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НАВЕСНІ ñ СОЯ. 
ВОСЕНИ ñ ГРОШІ

Йдеться про застосування
інтенсивних технологій,
високопродуктивних сортів цієї
культури і, відповідно, отримання
чималих прибутків.

GAFTA ñ ПІД ПЛЕСКІТ КВОТ

Дискусії на III Міжнародній зерновій
конференції УЗА&GAFTA: «Динамічність торгівлі
на ринку зерна», яка відбулася 13&14 березня в
Одесі, так чи інакше, точилися довкола
найболючішого на сьогодні питання –
зернового експорту України та квот на нього,
що їх накладено урядом.

Підтримка 
машинобудівників
впорядкована
Кабінет Міністрів України за�
твердив Порядок використан�
ня в 2008 р. коштів, передба�
чених в державному бюджеті
для підтримки вітчизняних ма�
шинобудівних підприємств
агропромислового комплексу.
Про це йдеться в Постанові
КМУ від 12 березня 2008 р.
№191. 
Згідно з документом, бюджетні
кошти спрямовуються на такі
напрями:
– погашення кредиторської за�
боргованості, яка виникла в
2006 році за виконані згідно з
бюджетною програмою «Дер�
жавна програма підтримки ін�
новацій та інвестицій, в тому
числі вітчизняного машинобу�
дування для агропромислово�
го комплексу»;
– науково�дослідні, дослідно�
конструкторські роботи із ство�
рення технологічних комплек�
сів машин і обладнання для аг�
ропромислового комплексу,
розроблення і виготовлення
дослідних зразків нових видів
складної сільськогосподарсь�
кої техніки;
– виконання дослідно�кон�
структорських робіт із створен�
ня нових технічних засобів і ре�
сурсо� та енергоощадних тех�
нологій в машинобудуванні;
– відшкодування відсоткових
ставок за кредитами, що залу�
чаються підприємствами ма�
шинобудування для агропро�
мислового комплексу (вико�
навці проектів) на реалізацію
інвестиційних проектів, спря�
мованих на технологічне пе�
реоснащення зазначених під�
приємств;
Використання бюджетних кош�
тів здійснюється таким чином: 
за рахунок бюджетних коштів
виконавцям проектів відшко�
довується сума відсотків,
сплачених ними за користу�
вання середньостроковими і
довгостроковими кредитами,
у розмірі облікової ставки
Нацбанку, що діє на дату на�
рахування відсотків за кори�
стування кредитом, але не
більш як відсоткова ставка за
кредитами, залученими вико�
навцями проектів. 
Міністерству промислової по�
літики доручено затвердити у
встановленому порядку в мі�
сячний термін порядок кон�
курсного відбору інвестицій�
них проектів підприємств.

– ЯКБИ Максим Горький жив у

наш час, то свою п'єсу «На дні»

він, мабуть, присвятив би рибній

галузі. Галузь сьогодні справді

опинилася на самому дні, тому її

завдання – підніматися, а не

спливати «догори черевом». 

За останні п'ятнадцять років

ми дореформувалися до того, що

лише вилов риби та морепродук+

тів зменшили в чотири рази; про+

те суттєво зріс імпорт. Майже

втратили рибопромисловий флот

і загнали у глухий кут соціальний

стан галузі. 

І все це через бажання окре+

мих органів виконавчої влади

розширити сфери впливу шля+

хом перерозподілу державних

повноважень та функцій Держ+

рибгоспу. 

Та, дякувати Богу, здоровий

глузд переміг: постановою Кабі+

нету Міністрів України від 2 ли+

стопада 2006 р. №1523 утворено

Державний комітет рибного гос+

подарства України. 

Рибне господарство – це не+

подільний комплекс та специфіч+

на галузь, яка включає вилов

риби та її переробку, відтворення

та охорону природних живих ре+

сурсів, наукове та кадрове забез+

печення. 

Продовження на стор.8

На дні,
або В умілого й долото рибу ловить

КОМПАНІЇ
НОВА ТЕХНІКА ñ НОВІ МОЖЛИВОСТІ

ТОВ СП «НІБУЛОН» нарощує парк
сільгоспмашин. Так, днями 12 нових
тракторів Case IH Magnum 310 надійшли
на поля компанії. Традиційно
постачальником техніки виступила
компанія «АГРОАЛЬЯНС».

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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НАУКА�ВИРОБНИЦТВУ
ПРО ДОСЯГНЕННЯ 
І БЕЗГЛУЗДЯ У РИБНІЙ ВОТЧИНІ

Про визначення оцінки запасів водних
живих ресурсів та обґрунтування лімітів їх
вилучення розповідає директор Одеського
центру ПівденНІРО Сергій Бушуєв.
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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ Перший з'їзд працівників рибного господарства України та представників
рибальської громадськості 22�23 березня 2008 року проходитиме в Севастополі. Понад півтори тисячі
учасників обговорять нову Концепцію розвитку галузі, соціальний захист її працівників тощо.
Напередодні заходу ми спілкувалися з головою Держкомрибгоспу Володимиром Волковим.
З його слів, мета з'їзду – консолідація фахівців галузі.
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ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

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

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

Інформацію для Голови!

Наш індекс:98990



Навчати практикуючих – агро�

номів справа невдячна. Але у

випадку з вирощуванням сої

– не просто корисна, а не�

обхідна. Бо йдеться про за�

стосування інтенсивних тех�

нологій, високопродуктивних

сортів і, відповідно, отриман�

ня чималих прибутків.

Артем Олексієв

В УСЬОМУ світі соя – прибуткова

культура. За інтенсивних техноло+

гій середня врожайність становить

23,8 ц/га, середня ринкова вар+

тість в лютому 2008 року станови+

ла $514 т. В Україні середня вро+

жайність в різні роки коливається

в межах 10+14 ц/га, несприятливо+

го минулого року була 12,4 ц/га.

Однак ми маємо всі підстави отри+

мувати не менше 20 ц/га. При цьо+

му, на думку експертів, сорти віт+

чизняної селекції мають кращі

перспективи, ніж іноземної, вона

є надзвичайно привабливою для

сільгоспвиробників. З огляду і на

рентабельність, і на сівозміну. 

Фахівці Асоціації «Українська

асоціація виробників та перероб+

ників сої» спільно з науковцями+

авторами сортів сої провідних ін+

ститутів Української академії аг+

рарних наук провели цікаве дослі+

дження. Вони проаналізували вро+

жайність культури по областях Ук+

раїни з урахуванням сортів вітчиз+

няної і зарубіжної селекції та ре+

продукцій, а також кількості по+

сівних площ протягом останніх 4

років. Треба віддати належне від+

даності справі команди асоціації і

її президенту Вікторові Тимченку,

оскільки це чи не єдина галузева

громадська організація, яка у спі+

вавторстві спромоглася провести

такий моніторинг. 

Отже, головне питання на сьо+

годні – висівання сої високих ре+

продукцій. Тому в минулому році

завдяки підтримці Мінагрополіти+

ки вперше в держбюджеті перед+

бачені дотації на 1 га посіву сої:

насінням не нижче I репродукції –

80 грн., II і III – 50 грн., такий по+

рядок передбачений і на 2008 рік. 

Як вже було сказано вище, соя

– рентабельна культура, тому в пе+

ріод з 2003 по 2008 роки площа за+

сіву сої в Україні зростала з 189 до

650 тис. га (у 2006 навіть була 714

тис. га). Тому, за умови введення

дотацій, дуже доречними є всеук+

раїнські семінари+навчання щодо

технології вирощування сої з отри+

манням високих врожаїв, які запо+

чаткувала в поточному році асоці+

ація разом з головними управлін+

нями агропромислового розвитку

обласних держадміністрацій,

УААН та департаментом рослин+

ництва МінАП. Семінари прово+

дились 12 березня в Полтавській

області, 14 березня – в Харків+

ській, 18 березня – на Київщині,

21 березня заплановано в Черкась+

кій області.  Ми побували на 3+му

такому семінарі, який відбувся 18

березня на Київщині. Заплановано

дванадцять таких нарад у основних

соєсіючих областях України.

Основними проблемами низь+

кої врожайності визнано: недотри+

мання технологічних процесів , а

також низька якість насіння. До

того ж, в Україні висівається близь+

ко лише 33% площ сої насінням

першої репродукції, в той час, як у

світі ця позначка сягає понад 100%!

Але, за словами Віктора Тимченка,

Україна планує найближчими ро+

ками перетнути межу у 60%.

Інститут кормів, Інститут зе+

млеробства УААН, Інститут Пів+

денного землеробства, асоціація

«Українська асоціація виробників і

переробників сої» спільно з кілько+

ма іншими вже розробили і видали

технології вирощування сої на бо+

гарних і зрошувальних землях та за

новітньою технологією. Адже отри+

мувати 10+14 ц/ га – це просто со+

ромно, особливо, коли в світі, пов+

торимось, ця позначка ніколи не

опускається менше 20 ц/ га. (Що+

правда, деякі українські підприєм+

ства вже давно подолали бар'єр у 20

ц/ га. «Украгросфера», наприклад,

щорічно збирає близько 30 ц/га.)

Правильний вибір сорту – це

певна гарантія успіху, а тому, при+

сутнім презентували декілька ра+

йонованих і, на думку доповідача

В'ячеслава Михайлова – заступни+

ка директора ННЦ «Інститут зе+

млеробства УААН», найкращих:

«Устя» – скоростиглий сорт,

що визріває приблизно за 105 днів

і займає 31 тис. га посівних площ

на Україні (3 місце). Є добрим по+

передником. Виведено методом

схрещування сортів Білосніжка та

Жемчужна. Стійкий до ураження

найбільш поширеними хвороба+

ми, а також до понижених темпе+

ратур. Високі врожаї (30+35 ц/ га)

може забезпечити при сівбі у 700+

750 тис. насінин на га.

«Єлена» – визріває приблизно

за 105 днів, має високу врожай+

ність (30+35 ц/ га) при 600 тис. на+

сінин на га, за умови сівби у тре+

тій декаді травня. Має високі тех+

нологічні якості. Стійкий до ура+

ження найбільш поширеними

хворобами, а також до понижених

температур. Недолік – розтріску+

вання зерна при високих темпе+

ратурах.

«Київська 98» – скоростиглий

сорт, що визріває за 108+110 днів.

Стійкий до ураження найбільш

поширеними хворобами, а також

до понижених температур. Можна

навіть сказати, що у цього сорту

немає недоліків, до того ж збір

становить близько 30 ц/га.

«Ворскла» – скоростиглий

сорт, що визріває за 100+105 днів.

Стійкий до ураження найбільш

поширеними хворобами, а також

до понижених температур. Достат+

ньо легко можна зібрати 30 ц/га,

втім, сорт потребує високої густо+

ти засіву.

«Анжеліка» – середньостиглий

сорт, що визріває за 115+118 днів.

30+32 ц/ га можна забезпечити за

умови висіву близько 600 тис. на+

сінин на га при сівбі в третій дека+

ді травня.

Член+кореспондент УААН

Олександр Іващенко детально

розповів про технології вирощу+

вання сої. Він звернув увагу на де+

талі, про які мало хто з присутніх,

взагалі замислювався. Зокрема,

проблемними питаннями є: кон+

центрація світла, вологість пові+

тря, щільність насаджень, терміни

висіву, щільність та кислотність

ґрунтів, погано розвинені техно+

логії, а, напевно, найважливіша –

бур'яни. І методи та засоби бо+

ротьби з ними.

Далі виступив комерційний

директор ТОВ «Август+Україна»

Костянтин Дудкін, який озна+

йомив присутніх з розробками в

області захисту сої, правильним

застосуванням препаратів, які га+

рантують високу технологічну та

економічну ефективність. 

Цікавим і необхідним для аг+

рономів соєсіючих господарств

був виступ заступника директора

з наукової роботи ТОВ «НДІ сої»

Віктора Сонця, який висвітив за+

безпечення ефективності виро+

щування сої за рахунок викори+

стання біопрепаратів на основі

азотфіксуючих мікроорганізмів

для передпосівної обробки на+

сіння. 

Нещодавно в Мінпромполі�

тики України відбулася нара�

да з питань забезпечення

потреб сільгосптоварови�

робників мінеральними доб�

ривами вітчизняного вироб�

ництва.

НАРАДА відбулася під головуван+

ням міністра промислової політи+

ки України Володимира Новиць+

кого та за участі заступника міні+

стра Сергія Грищенка, директора

Департаменту розвитку хімічної

промисловості Володимира Мєш+

кова, представників підприємств

виробників міндобрив:  ВАТ

«Одеський припортовий завод»,

ВАТ «Рівнеазот», ВАТ «Дніпро+

Азот», ВАТ «Азот» м. Черкаси,

ВАТ «Концерн Стирол», ЗАТ «Сє+

вєродонецьке об'єднання Азот»,

ВАТ «Сумихімпром», ЗАТ «Крим+

ський титан», Дніпровський завод

мінеральних добрив.

Значна увага на нараді приді+

лялася виконанню умов Мемо+

рандуму «Про узгодження дій між

сільгосптоваровиробниками та

вітчизняними хімічними підпри+

ємствами щодо забезпечення

сільгосптоваровиробників міне+

ральними добривами у 2008

році», що його було укладено 19

лютого між вищезазначеними

об'єднаннями і Всеукраїнським

союзом сільськогосподарських

підприємств, Асоціацією ферме+

рів та землевласників України,

Національною асоціацією «Укр+

сільгоспхімія».

Нагадаємо, що відповідно до

основних пунктів Меморандуму

хімічні підприємства забезпечу+

ють виробництво мінеральних

добрив та їх реалізацію для по+

треб сільськогосподарських това+

ровиробників на період прове+

дення ними комплексу весняно+

польових робіт у січні+червні

2008 року в затверджених обсягах

і не вище встановлених гранич+

них цін.* 

Сільськогосподарські ж това+

ровиробники забезпечують рит+

мічну закупівлю мінеральних

добрив вітчизняного виробниц+

тва відповідно до заявленої по+

треби.

За підсумками наради було

констатовано, що хімічні підпри+

ємства в повному обсязі викону+

ють доведений графік із відванта+

ження аміачної селітри, яка на

цей час користується найбільшим

попитом.

Також керівники та представ+

ники вітчизняних провідний хі+

мічних підприємств запевнили,

що будуть неухильно дотримува+

тися рівня цін на агрохімікати,

який встановлено відповідно до

Меморандуму між виробниками

та споживачами.

Зокрема, своїм листом за ре+

зультатами наради  Мінпромполі+

тики звернулося з проханням до

Мінагрополітики сприяти укла+

данню у березні поточного року

представниками обласних агро+

формувань відповідних договорів

з виробниками міндобрив на умо+

вах зазначеного Меморандуму та

узгодженого графіку поставок на

січень+червень 2008 року.
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Хіміки кажуть, що не підведуть

* Затверджені Меморандумом
обсяги постачань мінеральних
добрив – 702,3 тис.тонн пожив�
ної речовини. З них: азоту –
510,5 тис.т; фосфору – 119,2
тис.т; калію – 72,6 тис.т.
Встановлені граничні ціни на мі�
неральні добрива:

– аміачна селітра (в упаковці) –
2000 грн/т; 
– карбамід (насипом) – 2200
грн/т; 
– суперфосфат (в упаковці) –
1350 грн/т; 
– нітроамофоска (15:15:15 в упа�
ковці) – 3500 грн/т;

– амофос (насипом) – 4800
грн/т.
Ціни вказані з урахуванням ПДВ,
на умовах франко�завод, за умо�
ви збереження цін та тарифів на
основну сировину, електроенер�
гію і транспортні витрати, що
склались станом на 01.01.2008.

Навесні – соя. Восени – гроші



Павло Мороз

СЕРЕД чинників, що негативно

впливають на роботу галузі було

названо скорочення посівів цук+

ристих, давальницькі умови на+

дання сировини на заводи

(близько 60%), низька цукри+

стість в середньому по Україні,

залежність від дорогого іноземно+

го насіння. Отже, виробництво

цукру скорочується, а собівар+

тість його зростає, переважна

більшість цукрових заводів пра+

цюють у збиток. Якщо ж подиви+

тися на завантаженість цукроза+

водів, то, як зазначив голова пра+

вління НАЦУ «Укрцукор» Мико+

ла Ярчук, у 2007 році тридцять за+

водів працювали менше 40 діб, а

отже, за економічними показни+

ками є потенційними кандидата+

ми на виведення у найближчий

час із виробництва.

Непевно почувають себе цук+

ровики і перед вступом до СОТ.

Адже держава фактично відкри+

ває свої ринки. Так, Україна зо+

бов'язалася встановлювати щоріч+

ну квоту на ввезення тростинного

цукру+сирцю обсягом 260 тис. т за

мінімальною ставкою ввізного

мита 2%. Це при тому, що, як за+

значили всі присутні, тростинний

цукор значно дешевший у вироб+

ництві і, відповідно, стоїть поза

конкуренцією з буряковим. Та+

кож буде зменшено ставки ввіз+

ного мита на цукор і цукровмісну

продукцію до рівня 5+50% від

контрактної вартості замість 300+

500 євро за 1 т, як це діє сьогодні.

Підтвердили побоювання

цукровиків щодо СОТ і науковці,

присутні на конференції. Адже

крім того, що внутрішній ринок

не може спожити ту кількість цу+

кру, яка виробляється нині, ми зі

своїм цукром нікому, принаймні

з розвинених країн, не потрібні.

Якість цукру, який виробляють

більшість наших цукрових заво+

дів, за твердженням представни+

ків Інституту цукрових техноло+

гій, відповідає лише цукру для

споживання, а не для викори+

стання у харчовій промисловості.

Водночас, саме ця галузь спожи+

ває найбільше цукру.

Окреме занепокоєння цукро+

виків викликають цукрозамінни+

ки, які, не будучи натуральним

продуктом, тим не менше, через

непоінформованість споживачів

займають все більшу частку укра+

їнського ринку.

Оскільки у собівартості ви+

робництва цукру і цукрових буря+

ків значну частку займає енерге+

тична складова, одним із виходів

зі скрути цукровикам вбачається

зниження собівартості виробниц+

тва через застосування альтерна+

тивних видів палива. Але на сьо+

годні на державному рівні біопа+

ливом переймаються лише як до+

бавкою до бензину і дизелю. Тому

на першому етапі для таких но+

вовведень потрібна законодавча і

державна підтримка. У наявності

останньої присутніх запевнив

Іван Демчак, зазначивши, що

цукровиків без неї не залишать. 
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Цукор є. І є проблеми
ФОРУМ На загальних зборах Національної асоціації цукровиробників України «Укрцукор» присутні
констатували, що галузь перебуває у глибокій кризі. З цим погодився і присутній на зборах заступник
міністра аграрної політики Іван Демчак.

АНОНС

«Підвищення
конкуренто�
спроможності
цукрового
виробництва»
Щорічна науково�технічна кон�
ференція вітчизняних цукрови�
ків з такою назвою відбудеться
в Києві 25�27 березня 2008 р. в
приміщенні Національного уні�
верситету харчових технологій
(НУХТ).
Ії організаторами, як завжди,
виступили Національна асоці�
ація цукровиків України «Укр�
цукор» разом з ДНУ Українсь�
ким науково�дослідним інсти�
тутом цукрової промисловості
та Інститутом післядипломної
освіти НУХТ.
У її роботі візьмуть участь
представники Мінагрополіти�
ки, Кабміну, власники та тех�
нічні спеціалісти цукрових за�
водів, цукровики з Росії, Біло�
русі, Молдови, Киргизії, Поль�
щі та Чехії. Очікується офіційна
делегація з Франції.   
Серед основних питань, що
розглядатимуться: підсумки
роботи цукрової галузі за 2007
та завдання на поточний рік,
великий спектр технічних пи�
тань, питання ринків цукру.    
В рамках конференції діятиме
виставка продукції та послуг
фірм�учасників заходу.  Поча�
ток роботи конференції та ви�
ставки о 10.00.

У січні імпорт цукру
збільшився в 3 рази
У січні, за даними Держкомста�
ту, імпорт цукру збільшився в
3,1 рази, або на 4,111 тис. тонн
порівняно з січнем 2007 року
до 6,058 тис. тонн на $2,459
млн. Порівняно з груднем 2007
року імпорт цукру в січні 2008
року збільшився на 96%, або
на 2,967 тис. тонн.
Як повідомлялося, у грудні ім�
порт цукру збільшився на
17,4%, або на 0,458 тис. тонн
порівняно з груднем 2006 року
до 3,091 тис. тонн на $1,369
млн. В 2007 році імпорт цукру
скоротився на 35,8%, або на
10,122 тис. тонн порівняно з
2006 роком і становив 18,181
тис. тонн на $6,811 млн.
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вищих навчальних закладів, науковцям.
Передплатити нашу газету ви можете у будь�якому відділенні
УДППЗ «Укрпошта» за Каталогом. Вартість передплати на 1 місяць –

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

Розподілено квоти на виробництво цукру в 2008 році
МІНІСТЕРСТВО аграрної полі+

тики України своїм наказом №114

від 3 березня 2008 г. затвердило

розподіл об'ємів виробництва цу+

кру квоти «А» між цукровими за+

водами на період з 1 вересня 2008

р. до 1 вересня 2009 р. Загалом у

наказі перелічено 104 цукрових

заводи. 

В таблиці наведено розподіл

квот для підприємств, які нале+

жать різним власникам.

Також згідно з документом

управлінням агропромислового

розвитку обласних і районних

державних адміністрацій і доруче+

но провести на конкурсних заса+

дах розподіл обсягів вирощування

цукрових буряків базисної цукри+

стості (16%) для виробництва цу+

кру в межах квоти «А» між госпо+

дарствами у регіонах, які вирощу+

ють цю сільськогосподарську

культуру.

Компанія Квота, тис. тонн
«Українська продовольча компанія» 181,24
«Укррос» 175,46
«Астарта�Київ» 156,52
«Євросервіс» 92,83
«Укрпромінвест» 92,32
«Дакор» 78,56
«Райз�цукор» 49,56
«Інцукорпром» 39,1
ЮВС 32,99
«Техноцентр» 25,35
ТММ 21,8
«Сумиагроцукор» 8,96

За даними НАЦУ "Укрцукор"



Наталія Тарченко

ЦЬОГО року конференція зібрала

понад тисячу фахівців зернового

ринку з Туреччини Єгипту, ОАЕ,

Індії, Казахстану, Росії, Польщі,

України. І майже всі учасники

констатували, що в Україні діє

фактична заборона на експорт і

зазначали, що треба терміново

щось змінювати, інакше на зерно+

вому ринку виникне колапс. 

Програмою було передбачено

відвідування Одеського портового

елеватора, і всі на власні очі пере+

коналися та з перших вуст від його

фахівців почули, до якого скрут+

ного становища призводять ни+

нішні обмеження. Робота цього

великого підприємства майже за+

блокована, воно виживає лише

завдяки відвантаженню казахсько+

го та російського зерна. 

Фуражний 
оптимізм 
ВЛАДУ на конференції предста+

вляв заступник міністра аграрної

політики Ярослав Гадзало. У

своєму виступі він сказав, що Мін+

агрополітики вважає  недоцільним

подальше квотування експорту фу+

ражного зерна. До кінця ниніш+

нього маркетингового року Украї+

на може експортувати щонайбіль+

ше 3 млн. тонн. Зі слів пана Гадза+

ла, Мінагрополітики і раніше вно+

сило пропозицію відмінити квоту+

вання фуражного зерна, і вона була

підтримана Президентом України

Віктором Ющенком. 

У 2008+2009 МР, як вважає до+

повідач, експорт можливий в ме+

жах 10+12 млн. тонн, якщо спра+

вдяться прогнози на врожай у 40

млн. тонн. Зі слів заступника міні+

стра, під врожай+2008 посіви ози+

мих культур збільшилися на 1 млн.

га, і вони перебувають в гарному

стані. Будуть розширені площі й

під ярі зернові. 

Заробляєш? 
А ми тебе – 
квотами, квотами!  
ДОСИТЬ цікаву доповідь зробив

Микола Горбачов, комерційний

директор ВАТ «Суфле Україна»,

віце+президент УЗА. Він зазначив,

що уряд рішенням обмежити ек+

спорт олії на наступний рік під+

твердив свої наміри не дивитись

байдуже на те, «як хтось вміє заро+

бляти гроші, а в будь+який спосіб

перешкодити цьому». 

Обмеження ж може бути ефек+

тивним тільки в тому разі, якщо

має короткостроковий характер.

При довгостроковому ж обмеженні

«негативний результат перевер+

шить всі сподівання». У наступні 4+

5 років у сільгоспвиробників може

повністю зникнути бажання виро+

щувати «квотовані» культури. До

того ж, будь+яке обмеження з боку

держави спричинить  і неприпусти+

мі викривлення в сівозмінах. На

думку Миколи Горбачова, високий

урожай пшениці дозволяє сподіва+

тися, що колись експорт все ж від+

криють. Торгівельно+інвестиційні

компанії, які мають намір вкладати

гроші в Україну, із свого боку, праг+

нуть передбачуваності дій уряду. 

Щодо переробників, доповідач

висловив своє непогодження із

думкою, що виробництво хліба із

пшениці є збитковим. Галузь стала

низькорентабельною, знову ж

таки, «завдяки» зусиллям держави.

В Україні є дешевий хліб і кажуть,

що це зроблено заради соціально+

го захисту певних верств населен+

ня. Але насправді, на думку допо+

відача, найбільш незаможні люди

живуть у селах і самі можуть забез+

печити себе хлібом. 

Що ж стосується боротьби з

інфляцією, на яку посилається

держава, пояснюючи свої дії, то

вимірюється вона не тільки в ци+

фрах, а й у реальній купівельній

спроможності людей. 

Шалені графіки   
КОНКРЕТНІ цифри щодо «квот+

ного» питання навів Іван Мірош�

ниченко, віце+президент ЗАТ

«Каргілл», і одночасно – віце+пре+

зидент УЗА.  Доповідач продемон+

стрував красномовні графіки ди+

наміки ринкових цін на зернові,

які були на тлі державних заборон.   

Так, на момент заборони ек+

спорту 02.10.2006 року тонна пше+

ниці 4 класу (EXW) коштувала

близько 150 доларів. Тонна пше+

ниці FCW1 (FOB) коштувала

близько 200 доларів. На момент

відміни заборони на експорт 8

червня 2007 року ціна на вказані

види пшениці становила, відповід+

но, 200 та приблизно 225 доларів.

На момент заборони експорту 1

липня 2007 року пшениця 4 класу

(EXW) дещо подешевшала – до

160 доларів, FCW1 (FOB) подо+

рожчала до 300 доларів. А потім

ціни лише підвищувалися – 4 клас

(EXW) поступово, FCW1 (FOB) –

різкими ривками. На останню на+

ведену в графіці дату 02.01.2008

4 клас (EXW) коштував 220, 79 до+

ларів, FCW1 (FOB) 392,28 доларів. 

Ті ж різкі стрибки вгору ми

бачимо і щодо фуражного ячме+

ню. Таку ж динаміку, щоправда,

без різких піків, демонструє і ку+

курудза.   

Доповідач детально проаналі+

зував збитки, яких зазнає вироб+

ник через різницю на внутрішньо+

му та світовому ринках, які вини+

кли через квотування експорту

зернових. Та зробив такі висновки: 

– режим квотування сповіль+

нює розвиток аграрного сектора та

скорочує інвестиції в АПК; 

– зменшує валютні надхо+

дження від експорту та погіршує

торговий баланс країни;

– має короткостроковий ефект;

– не відповідає принципам

СОТ. 
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GAFTA – під плескіт КВОТ
ФОРУМ Дискусії на III Міжнародній зерновій конференції УЗА�GAFTA: «Динамічність торгівлі на
ринку зерна», яка відбулася 13�14 березня в Одесі, так чи інакше, точилися довкола найболючішого на
сьогодні питання – зернового експорту України та квот на нього, що їх накладено урядом.

КОМЕНТАР

Педро ПАЛОМО, президент Міжнародної асоціації

торгівлі зерном та кормами (GAFTA): 

– МИ МАЛИ сьогодні дуже цікаві
зустрічі. Вони особливо цінні тим,
що люди, з якими ми мали розмо�
ви – представники українського
зернового ринку, одного із най�
більших в світі. Пройде кілька років
– і Україна стане одним із найва�
жливіших та найцікавіших експор�
терів. Особливо важливим є те, що
нам довелося зустрітися із пред�
ставниками української влади.
Сподіваємося, що вони зроблять
все, щоб не стало нині існуючих
бар'єрів – тих регуляторних рішень
влади, які стають на заваді вільній
торгівлі та завдаватимуть чимало
шкоди в майбутньому.

КОМЕНТАР

– Які у Вас враження від кон�

ференції? 

– Дуже гарні. Маю сказати, що
офіс GAFTA був відкритий в Украї�
ні 10 років тому, і саме тоді спла�
нували, що один раз на два роки
збиратимемо таку конференцію.
Звісно, цей проект – немов наша
дитина, тому ми завжди намага�
ємося, щоб вона проходила гідно
– як в організаційному плані, так і
інтелектуальному. 80% експортної
торгівлі зерном у світі йде за типо�
вими контрактами, розробленими
GAFTA. Нам приємно, що приїж�
джають фахівці, у яких є чому пов�
читися. А отже – користь є.  
– На конференції  багато гово�

рили, що основою для розвит�

ку аграрного виробництва має

бути стабільність. А що є осно�

вою самої стабільності? 

–  Тільки виробництво. Якщо
його обсяги постійно зменшува�
тимуться, то до стабільності це,
звісно, не дасть. 
На превеликий жаль, ми дуже
відстали із виробництвом насін�
ня. Українське насіння купують
дуже мало – попитом користуєть�
ся тільки відоме в світі насіння,
яке забезпечує урожайність. 
Згадуючи свою поїздку до США
та відвідування фірми «Піонер»,
не можу не процитувати одного з
її співробітників, який сказав:
«Ми не керуємо погодою. Ми не
керуємо технологіями обробітку

ґрунту. Ми лише створюємо на�
сіння, яке забезпечить урожай�
ність 20 тонн з гектару». А в Укра�
їні, коли обговорюють питання
врожаїв, весь час згадують про
погоду. 
Насправді результат дає лише на�
сіння, створене для конкретних
регіонів, із врахуванням кліма�
тичних умов. 
– Будь ласка, розкажіть до�

кладніше про Вашу нещодав�

ню поїздку до США.   

– В Сполучених Штатах ми розро�
бляли декілька блоків питань. В
Вашингтоні зустрічалися із пред�
ставниками Зернової Ради США,
Національної Асоціації Фермерів
та декількох галузевих Національ�
них асоціацій – зокрема, вироб�
ників кукурудзи, сої, пшениці. 
Також брали участь в триденній
конференції в штаті Теннессі, де
були присутні 4,5 тисячі делегатів
– фермери із усіх штатів, пред�
ставники практично всіх вироб�
ничих асоціацій, як національних,
так і на рівні окремих штатів. 
Я зробив висновок, що наших за�
океанських партнерів хвилює
лише одне питання: кожні 5 років
в США приймається особливий
закон – Фермерський білль. Він
визначає основні правила роботи
та взаємодії фермерів і держави.
На цей раз прийняття викликало
багато суперечок – бо воно спів�
пало із розвитком нової галузі –
біопалива, а також зі зростанням
цін. Тобто, американці мають за�
раз проблеми, дуже схожі на ті, з
якими зіткнулися ми. 
Тут слід зазначити, що якщо в
структурі витрат українців 60%
грошей йде на продукти харчу�
вання, то в Сполучених Штатах це
лише 10%, тому у них все це не
так помітно. 
З іншого боку, приблизно 30%
американців, як це не дивно, от�
римують дотації, пов'язані із
придбанням продуктів харчуван�
ня. Мова йде про своєрідну чеко�

ву книжку, яку мають громадяни
на певній межі дохідності. Це не�
пряма підтримка з боку держави
– і не тільки таких громадян, а й
фермерів. Бо коли певні кошти
видаються населенню, то воно
може витратити ці гроші тільки на
продукти харчування. 
Такий захід зміцнює потужність
ринку. Так, поруч із вирішенням
соціальних проблем надається
можливість для фермерів збіль�
шити ринок своєї продукції. І та�
кий цікавий досвід Україні слід пе�
рейняти. Бо всі питання із квоту�
ванням та ліцензуванням пов'язані
з тим, щоб запобігти збільшенню
цін на продукти харчування. 
Останнім пунктом нашого візиту
був штат Айова, де ми зустрічали�
ся із сенаторами і, більш серйозно
подивилися на проблему біопа�
лива.  В Україні, також як і в США
та інших країнах, думки з приводу
того, чи варто цим займатися,
розділилися. Моя особиста думка
– займатися біопаливом треба
обов'язково. По�перше, таким чи�
ном ми вирішуємо проблеми з
енергоресурсами. По�друге, слід
зазначити, що питанням біопали�
ва займаються ті, хто не знає,
куди здавати продукцію, зокрема,
кукурудзу. Насіння американської
фірми «Піонер», яку ми відвідува�
ли, дає змогу мати 10 тонн з гекта�
ра. Зараз там ведуться інші дослі�
дження, завдяки яким протягом
двох років будуть створені нові
сорти, які збільшать виробництво
кукурудзи вдвічі. З гектара будуть
збирати 20 тонн. Україна також
буде користуватися цим насінням
і матиме великі врожаї. А от рин�
ку збуту на кукурудзу у нас не
буде. І саме тут в нагоді стане пи�
тання біопалива. 
Отже, поїздка була дуже корис�
ною. Привезені дуже цікаві мате�
ріали, прогнози до 2017 року, і
відповідні аналітичні матеріали
ми зараз будемо готувати для
уряду. 

Володимир КЛИМЕНКО, 

президент Української Зернової Асоціації:



– ПРОЕКТ закону «Про внесення
доповнення до Закону України
«Про зерно та ринок зерна в Укра�
їні» (щодо 100�відсоткового забез�
печення потреб держави у зерні)
внесений з метою забезпечення
населення продуктами харчування
як рослинного, так і тваринного
походження. Автори проекту за�
значають, що законопроект вно�
ситься для повного забезпечення
тваринництва концентрованими
кормами, в результаті чого ми от�
римаємо в достатній кількості еко�
логічно чисті продукти тваринниц�
тва. Крім того, буде забезпечува�
тися в повному обсязі потреба в
продовольчому зерні, насінні, тех�
нічному зерні, а також формуван�
ня резерву.
Оцінюючи доцільність прийняття
цього законопроекту та його від�
повідність чинному законодавству,
можна виділити декілька заува�
жень. Не визначено конкретного
терміну запровадження мораторію
на експорт зерна, а вживання по�
няття: «запровадження тимчасово�

го мораторію на експорт зерна до
забезпечення повної потреби на
всій території України у зерні» ви�
дається досить загальним, оскіль�
ки відсутність критеріїв та умов
визначення забезпечення потреб у
зерні на території України може
призвести до певних маніпулю�
вань у цій сфері.
Запропонована у проекті нова
стаття стосується відносин, які
вже регулюються положеннями
цього закону. Стаття 10 Закону Ук�
раїни «Про зерно та ринок зерна
в Україні» визначає: Кабмін здій�
снює державне регулювання рин�
ку зерна шляхом формування
державного продовольчого ре�
зерву зерна з метою підтримки
належного рівня продовольчої
безпеки та здійснення державної
аграрної інтервенції; впрова�
дження механізму експорту та ім�
порту зерна і продуктів його пе�
реробки за міжнародними дого�
ворами; забезпечення моніторин�
гу ринку зерна. 
У статті пропонується встановити
повноваження Уряду для визна�
чення внутрішніх потреб держави
у продовольчому, насіннєвому,
фуражному, технічному зерні, а
також формування державного
продовольчого резерву зерна за�
для підтримки належного рівня
продовольчої безпеки: забезпечу�
вати здійснення моніторингу наяв�
ності ресурсів зерна для потреб
поточного і прогнозного періоду
(баланси зерна) по кожному ре�

гіону і державі загалом. Водночас
ст.17 Закону визначає порядок
здійснення моніторингу регіональ�
них ресурсів зерна: «Уряд Авто�
номної Республіки Крим, місцеві
органи виконавчої влади і органи
місцевого самоврядування у по�
рядку, визначеному Кабінетом Мі�
ністрів України, здійснюють моні�
торинг наявності продовольчого і
фуражного зерна та визначають
поточний і прогнозний рівень за�
безпеченості ним».
У п.4 запропонованої статті вста�
новлюється: «для 100�відсоткового
рівня забезпечення в усіх регіонах
продовольчим, насіннєвим, фу�
ражним, технічним зерном, а та�
кож формування державного про�
довольчого резерву окремі регіо�
ни (де був недостатній врожай)
здійснюють його закупівлю за рин�
ковими цінами в інших регіонах, а
при необхідності і по імпорту». Од�
нак ч.2 ст.17 Закону України вста�
новлює інший порядок формуван�
ня регіональних ресурсів зерна. 
Крім того, запропоновані зміни
певною мірою суперечать меті за�
кону «Про зерно та ринок зерна в
Україні», визначеній в ст.2: «фор�
мування сприятливої для ринку
зерна інвестиційної, кредитної,
податкової, митної політики; на�
рощування експортного потенціа�
лу ринку зерна; визнання пріори�
тетності розвитку ринку зерна».
Фактично мораторій на експорт
зерна призведе до зменшення ін�
вестиційної привабливості зерно�

вого ринку України та зменшення
темпів його розвитку.
Крім того, положення цього зако�
нопроекту суперечать умовам уго�
ди про вільний рух товарів між
країнами, яка підписана під час ве�
дення переговорів та домовлено�
стей щодо вступу України до СОТ. 
Оцінюючи доцільність прийняття
цього законопроекту, потрібно
взяти до уваги декілька основних
факторів, які визначать ефектив�
ність розвитку ринку зерна в Украї�
ні. У зв'язку із зменшенням врожаю
зерна в Україні за останні роки, ви�
никають побоювання щодо мо�
жливості забезпечення у продо�
вольчому, насіннєвому, фуражно�
му, технічному зерні населення Ук�
раїни. Так, з метою забезпечення
продовольчої безпеки України
впроваджено квоти на експорт
зерна до 31 березня 2008 року. 
Регулювання ринку зерна в Україні
на сьогоднішньому етапі її розвит�
ку має здійснюватися шляхом
вибору найбільш оптимальних
методів, враховуючи перспективи
нашої держави на світовому зер�
новому ринку. Україна в умовах
остаточної інтеграції до СОТ не
може закрити вихід зерна на зов�
нішній ринок. Для стимулювання
розвитку зернового ринку та
розв'язання наявних проблем нам
насамперед потрібно збільшувати
обсяг іноземних інвестицій в агро�
промисловому секторі, забезпечи�
ти ефективне існування та законо�
давче регулювання ринку землі. 

– ПРОЕКТ Закону України «Про
внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопору�
шення щодо встановлення відпо�
відальності за порушення порядку
декларування зерна» загалом

може стати ефективним методом
боротьби у сфері порушень по�
рядку декларування зерна суб'єк�
тами зберігання зерна. Оскільки,
як зазначають автори законопро�
екту, останнім часом збільшилася
кількість порушень порядку де�
кларування зерна суб'єктами його
зберігання.
Хотілося звернути увагу на те, що
у запропонованому законопроекті
суб'єктами адміністративного пра�
вопорушення визначено громадян
– суб'єктів підприємницької
діяльності, котрі діють на ринку
зерна, та посадових осіб, відпові�
дальних за своєчасність деклару�
вання обсягів зерна.
Чинне законодавство, що визна�
чає порядок декларування зерна,
а зокрема Закон України «Про
зерно та ринок зерна» від 4 липня
2002 року та «Порядок деклару�
вання зерна суб'єктами зберігання
зерна», затверджений постано�
вою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2002 року визначає,
що декларація подається суб'єкта�
ми зберігання зерна: зерновими

складами та суб'єктами вироб�
ництва зерна. 
Оскільки поняття «громадянин –
суб'єкт підприємницької діяльно�
сті, що діє на ринку зерна» не зна�
ходить свого відображення у від�
повідних нормативних актах, що
регулюють порядок декларування
зерна, виходячи з положень чин�
ного законодавства було б логіч�
ним визначити суб'єктом право�
порушення порядку декларування
зерна громадян – суб'єктів збері�
гання зерна та посадових осіб –
суб'єктів зберігання зерна, відпо�
відальних за своєчасність декла�
рування його обсягів. 
Разом з прийняттям цього законо�
проекту доцільним видається вне�
сти зміни до Типового положення
про інспекцію якості та формуван�
ня ресурсів сільськогосподарської
продукції обласної, Севасто�
польської міської державної ад�
міністрації, затвердженого поста�
новою КМУ від 20 жовтня 2000
року, у частині, що стосується
права державного інспектора яко�
сті та формування ресурсів сільсь�

когосподарської продукції роз�
глядати справи про адміністра�
тивні правопорушення та накла�
дати стягнення. Оскільки у відпо�
відному положенні в п.2 ст.7 пе�
редбачено лише право державно�
го інспектора передавати до пра�
воохоронних органів матеріали
стосовно порушень, за які перед�
бачено адміністративну чи кримі�
нальну відповідальність.
Також варто передбачити відпо�
відні права щодо розгляду справи
про адміністративне правопору�
шення та накладення адміністра�
тивного стягнення і в переліку
повноважень начальника інспек�
ції якості та формування ресурсів
сільськогосподарської продукції.
Тому, на мою думку, щоб забез�
печити можливість притягнення
до адміністративної відповідаль�
ності осіб, винних в порушені по�
рядку декларування зерна та не
допустити різнобічного тлума�
чення положень цього законо�
проекту, необхідно погодити
його з нормами чинного законо�
давства.

За неправильне 
декларування 
зерна – адмін�
відповідальність
ЗА ПОРУШЕННЯ порядку

декларування зерна винні ма+

ють нести адміністративну від+

повідальність. Таку новелу

пропонує запровадити шляхом

внесення змін до Кодексу Ук+

раїни про адміністративні пра+

вопорушення ініціатор відпо+

відного законопроекту, зареєс+

трованого 3 березня ц.р. за

№2152, народний депутат Вік+

тор Швець. 

Проектом Закону вводять+

ся дві нові статті до Кодексу

України про адміністративні

правопорушення, зокрема,

стаття про відповідальність фі+

зичних осіб – суб'єктів госпо+

дарювання та посадових осіб

за порушення Порядку декла+

рування зерна суб'єктами його

зберігання, а також стаття про

органи виконавчої влади у

сфері декларування зерна,

яким надається право розгля+

дати справи про адміністра+

тивні правопорушення і на+

кладати адміністративні стя+

гнення.

На думку пана Швеця, та+

кий законодавчий акт зробить

можливим налагодити чітку і

результативну за обсягами ро+

боту з декларування зерна та

щомісячно отримувати повну і

достовірну інформацію про

наявні обсяги зернових ресур+

сів в Україні.

Чи бути мораторію 
на експорт зерна?
ПОВЕРНЕНО на доопрацю+

вання законопроект «Про

внесення доповнення до За+

кону України «Про зерно та

ринок зерна в Україні» (щодо

100+відсоткового забезпечен+

ня потреб держави у зерні),

ініційований народними де+

путатами Петром Симонен+

ком і Олександром Ткачен+

ком. Відповідну постанову за

№1028 зареєстровано 14 бе+

резня 2008 року.

За висновком членів пар+

ламентського Комітету з пи+

тань аграрної політики та зе+

мельних відносин, законо+

проект передбачає встано+

влення мораторію на експорт

зерна, що не відповідає підпи+

саним угодам при вступі Ук+

раїни до Світової Організації

Торгівлі.
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• Партнер рубрики – юридична фірма «AGA Partners» •

Ірина МОРОЗ, 

юрист, «AGA Partners»:

Спершу визначити суб'єкта, а тоді вже – карати

Ще одна лазівка для маніпуляцій із зерном?

КОМЕНТАР

Зернові перестороги
ТОЧКА ЗОРУ На тлі квотування експорту зерна депутати й далі мудрствують, щоб іще з ним зробити.
Чи можна обмежити експорт зерна і на кого має поширюватися адміністративна відповідальність за
порушення порядку його декларування – аналізує юрист компанії «AGA Partners».



У РЕЗУЛЬТАТІ експрес+аналізу

повітря, в приміщеннях, розташо+

ваних нижче палуби, виявлено,

що межа допустимої концентрації

отруйних речовин перевищила

безпечний рівень у 200 разів. 

Судно перевозило близько 1,5

тонни пшеничних висівок. Як

стверджують фахівці МНС, ста+

лося інгаляційне отруєння екіпа+

жа фосфіном – препаратом,

який використовується для дера+

тизації і деінсектизації зерна й

висівок. За попередніми виснов+

ками, при проведенні фумігацій+

них заходів не було дотримано

техніки безпеки, а саме: після

фумігації корабель не відстояв,

як то має бути, дві доби у порту, а

відразу вирушив у море. Судно

попало у шторм, вантаж підмо+

чило водою і газ виділився у по+

вітря. 

Прокоментувати ситуацію ми

запросили директора Всеукраїнсь+

кої громадської організації «Фумі+

гаційна асоціація» Тамару Підбе�

резняк.

– Тамаро Василівно, у повідо�
мленні зазначено, що трагедія тра�
пилася через недотримання техніки
безпеки. Чи це єдиний фактор? 

– Ні, це комплексне питання,

але воно пущене державою на

«самоплив». Наприклад, ми не

знаємо, ким і якими препаратами

проводилася фумігація. Так, ми

можемо провести власне розсліду+

вання. Проте без підтримки держа+

ви, підтримки ЗМІ воно «заглохне»

у стінах нашої асоціації. Нещодав+

но ми зверталися до Кабінету Мі+

ністрів з пересторогою, що такі не+

регульовані дії призводитимуть до

фатальних наслідків. І ось, як чор+

ний гумор, саме в день, коли тра+

пилася НС на «Роксолані», ми от+

римали відписку від уряду.   

– Чи не перебільшуєте ви ва�
жливість питання? Адже такі ви�
падки стаються досить рідко. 

– Це питання стосується не

лише перевезення вантажів. Газові

балончики, які в тисячу разів

менш токсичні, продаються лише

з дозволу міліції. А кілограмова

банка пестицидів, якою можна

отруїти потяг метро, чомусь пере+

буває у вільному продажі. Так, іс+

нує певна регуляція з боку держа+

ви, але вона недостатня і неко+

ректна. Так, є ліцензія «на продаж

пестицидів (регуляторів росту)». А

має бути окрема ліцензія на про+

даж пестицидів фумігантної дії,

мають видаватися спеціальні до+

пуски, які б засвідчували, що лю+

дина навчена працювати з такими

препаратами. Більше того, допу+

ски повинні видаватися не тільки

для торгівлі, а й для роботи з таки+

ми речовинами. Той же капітан

корабля, команда, мали пройти

інструктаж. А так – почули запах і

не знають, що то воно таке є.

Обов'язковим має бути і медогляд

перед такою роботою, адже у здо+

рової людини більше шансів ви+

жити при екстрених ситуаціях.

– Але ж існує Державна інспек�
ція захисту рослин, Державна ін�
спекція з карантину рослин…

– Так, існує і Міністерство

охорони здоров'я, яке, в принци+

пі, теж мало б цим перейматися,

розробляти санітарні норми тощо.

Але у «семи няньок…».

– На судні сталося отруєння
фосфіном. Які ще фумігуючі препа�
рати можуть становити небезпеку?

– Зараз дозволені препарати

лише на основі фосфіну. Раніше,

до Монреальського протоколу, ще

були дозволені значно небезпечні+

ші препарати на основі хлорпекрі+

ну і бромметилу. Проте складаєть+

ся парадоксальна ситуація. Цих

препаратів настільки боялись, на+

стільки дотримувались заходів

безпеки, що випадків отруєння не

було. До того ж в роздріб вони не

продавались.

– Яких заходів вживає Асоці�
ація для запобігання таким випад�
кам, окрім, з ваших слів, безрезуль�
татного спілкування з державою?

– Разом з Державною інспек+

цією захисту рослин ми проводи+

мо постійні семінари+навчання.

На них проводимо навчання щодо

поводження з пестицидами і агро+

хімікатами. Видаємо посвідчення,

що людина прослухала такий

курс. Але, наприклад, на остан+

ньому семінарі 12 березня було

лише 30 чоловік, що дуже мало.

Наступний семінар плануємо про+

вести у квітні.

Підготував Павло Мороз 

Наталія Тарченко

ЗАХІД був присвячений найболю+

чішій сьогодні темі – квотуванню

експорту зернових. Учасники ви+

словлювали свої думки, часом до+

сить емоційно та відверто.

– Сьогоднішній режим квоту+

вання зернових завдає великої

шкоди економіці, оскільки виді+

лені квоти в розмірі 1,2 млн. тонн

є недостатніми та призведуть до

усунення України зі світового

ринку зерна. Простоює без роботи

практично вся інфраструктура, за+

морожені фінансові ресурси, екві+

валентні 4 млн. тонн зерна, а це

приблизно 6 млрд. гривень, – ска+

зав президент УЗА Володимир

Клименко.  

Зі слів голови УЗА, збитки,

яких зазнають виробники зерна

від фактичної заборони експорту+

вати продукцію, сягають астроно+

мічної суми в 1,3 млрд. доларів.

Інтегральні ж втрати – з урах+

уванням всієї задіяної в процесі

інфраструктури – значно вищі.

До держави не надходить валют+

на виручка, що погіршує її торго+

вий баланс.  До того ж слід

пам'ятати, що Україна – експорт+

но+орієнтована держава, яка сто+

їть на шляху вступу до СОТ. А

квотування експорту не відпові+

дає принципам цієї міжнародної

організації. 

До речі, всі ці заходи так і не

призвели до очікуваного чинов+

никами здешевлення м'яса та

хліба. 

Якщо Україна не відновить

експорт, перед нею, на додаток до

інших негараздів, постане про+

блема суто технічного характеру.

А саме – питання прийняття та

зберігання нового урожаю. У на+

шої держави потужності для збе+

рігання зерна становлять 30 млн

тонн. Перехідні залишки  разом з

обсягами нового врожаю можуть,

за розрахунками, становити

50 млн. тонн. Питання – де все

це зберігати. А прогнози урожаю

– 2008 вельми оптимістичні. Ва+

ловий збір зернових можливий на

рівні 38+40 млн. тонн.  

Зі свого боку, генеральний ди+

ректор ТОВ СП «НІБУЛОН»

Олексій Вадатурський навів

приклад, що очолювана ним ком+

панія домовилася експортувати

кукурудзу до країн Близького

Сходу. Укласти цей контракт було

досить важко, бо представники

цих країн часто відмовляють ук+

раїнським експортерам через те,

що товар неякісний. Справа в

тому, що кукурудзу дуже важко

зберігати – вона легко уражуєть+

ся грибком. А через квотування

компанія повинна тривалий час

зберігати продукцію на своїх еле+

ваторах.  

Зі слів пана Вадатурського, на

елеваторах і в приватних госпо+

дарствах Полтавщини зберігаєть+

ся 570 тис. тонн кукурудзи. 

Як зазначив Олексій Вадатур+

ський, Президент України підтри+

мує ідею скасування квот, проте

уряд повністю ігнорує ситуацію

на внутрішньому ринку. Кабмін

досі не розглядав питання збіль+

шення квот до 2,9 млн. тонн. Че+

рез все це зараз перебуває під за+

грозою підготовка елеваторних

потужностей до приймання зерна

нового врожаю. А ще треба врах+

увати, що після 1 травня витрати

на зберігання зерна подвояться,

бо після цієї дати елеватори пе+

рейдуть на літні умови роботи, со+

бівартість яких вища. 

Зі слів пана Вадатурського,

компанія «НІБУЛОН» через великі

затрати, пов'язані з таким станови+

щем, не змогла доплатити державі

17 млн. гривень податку на прибу+

ток. Багато ж інших господарств не

можуть залучити інвестиції для

весняних польових робіт. 

Слово взяв і керівник компа+

нії «Земля і воля» з Бобровицько+

го району Чернігівської області

Леонід Яковишин. «95% госпо+

дарств вимирають», – сказав ке+

рівник та поскаржився на те, що

мало хто через нинішню непевну

ситуацію може здійснити переос+

нащення та купити нову техніку .  

В Українській зерновій асоці+

ації  підготували листа до

Прем'єр+міністра України Юлії

Тимошенко, в якому висловлено

три пропозиції щодо виходу із

кризової ситуації. 

А саме: 

– негайно відмінити заборону

експорту (квотування) фуражно+

го зерна; 

– збільшити квоту на експорт

пшениці на 1 млн. тонн;

– на найближчому засіданні

координаційної ради з питань аг+

рарної політики розглянути ком+

плекс питань, пов'язаний з перс+

пективами зерновиробництва на

Україні, а також розробкою дер+

жавної цільової програми «Зерно

України 2008+2015». 

Насамкінець варто навести

думку експертів Організації з пи+

тань продовольства та сільського

господарства ООН (ФАО), яка

була озвучена на міжнародній

конференції в Лондоні, організо+

ваній ФАО та Європейським бан+

ком реконструкції та розвитку.

Згідно з наведеними даними, сві+

тові ціни на продовольство про+

тягом 2007 року зросли на 40% (в

2006+му – лише на 17%). Ця тен+

денція зберігатиметься в се+

редньостроковій перспективі, що

дасть змогу Україні, Росії та Ка+

захстану значно збільшити по+

тенціал основних сільськогоспо+

дарських культур, зокрема, зерна. 

За оптимістичними експерт+

ними оцінками, Україна щорічно

може виробляти до 75 млн. тонн

зерна, Росія – 125 млн. тонн, Ка+

захстан – 28 млн. тонн. Всі ці

країни зможуть разом поставляти

на світовий ринок до 100 млн.

тонн зерна. Саме так вважають

міжнародні експерти. Проте,

наше зерно залишається заблоко+

ваним через суто політичні зволі+

кання.
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ТОЧКА ЗОРУ Під фразою, винесеною у заголовок, підпишеться кожен
виробник зерна та трейдер. Вона ж стала лейтмотивом конференції, яка
відбулася в Українській зерновій асоціації 18 березня. 

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ На судні «Роксолана» під прапором Республіки Беліз із переважно
українським екіпажем помер електромеханік, а 11 членам екіпажа була необхідна медична допомога. 

«Не заважайте нам працювати!»

Травили шкідників, потруїлися люди

Володимир КЛИМЕНКО,  Віталій ЛЬВОВ, Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ, Леонід ЯКОВИШИН, Василь ЯРОШОВЕЦЬ



МОДЕРНІЗАЦІЯ виробництва

завжди починається з придбання

нової техніки. За умов ринку ку+

пувати дешеву техніку та постійно

витрачати кошти на її ремонт і

при цьому втрачати дорогоцінний

час – розкіш лише для багатих.

Щоб бути конкурентноздатним,

треба зменшувати собівартість

продукції. А це в подальшому мо+

жливо за рахунок сучасних інтен+

сивних технологій, які потребують

відповідної техніки. 

Імпортна техніка – задово+

лення не з дешевих. Утім, якщо

ми маємо на меті в поточному

році зібрати понад 40 млн. тонн

зерна і надалі нарощувати його

виробництво, то повинні застосо+

вувати саме такі сільгоспмашини.

А вони, до речі, покликані не

лише крокувати в ногу з техніч+

ним прогресом, а й забезпечувати

комфортні умови праці механіза+

торам.  

Надійність техніки «Case» ви+

пробувана у світі десятки років.

На українських теренах вона

з'явилася на рубежі тисячоліть і

поступово завойовувала популяр+

ність завдяки своїй надійності та

високопродуктивності. Якщо сьо+

годні попросити будь+якого сіль+

госпвиробника назвати іноземну

техніку, то американські «Case»

завжди знаходяться в першій

трійці. 

Тому для одного з лідерів віт+

чизняного аграрного ринку ТОВ

СП «НІБУЛОН» питання, яку та в

кого купувати техніку, не стоїть.

Тільки кращу. І тільки – у кращих. 

На базі філії «Снігурівська»

ключі від нових тракторів із рук

генерального директора Олексія

Вадатурського днями отримали

механізатори, які працюють на

підприємстві з 1996 року як наго+

роду за свою працю. Адже упра+

вляти такою красивою та потуж+

ною машиною – справжнє задо+

волення. Після кількох днів

освоєння на полях філії, новенькі

«Case» вирушили на місце «про+

писки». Утім, за словами генди+

ректора, трактор жорстко не

«прив'язаний» до якоїсь філії: «Ми

в будь+який момент можемо зна+

ходитися в будь+якій точці Украї+

ни – там, де буде потрібно у най+

коротші терміни виконати всі тех+

нологічні операції з обробітку зе+

млі й отримати максимальний ре+

зультат».

Березневі 12 нових тракторів

«Case» – це вже друге в нинішньо+

му році оновлення техніки в «НІ+

БУЛОНІ». Орієнтовно в травні

очікується поставка нових імпорт+

них комбайнів. У стратегічних

планах підприємства – за 3+4 роки

повністю оновити парк техніки в

усіх філіях.

Із компанією «АГРОАЛЬ+

ЯНС» у «НІБУЛОН» давні парт+

нерські стосунки. І хоча кожного

разу на закупівлю нової техніки

сільгоспвиробник оголошує тен+

дер, саме «АГРОАЛЬЯНС» найча+

стіше його виграє. Бо завжди про+

понує найвигідніші умови.

«АГРОАЛЬЯНС» працює на

вітчизняному ринку з 2001 року та

є офіційним дистриб'ютором кор+

порації CNH, виробника техніки

«Case». Компанія продає й обслу+

говує сільськогосподарську техні+

ку провідних світових виробників:

Case IH (США), Flexi Coil (Кана+

да), Gregoire&Besson (Франція),

Brandt (Канада), Geringhoff (Ні+

меччина). За підсумками 2004

року вона стала найкращим диле+

ром техніки Case IH у Європі, в

2005 та 2006 – найкращим диле+

ром у Східній Європі.

Одна з суттєвих переваг у ро+

боті «АГРОАЛЬЯНСУ» з сіль+

госпвиробниками – це індивіду+

альні умови оплати. Вони зале+

жать від можливостей клієнта: від

стовідсоткової передоплати до на+

дання техніки в кредит або лізинг.

Компанія не лише реалізує

техніку, а й пропонує технології

виробництва  сільгоспкультур.

Крім того, займає провідне місце з

асортименту продукції та якості

надання обслуговування завдяки

розвиненій мережі сервісних цен+

трів і кваліфікованому персоналу,

який пройшов навчання за кордо+

ном.. Широкий асортимент оригі+

нальних запасних частин та

необхідне діагностичне обладнан+

ня дають змогу мобільній сервіс+

ній службі лагодити техніку за

стислі терміни.

Великі склади, налагоджені

контакти з провідними закордон+

ними виробниками техніки та від+

працьована схема регулярних по+

ставок запасних частин власним

транспортом дають змогу компа+

нії «АГРОАЛЬЯНС» пропонувати

оптимальне за ціною та якістю

комплексне рішення завдань, по+

ставлених з урахуванням індивіду+

ального підходу до вимог кожного

замовника.

– Загалом цього року «НІБУ+

ЛОН» оброблятиме 70 тисяч гек+

тарів землі. Сьогодні ми вперше

починаємо обробіток землі на

Сумщині та Житомирщині. Не

виключено, що вже цього року

працюватимемо в Кіровоградській

області. Ми не можемо простою+

вати через негаразди з технікою.

Для нас кожна хвилина – на вагу

золота: «проморгав» її – і волога з

ґрунту пішла. А особливо це ва+

жливо для південних регіонів Ук+

раїни. А хороша техніка – це га+

рантія хорошої роботи, – зазначає

Олексій Вадатурський. 
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ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇНова техніка – 

нові можливості
ТЕХНІКА ДЛЯ АПК Збільшивши в поточному році обсяг ріллі до 70 тис. гектарів, ТОВ СП «НІБУЛОН»
нарощує парк високопродуктивних сільгоспмашин. Так, днями ключі від 12 нових тракторів Case IH
Magnum 310 було вручено кращим механізаторам підприємства. Традиційно постачальником цієї
техніки виступила компанія «АГРОАЛЬЯНС».

Макс. потужність двигуна, к.с. 345
Об’єм двигуна, л 9
Запас крутного моменту, % 40
Паливний бак, л 682
Макс. зусилля підйому, кг 10200

Технічні показники трактора
Case IH Magnum 310 

Трактори Case IH Magnum 310 обладнані 6�ти циліндровими дви�
гунами Cummins об'ємом 9000 см3, що дає змогу оптимізувати про�
цес згоряння палива в широкому спектрі режимів роботи двигуна. В
результаті істотно знизилися викиди, збільшилася потужність, яка
розвивається двигуном, і значно зменшилися витрати палива.
Завдяки підйомному зусиллю понад 10 тонн, трактори Magnum 310
працюють навіть з важкими навісними агрегатами.

ДОВІДКА

Механізатори «НІБУЛОНА» отримали ключі від новеньких «Кейсів» 
з рук генерального директора компанії Олексія ВАДАТУРСЬКОГО

Пирятинський
м'ясокомбінат 
модернізує 
виробництво
ВАТ «Пирятинський м'ясоком�
бінат» (Полтавська обл.) вкла�
де 5 млн.євро в модернізацію
виробництва, повідомив ди�
ректор м'ясокомбінату І.Коро�
бєйніков. За його словами,
м'ясокомбінат купить за посе�
редництва ТОВ «Хладотехніка�
Київ» спеціальні німецькі каме�
ри для заморожування туш ху�
доби, а також різноманітні ка�
мери для кращого збереження
продукції, зокрема для замо�
рожування блокового м'яса.
«Модернізація пов'язана з при�
ходом нового інвестора. М'ясо�
комбінат також має намір
придбати і встановити іспансь�
ку лінію обробки, для того, щоб
освоїти новий вигляд поліети�
ленової упаковки – під спе�
ціальним газом, для 2�тижне�
вого збереження свіжості про�
дукції при будь�якій температу�
рі. Також до 2009 р. планується
здійснити капітальний ремонт
виробничих приміщень комбі�
нату. У 2008 році комбінат має
намір розширити асортимент
ковбасних виробів, поліпшити
якість продукції, що випуска�
ється, а також в 2 рази збільши�
ти потужності виробництва», –
сказав І. Коробєйніков.
ВАТ «Пирятинський м'ясоком�
бінат» спеціалізується на ви�
робництві 38 видів ковбасних
виробів, а також виробляє
м'ясо, субпродукти, жири, тех�
нологічну сировину, блокове
м'ясо. 
З грудня 2007 р. 74,83% акцій
володіє ТОВ «Агрокомпанія
Поділля» (м. Хмельницький).

Укрзернопром 
вийшов 
на Франкфуртську
біржу
12 березня акції управляючої
компанії ЗАТ «Укрзернопром»,
– MCB Agricole Holding AG (Ві�
день) – почали котируватися
на провідній фондовій біржі
Німеччини у Франкфурті. Акції
представлені в лістингу гло�
бальними депозитарними роз�
писками, випущеними Bank of
New York в співвідношенні 2
DR до 1 акції. Розміщення роз�
писок пройшло за ціною 9,45
євро. Вчора ж, 13 березня,
пройшла перша велика опера�
ція по 11,05 євро на суму 165,7
тисяч євро. У результаті капіта�
лізація компанії становила
192,6 мільйонів євро. 
Компанії Agricole Holding AG
належать 99% акцій ЗАТ «Укр�
зернопром». Укрзернопром є
вертикально інтегрованим хол�
дингом, який об'єднує рослин�
ницькі, птахівничі, борошно�
мельні і хлібопекарські підпри�
ємства в різних регіонах Украї�
ни. Діяльність холдингу орієн�
тована на хлібопекарське ви�
робництво.



– НИНІ МИ маємо багато робо+

ти у законодавчо+правовому полі,

продовжує розповідь голова

Держрибгоспу Володимир

Волков. – Треба усунути головні

недоліки, на які постійно вказу+

ють комісії з ЄС та представники

СОТ, – це відсутність чіткого роз+

межування відповідальності та

узгодженості дій між Міністер+

ством охорони здоров'я України,

Державним департаментом вете+

ринарної медицини та Держспо+

живстандартом України. Слід за+

значити, що Держкомрибгосп як

орган державної влади в галузі

рибного господарства не має пов+

новажень відповідати за якість

харчових рибних продуктів, по+

стачання, переробки та участі ін+

спекторів у роботі на продоволь+

чих ринках України.

З початку реорганізації в риб+

ній галузі вже можна дати оцінку

ефективності здійснених заходів.

Рибопромисловий
флот
РИБНИЙ промисел має сезон+

ний характер. Україна є морсь+

кою державою. І парадокс у тому,

що лише 25 відсотків риби і мо+

репродуктів ми видобуваємо у

морській економічній зоні та

внутрішніх водоймах України,

включаючи товарне рибництво. А

на решту – маємо квоти в межах

виключних (морських) економіч+

них зон іноземних країн та у від+

критій частині Світового океану.

Та їх не використовуємо через

відсутність належного рибопро+

мислового флоту.

Показовою є ситуація з видо+

бутком антарктичного криля

(планктонні морські рачки зав+

довжки близько 50 мм – ред). Че+

рез високий вміст природних біл+

ку і йоду він користується шале+

ним попитом у світі насамперед

як дієтичний харчовий продукт.

Останнім часом борошно криля

широко застосовують для вигото+

влення комбікормів у промисло+

вому виробництві цінних порід

риб, хоча його вартість набагато

більша від рибної. Поки що вилов

криля сягає 100+150 тисяч тонн за

рік. Частка України становить 10+

15 %, отже у останні п'ять років  –

у межах 10+20 тисяч тонн. Реаль+

но ж наші обсяги видобутку ан+

тарктичного криля зменшились

порівняно з минулим роком май+

же вдвічі, хоча ресурс та діяльність

України у Комісії зі збереження

морських живих ресурсів Антарк+

тики дозволяє навпаки  збільшити

його щонайменше втричі. До речі,

сьогодні Норвегія активно асиг+

нує кошти у цей промисел, і у 2009

році планує довести видобування

криля до 200 тисяч тонн.

Отже, за теперішніх умов ство+

рення сучасного рибопромисло+

вого флоту, це – один із головних

напрямків роботи комітету. Украї+

на як морська держава має зберег+

ти своє місце серед провідних дер+

жав у океанічному риболовстві. 

Порівняйте. Станом на 1 січня

1996 року в нас було 569 суден, з

яких 165 – океанічного плавання,

з них 85 великих риболовних мо+

розильних траулерів, великих кон+

сервних риболовних траулерів,

риболовних траулерів морозиль+

них та інших великих суден. На 1

січня поточного року залишилося

368 суден, серед них лише 19 ве+

ликих риболовних морозильних

траулерів, зокрема три з них зна+

ходяться на стадії списання.  Се+

редній вік суден, піднаглядних

класифікаційному товариству,

становить понад 21 рік, технічний

знос – понад 70 відсотків. Врахо+

вуючи нормативний термін ек+

сплуатації суден до 2010 року,

більшість з них можуть бути спи+

сані, і промисел України в Світо+

вому океані припиниться.

Сьогодні маємо різке змен+

шення споживання риби населен+

ням, а це погіршує здоров'я лю+

дей. Це також є причиною спаду

виробництва та загострення со+

ціальних питань в центрах кон+

центрації підприємств рибного

господарства, насамперед у Сева+

стополі, Одесі, Керчі, Маріуполі.

Нова команда Держкорибгос+

пу поставила перед собою досить

амбітні, але цілком реальні зав+

дання не тільки виходу рибної га+

лузі з кризи, а і виведення її на пе+

редові позиції в економіці держа+

ви. Для цього розроблена нова

Концепція розвитку галузі рибно+

го господарства, на ній хочу зупи+

нитися окремо.

Отже, ми враховуємо те, що

частина рибопромислових океа+

нічних суден флоту на сьогодні

збережена. Перебувають судна у

різних формах власності. Так,

компанії «Fishing Сompany S.А.»

та «Сервіс» мають судна у держав+

ній власності, які продовжують

рибний промисел у різних райо+

нах Світового океану. Державні

підприємства «СУОР» та «Укр+

рибфлот» також спроможні орга+

нізувати океанічний рибний про+

мисел за умови закупівлі відповід+

них суден.

Варіанти будівництва флоту

можуть бути різними: на вітчиз+

няних заводах, у Китаї чи Кореї,

у Європі; модернізація наявних

суден; оренда суден, лізинг тощо.

Головне – це наявність власного

океанічного рибопромислового

флоту.

Співробітництво може бути у

формі холдингу або в будь+якій

іншій, яка, на думку стратегічно+

го інвестора, буде максимально

відповідати інтересам учасників

проекту. 

Україна має розвинуту мережу

морських рибних портів. У нас

поки що залишилися досвідчені

кадри, цілісна система підготов+

ки фахівців у галузевих освітніх

закладах. За Україною збережені

квоти на вилов риби та морепро+

дуктів у Світовому океані. Що+

правда, тут ситуація найближчим

часом може погіршитися через

фактичну відсутність в цих райо+

нах вітчизняного рибопромисло+

вого флоту.

Прибережна 
зона і порти 
ПРИБЕРЕЖНИЙ риболовний

флот веде промисел в Азово+Чор+

номорській зоні, має 156 суден. Їх

моральна застарілість познача+

ється на собівартості сировини,

що виловлюється. І, на жаль,

спричиняє її неконкурентоздат+

ність. Зокрема, це стосується

чорноморського шпроту або кіль+

ки порівняно з балтійським. По+

пит на місцевий шпрот з боку

консервних виробництв поточно+

го року впав до мінімального. Пе+

ревага віддається імпортному

балтійському, який значно де+

шевший. Причому звинувачувати

постачальників – естонські,

шведські чи підприємства інших

країн Балтії – відверто некорект+

но: вони завчасно, як власними

силами, так і за допомогою ЄС,

здійснили модернізацію та суттє+

ве оновлення флоту.

Ми ж за три попередні роки

тільки на 10 відсотків виконали

завдання відповідно до Закону

України «Про Національну про+

граму будівництва суден рибо+

промислового флоту України на

2002+2010 роки» через відсутність

державної підтримки. І ще, з

урахуванням неповної інформа+

ції, підприємства галузі освоїли

близько 193,8 млн. грн. або 38

млн. дол. США власних та кре+

дитних коштів.

До сфери діяльності Держ+

комрибгоспу належать також

функції управління майном мор+

ських рибних портів – Севасто+

польського, Керченського, Іллі+

чівського та Маріупольського, –

які, треба віддати їм належне,

дещо стабілізували роботу. На 5

відсотків збільшили комплексне

обслуговування суден рибопро+

мислового флоту і на 3 – пере+

валку   вантажів.

Ви знаєте, що на роботу пор+

тів впливають обсяги вантажопо+

токів, а на сьогодні вони набагато

менші, ніж потенційні. Негативу

додає тарифна політика Міні+

стерства транспорту та зв'язку Ук+

раїни, яка поставила Севасто+

польський та Керченський мор+

ські рибні порти у нерівні умови з

торгівельними. Неодноразові

звернення колишнього керівниц+

тва Укрдержрибгоспу до Мін+

трансзв'язку щодо сприяння у на+

данні знижок для вищезазначе+

них портів до рівня базових та+

рифних ставок за деякими вида+

ми вантажно+розвантажувальних

робіт, на жаль, і досі залишаються

поза увагою. Але, сподіваюся, що

ми виправимо цю ситуацію.

Внутрішні 
природні 
і штучні водойми
АКВАКУЛЬТУРА – розведення і

вирощування водних організмів

– у світі розвивається зараз стрім+

кими темпами. І водночас дуже

залежить від дотримання техно+
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На дні,
або В умілого й долото рибу ловить

”
Володимир ВОЛКОВ:

«Рибне господарство –
це неподільний
комплекс, який включає
вилов риби та її
переробку, відтворення
та охорону природних
живих ресурсів, наукове
та кадрове забезпечення»

Регулярні торги 
на рибній біржі 
почнуться в квітні
У грудні минулого року відбу�
лися перші торги на російській
спеціалізованій рибній біржі.
Перші торги пройшли на те�
риторії ВВЦ на електронному
майданчику Європейсько�Азі�
атської біржі, яка з 2001 р.
займається аукціонами з про�
дажу квот на вилов риби.
Рибна біржа розпочне постій�
ну роботу в квітні�травні 2008
р. Планується, що продаж
риби на експорт буде можли�
вий тільки через біржу. Для
цього повинна бути прийнята
постанова уряду, концепцію
якої розробить Держкомітет
по рибальству. Законодавча
база для нього є – це прийняті
в грудні поправки до ФЗ «Про
рибальство». Паралельно з
підготовкою постанови будуть
створені філіали біржі в Мур�
манську, Петропавловську�
Камчатському, Південно�Са�
халінську, Калінінграді, Вла�
дивостоці, тобто в основних
портових містах, а централь�
ний майданчик залишиться на
ВВЦ в Москві. Бюджет облад�
нання одного філіалу –
$100000.
Зараз обсяг експорту водних
біоресурсів з Росії, за оцінка�
ми експертів, становить $2,5�5
млрд на рік і увесь цей обсяг
може бути продано через бір�
жу. Внутрішня торгівля рибою
здійснюватиметься як через
біржу, так і поза нею. Пред�
ставник Держкомрибальства
Олександр Савєльєв прогно�
зує, що обіги біржі можуть ся�
гати $2,5 млрд. на рік. На біржі
планується проведення торгів
рибними ресурсами, форвар�
дними контрактами, а через
рік – ф'ючерсами і опціонами.
Гендиректор компанії «Росій�
ське море» Дмитро Дєнєжкін
очікує, що після початку робо�
ти рибної біржі на російсько�
му ринку зросте обсяг пропо�
зицій. 
З іншого боку, невеликі ком�
панії побоюються, що ство�
рення біржі вигідне тільки
крупним оптовикам, які купу�
ватимуть великі партії і збері�
гатимуть продукцію на своїх
складах, а потім продавати�
муть за вищою ціною.



логій. За висновками експертів,

через людське недбальство і зміну

екобалансу впродовж останніх 10

років різко зменшились запаси

багатьох цінних видів риб – суда+

ка, чорноморського калкана,

ляща тощо. У поточному році,

відповідно до Програми «Відтво+

рення водних живих ресурсів у

внутрішніх водоймах та Азово+

Чорноморському басейні» на за+

риблення природних водойм за+

гальнодержавного значення пе+

редбачено 4 млн. грн. Однак це

крапля в морі необхідних коштів

для забезпечення реального

ефекту від зариблення.

Останнім часом у нас помітно

зріс інтерес до культивування

найцінніших об'єктів рибництва,

насамперед, до представників

осетроподібних, насамперед,

найпродуктивнішого веслоноса,

та лососевих, у тому числі рай+

дужної форелі. Це високотехно+

логічні затратні виробництва, але

вони мають велику перспективу

через розвиток ринку. 

Другим за значенням тради+

ційним напрямом в аквакультурі

України є індустріальне рибниц+

тво: тепловодні рибні господар+

ства, які працюють на підігрітій

скидній воді електростанцій. На

цих підприємствах є змога отри+

мувати декілька урожаїв на рік,

наприклад коропа і товстолоба.

Також широко використовуються

водойми+охолоджувачі енерге+

тичних установок.

Для водойм+охолоджувачів

раціонально культивувати швид+

коростучі теплолюбні риби –

здатні раціонально використову+

вати біологічні ресурси відповід+

них біотипів. До таких належать

рослиноїдні риби – у тому числі

чорний амур, веслоніс, буфало,

тіляпія та інші.

Рибогосподарське освоєння

водосховищ – однин з найпотуж+

ніших резервів для збільшення

обсягів прісноводної риби. Для

збільшення масштабів інтродук+

ції (від лат. – введення – ред.) ре+

комендуються рослиноїдні риби

далекосхідного комплексу, на+

приклад, білий амур та білий і

строкатий товстолоби середньою

масою 100+150 г. Також особлива

увага приділяється відтворенню

аборигенних видів риб – сома,

лину, судака, щуки, ляща тощо.

Ці пріоритетні заходи з відтво+

рення водних живих ресурсів хоч

і мають державну підтримку, але

вона замала.

Рибоохорона 
і браконьєрство 
СТРАТЕГІЧНИМ підрозділом

нашої галузі я б назвав органи ри+

боохорони. Вони захищають ін+

тереси держави щодо охорони,

відтворення, використання вод+

них живих ресурсів та регулюван+

ня рибальства.

Мушу констатувати, що дер+

жавними інспекторами рибоохо+

рони щороку викривається понад

70 тисяч порушень правил ри+

бальства, вилучається понад 50

тисяч одиниць знарядь лову та

великої кількості незаконно до+

бутої риби.

За статистикою, більшість

затриманих порушників правил

рибальства. простіше кажучи, –

браконьєрів – це особи, що не

мають постійного працевлашту+

вання. 

Однак останнім часом усе за+

грозливішого розмаху набувають

організовані і добре оснащені

угрупування крадіїв, які або самі

належать до «вершків суспіль+

ства», або «кришуються» такими.

Та ми і надалі посилюватимемо

роботу рибінспекторів і водночас

зробимо її відкритою завдяки

ЗМІ. Нещодавно у програмі «На+

родний контроль» (проект жур+

налістських розслідувань) на 5

каналі чи не вперше на телеба+

ченні порушено проблему тоталь+

ного браконьєрства на водоймах

України. Держкомводгосп прагне

донести до людей очевидний

факт – Україну намагаються поз+

бавити статусу держави з реаль+

ною іхтіологічною політикою.

Журналісти у Миколаївській і

Херсонській заповідних зонах

відзняли рейди рибінспекції у

місцях незаконного промислу.

Тут порушниками є усі мешканці

прибережних сіл. А от в Оржиці

на Полтавщині у лікарні опини+

лися рибінспектори, які натрапи+

ли на браконьєрів під прикрит+

тям можновладців. 

До речі, під час Круглого сто+

лу «Бізнес і влада в рибній галузі

– партнери», який минулої п'ят+

ниці у розширеному форматі від+

бувся в Києві, бізнесмени і фахів+

ці рибної та суміжних галузей за+

пропонували цілу низку дієвих за+

ходів, які дадуть можливість  про+

тистояти браконьєрству. Зокрема,

на державному рівні визначити

перелік заборонених для продажу

товарів: сіті, драчі. електровудоч+

ки, «телевізори» тощо. Такий пі+

лотний проект вже працює в Кри+

му. Або замінити практику штра+

фу на практику вилучення. кон+

фіскації. Порушник залишається

без усього, з чим його впіймали,

– риби, човна, знаряддя, маши+

ни. Також заборонити продаж

риб, занесених до Червоної кни+

ги. Зараз Мінприроди готує третє

видання Червоної книги, і дуже

тривожна ситуація складається

навколо риби, особливе занепо+

коєння стосується осетрових. 

Основний негативний фак+

тор, який стримує рибоохоронні

заходи, – це низький рівень ма+

теріально+технічного забезпечен+

ня наших фахівців. Сьогодні ма+

ємо плавзасобів рибоохорони 380

одиниць, які на три чверті фізич+

но зношені; їх середній вік – 30

років. Невтішний стан справ і з

606 одиницями транспортних за+

собів. Це стримує повноцінний

контроль за використанням риби

та інших водних живих ресурсів. 

Бізнес відразу відповідально

поставився до охорони своїх

об'єктів. Організації та приватні

підприємці, які здійснюють про+

мислове розведення та лов риби,

мають сучасні плавзасоби. Однак

це не вирішує всіх проблем.

Нова Концепція
розвитку галузі
НОВА МОДЕЛЬ економічного

розвитку галузі складається з

трьох основних чинників.

Перший. Загалом, рибникам

приватизація на сьогодні не дала

нічого суттєвого, крім човнів та

знарядь лову. Земля залишилася у

власності місцевої влади. Вода –

у Держкомводгоспу. Гідроспору+

ди Фонд Держмайна передав ДП

«Укрриба» на баланс без коштів

на утримання, експлуатацію та

розвиток, і без будь+яких юри+

дичних прав. Вихід має бути

один: завершити приватизацію,

звичайно, на конкурсній основі.

При цьому законодавчо закріпи+

ти норму цілісних майнових ком+

плексів: земля, вода і гідротехніч+

ні споруди.

Другий. Залучення стратегіч+

ного інвестора – зі своїми кошта+

ми, новітніми технологіями виро+

щування риби. Такі інвестори і

технології є й у нас, й в азійських

країнах. І добре, що вони мають

до нашої галузі неабияку зацікав+

леність.

Третій. Перехід до концесій+

них відносини у рибній галузі.

Для цього терміново розробити

відповідний проект Закону Украї+

ни. Підприємець, який впевне+

ний у тому, що і через рік, і через

п'ять буде вести у визначеній во+

доймі рибний промисел, зробить

все, що від нього залежить, щоб

риба тут була завжди, і тільки

збільшувалася у товарних обсягах.

Щоб рибу їсти,
треба в воду лізти
КОМАНДА Держкомрибгоспу

впевнена, що реалізація накре+

слених завдань має загальнодер+

жавне значення і тому всіляко

відстоюватиме і підтримуватиме

цивілізовану співпрацю з фінан+

сово+кредитними установами і

бізнесом, які мають відповідний

досвід роботи та спроможні ви+

ступити у ролі стратегічного інве+

стора галузі. У будь+якому випад+

ку правила «гри» на сучасному

етапі мають бути абсолютно про+

зорими і однаково зрозумілими

для усіх учасників процесу. В цій

ситуації Держкомрибгосп зали+

шає за собою регуляторну функ+

цію, прискіпливий нагляд за тим,

щоб цих правил всі чітко дотри+

мувалися.

Підготувала Тетяна Шелкопляс
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Росія 
доопрацьовує 
федеральний Закон 
«Про рибальство»
За даними інвестиційно�
аналітичної групи «Норге�
фіш», у Раді Федерації
повним ходом йде робота
над введенням поправок
до Закону «Про рибаль�
ство і збереження водних
біологічних ресурсів».
По�перше, в Законі уточне�
ні визначення основних
термінів, зокрема дані точ�
ні визначення: аквакульту�
ра (рибництво), товарна
аквакультура (промислове
рибництво), прибережне
рибальство і промислові
запаси водних біоресурсів.
По�друге, поправки стос�
уються договорів на кори�
стування рибопромислови�
ми ділянками, реалізації
уловів на аукціонах, кон�
тролю над прибережним
рибальством, прилову,
оперативного регулювання
промислу анадромних ви�
дів риб, відшкодування
(компенсації) збитків, за�
подіяних водним біоресур�
сам.
По�третє, ряд серйозних
доповнень в Законі стос�
ується регулювання прибе�
режного рибальства, пов�
новажень органів влади
суб'єктів Російської Феде�
рації і деяких інших про�
блем.
На думку керівника ІАГ
«Норге�фіш» Тімура Міту�
пова, введення поправок
до Закону значно усклад�
нить практику продажу ро�
сійської риби і рибопро�
дуктів за кордон, не захо�
дячи в порти, а також тор�
гівлю квотами. У Законі
прописані основні норма�
тиви, які спрямовані на
стимулювання здавання
уловів на російський бе�
рег. Ще одним важливим
аспектом Закону є створен�
ня передумов і механізмів
реалізації риби через риб�
ну біржу.
Доопрацювання законо�
проекту продовжиться до
кінця березня.

За матеріалами Yarmarka.net



ГОЛОВНИЙ підрозділ Південно+

го науково+дослідного інституту

морського рибного господарства і

океанографії розташований у

Керчі (АР Крим), його регіональні

центри – у Бердянську та Одесі.

Головний інститут переймається в

основному проблемами Світового

океану, Чорного і Азовського мо+

рів, Бердянський – Азовського

моря і прилеглими водоймами.

Наша сфера – південно+західна

частина Чорного моря, прибереж+

ний промисел, півтора десятки

крупних водойм і лиманів соло+

них і прісноводних, ріки Дунай та

Дністер. Усі ці водні об'єкти дуже

різноманітні, тому обсяг робіт

дуже великий. 

Серед основних завдань Пів+

денНІРО – визначення оцінки за+

пасів водних живих ресурсів та

обґрунтування лімітів їх вилучен+

ня. До нашої компетенції також

належать технологічні розробки,

екологічні розробки, які  пов'язані

з оцінкою впливу на рибне госпо+

дарство і водні живі ресурси будь+

яких видів робіт, що проводяться

на водоймах. В площині наших

повноважень питання забезпечен+

ня режимів роботи спеціальних

товарних рибних господарств

(СТРГ), тобто коли водойми пере+

даються в користування підприєм+

ствам, асоціаціям  або окремим

особам. 

Продуктивність водойм зале+

жить від ставлення до неї господа+

ря, у даному разі – СТРГ. Тобто

від мети – виробляти чи виловлю+

вати те, що там лишилося; цілес+

прямованості дій, які мають бути

адекватними особливостям цієї

водойми; якості води тощо.

Наприклад, на озерах Кагул і

Картал режим СТРГ у 2004 році

склали для ТОВ «Аква». Тоді про+

дуктивність була 5 кг з гектара. За+

раз  це підприємство є вітчизня+

ним рекордсменом по продуктив+

ності серед крупних природних

водойм – 145 кг риби з гектара.

Тут налагоджено цикл інтенсив+

ного вирощування толстолоба, бі+

лого амура і коропа. Сьогодні ви+

робництво риби тут обмежується

можливістю реалізації продукції.

А так, потенціал виробництва

можна збільшити щонайменше

втричі. Для природних водойм, не

ставків, і сьогоднішній показник є

дуже високим, враховуючи що

його площа не  500+1000 гектарів,

а 10 тисяч. 

Інший приклад: сусідні  два

озера Ялпуг і Кугурлуй, які об'єд+

нані в одну озерну систему пло+

щею 23 тис.га. Це найбільший,

найглибший об'єкт, завдяки при+

родним даним має широкі можли+

вості для розвитку аквакультури.

Ще за радянських часів озера були

одними з самих продуктивних во+

дойм, лідерами з добичі раків. По+

переднє СТРГ майже нічого не

вкладало, тільки виловлювало

аборигенні види водних живих ре+

сурсів (риби і раків). Потім півто+

ра року на цих озерах не було ха+

зяїна. Влітку минулого року засну+

вали нову асоціацію «Перлина Бе+

сарабії». Сподіваємося, справи

поліпшаться, адже теперішня про+

дуктивність тут близько 21 кг/га.

Сусідня водойма Катлабух – має

продуктивність 67 кг/га, озеро

Китай –  30 кг/га, двадцятитисяч+

ний Сасик – 57 кг/га.

Тепер з приводу лімітування і

квотування вилову водних живих

ресурсів. Це дуже важливе і акту+

альне питання. Наша  норматив+

но+законодавча база дещо відірва+

на від дійсності. Ми єдина країна

у світі, де на законодавчому рівні

будь+яке використання усіх вод+

них живих ресурсів може вестися

через механізм лімітування і кво+

тування. Зверніть увагу, у Світово+

му океані існують тисячі видів

риб, тільки у Чорному морі їх по+

над 200, у підопічних наших во+

доймах – по 50+70 видів. Ліміт на

кожний вид має бути розроблений

за рік до початку промислу, бо

інакше він не може бути добутий.

Реальна обстановка на промислі

може різко мінятися, а оператив+

но скоректувати величину ліміту

украй складно із+за необхідності

узгодження в різних відомствах.

Росія також йшла таким шляхом,

але з 240 основних промислових

видів, які добувають в її аквато+

ріях, з сучасного бачення російсь+

ких вчених, реально потребують

лімітування максимум видів 20.

Ми пропонуємо відійти від

цієї схеми. Це легко вирішити че+

рез зміну нашої нормативно+пра+

вової бази на рівні положення про

рибне господарство, інструкцій і

внутрішніх документів. 

Ми вважаємо, що водні живі
ресурси мають бути рознесені на три
категорії. 

Перша – види, які мають лімі+

туватися поза сумнівом. Це най+

більш цінні і значимі види риб, які

слід обраховувати. Тут треба зай+

матися спеціалізованими зйомка+

ми і конкретно визначати їх чи+

сельність. Йдеться про осетрові,

камбальні (калкан). 

Друга – основні промислові

види, які варто відстежувати і кон+

тролювати. Але на них мають роз+

повсюджуватися не жорсткі лімі+

ти вилучення, а вираховуватися

норми загально допустимого ви+

лову – це масові види риб: кефалі,

бички, прісноводні частикові

риби та ін. Для них доцільно виз+

начати тільки прогнозні величини

допустимого вилову, які слід уточ+

нювати в ході промислу. Можли+

во регулювати промисел, встано+

влюючи оптимальну чисельність

суден, бригад, знарядь лову.

Третя категорія, на наш по+

гляд, – це види, які взагалі ми не

можемо вилучити у великій кіль+

кості при їх досить високій чи+

сельності. Наприклад, рибка ате+

рина, яка фактично є прибереж+

ною широко розповсюдженою,

обрахувати її вздовж всього узбе+

режжя та й переловити практично

неможливо. Сюди можна віднести

мотиля (личинки комарів), гама+

руса (невеличкий рачок). Є види,

яких українські рибалки добува+

ють лише у невеликій кількості в

порівнянні з іншими країнами.

Наприклад, ми і турки виловлює+

мо хамсу у Чорному морі, при

цьому ми лімітуємо вилов, а вони

– ні. Ми ловимо разів у 50 менше

за них. Виникає питання, який

сенс у нашому лімітуванні? Або у

нас лімітуєся вилов ставриди, яка

підходить до наших берегів дале+

ко не завжди. Турки у південній

частині Чорного моря ловлять її

регулярно і у великій кількості. У

2003 році неочікуване велике

скупчення цієї риби виникло

взимку біля кримських берегів. І

увесь річний ліміт був взятий за

два дні. Потім протягом чотирьох

місяців ми добивалися збільшен+

ня лімітів, доводили, що риби

надто багато. Але судна зняли з

промислу, бо усе – ліміт вичерпа+

ний. Нарешті схаменулися і до+

зволили, але риба вже пішла… 

І ще одна болюча загальна

проблема для НДІ – це переве+

дення їх на госпрозрахунок. Ми

змушені виживати самостійно.

Дуже важливою складовою нашої

діяльності є державне замовлення

у вигляді галузевої програми тем+

плану Держкомрибгоспу – тобто

оцінка запасів і обґрунтування лі+

мітів вилову риби. Це задача за+

безпечення продовольчої безпеки.

Держава має постійно вести облік

наявних водних живих ресурсів і

регулювати їх добичу. Але у остан+

ні роки це бюджетне фінансуван+

ня йде через тендер. І це серйозна

проблема: торік угоду з Держкомі+

тетом ми змогли укласти лише у

серпні замість січня – настільки

складною є тендерна процедура.

На даний момент ми не те що не

уклали договори, хоча програма

вже визначена, але ми навіть не

допущені до тендеру. Проте, це

щорічні роботи, без яких стає риб+

ний промисел, – рибалки не змо+

жуть працювати. Зрозуміло також,

що ці роботи мають тривати про+

тягом року, і не можуть починати+

ся з серпня. 

Почався рік, а фінансування

немає. Ми якось намагаємося аку+

мулювати кошти, залучені від ін+

ших проектів, бо наш центр неве+

ликий, із колишніх ста фахівців

зараз залишилося лише 25 чоло+

вік. А от у  Керчі фахівців більше,

та вони мають переводити людей у

першому півріччі на 0,1+0,2 зар+

платні ставки. Це дуже серйозна

проблема, адже плинність кадрів

шалена. Та роботи треба викону+

вати, бо для держави і галузі це

стратегічне питання. Обсяги робіт,

які перед нами стоять, неадекватні

отримуваним грошам. Треба змі+

нити систему фінансування –

прописати ці дослідження цільо+

вими грошима, своєчасно їх пере+

раховувати. Інакше ми як держа+

ва дуже багато втратимо.

Занотував Артем Житков
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ТОЧКА ЗОРУ Вивченням водних живих ресурсів Світового океану, Чорного
і Азовського морів, включаючи прилеглі водойми � лимани, гирла річок
тощо � займається система інститутів ПівденНІРО. Висловити свої
міркування щодо стану справ у прикладній науці ми попросили директора
Одеського центру ПівденНІРО Сергія Бушуєва.

Про досягнення і безглуздя 
у рибній вотчині

Програма 
розвитку рибного
господарства Криму
За дорученням Голови Верхов�
ної Ради Автономної Республі�
ки Крим, Міністерством аграр�
ної політики АР Крим розро�
бляється Програма розвитку
рибного господарства Авто�
номної Республіки Крим. Про
це повідомили в міністерстві
аграрної політики АР Крим.
Районні державні адміністра�
ції, об'єкти рибогосподарської
галузі, зацікавлені організації
повинні представити Міністер�
ству аграрної політики Авто�
номної Республіки Крим ком�
плексні плани розвитку під�
приємств рибного господар�
ства на період 2008�2012 роки
по розділах: 
– розвиток рибницьких госпо�
дарств, що базуються на вну�
трішніх водоймищах (ставках,
озерах, лиманах); 
– розвиток рибопромислових,
рибопереробних і інших під�
приємств, що використовують
сировинну базу Азово�Чорно�
морського басейну і Світового
океану.

Контрабанда 
рибопродукції
Бердянська митниця 12 березня
порушила кримінальну справу
за фактом контрабанди рибної
продукції на 164 млн. гривень у
Запорізькій області. Про це по�
відомила прес�служба Дер�
жавної митної служби. 
За її даними, увагу співробіт�
ників служби по боротьбі з
контрабандою і Бердянської
митниці привернула економіч�
на недоцільність зовнішньо�
економічної операції однієї з
іноземних фірм�контрагентів. 
Зазначена фірма продавала ук�
раїнській стороні товари за
нижчою ціною, ніж купувала
сама. 
У процесі перевірки було вста�
новлено, що документи за яки�
ми переміщався товар, містять
помилкові дані. 
Згідно отриманої інформації
від митної служби Великобри�
танії, вказана іноземна фірма є
прикриттям, так званою «спля�
чою фірмою», а за цією юри�
дичною адресою зареєстрова�
но ще близько 300 інших фірм. 

Сергій БУШУЄВ



Дочірнє підприємство ВАТ «Ма�

ріупольський металургійний

комбінат ім.Ілліча» – «Ілліч�Ри�

бак» – включає чотири колиш�

ніх рибоколгоспи, розташова�

них на побережжі Азовського

моря, які після приєднання до

комбінату імені Ілліча почали

називатися рибоцехами №1, 2,

3 і 4. Вони займаються видо�

бутком і переробкою риби,

штучним розведенням, виро�

щуванням риби, прибережним

і колонним ловом суднами в

Азовському і Чорному морях, і

на сьогодні тут зосереджений

найбільший риболовецький

флот в Україні, який налічує 15

суден. 

ЗА 2007 рік підприємство вилови+

ло 5 630 тонн морської риби. 

Втім, це не головне. ДП «Іл+

ліч+Рибак» – єдине українське

підприємство на Азовському морі,

яке займається розведенням ро+

сійського осетра. Вже тридцять

років там розводять осетрів. Інку+

баційний цех із відтворення чер+

воних порід риби розташований

на Павлопольському водосхови+

щі. На підприємстві зосереджений

генофонд російського осетра –

понад тисячу особин різних віко+

вих груп. За умовами міжурядово+

го договору між Росією і Украї+

ною, підприємство, щоб отрима+

ти квоти на вилов осетрових, зо+

бов'язане щорічно випускати в

море не менше 1 млн. голів риби. 

Розведення осетрових – спра+

ва непроста. Крім високих затрат

на вирощування (на придбання

ікри бестера і комбікормів щоріч+

но витрачається 3,5 млн. грн.),

червона риба дуже полохлива –

будь+який поштовх води вводить

рибину в стан стресу, що негатив+

но позначається на її фізіологіч+

ному стані. З цими перешкодами

на підприємстві навчилися боро+

тися. Цикл вирощування, напри+

клад, бестера займає чотири роки,

але іллічівські фахівці знайшли

спосіб прискорення зростання

риби. Розроблено спеціальні ком+

бікорми, основу яких становлять

дешеві корми, такі, як дрібна

тюлька. За рахунок введення її в

комбікорм, здешевили не тільки

виробництво, але і вартість гото+

вої продукції. Серйозно впливає

на швидкість зростання бестера і

щільність риби: чим вона менша,

тим швидше бестер набирає вагу, а

тому на підприємстві повним хо+

дом йде будівництво третьої, че+

твертої, п'ятої и шостої лінії сад+

ків і пошук альтернативних дже+

рел тепла для інкубатора, в якому

необхідно підтримувати постій+

ний температурний режим. Ос+

кільки рибі шкодять прямі соняч+

ні промені, тому на підприємстві

тепло отримують з тюкованої со+

ломи в спеціальних котельних.

«Солома – дешева сировина, і го+

ловне – вона є в кожному агро+

цеху комбінату, а це знову+таки

дає змогу здешевлювати майбут+

ній продукт», – розповідає дирек+

тор ДП «Ілліч+Рибак» Микола

Гнатушенко. 

Економити потрібно, адже до

дорогого вирощування слід ще до+

дати і затрати на реконструкцію

приміщень, які на кінець завер+

шення у 2008 році запланованих

робіт становитимуть близько 15

млн. грн. 

Тож, можна сказати, що на

підприємстві лежить не тільки іс+

торична, але й капіталоємка місія

– відтворення цінних рибних ре+

сурсів Азовського моря. Втім, де+

кого вартість, особливо ринкова,

приваблює. Кілограм червоної

риби коштує на ринку від 140 грн.

Тому для багатьох браконьєрів осе+

трові – ласий шматочок. Ще слід

врахувати, що товарного вигляду

риба набуває приблизно у віці 3+х

років, а статево зрілою особина

осетра стає у віці від 12 років і біль+

ше, особина білуги – від 22 років і

більше, а розмножується червона

риба не щорічно – інтервали між

нерестом складають 3+5 років. От і

рахуй потім збитки від однієї неза+

конно виловленої рибини.

Про проблему малих квот на

вилов риби українськими підпри+

ємствами, мабуть, чули всі. Але

перед ДП «Ілліч+Рибак» стоїть і

ще одне непросте завдання – до+

могтися від держави не тільки

збільшення квот, але й дозволу на

вилучення осетрових для відтво+

рення. Це дасть змогу значно ско+

ротити витратну частину при ро+

зведенні осетрових.

На сьогодні підприємство по+

ставляє на ринки України рибну

продукцію у вигляді товарної

риби, консерви з різних видів

риби, продукцію сільського гос+

подарства. До 2011 року мають на+

мір почати виробництво українсь+

кої чорної ікри.
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Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 12 березня 2008 р. №185

Склад Координаційної ради 
з питань аграрної політики

ТИМОШЕНКО Юлія Володимирівна – Прем'єр�міністр
України, голова Координаційної ради; 

КИРИЛЕНКО Іван Григорович – народний депутат України,
заступник голови Координаційної ради (за згодою);

МЕЛЬНИК Юрій Федорович – Міністр аграрної політики,
заступник голови Координаційної ради;

ДЕМ'ЯНЧУК Володимир Віталійович – відповідальний
секретар, керівник секретаріату Координаційної ради;

АКНЕВСЬКИЙ Юрій Петрович – голова правління ЗАТ
«Бахмутська аграрна спілка» (за згодою);

АНДРІЄВСЬКИЙ Віктор Євгенович – директор Інституту
розвитку аграрних ринків (за згодою);

АНДРЮЩЕНКО Богдан Вікторович – помічник�консультант
народного депутата України (за згодою);

БАКУМЕНКО Олександр Борисович – голова асоціації «Союз
птахівників України» (за згодою);

БЕРЕНШТЕЙН Борис Леонідович – генеральний директор
Союзу аграрних бірж України (за згодою);

БОНДАРЕНКО Василь Маркович – голова правління
Національної асоціації молочників України (за згодою);

БОРОВИК Олександр Григорович – голова Всеукраїнського
союзу сільськогосподарських підприємств (за згодою);

БОРОДІНА Олена Миколаївна – завідуюча відділом Інституту
економічного прогнозування Національної академії наук;

ВАДАТУРСЬКИЙ Олексій Опанасович – генеральний директор
ТОВ СП «Нібулон» (за згодою);

ВАЩУК Катерина Тимофіївна – народний депутат України (за
згодою);

ВОЄВОДІН Володимир Васильович – Голова Держкомзему;
ВОЛКОВ Володимир Васильович – Голова Держкомрибгоспу;
ГЕРАСИМЕНКО Анатолій Дмитрович – начальник Управління

координації здійснення аграрної політики Секретаріату Кабінету
Міністрів України;

ГЛУСЬ Степан Карлович – заступник голови Комітету
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин (за згодою);

ГНАТЮК Сергій Андрійович – генеральний директор
Української корпорації по виробництву м'яса на промисловій
основі «Тваринпром» (за згодою);

КАРАСИК Юрій Михайлович – голова наглядової ради ЗАТ
«Племзавод «Агро�регіон» (за згодою);

КАПШУК Степан Павлович – генеральний директор асоціації
«Укроліяпром» (за згодою);

КЛИМЕНКО Володимир Георгійович – президент Української
зернової асоціації (за згодою);

КОЗАЧЕНКО Леонід Петрович – президент Української
аграрної конфедерації (за згодою);

КОСЮК Юрій Анатолійович – голова правління ВАТ
«Миронівський хлібопродукт»(за згодою);

КРОПИВКО Михайло Федорович – в іце�президент
Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб
України (за згодою);

ЛАЗАР Віктор Леонідович – депутат Чернігівської обласної
ради (за згодою);

МЕЛЬНИЧУК Дмитро Олексійович – ректор Національного
аграрного університету;

МЯРКОВСЬКИЙ Анатолій Іванович – заступник Міністра
фінансів;

ПЕТРИК Микола Олександрович – директор підприємства з
іноземними інвестиціями «Серна» (за згодою);

ПЕТРИЩЕ В'ячеслав Іванович – член наглядової ради групи
компаній «Ойлсідс�Україна» (за згодою);

ПОЖИВАНОВ Михайло Олександрович – Голова
Держкомрезерву;

ПРИСЯЖНЮК Микола Володимирович – голова Комітету
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин (за згодою);

РИЖУК Сергій Миколайович – заступник голови Комітету
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин (за згодою);

РОМАНЮК Сергій Андрійович – перший заступник Міністра
економіки;

САБЛУК Петро Трохимович – директор ННЦ «Інститут аграрної
економіки» Української академії аграрних наук (за згодою);

САЧЕНКО Володимир Ілліч – директор Державного
департаменту тракторного і  с ільськогосподарського
машинобудування Мінпромполітики;

СІГАЛ Євген Якович – перший заступник голови Комітету
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин (за згодою);

СТАШУК Василь Андрійович – Голова Держводгоспу;
СЛАБОВСЬКИЙ Володимир Леонардович – президент

Всеукраїнської асоціації пекарів України (за згодою);
ТЕРЕЩУК Сергій Миколайович – заступник голови Комітету

Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин (за згодою);

ТКАЧ Роман Володимирович – народний депутат України (за
згодою);

ТОМИЧ Іван Федорович – президент Асоціації фермерів та
приватних землевласників України (за згодою);

ХОРІШКО Володимир Дмитрович – директор корпорації
«Агро�Союз» (за згодою);

ЧЕПУР Володимир Кузьмович – голова Центрального
комітету профспілки працівників АПК (за згодою);

ШАМОТІЙ Валерій Миколайович – президент корпорації
«Логос» (за згодою);

ЯРОШОВЕЦЬ Василь Степанович – президент Національної
асоціації агроторгових домів (за згодою);

ЯРЧУК Микола Миколайович – голова правління Національної
асоціації цукровиків «Укрцукор» (за згодою).

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №185 від
12 березня 2008 року, підписаної Прем'єр�міністром України Юлією Тимошенко,
затверджено новий склад Координаційної ради з питань аграрної політики України.

Координаційна рада в новому складі

Дороге задоволення
або Російський осетер з українською пропискою

Довідково: Як планувалося на урядовому рівні, на період до 2010
року основним напрямком рибогосподарських підприємств України
мало стати підвищення біопродуктивності Азово�Чорноморського
басейну. Збільшення обсягів одержання продукції аквакультури пе�
редбачалося, зокрема, шляхом реалізації цільової галузевої програ�
ми «Осетер». Відповідно до цієї програми, держава запланувала з
повним освоєнням проектної потужності нарахувати 52 мільйони ек�
земплярів молодняку осетрових, у тому числі для випуску в Азов�
ське море – 23,7 мільйона.



Для продажу земельних діля�

нок державної та комуналь�

ної власності або права на їх

оренду, крім земельних діля�

нок, на яких розташовані

об'єкти, які підлягають прива�

тизації, Уряд визначив проце�

дуру підготовки, організації

та проведення земельних

аукціонів. 

ЗГІДНО з постановою КМУ від

22 лютого ц.р. №90 «Деякі питан+

ня проведення земельних аукціо+

нів», виконавець (юридична осо+

ба, яка має ліцензію на проведен+

ня земельних торгів та уклала з

організатором аукціону договір

на проведення продажу об'єкта

торгів на аукціоні) протягом п'яти

днів після надходження докумен+

тації щодо сформованих лотів та

підписання договору з організа+

тором публікує в офіційних дру+

кованих ЗМІ загальнодержавної

та місцевої сфери розповсюджен+

ня оголошення із зазначенням

дати проведення аукціону та ло+

тів, які виставляються на ньому.

Зазначена інформація разом з

проектом договору на купівлю+

продаж лота розміщується також

на веб+сайті центрального органу

виконавчої влади з питань зе+

мельних ресурсів.

Для участі в аукціоні учасник

подає виконавцю:

– заяву про участь в аукціоні;

– копію установчих доку+

ментів (для юридичних осіб) та

копію паспорта (для фізичних

осіб);

– документи, які підтверджу+

ють сплату реєстраційного та га+

рантійного внесків.

Представник юридичної осо+

би подає також відповідне дору+

чення та копію паспорта.

Протягом 30 днів після прове+

дення аукціону замовник публікує

в ЗМІ, в яких було розміщено ого+

лошення про його проведення, по+

відомлення про результати торгів

за кожним лотом із зазначенням:

– місця розташування та роз+

міру земельної ділянки;

– ціни, за якою продано зе+

мельну ділянку (право на  ї ї

оренду);

– цільового призначення зе+

мельної ділянки;

– інвестиційних та інших зо+

бов'язань покупця, якщо такі

були передбачені умовами аук+

ціону.

Виконавець протягом 30 днів

після проведення аукціону публі+

кує в засобах масової інформації

повідомлення про результати

його проведення.

НА ВИКОНАННЯ цих та інших

робіт за програмами проведення

земельної реформи та збережен+

ня, відтворення земельних ресур+

сів в Державному бюджеті на 2008

рік передбачено понад 79 млн.

гривень. Порядок використання

цих коштів затверджено постано+

вою Кабінету Міністрів України

від 5 березня ц.р. № 151.

Відповідно до законодавства,

в Україні має бути запроваджена

комунальна власність на землі

населених пунктів як інститут га+

рантування прав територіальних

громад. Для цього із земель дер+

жавної власності треба виділити

частки, необхідні для формуван+

ня повноцінного життєвого сере+

довища громад населених пунк+

тів. Відтак з'явиться ефективний

ринок нерухомості. Адже земля

як найцінніший ресурс може да+

вати до 50% доходів бюджету.

Всього в населених пунктах Укра+

їни підлягає розмежуванню по+

над 30 млн. га.

Понад 1,3 млн. гривень бюд+

жетних коштів призначено на

розробку проектів землеустрою з

організації та встановлення меж

територій. Зокрема, це експери+

ментальні проекти землеустрою

на території 10 господарств різ+

них форм власності, що здійсню+

ються для створення системи ста+

лого землекористування. Це

дасть можливість отримати суча+

сні планово+картографічні мате+

ріали території  господарств,

сприятиме раціональному вико+

ристанню та охороні земель,

збільшенню обсягів виробництва

продукції.

Триватимуть роботи щодо

встановлення меж населених

пунктів, що має поліпшити упра+

вління землями в їх межах. Адже

майже із 30 тисяч населених

пунктів на території України межі

встановлено у 11 тисячах (36%).

Майже на 15 млн. гривень бу+

дуть проведені роботи з оновлен+

ня планово+картографічних мате+

ріалів на площі 499,6 тис. гекта+

рів. Точність цих даних сприяти+

ме оперативному вирішенню на+

гальних питань у сфері земельних

відносин. 

Важливим буде подальше

створення державного земельно+

го кадастру, на що у цьому році

спрямовується 21,5 млн. гривень.

Кадастр встановлює процедуру

визнання факту виникнення або

припинення права власності та

права користування земельними

ділянками. У ньому міститься су+

купність відомостей та докумен+

тів про місце розташування та

правовий режим ділянок, їх оцін+

ку, класифікацію земель, кількіс+

ну та якісну характеристику, роз+

поділ серед власників землі та зе+

млекористувачів.

Це необхідна інформація для

органів державної влади та місце+

вого самоврядування, підпри+

ємств, організацій та громадян

щодо регулювання земельних від+

носин, визначення розміру плати

за землю та цінності земель, кон+

тролю за їх використанням і охо+

роною.

Цьогоріч має бути виконано

комплекс робіт з інвентаризації

земель на площі 72,3 тис. га, для

чого виділяється 7 млн. грн. Як

свідчить практика, там, де прове+

дена інвентаризація, доходи до

бюджетів зростають майже вдвічі.

Також на площі 432,1 тис. га

проводитиметься нормативна

грошова оцінка земель. На вико+

нання цих робіт призначено

7 млн. грн. Нормативна грошова

оцінка земельних ділянок дає мо+

жливість визначати розмір зе+

мельного податку, державного

мита при міні, спадкуванні та да+

руванні  земельних ділянок,

орендної плати за землі держав+

ної та комунальної власності.

При виконанні цих робіт зростає

динаміка надходжень від плати за

землю по Україні.

Бюджетні кошти будуть також

використані на виготовлення

бланків на право власності та на

право постійного користування

земельною ділянкою, на поліп+

шення малопродуктивних угідь,

розробку проектної документації

на будівництво протиерозійних

гідротехнічних споруд та інші по+

треби.

За матеріалами Урядового порталу
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ В Україні понад 30 млн. га 
підлягає розмежуванню
ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ Цього року має бути завершено складання пілотних проектів розмежування в
населених пунктах земель державної та комунальної власності на площі 4,5 тис. га. 

Кадастр 
та інвентаризація – 
на першому місці
Уряд узявся за використання у
2008 році коштів, передбаче�
них у державному бюджеті
для здійснення заходів з про�
ведення земельної реформи,
збереження, відтворення та
забезпечення раціонального
використання земельних ре�
сурсів. 
Так, одним із пріоритетних на�
прямів земельної реформи, на
які будуть виділятися бюджет�
ні кошти цьогоріч, відповід�
ною постановою №151 від
5 березня ц.р. визначено ве�
дення державного земельного
кадастру та проведення інвен�
таризації земель. 

Ліси в користуванні
аграріїв: гроші 
на охорону будуть
Кабмін затвердив Порядок
використання у 2008 році
коштів, передбачених у дер�
жавному бюджеті для здій�
снення заходів з охорони, за�
хисту і раціонального викори�
стання лісів, наданих у постій�
не користування агропроми�
словим підприємствам. Так,
постановою від 27 лютого ц.р.
№91 визначено, що Мінагро�
політики за погодженням з
Мінфіном здійснює розподіл
бюджетних коштів між голов�
ними управліннями АПР обл�
держадміністрацій та агро�
промисловими підприємства�
ми, які належать до сфери
управління Міністерства для:
виконання заходів у лісах
державної власності пропор�
ційно до їх площі станом на
1 січня 2008 року; оплати ро�
біт, пов'язаних з виготовлен�
ням державних актів на право
постійного користування зе�
мельними ділянками лісового
фонду пропорційно до обсягів
оплати робіт, визначених у за�
явках агропромислових під�
приємств та головних упра�
влінь.

Імпорт 
зі старими 
акцизками – 
до 1 липня
Кабінет Міністрів України за�
провадив марки акцизного
збору нового зразка для алко�
гольних напоїв. Що ж до ста�
рих, то алкогольні напої з
такими марками перебувати�
муть в обігу до повної реаліза�
ції в межах строку придатності
для споживання. Імпортування
ж (ввезення, пересилання) ал�
когольних напоїв з марками
попереднього зразка, згідно з
постановою від 12 березня ц.р.
№179, дозволяється в разі
якщо такі марки було придба�
но до 1 липня 2008 року в
установленому законодав�
ством порядку.

Процедуру 
для земельних 
аукціонів визначено

Із майже 30 тисяч
населених пунктів
України земельні межі
встановлено у 11
тисячах (36%)
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Один на дві посади
Кабінет Міністрів України вніс
зміни до Положення про Дер�
жавний департамент трактор�
ного і сільськогосподарського
машинобудування. 
У відповідній урядовій поста�
нові від 5 березня ц.р. №164
зазначається, що 
Держсільгоспмаш очолює за�
ступник міністра промислової
політики – директор Держав�
ного департаменту тракторного
і сільськогосподарського ма�
шинобудування. 
(На сьогодні ці посади в Мін�
промполітики обіймає Володи�
мир Саченко – прим.ред.)

Знову 
маркуватимуть 
продукцію з ГМО?
Окружний адміністративний
суд міста Києва визнав нечин�
ним п.1 постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 21 листопа�
да 2007 року №1330 «Питання
маркування сільськогосподар�
ських товарів, вироблених із
застосуванням генетично мо�
дифікованих організмів». Про
це йдеться у постанові суду від
11 лютого ц.р. №1/1. 
Нагадаємо, що в пункті 1 йшло�
ся про скасування постанови
КМУ від 1 серпня 2007 року
№985 «Питання обігу харчових
продуктів, які містять генетично
модифіковані організми та/або
мікроорганізми». Цей доку�
мент, у свою чергу, встановлю�
вав, що ввезення та реалізація
харчових продуктів, які містять
генетично модифіковані орга�
нізми та/або мікроорганізми в
кількості більш як 0,9%, здій�
снюється за наявності відповід�
ного маркування із зазначен�
ням якісного складу таких про�
дуктів, а також забороняється
ввезення, виробництво та реа�
лізація харчових продуктів,
призначених для дитячого хар�
чування, які містять генетично
модифіковані організми та/або
мікроорганізми.

Непридатні 
пестициди – 
на облік
Міністерство охорони навко�
лишнього природного середо�
вища України прийняло рі�
шення про проведення у 2008
році інвентаризації непридат�
них пестицидів та запрова�
дження регулярного обміну ін�
формацією щодо їх обліку.
Відповідний наказ за №111 від
4 березня ц.р. підписав міністр
Георгій Філіпчук.
Згідно з цим наказом, уся від�
повідна робота має бути завер�
шена до 1 жовтня цього року.
Таким чином Мінприроди
практично створює відомчу си�
стему обліку дуже небезпечних
хімічних відходів, стан збері�
гання яких не відповідає їх по�
тенційній небезпеці.

Євгенія Руженцева

ОДНІЄЮ з причин проведення

саміту, зі слів пані Данн, стала не

досить висока активність контак+

тів, які канадці напрацювали в

Україні раніше. Ідея викликала

величезне розуміння, з обох сто+

рін долучилося чимало спонсо+

рів, партнерів. І серед них – кор+

порація «Агро+Союз», котра, зо+

крема, надала приміщення свого

бізнес+центру, що в с.Майському

на Дніпропетровщині. Організа+

тори з Канади, як діти, раділи ус+

піху, адже ще до Різдва ледве роз+

раховували на півтори сотні уча+

сників, натомість за три дні їх за+

реєструвалося аж 321. Лише тих,

хто зацікавився секціями, прис+

вяченими сільському господар+

ству, виявилося майже півсотні. 

Утім, метою форуму було не

лише спілкування, стимулювання

та взагалі гарне проведення часу,

а й досягнення конкретних ре+

зультатів. Йдеться і про підписан+

ня Меморандуму про взаєморозу+

міння між Канадсько+українсь+

кою торговою палатою та Дніпро+

петровською торгово+промисло+

вою палатою, і про угоду з пере+

дачі технологій в рослинництві та

скотарстві, переважно в галузі ге+

нетики (як відомо, Канада, яка

також є сільськогосподарською

країною, дуже славиться цінною

яловичиною та свининою). Крім

того, після кількарічних зусиль

нарешті вдалося домогтися запро+

вадження посади Комісара з тор+

гівлі між Україною та Канадою. 

І це лише дещиця з результатів

роботи триденного саміту. Як по+

відомив посол України в Канаді

Ігор Осташ, найближчим часом

готується візит Президента Вікто+

ра Ющенка до країни кленового

листа, далі планується проведен+

ня там+таки конференції «Україна

в СОТ: нові можливості для укра+

їнсько+канадської співпраці». І та+

ких заходів дедалі більшатиме,

адже інтерес до нашої держави там

має своє історичне підґрунтя: все+

таки 1 млн. 200 тис. українців в

Канаді – це вже привід…

Українській 
с/г продукції 
бракує бренду
ЧИ НЕ найбільше зарубіжних

учасників саміту вразило надзви+

чайно неефективне, на їхню дум+

ку, використання енергетики в

Україні. Нашу економіку вони

взагалі назвали найбільш енерго+

затратною у світі, пообіцявши до+

помогти втілити на наших тере+

нах свої напрацювання. 

Підсумки дводенної роботи на

Дніпропетровщині учасники під+

били уже в Києві, в приміщенні

Дипломатичної академії. Так, мо+

дератор засідання в галузі сільсь+

кого господарства керівник відді+

лу технічної допомоги Посольства

Канади в Україні Доріс Вонг озву+

чила пропозицію створення цен+

тру вдосконалення та навчання,

найкращим місцем для чого вва+

жає вже згадувану тут корпорацію

«Агро+Союз». Найбільше зацікав+

лення в учасників аграрної секції

викликали питання комерціаліза+

ції українських технологій, стиму+

ляції росту рослин, генетики в

скотарстві та, звичайно, поліп+

шення якості продукції та підви+

щення експорту за умов вступу

України до СОТ (тут українцям

обіцяє допомогти, зокрема, Ка+

надське агентство із сертифікації

продуктів). Цікавляться наші спів+

вітчизники+аграрії і створенням

успішного бренду для просування

своєї продукції на різні ринки. 

Крім того, учасники секції

«сільське господарство» обговори+

ли можливості сільського госпо+

дарства і тваринництва Канади,

стратегію кормовиробництва, дос+

від розведення м'ясних овець ка+

надської селекції та м'ясної та мо+

лочної худоби канадської генети+

ки. Дискусію спричинили, як уже

мовилося, питання рослинних ре+

гуляторів росту нового покоління,

проблеми аерації зерна та насіння

в силосних сушарках, а також мо+

жливості впровадження досвіду

Канади в зерновій галузі України. 

Зайвих служб 
для «проїдання»
коштів не буде
НУ, А НА найближчі 5 років ми

працюватимемо з канадцями (чи

то пак, вони з нами?) за програ+

мою CIDA. Серед нових векторів

співпраці в аграрному секторі, зо+

крема, заплановано розвиток

сільського господарства (молочне

скотарство, вирощування фрук+

тів, овочів) та приватного секто+

ра:  супровід від рівня виробника,

оптового торговця аж до імпорту.

При здійсненні програми викори+

стовуватимуться галузевий та гео+

графічний підходи. Більше того,

діяльність матиме тристоронній

характер: окрім українських та ка+

надських партнерів, залучати+

муться також представники 7 кра+

їн+сусідів – членів Європейського

Союзу (Чехія, Польща, Румунія та

ін.), які вже мають досвід вступу

до ЄС, необхідний наразі нашій

державі. Причому використовува+

тимуться не лише знання євро+

пейців, а й їхні кошти… 

Що ж до роботи безпосе+

редньо на українських теренах, то

тут, запевнила Абайна Данн,

працюватимуть з уже наявними

провайдерами послуг: «У вас є

прекрасні міністерства, департа+

менти, аналітичні центри, тож ми

не будемо створювати нових», –

зазначила пані посол. Хіба що ви+

ділять відповідальних осіб, котрі

координуватимуть різні напрями

співпраці, зокрема за сільське

господарство відповідатиме Во�

лодимир Синюк.

Зрештою, і наша держава на+

магається дбати про підтримку

вітчизняного сільгоспвиробника

– спробувала переконати зару+

біжних гостей заступник міністра

аграрної політики України Ва�

лентина Завалевська, навівши

деякі цифри. Так, цьогоріч на під+

тримку сільського господарства, з

її слів, буде виділено більш ніж 13

млрд. гривень, що майже вчетве+

ро більше, ніж торік. Вона також

повідомила про підписання ще

одного перспективного докумен+

та – Меморандуму про взаєморо+

зуміння між Кабінетом Міністрів

України та Урядом Канади. 

За умови вступу до Світової

організації торгівлі та приєднан+

ня до зони вільної торгівлі, Укра+

їна зацікавлена в наданні техніч+

ної допомоги від канадської сто+

рони з низки питань, зауважила

пані Завалевська. Йдеться, зокре+

ма, і про організацію оптових

плодоовочевих ринків та аукціо+

нів з продажу риби, птиці тощо

(саме канадські сільськогоспо+

дарські аукціони вважаються чи

не найкращими), і про форму+

вання ринкової інфраструктури в

сільській місцевості, і про норма+

тивно+правове підґрунтя функ+

ціонування землі, і про альтерна+

тивні види джерел енергії, дорад+

ництво, безпеку харчування, кон+

троль якості продукції, модерні+

зацію та будівництво лаборато+

рій, сертифікацію, запроваджен+

ня нових технологій у вирощу+

вання сільгоспкультур та вироб+

ництві свинини і яловичини… 

Та не тільки технічної, органі+

заційної допомоги потребують

наші аграрії, а й доступу до рин+

ків збуту. Адже на сьогодні, зі слів

заступника міністра, ми імпор+

туємо на 22 млрд. дол. США, а

експортуємо лише на півтора…

Що ж до інвестування в укра+

їнський агропромисловий сектор,

то нині Мінагрополітики спільно

з регіонами напрацювало перелік

інвестиційних проектів, який бу+

де надано для ознайомлення усім

зацікавленим. А наразі Міністер+

ство працює над створенням

Міжнародного центру для нав+

чання та стажування наших

сільськогосподарських товарови+

робників. 

Канадсько�український бізнес�саміт:

3 2 1… Пуск!
СПІВРОБІТНИЦТВО «Ми сидимо на золотій шахті» – так оптимістично оцінює посол Канади в Україні
Абайна Данн перспективи співпраці обох країн, що їх відкриває перший Канадсько�український бізнес�
саміт «Вивчення нових можливостей у торгівлі, технологічній та інвестиційній сферах». Три дні
бізнесмени, науковці, державні службовці двох держав обмінювалися досвідом та досліджували цікаві
проекти для інвестування, а також нові сфери для кооперації обопільних зусиль.

Абайна ДАНН

Перша частина саміту два дні тривала в корпорації «Агро�Союз»
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

ЗАГАЛЬНЕ виробництво продук+

ції сільського господарства в усіх

категоріях господарств за січень+

лютий ц.р. зросло на 0,7%, у т.ч. у

сільськогосподарських підприєм+

ствах – на 8,8%, а в господарствах

населення – скоротилося на 4,7%.  

Зростання загального вироб+

ництва м'яса відбулося за рахунок

збільшення обсягу реалізації худо+

би та птиці на забій в аграрних

підприємствах (на 23%). У струк+

турі реалізації тварин на забій

сільгосппідприємствами частка

птиці становила 59% (у січні+лю+

тому  2007р. – 54%), великої рога+

тої худоби – 17% (25%), свиней –

23% (21%). 

У сільгосппідприємствах за+

гальний обсяг вирощування худо+

би та птиці перевищив минулоріч+

ний рівень на 13,9%, у т.ч. свиней

– на 3,4%, птиці – на 25,6%, а ви+

рощування ВРХ зменшилося на

8,7%. Середньодобові прирости

великої рогатої худоби на відгодів+

лі зросли на 9,3%, свиней – на

16,2%. Проте, продовжує зберіга+

тися негативна тенденція переви+

щення обсягів реалізації худоби та

птиці на забій над обсягами виро+

щування. У січні+лютому ц.р. від+

ношення обсягу вирощування до

реалізації тварин на забій станови+

ло 96,4% (торік  – 104,6%).

На початок березня ц.р. насе+

ленням утримувалось 66% загаль+

ної чисельності ВРХ (на 1 березня

2007р. – 64%), у т.ч. корів – 78%

(77%); свиней – 60% (59%), овець і

кіз – 81% (на  минулорічному рів+

ні), птиці – 50% (торік – 53%).

Станом на 1 березня ц.р. в аг+

рарних підприємствах (крім ма+

лих), що займалися тваринниц+

твом, наявність кормів усіх видів

складала 1,9 млн.т к.од., що на

21% менше, ніж на відповідну

дату 2007р., у т.ч. концентрованих

– 0,8 млн.т к.од. (на 6% менше). У

розрахунку на одну умовну голову

великої худоби припадало по

5,0 ц к.од. кормів усіх видів, у т.ч.

концентрованих – по 2,1 ц к.од.

(торік – відповідно 5,8 ц та 2,0 ц

к.од.).

Реалізація сільськогосподарсь+

кої продукції. Загальний обсяг ре+

алізованої аграрними підприєм+

ствами власно виробленої продук+

ції за січень+лютий ц.р. порівняно

з відповідним періодом 2007р.

збільшився на 5%, у т.ч. продукції

тваринництва – на 17%, продукції

рослинництва +зменшився на 9%.  

Середні ціни продажу аграрної

продукції сільськогосподарськими

підприємствами за напрямами ре+

алізації за січень+лютий 2008р.

проти відповідного періоду 2007р.

зросли на 61%, у т.ч. на продукцію

рослинництва   на 92%, продукцію

тваринництва – на 46%. У лютому

2008р. порівняно з січнем 2008р.

середні ціни реалізації зросли на

9%, у т.ч. продукції рослинництва

– на 11%, тваринництва – на 7%.

Наявність зерна. Станом на 1

березня 2008р. в сільськогосподар+

ських підприємствах (крім малих)

та підприємствах, що здійснюють

зберігання, переробку зернових

культур, було в наявності 12,0

млн.т зерна (на 21% більше проти

1 березня 2007р.), у т.ч. 5,5 млн.т

пшениці (на 22% більше). Безпо+

середньо в аграрних підприєм+

ствах було в наявності 4,3 млн.т

зерна (на 26% більше), у т.ч. 1,5

млн.т пшениці (на 43% більше).

Зернозберігаючі та зернопереробні

підприємства мали в наявності 7,7

млн.т зерна (на 18%  більше), у т.ч.

зернозберігаючі – 5,3 млн.т (на

19%  більше).

Середня закупівельна ціна зер+

нових культур, яку пропонували

зберігаючі та переробні підприєм+

ства, у січні+лютому ц.р. становила

1147 грн. за т (у січні+лютому

2007р. – 685 грн. за т), з них на

пшеницю – 1137 грн. (680 грн. за

т), жито – 1095 грн. (780 грн. за т),

ячмінь – 1369 грн.  (627 грн. за т). 

За матеріалами Держкомстату України

Експрес�випуск від 17 березня 2008 р.

Продукція
Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %
2008 р. у % 2007 р. 2008 р. у % до 2007р. 2008 р. у % до 2007р. 2007 р. 2008 р.

М'ясо1, тис.т 490,3 106,9 218,0 123,3 272,3 96,6 61,5 55,5
Молоко, тис.т 1203,8 97,5 277,9 98,4 925,9 97,2 77,1 76,9
Яйця, млн.шт. 1969,0 100,7 1306,2 100,5 662,8 100,9 33,6 33,7

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

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва.

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

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

Продукція

Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації Довідково: у лютому 2008 р: 

тис.т
у % 

до січня�лютого
2007р.

грн. за т
(тис.шт.)

у % до січня�
лютого  
2007 р.

грн. за т
(тис.шт.)

у % 
до січня 
2008 р.

Зернові культури 980,2 114,6 1062,1 165,3 1095,3 108,5
з них пшениця 480,8 139,3 1021,6 163,7 1046,5 106,7
з них жито 9,6 102,7 979,6 148,1 998,0 103,8
з них ячмінь 90,6 67,1 1210,0 192,4 1246,3 108,9
Насіння соняшнику 151,7 46,1 3429,1 337,5 3566,8 110,4
Худоба та птиця (у живій вазі) 218,0 124,9 7672,2 136,1 8086,4 111,8
в т.ч. велика рогата худоба 40,7 87,0 8329,6 170,4 8843,7 114,0
в т.ч. свині 49,9 141,8 9168,3 139,8 9566,2 109,7
в т.ч. птиця 126,4 137,8 6894,2 121,3 7237,4 110,5
Молоко та молочні продукти 234,6 105,3 2234,2 152,3 2249,6 101,4
Яйця, млн.шт. 1087,0 101,5 405,2 186,2 392,4 94,1

Сільське господарство 
України на 1 березня 2008 р.
СТАТИСТИКА Держкомстат обрахував та оприлюднив дані щодо обсягів виробництва і реалізації
сільськогосподарської продукції в Україні січні�лютому поточного року.

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення

на 1 бе�
резня

2008 р.

до 1 березня 
2007 р.

на 1 бе�
резня

2008 р.

до 1 березня 
2007 р.

на 1 бе�
резня

2008 р.

до 1 березня 
2007 р.

+/– у % +/– у % +/– у %
Велика рогата худоба 5718,6 –673,3 89,5 1923,1 –365,9 84,0 3795,5 –307,4 92,5

у т.ч. корови 3086,8 –246,7 92,6 669,6 –83,1 89,0 2417,2 –163,6 93,7
Свині 6702,4 –1445,2 82,3 2712,5 –624,7 81,3 3989,9 –820,5 82,9
Вівці та кози 1835,9 69,1 103,9 348,1 8,1 102,4 1487,8 61,0 104,3
Птиця 156839 1237 99,2 78261 3199 104,3 78578 –4436 94,7

10 гривень – 
на обслуговування
селянина
Майже 41 млн. грн. спрямовано
Держбюджетом на 2008 рік на
реформування та розвиток ко�
мунального господарства у
сільській місцевості. Механізм
використання цих коштів за�
тверджено постановою КМУ від
12 березня ц.р. №172.
У сільській місцевості проживає
третина населення України, з
яких 4 млн. осіб зайнято в агро�
виробництві. Цей сектор еконо�
міки забезпечує продовольчу
безпеку країни, формує 17% ВВП
та майже 60% фонду споживан�
ня населення. Тому надто ва�
жливим є розвиток сільських на�
селених пунктів та забезпечення
їх сучасними об'єктами соціаль�
ної інфраструктури. Заходи
щодо цього, зокрема, здійсню�
ються на виконання Державної
цільової програми розвитку ук�
раїнського села на період до
2015 року (постанова уряду від
19 вересня 2007 року №1158).
Так, передбачено упорядження
сільських садиб з урахуванням
нових стандартів забудови, по�
ліпшення забезпечення їх засо�
бами зв'язку, електро�, газо�,
тепло� та централізованого во�
допостачання і водовідведення.
Виділені відповідно до цієї по�
станови бюджетні кошти з урах�
уванням й фінансування з міс�
цевих бюджетів дадуть змогу
об’єднанню «Укрсількомунгосп»
разом із облсількомунгоспами
привести в робочий стан не�
працюючі мережі та споруди
водо�, теплопостачання, водо�
відведення. Це важливо для не�
допущення аварійних та епіде�
мічних ситуацій, пов'язаних з
низькою якістю питної води.
Буде замінено застаріле облад�
нання, котли, насоси на більш
ефективні – з меншим обсягом
енергоспоживання і матеріало�
місткості. Місцеві локальні та
автоматизовані котельні замі�
нять малоефективні теплові ме�
режі великої протяжності, що
мають значні втрати тепла. 
Додатково буде створено 20 пі�
дрозділів з ремонту, технічного
обслуговування та експлуатації
мереж інженерної інфраструк�
тури. Обсяг житлово�комуналь�
них послуг у розрахунку на од�
ного сільського жителя збіль�
шиться на 40% і досягне 10 грн.
проти 6 грн. в 2007 році. На 6,5
млн. грн. буде проведено сані�
тарну очистку сільських терито�
рій. Проти минулого року
сільському населенню буде по�
дано більше на 2 тис.м3. води, а
тепла на 30 млн. гривень проти
21 млн. грн.
Зменшення собівартості кому�
нальних послуг за рахунок
впровадження енергозберігаю�
чих технологій сприятиме поліп�
шенню соціальних умов на селі.

За матеріалами Урядового порталу
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Вінницька товарна універсальна біржа

*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 340,00 1772,55 351,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 544,00 1978,97 391,88
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)

*Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769�98 2007 DAF 300,00 2146,25 425,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 3877,30 1413,71 279,94
*Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2007 DDU 82,00 10223,17 2024,39
Рівненська міжрегіональна універсальна товарно�майнова біржа «Прайс»

Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 EXW 104,40 1312,71 259,94 1093,92 216,62
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)

*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2007 CPT 1808,00 1499,85 297,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2007 CPT 29,00 5555,00 1100,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 8160,62 1420,83 281,35
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 FOB 5000,00 1414,00 280,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)

*Насіння гібриду кукурудзи 2007 DAF 520,00 7034,30 1392,93

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

* 1 тонна (метрична) МТ = 36,743 бушеля За даними WebAgro.net

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 14 по 20 березня 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах 14 по 20 березня 2008 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 EXW 104,40 1280,00 1312,71 1320,00 259,94

Експортнi контракти*: СПОТ

Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 12037,30 1388,75 1415,05 1439,25 280,21
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 FOB 5000,00 1414,00 1414,00 1414,00 280,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2007 CPT 29,00 5555,00 5555,00 5555,00 1100,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2007 DDU 82,00 8585,00 10223,17 12120,00 2024,39
Насіння гібриду кукурудзи 2007 DAF 520,00 7034,30 7034,30 7034,30 1392,93
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 340,00 1742,25 1772,55 1893,75 351,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 544,00 1969,50 1978,97 2045,25 391,88

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

25 березня 2008 року о 10:00 у примі+

щенні великого конференц+залу Націо+

нальної академії наук України відбудеться

круглий стіл з питань розвитку біржо�

вого ринку України. 

Організаторами заходу виступають

Союз аграрних бірж України та Українська

аграрна конфедерація. До участі запроше+

ні: біржі+члени САБУ, громадські органі+

зації, які входять до УАК, – Українська

зернова асоціація, Всеукраїнський союз

сільськогосподарських підприємців, Асо+

ціація фермерів та приватних землевлас+

ників, НАЦУ «Укруцукор», «Укролія+

пром», а також представники державних

установ і організацій: Мінагрополітики,

Мінекономіки, секретаріатів Кабінету Мі+

ністрів і Президента України, народні де+

путати України, представники міжнарод+

них організацій, зокрема Світового банку.  

Адреса, за якою відбудеться круглий

стіл: м.Київ, вул.Володимирська, 55. 

АНОНС: «КРУГЛИЙ СТІЛ»

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

Довідково: Базиснi умови поставки

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 14 березня 2008 р.

Біржа 
(зернові) 

Березень'08 Травень '08 Червень '08 Вересень '08 Грудень '08

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (SRW) 426,22 11,60 0,68 11,92 0,87 11,62 0,94 11,85 1,07 11,85 1,00

KCBT Канзас Сіті
(HRW) 447,16 12,17 0,72 12,60 0,91 12,22 0,92 12,10 0,83 12,09 0,69

MGE Міннеаполіс
(HRS) 635,65 17,30 1,30 14,50 1,30 13,10 1,36 12,10 0,88 12,09 0,80

CBOT Чикаго
(Кукурудза) 214,75 5,46 0,12 5,59 0,12 5,71 0,12 5,73 0,14 5,75 0,16



Ігор Шаповалов

РОЗПОРЯДНИКОМ заходу вже

вп'яте виступає компанія «Україна+

Сервіс». Організували захід Міні+

стерство аграрної політики Украї+

ни, Асоціація українських виробни+

ків «Морозиво і заморожені про+

дукти», Спілка молочних підпри+

ємств України. Як і в попередні

роки, виставка проходила за під+

тримки Ради з питань виставкової

діяльності при Президенті України,

ВГО «Українська аграрна конфе+

ренція», Торгово+промислової па+

лати України, Виставкової Федера+

ції України, Міжнародної Академії

холоду, Української асоціації якості.

За останні роки на Україні на+

бирає обертів розвиток внутріш+

нього та зовнішнього ринків това+

рів та послуг вітчизняних виробни+

ків морозива, заморожених про+

дуктів, молочної та м'ясної інду+

стрії. Із збільшенням випуску това+

рів вітчизняного виробництва, по+

кращенням їх якості, зростає і об+

сяг реалізації продукції, що ек+

спортується за кордон.

На масштабність проведення

виставки вказує і той факт, що її

учасниками стали близько 170 ор+

ганізацій, компаній та фірм, серед

яких понад 20 – іноземні.

В рамках ділової програми ви+

ставки відбулися науково+практич+

ні форуми, конференції, семінари,

на яких обговорювалися питання

науково+технічного і технологічно+

го оновлення вітчизняного вироб+

ництва, залучення інвестицій в ук+

раїнську економіку, розвиток рин+

кових процесів, надання нового ім+

пульсу для зміцнення позицій віт+

чизняного виробника.

За період проведення виставки

відбулися три широкомасштабні

конференції: «М'ясний бізнес

2008», «Молочний бізнес 2008»,

«Морозиво: якість та конкурентос+

проможність».

Основним акцентом конферен+

ції з питань м'ясного бізнесу, яка

пройшла в перший день роботи ви+

ставки, стали перспективи м'ясної

промисловості України та політика

держави, яка ведеться на ринку

м'яса, законодавче регулювання,

сучасний стан м'ясоковбасної інду+

стрії, ціноутворення та конкурен+

ція на ринку після вступу України в

СОТ. 

У програмі конференції, що

розглянула стан та перспективи ро+

звитку молочного бізнесу в Україні

ставилися питання майбутнього

молочної галузі після вступу Украї+

ни до СОТ, вирішення проблем де+

фіциту якісної сировини, кон'юнк+

тури ринку молокопродуктів та

перспективні напрямки в молочній

галузі.

Третій день роботи виставки був

присвячений здебільшого аналізу

розвитку ринку морозива на тери+

торії України, науково+практичним

аспектам застосування інгредієнтів

у виробництві морозива, вимогам

до якості та безпеки морозива та за+

морожених продуктів, державному

нагляду за дотриманням вимог яко+

сті та безпеки морозива та заморо+

жених продуктів, сучасного холо+

дильного обладнання у харчовій

промисловості.

Також у рамках роботи вистав+

ки відбулися дегустація та конкур+

си з оцінки якості різноманітних

сортів морозива, глазурі, м'ясної та

молочної продукції, заморожених

продуктів, наповнювачів, а також

упаковки для морозива та заморо+

жених продуктів, конкурс на кра+

щий виставковий стенд та кращий

технічно оснащений виставковий

стенд.

АГРОПРОФІ

№ 11 [025] 21 березня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaЕКСПОЗИЦІЯ16
Харчова індустрія XXI століття
ВИСТАВКА З 18 по 21 березня на території Міжнародного виставкового
центру тривала Міжнародні спеціалізовані виставки «Світ морозива та холоду»
та «Молочна і м'ясна індустрія XXI століття».


