�

влінням.

Пряма держпідтримка птахівничої галу�

зі в США відсутня. Проте існують програ�

ми, які стимулюють експорт цього товару.

Наприклад, Мінсільгосп США здійснює

програму гарантій експортного кредиту на

строк до трьох років. Вона не передбачає

продовольчої допомоги і субсидій, але га�

рантує платежі від іноземних банків. В рам�

ках цієї програми товарно�кредитна корпо�

рація Мінсільгоспу гарантує розміщення

кредиту, наданого фінансовими установами

США, в уповноважених іноземних банках.

Вони виставляють безвідзивні акредитиви

в доларах на користь американських ек�

спортерів як оплату сільськогосподарської

продукції, що ввозиться із США. Акреди�

тиви повинні бути відкриті на вимогу ім�

портера.

У США існує багато асоціацій виробни�

ків і продавців птиці – як федеральних, так

і в окремих штатах: Американська асоціація

виробників свійської птиці, Національна

рада виробників курятини, Національна фе�

дерація виробників індички, Американська

рада виробників яєць, Рада США з експор�

ту свійської птиці і яєць і т.д. Робота таких

організацій направлена на збільшення спо�

живання м'яса птиці, інформування насе�

лення з цієї тематики і лобіювання інтересів

галузі у державних і торгових структурах.

Вимоги Мінсільгоспу США (USDA)

щодо кожної стадії процесу виробництва

м'яса свійської птиці, – одні з найжорсткі�

ших в світі. У USDA працюють понад 7 тис.

ветеринарних інспекторів, на кожному пе�

реробному підприємстві – до трьох інспек�

торів, котрі забезпечують контроль за які�

стю виробленого продукту. Кожна птиця

перевіряється мінімум чотири рази: у живо�

му вигляді, в процесі забою, під час пере�

робки і упаковки готового продукту.

З 1999 р. на всіх птахопереробних під�

приємствах введена нова система гаранту�

вання якості і безпеки готового продукту,

яка раніше застосовувалася при відборі

продуктів харчування для американських

астронавтів. Все вироблене в США м'ясо

свійської птиці перевіряється  Службою

контролю якості харчових продуктів (Food

Safety Inspection Service, FSIS).

Підготував Артем Житков
За матеріалами Ради США з експорту свійської птиці і яєць

(USA Poultry & Egg Export Council – USAPEEC)
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Курятина у cвітовій площині
ДОСВІД Здобутки і досягнення вітчизняної птахівничої галузі ми вже сприймаємо, як
зомбовані: вона стрімко розвивається… але їй знову не вистачає грошей. Ми ж вирішили
дізнатися, як долають безгрошів’я іноземні птахівники.
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ Українські сільгосптовари:
АНАЛІЗ Ще до підписання у лютому протоколу про вступ України до СОТ «Аналітично�дорадчий
центр Блакитної стрічки ПР ООН» опублікував аналіз «Наслідки вступу до СОТ для української
економіки: оцінка цінової конкурентоспроможності». Значна увага у дослідженні приділялася
сільськогосподарській групі товарів, адже сільське господарство і харчова галузь забезпечують 20%
валового внутрішнього продукту країни.

В ДОКУМЕНТІ проаналізовано

вплив зниження ставок імпорт�

них тарифів та рівень цінової

конкурентоздатності десять ос�

новних сільськогосподарських

товарів. 

Порівнювалися три таких по�

казники:

1. чинний імпортний тариф
для країн, яким Україною надано

режим найбільшого сприяння

(РНС), в кожному із проаналізо�

ваних років (1996�2006 рр.), у від�

сотках;

2. різниця цін внутрішніх та
зовнішніх в кожному із проаналі�

зованих років (1996�2006 рр.), у

відсотках;

3. очікуваний зв'язаний* та�
риф, що буде максимальною ме�

жею захисту українського ринку

відповідного товару після вступу

до СОТ, у відсотках.

Для зіставлення даних ставки

специфічних імпортних тарифів

були конвертовані у свої адвалерні

еквіваленти. 

Різниця цін являє собою від�

соткове відношення різниці між

внутрішніми цінами реалізації

продукції сільськогосподарськи�

ми виробниками конкретного

продукту та зовнішніми цінами

(цінами на кордоні України) до

відповідних зовнішніх цін (цін на

кордоні).

Якщо різниця цін має міну�

сове значення, що позначається

на графіку нижче нульової по�

значки, то за ціною вітчизняна

продукція є більш конкурентноз�

датною порівняно з ціною анало�

гічного імпортного товару. Якщо

різниця цін має позитивне зна�

чення, що позначається на графі�

ку вище нульової позначки, то

імпортний товар за ціною дешев�

ший, ніж аналогічний товар віт�

чизняного виробництва. 

Перевищення позитивного

значення різниці цін над гранич�

ним тарифом свідчить, що при

сплаті ставки імпортного тарифу

імпортна продукція залишати�

меться більш конкурентоздатний

за ціною, ніж вітчизняна, а в си�

туації, коли позитивне значення

різниці цін нижче граничного та�

рифу, вітчизняний товар залиша�

тиметься більш конкуренто�

здатним за ціною порівняно з ім�

портним після сплати мита.

Пшениця
АНАЛІЗ чинних тарифів показав,

що високі митні тарифи на рівні

40�50% (у перерахунку на адвалер�

ну ставку) не впливали на ціни

вітчизняних сільськогосподарсь�

ких виробників пшениці, а, відпо�

відно, і на їх доходи від реалізації.

Ціни реалізації пшениці протягом

аналізованого періоду залишали�

ся низькими, часто навіть нижчи�

ми за ціни на кордоні (протягом 6

років із 10 проаналізованих). Це є

свідченням високої конкурент�

ноздатності української пшениці

як експортно�орієнтованого това�

ру. В урожайні роки експорт пше�

ниці стабільно збільшується. В

2005/06 маркетинговому році ек�

спортовано 13 млн. тонн зерна (на

25% більше, ніж у 2004/05 МР), в

т.ч. 6,4 млн. тонн пшениці.

Рис.1. Пшениця. Порівняння цін
та тарифів, 1996�2006 рр.

Таким чином, рівень захисту

внутрішнього ринку пшениці пі�

сля вступу до СОТ буде достатнім,

а зниження імпортного тарифу не

вплине на ціни та доходи сіль�

ськогосподарських виробників від

реалізації пшениці.

Кукурудза
ДЛЯ КУКУРУДЗИ зв'язаний ім�

портний тариф після вступу до

СОТ буде встановлено нижче від

рівня чинного тарифу.

Рис.2. Кукурудза. Порівняння цін
та тарифів, 1996�2006 рр.

Але різниці між внутрішніми

та зовнішніми цінами кукурудзи у

відсотковому вимірі в більшості

років мають мінусове значення

(тобто внутрішні ціни менші за

зовнішні), що свідчить про її ви�

сокі конкурентні переваги. Що�

річні обсяги експорту кукурудзи

становлять 1�2 млн. тонн. Низь�

кий внутрішній попит на кукуру�

дзу для фуражних цілей зумовле�

ний особливостями розвитку тва�

ринницької галузі в країні. З цієї

ж причини імпорт більш дорогої

фуражної кукурудзи в Україну є

малоймовірним.

Ячмінь
АНАЛОГІЧНА ситуація з фураж�

ним ячменем. Різниця між цінами

у переважній більшості років мала

мінусове значення, що свідчить

про високий рівень конкурент�

ноздатності цієї зернової культу�

ри. Щорічні обсяги експорту ста�

новлять 4�5 млн.тонн.

Рис.3. Фуражний ячмінь. 
Порівняння цін та тарифів,
1996�2006 рр.

Насіння соняшнику
ОСТАННІ 10 років різниці між

внутрішніми та зовнішніми ціна�

ми насіння соняшнику мають мі�

нусове значення, тобто внутрішні

ціни менші за зовнішні. Це свід�

чить про високий рівень конку�

рентноздатності вітчизняного на�

сіння соняшнику. Пропозиція на�

сіння соняшнику є достатня не

тільки для задоволення зростаю�

чих потреб харчової промислово�

сті, а і для експорту насіння. Оби�

два товари, як насіння соняшнику,

так і соняшникова олія є експорт�

ними товарами. Обсяги експорту

соняшникової олії вітчизняного

виробництва досягають вже 1,6

млн. тонн, а експорт насіння со�

няшнику навіть при сплаті ек�

спортного мита (17 %) становить

230 тис. тонн на рік (за даними

2006 року).

Рис.4. Насіння соняшнику. 
Порівняння цін та тарифів,
1996�2006 рр.

Імпортний тариф, що діяв в

1997�2004 рр., був встановлений

на необгрунтовано високому рів�

ні 500 євро за 1 тонну, що склада�

ло 250% в перерахунку на адва�

лерне в 2000 році, та 227 % в пе�

рерахунку на адвалерне в 2004 р.

(Рис.4).

Аналіз різниці цін показав, що

ставка імпортного тарифу на на�

сіння соняшнику, яка може бути

після вступу України до СОТ, є

достатньою для забезпечення

конкурентоспроможності за ці�

ною вітчизняної сировини порів�

няно з імпортною. Для олійно�

переробних заводів соняшник віт�

чизняного виробництва залиша�

тиметься за ціною більш прива�

бливим, ніж імпортний. З липня

2005 року ставку ввізного мита на

насіння соняшнику вже знижено

до 15%, при цьому річні обсяги

імпорту насіння соняшнику після

зниження тарифу становили

лише 4 тис. тонн, що менше, ніж

у попередні роки. Таким чином,

багаторазове зниження імпортно�

го тарифу на насіння соняшнику

не вплине на зниження обсягів

виробництва та доходи сільсько�

господарських виробників від

його реалізації.

Цукор
АНАЛІЗ показав, що внутрішні

ціни цукру вищі, ніж зовнішні,

але сплата імпортного тарифу у

розмірі 50% робить імпортний то�

вар більш дорогим, майже вирів�

нюючи з ціною цукру, вироблено�

го з вітчизняної сировини.

Рис.5. Цукор. Порівняння цін та
тарифів, 1996�2006 рр.

Крім того, внутрішній ринок

цукру буде захищений тарифною

квотою у розмірі 260 тис. тонн зі

сплатою мита не вище 15 відсот�

ків. Понад тарифну квоту, тобто

на обсяг імпорту цукру�сирцю з

тростини, що перевищує 260 тис.

тонн, діятиме високий тариф

50%. У суспільстві сприйняття

тарифної квоти на цукор�сирець

дещо викривлене. Тарифна квота

– це захід не додаткового від�

криття ринку, а навпаки – захід

захисту ринку, бо обсяг можливо�

го імпорту обмежений кількіс�

ним розміром квоти, а вище кво�

ти діє високий імпортний тариф.

Із світової практики відомо, що

товарна лінія є менш захищеною

у випадку простого зниження та�

рифу на весь обсяг імпорту по�

рівняно із застосуванням тариф�

ної квоти.

Молоко 
та молочна 
продукція
АНАЛІЗ внутрішніх та зовнішніх

цін на основні молочні продукти

показав, що за ціною продукція

вітчизняного виробництва є більш

конкурентноздатною, ніж анало�

гічна імпортна. Молочна сирови�

на в Україні також дешевша, ніж в

інших європейських країнах.

* Зв'язаний тариф: тариф, який

буде зафіксовано як максимальну

межу захисту ринку, вище якого

Україна прийме зобов'язання не пі+

двищувати ставку імпортного та+

рифу на певний товар відповідно до

домовленостей на переговорах про

вступ до СОТ.

Надбавка до ціни 
хліба – до 10%
Постановою «Про заходи щодо
забезпечення стабілізації ситуа�
ції на ринку зерна та продуктів
його переробки у 2007/08 мар�
кетинговому році» від 12 лютого
№55 уряд заборонив перепро�
даж та експорт борошна. Нато�
мість Аграрному фонду доруче�
но забезпечити переробку про�
довольчої пшениці з державно�
го продовольчого резерву вро�
жаю 2007 і 2007 років та реалі�
зацію борошна на умовах попе�
редньої оплати, виходячи із се�
редньозваженої ціни закупівлі
пшениці, що склалася на 1 люто�
го ц.р. Крім того, Кабінет Міні�
стрів України встановив, що
торговельна надбавка до ціни,
за якою реалізується хліб масо�
вих сортів, не має перевищувати
10% оптово�відпускної ціни ви�
робника незалежно від кількості
посередників, які беруть участь
у його поставці від виробника
до кінцевого споживача. 

Заборгованість: 
назад в минуле
Кошти, передбачені у державно�
му бюджеті для забезпечення
виконання УААН зобов'язань за
кредитами, наданими на розви�
ток насінництва, у 2008 р. вико�
ристовуватимуться так само, як і
два роки тому. Про це йдеться у
відповідній постанові Кабінету
Міністрів від 22 лютого ц.р. №58.
Так, встановлено, що цього року
кошти, передбачені у державно�
му бюджеті за бюджетною про�
грамою «Погашення зобов'язань
Українською академією аграр�
них наук за кредитами, надани�
ми з державного бюджету за
рахунок коштів, залучених від
міжнародних фінансових орга�
нізацій на розвиток насінниц�
тва», використовуються відпо�
відно до Порядку використання
у 2006 році коштів, передбаче�
них у державному бюджеті для
забезпечення виконання Укра�
їнською академією аграрних
наук зобов'язань за кредитами,
наданими на розвиток насін�
ництва, затвердженого постано�
вою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2006 р. №724.
Відповідно до названого вище
порядку УААН складає та за�
тверджує акти звіряння забор�
гованості наукових установ,
яким в установленому порядку
передано для розвитку насін�
ництва лабораторне обладнан�
ня та селекційну техніку, прид�
бані за рахунок коштів кредиту.
Такі акти є підставою для вико�
нання науковими установами
зобов'язань перед Академією
щодо використання коштів, за�
лучених згідно із Законом Укра�
їни «Про ратифікацію Угоди про
надання позики (Проект з ро�
звитку насінництва) між Украї�
ною та Міжнародним банком
реконструкції і розвитку».
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конкурентоздатність у СОТ
Так, наприклад, при сплаті

12% імпортного тарифу масло

вершкове виробництва Польщі

буде на 40% дорожче за аналогіч�

ний товар вітчизняного вироб�

ництва.

В результаті зменшення ім�

портних тарифів після вступу до

СОТ слід очікувати розширення

асортименту молочної продукції

за рахунок імпорту. Спочатку

частка продажів імпортного това�

ру може збільшитися через ба�

жання споживачів познайомити�

ся з новим асортиментом молоч�

них товарів, але після цього вже

більш низькі ціни та вища якість

продуктів визначатимуть спожи�

вацькі уподобання. Проблема

конкурентноздатності молочної

продукції лежить більше в пло�

щині якості та безпеки для спо�

живачів, ніж рівня споживчих цін.

За 2004�2005 рр. в Україні від�

бувся суттєвий приріст експорту

молочної продукції (у 2004 році

порівняно з 2003 роком майже в

два рази), особливо сирів, кисло�

молочних продуктів, сухого та згу�

щеного молока. Це стало резуль�

татом зростання попиту з боку

традиційних імпортерів цієї про�

дукції, насамперед, Росії. Через

введення Російською Федерацією

на початку 2006 року заборони на

ввезення продукції тваринництва

з України, яка пізніше була замі�

нена на дозвіл для окремих під�

приємств, які пройшли санітарну

експертизу, частка українських си�

рів у структурі імпорту цієї про�

дукції до Росії зменшилась до 19%

(в 2005 р. – 50 %), вершкового

масла – до 7% (в 2005 р. – 27%),

сухого молока – до 10% (в 2005 р.

– 29 %). Так, саме через проблему

низької якості молочної сирови�

ни, 75% якої виробляється в Укра�

їні господарствами населення,

ринки збуту країн ЄС все ще за�

лишаються недоступними для ук�

раїнських молочних продуктів, не

дивлячись на те, що молоко вклю�

чено згідно із рішенням ЄК

2007/115/ЄС до переліку продук�

ції тваринництва, яку дозволяєть�

ся імпортувати країнами ЄС з Ук�

раїни. В перспективі слід очікува�

ти нарощування експорту молока

та молокопродуктів за умови по�

ліпшення якості цих продуктів та

виконання санітарних вимог кра�

їн�імпортерів.

Яловичина
ЯЛОВИЧИНА, яка становить 40%

у загальному виробництві м'яса в

Україні, є конкурентоспроможним

товаром порівняно з імпортним. 

Рис.6. Яловичина. Порівняння
цін та тарифів, 1996�2006 рр.

Ціни реалізації яловичини

сільськогосподарськими підпри�

ємствами в більшості із проаналі�

зованих років залишалися

низькими, часто навіть нижчими

за ціни на кордоні, тому можли�

вий граничний тариф після вступу

до СОТ є достатнім для забезпе�

чення конкурентоспроможності

вітчизняного товару за ціною по�

рівняно з імпортом. В структурі

експорту м'яса з України найбіль�

шу частку займає саме яловичина

– 80%.

Свинина
КОН'ЮНКТУРА внутрішнього

ринку свинини є найбільш неста�

більною порівняно з іншими ви�

дами м'яса. Вітчизняні ціни сви�

нини в окремих роках були вищі,

ніж зовнішні ціни (ціни на кордо�

ні), в окремих – навпаки, нижчі за

зовнішні.

Рис.7. Свинина. Порівняння цін
та тарифів, 1996�2006 рр.

Ситуація маргінальної (гра�

ничної) конкурентноздатності

свинини вітчизняного виробниц�

тва пояснюється тим, що біль�

шість поголів'я свиней (65%) від�

годовується в господарствах насе�

лення, що характеризується ви�

сокими витратами кормів та пра�

ці, низькою продуктивністю тва�

рин порівняно з виробництвом на

спеціалізованих крупних свино�

комплексах.

Зменшення доходів сільсько�

господарських виробників не буде

суттєвим через те, що існує різна

сегментація ринку імпортованої

свинини та виробленої в Україні.

Так, імпортна морожена свинина

надходитиме на переробку, тоді як

свинина, яка виробляється у на�

селення, реалізується у вигляді

свіжого м'яса та продуктів домаш�

ньої переробки на ринках міст та

селищ, а більша частина спожи�

вається в самих домогосподар�

ствах.

Продукція 
птахівництва
В 2004 році імпортний тариф в пе�

рерахунку на адвалерне мито сяг�

нув 300%, але фактично імпортне

мито дорівнювало 0% через те, що

в попередні роки ввезення м'яса

птиці відбувалося через ВЕЗ та

ТПР без сплати всіх податків, в

тому числі, імпортних мит та збо�

рів. Виходить, що галузь птахів�

ництва вже декілька років працює

за умов більш ліберального ім�

портного режиму, ніж за умови

вступу до СОТ. 

У структурі імпорту м'ясо пти�

ці займало 82% в 2003�2004 рр.,

40% – в 2005�2006 рр.

Аналіз показав, що на м'ясо

птиці вітчизняні ціни, особливо в

останні роки, були вищі, ніж зов�

нішні ціни. Це означає, що змен�

шені тарифи позитивно вплинуть

на збільшення споживання м'яс�

них продуктів населенням через

зниження споживчих цін на м'ясо

птиці. Саме м'ясо птиці із м'ясних

продуктів переважає в раціоні хар�

чування українського населення.

Рис.8. М'ясо птиці. Порівняння
цін та тарифів, 1996�2006 рр.

Стосовно запобіганню втрат

доходів виробників м'яса птиці, то

Уряд може запровадити бюджетну

програму здешевлення вартості

комбікормів для вирощування ку�

рей, що узгоджується з Угодою

про сільське господарство СОТ в

межах домовленостей країни сто�

совно граничного рівня підтрим�

ки сільського господарства через

програми «жовтої скриньки».

Крім того, утримати рівень дохо�

дів галузь птахівництва може за

рахунок іншої продукції птахів�

ництва, наприклад, яєць свійської

птиці.

Рис.9. Яйця. Порівняння цін та
тарифів, 1996�2006 рр.

Як показав аналіз, різниця цін

на яйця свійської птиці має міну�

сове значення, що свідчить про

високий рівень конкурентноздат�

ності вітчизняної продукції. А гра�

ничний тариф після вступу до

СОТ буде вищим, ніж діючий та�

риф у перерахунку на адвалерну

ставку.

Висновки
ВИСОКІ митні тарифи не впли�

вають на ціни вітчизняних сільсь�

когосподарських виробників, які

залишаються низькими, часто на�

віть нижчими за зовнішні ціни. Це

підтверджує той факт, що Україна

є нетто�експортером більшості

первинної продукції сільського

господарства та харчової проми�

словості.

Більше того, за винятком м'яса

птиці та свинини, цінова різниця

(між зовнішніми цінами та цінами

вітчизняних виробників) у відсот�

ковому вимірі є значно нижчою,

ніж зв'язані тарифи, які діятимуть

з моменту вступу до СОТ. Це оз�

начає, що вплив тарифів на віт�

чизняні ціни буде незначним. Та�

ким чином, можна зробити вис�

новок, що низький рівень зв'яза�

них тарифів після вступу до СОТ

не створить додаткового тиску на

виробників, бо основні види про�

дукції сільського господарства за

ціною є більш конкурентноздат�

ними, ніж імпортні товари.

Ці висновки дослідження під�

кріплюються довгостроковими

прогнозами світових цін. Так,

прогнозні оцінки кон'юнктури

світових ринків для українських

товарів є дуже сприятливими. Для

більшості конкурентноздатних за

ціною товарів очікується збіль�

шення номінальних світових цін.

За прогнозами ОЄСР та ФАО, в

перспективі до 2014 року світові

ціни на пшеницю зростуть на 3%,

фуражні зернові – на 10%, насін�

ня соняшнику (на 15 %), рослин�

ну олію (на 18 %), яловичину та

свинину – до 30 % (ціни Аргенти�

ни та Бразилії).

В результаті застосування роз�

виненими країнами експортних

субсидій світові ціни на більшість

сільськогосподарської продукції є

заниженими. Домовленість країн�

членів СОТ на Гонконгській кон�

ференції міністрів (грудень 2005р.)

щодо повної відмови країн від

субсидування експорту до 2013

року сприятиме підвищенню сві�

тових цін та розширить можливо�

сті нашої країни щодо викори�

стання конкурентних переваг при

експорті сільськогосподарської

продукції.

Набуття членства в СОТ від�

криє для України додаткові мо�

жливості доступу до ринків інших

країн, що є особливо важливим

для країни експортера сільсько�

господарської продукції. Інші кра�

їни застосовують тарифні квоти

тільки для членів СОТ, тому Укра�

їна, не будучи членом СОТ, не має

доступу до внутрішнього ринку

інших країн або він суттєво обме�

жений.

Внутрішні резерви підвищення
конкурентноздатності вбачаються
в таких заходах:

– для зернових та насіння со�

няшнику – це скорочення марке�

тингових витрат та вирішення пи�

тання відшкодування податку на

додану вартість для експортерів;

– для цукрової галузі необхід�

но негайно розробити програму

реформування галузі та перепро�

філювання неперспективних за�

водів;

– для того, щоб молочний сек�

тор достойно зустрівся з лібералі�

зацією та посиленням конкурен�

ції, необхідно терміново підвищу�

вати технічну та економічну ефек�

тивність переробного сектора,

збільшувати концентрацію вироб�

ництва та адаптувати сектор до

вимог законодавства ЄС з гігієни

та якості;

– у м'ясному секторі, особливо

у виробництві свинини та м'яса

птиці, нереалізовані резерви пі�

двищення конкурентноздатності

вбачаються у поширенні новітніх

технологій, спрямованих на пі�

двищення продуктивності праці

та продуктивності тварин, а також

– в підвищенні ветеринарно�сані�

тарних вимог до м'ясної продукції,

від утримання худоби до прилав�

ка магазину.

Рівень цінової підтримки ви�

робників тієї продукції, щодо якої

Україна передбачає бути нетто�

експортером, повинен бути низь�

ким. Система встановлення міні�

мальних цін та інтервенційних за�

купівель призведуть до переви�

щення вітчизняних цін над світо�

вими, підриваючи конкурентос�

проможність України на зовніш�

ніх ринках. 

Цінова підтримка тих товарів,

ціни на які вже сьогодні вищі за

імпортні аналоги, унеможливлю�

ється також. Державна підтримка

можлива шляхом здешевлення

вхідних ресурсів та виплати пря�

мих дотацій на 1 тонну чи голову

безпосередньо виробникам

сільськогосподарської продукції.

Відмова від цінової підтримки од�

ночасно означає відсутність по�

треби у запровадженні експортних

субсидій на сільськогосподарські

товари в майбутньому.

В той же час можливості під�

тримки галузі після вступу до СОТ

для України достатньо великі, бо

граничний рівень підтримки галу�

зі через програми «жовтої скринь�

ки» за нормами СОТ набагато

вищий, ніж фактична підтримка,

яка надається в Україні сільсько�

му господарству. Бюджетне фінан�

сування програм «зеленої скринь�

ки» може бути збільшено Украї�

ною, тому що воно не обмежуєть�

ся з боку СОТ.

Таким чином, у результаті

вступу України до СОТ мають від�

бутися трансформаційні зміни у

політиці державної підтримки

сільського господарства та регу�

лювання продовольчих ринків у

напрямку створення умов для по�

силення конкурентних переваг

сільськогосподарської продукції

вітчизняного виробництва як на

внутрішньому, так і зовнішньому

ринках.

Репрезентативність проаналі�

зованих сільськогосподарських

товарів (70% валової продукції

сільського господарства) дозволяє

стверджувати, що вступ до Світо�

вої організації торгівлі не матиме

негативного впливу, якщо оціню�

вати вплив на галузь сільського

господарства в цілому. Лібераліза�

ція імпортного режиму стане по�

штовхом для подальшого підви�

щення ефективності виробництва

сільськогосподарської продукції,

її конкурентноздатності.

Споживачі ж платитимуть

менше за продукти, також розши�

риться асортимент продовольчих

товарів.

Підготував Артем Житков
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На біопаливі 
у небо 
ОСТАННЯ тенденція – на біопа�

ливі незабаром… літатимуть літа�

ки. Наприкінці минулого тижня

випробування нового палива від�

булося в лондонському аеропорту

Хітроу. Політ «Boeing 747», що

належить компанії «Virgin Atlan�

tic», – це спільний проект літако�

будівної кампанії «Boeing» та ви�

робника двигунів «GE Aviation».

У цей перший випробувальний

політ «екологічного літака» па�

сажирів вирішили не брати. Як

зазначили присутні спеціалісти,

випробування підтвердили, що

біологічне паливо потече у палив�

ні баки літаків набагато скоріше,

ніж очікувалося. Літак успішно

приземлився в Амстердамі.

– Ми дуже скоро різко знизи�

мо викиди вуглецю в атмосферу,

– запевнив усіх президент «Virgin

Atlantic» Річард Бренсон. 

Отже, здається треба радіти та

аплодувати. Але почекаймо… 

«Стовідсоткове
спасіння»
КОЛИ ми говоримо про еколо�

гічне паливо, то завжди перш за

все маємо на увазі біоетанол або

біодизель, який спочатку виро�

блявся на американському кон�

тиненті, а потім – в Європі. Відо�

мо, що виробляти біопаливо

можна із багатьох рослин. Біль�

шість біоетанолу виробляється з

кукурудзи. Щораз активніше за�

лучається цукрова тростина. Біо�

дизель виробляють із олій рос�

линного та тваринного похо�

дження. У Китаї, наприклад, ви�

користовують залишки жиру з

ресторанів. До речі, саме ця об�

ставина сприяла швидкому ро�

звитку біопаливної галузі в цій

країні. 

Вважається, що діоксид ву�

глецю, який виділяється при ви�

користанні біопалива, не завдає

атмосфері жодної шкоди. А від�

так, розвиток біопаливної галузі

зменшує ефект глобального поте�

пління, як кажуть найвідчайдуш�

ніші оптимісти, на сто відсотків. 

Глобальне 
потепління – 
стаханівськими
темпами!
ЗА ПІДРАХУНКАМИ фахівців

Департаменту енергетики та

сільського господарства США,

1,3 млрд. тонн біомаси може за�

мінити 30% бензину, що зараз

споживається в країні. І дехто

вважає, що власники більшості

авто мають почати застосовувати

його прямо зараз. 

Та звернімо увагу на такий ас�

пект. На біопаливо зараз припа�

дає лише 1% усього палива, що

споживається у світі транспорт�

ними засобами. Проте, на виро�

щення таких культур вже зараз

виділено у всьому світі 12 млн.

гектарів землі. Чи вистачить землі

на те, щоб забезпечити хоча б

50% біопаливних потреб? Згідно

з даними Міжнародного Інститу�

ту Аналізу та Прикладних Си�

стем, під такі рослини у всьому

світі має бути виділено 300 міль�

йонів гектарів землі. Але до 2030

року навіть ці «жертви» покриють

приблизно десяту частину всіх

енергетичних потреб. Ту ж саму

одну десяту потреб зможе покри�

ти Європа, якщо під паливні

культури відведе 72% своєї ріллі. 

Проте країни, що розвива�

ються, від біопаливного буму ма�

ють свої економічні бонуси…. які,

врешті�решт, обернуться подаль�

шим винищенням тропічних лі�

сів – легенів планети – та висна�

женням ґрунтів. Вже зараз про�

слідковуєтсья такий парадокс.

Фермери Африки продають вро�

жай із своїх земель, наприклад,

маніоку, на виробництво біопали�

ва. І водночас більшість найбідні�

ших африканських країн всю

олію для внутрішнього спожи�

вання імпортують. 

Отже, олія для палива та олія

для харчування вступили між со�

бою в небезпечне змагання, що

призводить до різкого подорож�

чання харчових продуктів. 

Згідно з даними американсь�

ких дослідників, винищення тро�

пічних лісів та саван призведе до

потрапляння в атмосферу окису

вуглецю в розмірах у 420 разів

більших, ніж його потрапляє при

спаленні нафтопродуктів. На лік�

відацію наслідків такого викори�

стання  природних ресурсів буде

потрібно приблизно 840 років. 

Ще одна небезпека – міне�

ральні добрива, які використову�

ються при вирощуванні олійних

культур. Вони викидають в атмо�

сферу окис азоту, який в створен�

ні «парникового ефекту» у 296 ра�

зів небезпечніший, ніж вуглеки�

слий газ. 

Використання біопалива не�

гативним чином позначиться і на

світових ресурсах питної води. Як

підрахували шведські екологи,

при заміні 50% традиційного па�

лива на біопаливо, до 2050 року

буде потрібно додатково 12000

кубічних кілометрів води за рік

(всі річки у світі перекачують на

рік лише 14 тисяч кубічних кіло�

метрів). І першими ризикують

відчути дефіцит води Китай та

Індія.

Але найгірша ідея – це виро�

бляти біопаливо із дикорослих

дерев та рослин. Бо саме вони

затримують залишки вуглекисло�

го газу в коренях та ґрунті. До

того ж, вони підживлюють ґрунт,

і їх вилучення сприятиме швид�

кій його ерозії. 

Ось такі цікаві наслідки для

планети матиме новітня «прогре�

сивна технологія», створена з

найкращими намірами, які зде�

більшого призводять...  читач на�

певно знає, куди. 

Біопаливо – 
екологічний шлях?

ТОЧКА ЗОРУ Чи стане спасінням світу
біопаливо? Питання цікаве, і в західних країнах
вже, здається, перейнялися його вирішенням.

Наталія ТАРЧЕНКО
За матеріалами CNN, New Scientist; Renewable

Fuels Association, Treehugger, National Resources
Defense Council; Department of Energy: Biofuel

News; The Guardian; World Watch: Reuters.

«Украгролізинг» 
...залишається 
«під крилом»
Кабміну 
Як повідомили в прес�службі
Національної акціонерної
компанії «Украгролізинг» з
посиланням на заступника мі�
ністра аграрної політики Ук�
раїни Олександра Шевченка,
підприємство залишається
під управлінням Кабінету Мі�
ністрів. За словами заступни�
ка міністра, питання про пе�
репідпорядкування компанії
Мінагрополітики було обго�
ворене на колегії міністер�
ства. Зокрема, «була прове�
дена нарада із залученням
представників сільгосппід�
приємств, фермерів, на якій
прийнято рішення підтримати
в діючому порядку ту ситуа�
цію, той бюджетний паспорт,
ту програму, яка була до цьо�
го, не змінюючи нічого», тоб�
то НАК «Украгролізинг» й на�
далі залишиться «під кри�
лом» Кабінету Міністрів
України. 
Нагадаємо, раніше Мінагро�
політики підготувало проект
урядової постанови про пе�
репідпорядкування міністер�
ству НАК «Украгролізинг»,
яка зараз знаходиться під
управлінням Кабінету Міні�
стрів України.

...та впроваджує
нову послугу
Також у прес�службі повідо�
мили, що з першого березня
2008 року НАК «Украгролі�
зинг» запроваджує нову про�
граму «Експрес�лізинг». Ос�
новна мета програми – по�
ліпшення співпраці з сільгосп�
товаровиробниками та з ме�
тою уникнення порушень при
укладанні договорів лізингу.
Із уведенням в дію «Експрес�
лізингу» НАК «Украгролізінг»
зможе скоротити терміни ух�
валення рішення щодо укла�
дання угоди до 7�10 днів після
надання лізинготримувачем
всіх необхідних документів.
За данними прес�служби «Украгролізингу»

НОВИНИ КОМПАНІЙ
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа

*Гречка 3 клас ДСТУ 4524(2006 2007 DDU 20,00 2591,42 513,15
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 476,00 1785,54 353,57
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 340,00 1949,30 386,00
*Сорго ГОСТ 8759(92 2007 DDU 22,00 1868,50 370,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2007 DDU 44,00 7398,25 1465,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»

*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 EXW 20,00 4343,00 860,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 DAF 40,00 4343,00 860,00
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)

*Соя ГОСТ 17109(88 2007 FOB 900,00 2954,25 585,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 2007 CPT 259,37 12256,18 2426,97
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2007 DAF 3046,52 1464,50 290,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2007 FOB 10775,21 1717,00 340,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2007 DAF 5939,12 1363,50 270,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2007 DAF 5000,00 1403,90 278,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)

*Насіння льону ГОСТ 10582(76 2007 FCA 40,00 3348,76 663,12
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2007 EXW 22,60 1210,00 239,60 1008,33 199,67
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2007 EXW 212,00 1270,00 251,49 1058,33 209,57
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2007 EXW 22,36 1240,00 245,54 1033,33 204,62
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2007 DAF 14000,00 1313,00 260,00
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)

*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2007 FOB 23820,74 1818,00 360,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2007 CPT 2350,00 1616,00 320,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2007 FOB 36124,62 1666,50 330,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2007 FOB 123688,82 1363,50 270,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 FCA 500,00 5050,00 1000,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 DAF 20,00 4343,00 860,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 2008 FCA 17,00 1717,00 340,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574(85 2008 FCA 50,00 1868,50 370,00
*Сорго ГОСТ 8759(92 2007 DDU 40,00 1969,50 390,00

Форвард

Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 31.03.2008 CPT 15500,00 1338,25 265,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 15.04.2008 DAF 10000,00 1313,00 260,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 31.03.2008 DAF 2000,00 1388,75 275,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351(89 31.03.2008 FCA 0,71 6223,52 1232,38
*Сорго ГОСТ 8759(92 31.03.2008 CPT 7500,00 1222,10 242,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 31.03.2008 CPT 2000,00 1590,75 315,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 31.03.2008 DAF 300,00 1515,00 300,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.06.2008 FOB 2000,00 1595,80 316,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 31.03.2008 DAF 18000,00 1542,68 305,48
*Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 31.05.2008 FCA 44,00 19695,00 3900,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016(95 31.03.2008 FOB 2900,00 999,90 198,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб;
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

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

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 22 по 28 лютого 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 22 по 28 лютого 2008 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2007 EXW 22,60 1210,00 1210,00 1210,00 239,60
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2007 EXW 212,00 1270,00 1270,00 1270,00 251,49
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2007 EXW 22,36 1240,00 1240,00 1240,00 245,54

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2007 FOB 23820,74 1818,00 1818,00 1818,00 360,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2007 DAF 3046,52 1464,50 1464,50 1464,50 290,00
Гречка 3 клас ДСТУ 4524(2006 2007 DDU 20,00 2591,42 2591,42 2591,42 513,15
Сорго ГОСТ 8759(92 2007 DDU 62,00 1868,50 1933,66 1969,50 382,90
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2007 CPT 2350,00 1616,00 1616,00 1616,00 320,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2007 FOB 46899,83 1666,50 1678,10 1717,00 332,30
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2007 DAF 24939,12 1313,00 1343,25 1403,90 265,99
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2007 FOB 123688,82 1363,50 1363,50 1363,50 270,00
Соя ГОСТ 17109(88 2007 FOB 900,00 2954,25 2954,25 2954,25 585,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 EXW 20,00 4343,00 4343,00 4343,00 860,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 FCA 500,00 5050,00 5050,00 5050,00 1000,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2007 DAF 60,00 4343,00 4343,00 4343,00 860,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2007 DDU 44,00 7221,50 7398,25 7575,00 1465,00
Насіння льону ГОСТ 10582(76 2007 FCA 40,00 3348,76 3348,76 3348,76 663,12
Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 2007 CPT 259,37 5555,00 12256,18 14140,00 2426,97
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 2008 FCA 17,00 1717,00 1717,00 1717,00 340,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 476,00 1742,25 1785,54 1893,75 353,57
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574(85 2008 FCA 50,00 1868,50 1868,50 1868,50 370,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 340,00 1944,25 1949,30 1969,50 386,00

Експортнi контракти*: Форвард

Сорго ГОСТ 8759(92 31.03.2008 CPT 7500,00 1222,10 1222,10 1222,10 242,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 31.03.2008 CPT 2000,00 1590,75 1590,75 1590,75 315,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 31.03.2008 DAF 300,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.06.2008 FOB 2000,00 1595,80 1595,80 1595,80 316,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 31.03.2008 CPT 15500,00 1338,25 1338,25 1338,25 265,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 31.03.2008 DAF 20000,00 1338,25 1527,28 1699,97 302,43
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 15.04.2008 DAF 10000,00 1313,00 1313,00 1313,00 260,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 31.05.2008 FCA 44,00 19695,00 19695,00 19695,00 3900,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016(95 31.03.2008 FOB 2900,00 999,90 999,90 999,90 198,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351(89 31.03.2008 FCA 0,71 6223,52 6223,52 6223,52 1232,38

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб;
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD
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5 березня 2008 року в Києві відбу�
деться нарада на тему «Вирощування і
переробка цукрових буряків з високими
якісними показниками», яку проводять
Міністерство аграрної політики України,
Національна асоціація цукровиків Украї�
ни «Укрцукор» спільно з Інститутом цук�
рових буряків УААН.
Участь в нараді візьмуть керівники і фа�
хівці сільськогосподарських підпри�
ємств�виробників цукрових буряків, за�
ступники директорів цукрових заводів із
сировини і керівники сировинних лабо�
раторій підприємств, фахівці НАЦУ «Укр�
цукор», представники Всеукраїнського
союзу сільськогосподарських підпри�
ємств, підприємств�виробників насіння,
Асоціації фермерів і приватних земле�
власників України, постачальники засо�
бів захисту рослин.

* * *
13�14 березня 2008 року в Одесі Ук�
раїнська Зернова Асоціація та Міжнарод�
на Асоціація Торгівлі Зерном і Кормами
(GAFTA) проводять III Міжнародну зерно�
ву конференцію: «Динамічність торгівлі
зерном в умовах стабільного ринку». 
Учасники конференції зможуть дізнатися
про перспективи політики держави на
ринку зерна, обмінятися думками щодо
актуальних питань функціонування при�
чорноморського та світового зернових
ринків, обговорити тенденції їх подаль�
шого розвитку, а також знайти нових
партнерів.
Крім того, заплановано відвідування
Одеського морського порту, наземних
зернових сховищ. 

* * *
З 18 по 21 березня 2008 року в
Москві пройдуть VI Міжнародний Форум
«Молочна Індустрія 2008» і VII Міжна�
родний Форум «М'ясна Індустрія 2008».
Форуми проводяться  під патронатом Мі�
ністерства сільського господарства РФ і
Торгово�промислової Палати Росії.
У виставковій експозиції буде предста�
влено: устаткування і технологічні рішен�
ня, інжиніринг і харчові інгредієнти, упа�
ковка і готова продукція, дитяче харчу�
вання, сировина, напівфабрикати, клі�
нінг і санітарна обробка, очисні споруди,
сертифікація і стандартизація.
В рамках форумів пройдуть науково�
практичні конференції. Для довідки: за
підсумками реєстрації слухачами конфе�
ренції «Молочна Індустрія» в 2007 році
були близько 400 фахівців молочної га�
лузі і молочного тваринництва. Невід'єм�
ною частиною Міжнародних форумів
«Молочна Індустрія» і «М'ясна Індустрія»
є Техсалон «Технології Третього тисячо�
ліття». За традицією відбудуться технічні
екскурсії на молочні ферми, тварин�
ницькі і переробні підприємства регіону.

* * *
18�21 березня 2008 року в Києві від�
будеться міжнародна спеціалізована ви�
ставка «Світ морозива та холоду»&»Мо�
лочна і м`ясна індустрія ХХІ століття». Ви�
ставка проходитиме у Міжнародному ви�
ставковому центрі. Організатори вистав�
ки: Міністерство аграрної політики Украї�
ни, Асоціація «Українське морозиво і за�
морожені продукти», Спілка молочних
підприємств України.
На виставці будуть представлені такі роз�
діли: виробництво морозива, молочна й
м`ясна продукція, заморожені напівфаб�
рикати, сировина, супутні галузі, техноло�

гічне, промислове, торгове, побутове хо�
лодильне та морозильне обладнння.
18 березня в рамках виставки «Молочна і
м`ясна індустрія ХХІ століття» відбудеться
V конференція м'ясного і м'ясоперероб�
ного бізнесу України «М'ясний бізнес
2008». Захід проводять Асоціація «Укра�
їнський клуб аграрного бізнесу» та нау�
ково�практичний журнал «М'ясний біз�
нес» за підтримки Мінагрополітики.
На конференції, зокрема, планується об�
говорити такі питання: законодавче регу�
лювання та державна політика на ринку
м'яса; перспективи українського тварин�
ництва в зв'язку із вступом України до
СОТ; логістика, особливості доставки та
зберігання м'яса та м'ясопродуктів; невід�
повідність вимог національних галузевих
стандартів до міжнародних норм та ін.

* * *
25�27 березня 2008 року в Києві
Національна асоціація цукровиків Ук�
раїни «Укрцукор» і Національний уні�
верситет харчових технологій (НУХТ)
спільно з іншими галузевими організа�
ціями проводять щорічну науково�тех�
нічну конференцію цукровиків Украї�
ни. Для участі в конференції від цукро�
вих компаній, обласних формувань
цукрової промисловості і цукрових за�
водів запрошуються керівники, техніч�
ні керівники і головні фахівці. В рамках
проведення конференції діятиме ви�
ставка продукції і послуг фірм�учасни�
ків. Конференція відбудеться на тери�
торії НУХТ.

* * *
2�3 квітня 2008 року в Києві відбудеть�
ся Міжнародна промислова конференція
«Біопаливо. Україна�2008». Конференція
проводиться за офіційної підтримки Міні�
стерства аграрної політики України. В її

роботі візьмуть участь представники Уря�
ду України, міжнародних фінансових ін�
ституцій, сільськогосподарські виробни�
ки з України та країн СНД, постачальники
новітніх технологій, виробники сучасного
обладнання, інвестиційні та фінансові
установи, провідні українські та зарубіжні
експерти.
Конференція проходитиме у форматі
пленарних засідань і засідань по секціях.
Головні теми пленарних засідань: тенден�
ції розвитку світового ринку біопалива та
їх вплив на формування українського
ринку; сучасні технології переробки си�
ровини та виробниче обладнання; ринки
збуту та комерціалізація біопалива.
Засідання по секціях розглянуть техноло�
гічні процеси виробництва біопалива –
біодизелю і біоетанолу, і нададуть можли�
вість учасникам ознайомитися з останніми
досягненнями біопаливної промисловості.
З метою поширення інформації про новіт�
ні технології, що використовуються при
виробництві біопалива, в рамках конфе�
ренції відбудеться виставка для демон�
страції існуючих передових технологій,
найсучаснішого обладнання й інновацій�
них рішень.
Інвестиційний круглий стіл презентує
представникам міжнародних фінансових
установ, діловим колам та приватним ін�
весторам зростаючі інвестиційні можли�
вості розвитку біопалива в Україні.
Крім того, 1 квітня в рамках конференції
для бажаючих розпочати свій новий бізнес
будуть запропоновані семінари для почат�
ківців за секціями «Біоетанол» та «Біоди�
зель». Семінари дадуть змогу учасникам в
доступній формі дізнатися про всі аспекти
виробничого циклу цих видів палива.
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