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РЕГІОНИ: 
ВЕСНЯНО�ПОЛЬОВІ РОБОТИ

Аграрії розпочали весняний
комплекс робіт. Зведену
інформацію по областях щодо
стану агровиробництва та
готовності до весняно!польових
робіт читайте на стор.

НЕ ТОНУ, І НЕ СПЛИВАЮÖ 
А НАМ ПОТРІБНА ІДЕОЛОГІЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Перше гасло в заголовку віддзеркалює сьогодення
рибної галузі. А от щоб вивести її з такого стану
організатори та делегати Першого всеукраїнського
з'їзду працівників рибної галузі 22!23 березня у
Севастополі вирішили змінити ідеологію.

Надія 
на квоти 
Як повідомив міністр аг�

рарної політики України

Юрій Мельник, уряд прий�

няв рішення збільшити

квоту на експорт зерна,

одночасно подовживши її

дію з 31 березня до 1 лип�

ня 2008 року.

«РІШЕННЯ щодо квотування
експорту зерна в тій редакції,
яка пропонувалася раніше,
це – збільшення квот і одно�
часне їх продовження до кін�
ця маркетингового року.
Проте остаточна редакція ще
допрацьовуватиметься», –
зазначив він після засідання
Кабінету Міністрів в середу в
Києві.
Міністр також повідомив, що
додатково будуть проаналі�
зовані баланси зернових у
країні і буде ухвалене оста�
точне рішення щодо квоту�
вання експорту зерна.
При цьому Юрій Мельник не
виключив можливості відмі�
ни квот на фуражне зерно.
До цього з проханням роз�
глянути якнайшвидше пи�
тання про збільшення квот
на експорт зерна звернулася
до уряду на початку березня
Українська аграрна конфе�
дерація. На її думку, за�
тримка з прийняттям цього
рішення погіршує умови гос�
подарювання для власників
зерна, в першу чергу кукуру�
дзи, які сьогодні не можуть
її продати на внутрішньому
ринку для залучення коштів
на весняну посівну. 
Українська зернова асоці�
ація, в свою чергу, пропону�
вала збільшити квоти на
пшеницю до 1 млн. тонн. а по
ячменю і фуражному зерну
відмінити їх взагалі. 
Відповідно до проекту по�
станови Кабміну, розробле�
ного Мінекономіки і опри�
людненого на його веб�
сайті, пропонувалося збіль�
шити квоти на експорт пше�
ниці з 200 до 203 тис. тонн,
ячменю – з 400 тис. тонн до
900 тис. тонн і кукурудзи –
з 600 тис. тонн до 1800 тис.
тонн і продовжити термін їх
дії з 31 березня до 30 червня
2008 року. Квота на експорт
жита залишена без змін –
на рівні 3 тис. тонн.

Наталія Тарченко

ІНІЦІАТОРАМИ її проведення

виступили Українська аграрна

конфедерація та Союз аграрних

бірж України. У заході взяли

участь керівники товарних бірж

багатьох регіонів нашої держави,

наукових установ, представники

громадських професійних об'єд0

нань. 

У вступному слові президент

Української аграрної конфедера0

ції Леонід Козаченко наголо0

сив, що станом на перше січня

2008 року в Україні було зареєс0

тровано 494 біржі. Із них 20 – аг0

ропромислових, 19 – фондових,

314 – універсальних, тобто тих,

що працюють із різною категорі0

єю продукції. Протягом минуло0

го року обсяги укладених угод

становили близько 25 мільярдів

гривень. Їх кількість становила

близько 200 тисяч. Це за даними

Державного комітету статистики

України. Обсяги великі, але, як

підкреслив пан Козаченко, якщо

врахувати кількість всієї товарної

продукції, то становитимуть вони

тільки близько 4%. 

Найбільшу кількість угод було

укладено на торгівлю паливом –

майже 32%. На другому місті –

сільгосппродукція, потім цінні

папери, земельні ділянки тощо. 

Закон України «Про товарні

біржі» був прийнятий у 1991 році.

Він цілком дозволяє біржам

функціонувати значно краще,

ніж вони це насправді роблять.

Тобто, закон доволі прагматич0

ний, і причини всіх нинішніх

проблем криються не в ньому. 

Повторимося, в Україні 494

біржі, але їх діяльність не скон0

центрована. На деяких біржах за

рік укладено 203 угоди. Хіба про

такий заклад можна сказати, що

він працює повноцінно?! 

Читайте на стор.9

АГРОПОЛІТИКА
ДЕРЖЗАКУПІВЛІ ñ 
ПОВЕРНЕННЯ В МИНУЛЕ

Президент України Віктор Ющенко
підписав закон, який передбачає
ліквідацію Тендерної палати і
Міжвідомчої комісії з питань
держзакупівель.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.

15

ПРАВО
ЗЕМЕЛЬНИЙ РИНОК 
НЕ ЗУПИНИТИ

Хоч би скільки державні мужі
сперечалися щодо продовження чи
припинення мораторію, наразі свою
функцію «стоп!крана» він не
виконує. 12

РИНОК … це комусь треба? Якщо так, то – кому? Україна не має дефіциту товарних бірж. Більше
того – ми, мабуть, стали світовим лідером з їх кількості. Питання в іншому – чи потрібно нам стільки.
Саме про це говорили учасники наради «Біржовий ринок України: стан та перспективи розвитку», яка
відбулася 25 березня в Києві.

8
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КАБІНЕТ Міністрів України на0

правив на розгляд ВР 10 законо0

проектів, які стосуються вступу

України до СОТ. Про це повідо0

мив міністр економіки України

Богдан Данилишин 26 березня. 

За його словами, це законо0

проекти, які стосуються захисту

національного виробника від зов0

нішніх впливів, зміни до законо0

проекту про митні тарифи, а та0

кож зміни до законопроекту щодо

зовнішньоекономічної діяльності.

Прем'єр0міністр України Юлія

Тимошенко висловила надію, що

10 законопроектів, необхідних для

врегулювання процесу вступу Ук0

раїни до СОТ, будуть розглянуті

Верховною Радою наступного

тижня. Про це вона заявила 27 бе0

резня на зустрічі із зарубіжними

дипломатами. 

У свою чергу заступник міні0

стра економіки України Валерій

П’ятницький повідомив, що Сві0

това організація торгівлі може

продовжити термін ратифікації

угоди про вступ України до орга0

нізації. 

Проте подібне рішення СОТ

може бути обумовлене лише ви0

нятковими обставинами, зазна0

чив він.

СОТ: уряд каже, що все готово

У ВЕРХОВНІЙ РАДІ зареєстро0

вано проект Закону «Про внесен0

ня змін до пункту 1 розділу Х «Пе0

рехідні положення» Земельного

кодексу України» (№2253 від 20

березня ц.р.). 

У законопроекті, ініційовано0

му Кабінетом Міністрів України,

пропонується, зокрема, встанови0

ти, що рішення про передачу гро0

мадянам України безоплатно у

приватну власність земельних ді0

лянок, прийняті органами місце0

вого самоврядування відповідно

до декрету КМУ «Про приватиза0

цію земельних ділянок» № 15092

від 26 грудня 1992 року, про що

зроблено запис у земельно0кадас0

трових документах, є підставою

для виготовлення та видачі цим

громадянам або їх спадкоємцям

державних актів на право власно0

сті на земельну ділянку.

Річ у тім, що згідно з положен0

ням Декрету, право власності на зе0

мельну ділянку виникало з момен0

ту прийняття рішення відповідним

органом місцевого самоврядуван0

ня з наступною видачею державно0

го акту, а згідно з Земельним ко0

дексом України право власності

виникає з моменту державної реє0

страції державного акту на право

власності на земельну ділянку. Тоб0

то, громадяни, які з згідно Декре0

том набули право власності на зем0

лю, однак не засвідчили його від0

повідним державним актом, не по0

винні починати приватизацію зе0

мельної ділянки із початку, а лише

надати земельно0кадастрову доку0

ментацію, яка підтверджує прий0

няте органом місцевого самовряду0

вання рішення про надання у влас0

ність земельної ділянки.

Із втратою чинності Декрету,

ця суперечність призводить до не0

визначеності та не захищеності

прав громадян на земельні ділян0

ки, які вони отримали на підставі

положень Декрету, що є порушен0

ням конституційного права гро0

мадян на землю та виникнення

соціальної напруги у суспільстві.

Безоплатна передача 
як підстава для видачі Держакту

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ Комітет з

питань економічної політики ре0

комендує Верховній Раді прийня0

ти за основу проект закону «Про

внесення змін до Закону «Про

операції з давальницькою сирови0

ною у зовнішньоекономічних від0

носинах» (щодо заборони ввезен0

ня окремих видів давальницької

сировини на митну територію Ук0

раїни та проведення операцій,

пов'язаних з її переробкою). 

Нагадаємо, що законопроек0

том №1266 пропонується заборо0

нити ввезення на митну терито0

рію України давальницької сиро0

вини, що належить до груп 01

(«Живі тварини») і 02 («М’ясо та

їстівні субпродукти») УКТЗЕД,

та проведення операцій, пов’яза0

них з її переробкою на території

України.

Як зазначалося на засіданні

Комітету, необхідність прийняття

проекту обґрунтовується, насам0

перед, потребою запобігання ви0

користанню давальницьких схем з

метою ухилення від сплати подат0

ків, справляння яких пов’язане із

ввезенням товарів, реалізації гото0

вої продукції, виготовленої з да0

вальницької сировини на митній

території України та заподіянню у

результаті шкоди економіці Укра0

їни, повідомляє Інформаційне

управління. 

На думку членів Комітету, реа0

лізація положень законопроекту

створить сприятливі умови для

зміцнення тваринницької галузі в

Україні та підвищення купівельної

спроможності населення.

КОМІТЕТ ВР України з питань

аграрної політики та земельних

відносин ухвалив рішення про

створення Громадської дорадчої

ради при комітеті. Вона поклика0

на сприяти законодавчій, органі0

заційній та контролюючій функ0

ціям діяльності самого комітету. 

Як повідомляє інформаційне

управління ВРУ, структура Гро0

мадської дорадчої ради складати0

меться з Центрального дорадчого

органу; секторів з питань: земель0

них відносин; соціального розвит0

ку сільських територій; економіч0

ної та фінансової політики в агро0

промислового комплексу, розвит0

ку науки та освіти, а також постій0

но діючого органу – секретаріату.

Згідно з положенням членами Гро0

мадської дорадчої ради можуть

бути фізичні особи: представники

професійних громадських організа0

цій, діяльність яких спрямована на

розвиток агропромислового ком0

плексу та земельних відносин; їх

об’єднання, спілки, асоціації; пред0

ставники закладів аграрної науки і

освіти; представники проектів між0

народної технічної допомоги тощо.

Запобігти зловживанню 
давальницькими схемами

Громадська рада у Раді Верховній

Про зменшення енергови�

трат на виробництво проми�

слової продукції завдяки ін�

новаційним технологіям

йшлося учора на науково�

практичній конференції у

Національній академії наук

України. 

СПІВОРГАНІЗАТОРОМ конфе0

ренції виступило Міністерство

промислової політики. У заході

взяли участь міністр промполі0

тики України Володимир Но0

вицький, віце0президент НАН

України Антон  Наумовець, Го0

лова Національного агентства

України з питань забезпечення

ефективного використання

енергетичних ресурсів Ігор Чер0

кашин, Голова комітету з питань

промислової і регуляторної полі0

тики та підприємництва ВРУ

Наталія Королевська, керівники

галузевих об'єднань, інститутів,

державних підприємств.

Забезпечення економічного

зростання, за словами міністра, і

зниження енергоємної продук0

ції на сьогодні є одним із пріо0

ритетів розвитку будь0якої краї0

ни й України зокрема. Головни0

ми проблемами, на його думку,

є недосконала структура націо0

нальної економіки та  застарілий

виробничий потенціал. Еконо0

мічно важкою для нас є залеж0

ність від імпорту традиційних

видів первинної енергії. Най0

тяжча ситуація з природним га0

зом. Його обсяг споживання –

41% від усієї первинної енергії.

Ціна на нього на світовому рин0

ку постійно зростає. Тому варто

зменшити споживання блакит0

ного палива за рахунок власної

сировинної бази – вугілля,

атомної енергетики.

Віце0президент НАНУ Ан0

тон Наумовець з сумом кон0

статував надто низький рівень

енергоємності нашого вироб0

ництва. За складне завдання

для України він визначив пе0

реведення всіх галузей проми0

словості на нову модель енер0

госпоживання, через зміну

структури паливно0енергетич0

ного комплексу. Він також

звернув увагу на останні нау0

ково0технічні розробки фахів0

ців НАНУ, які  дають вищу

ефективність і менші затрати

на виробництво.

Зекономимо на енергії

УРЯД України вніс зміни до

Порядку видачі ліцензій на ек0

спорт соняшникової олії. Відпо0

відну постанову КМУ №229 від

19.03.2008р. підписала прем'єр0

міністр України Юлія Тимошен0

ко. Цим документом, зокрема,

термін розгляду Міністерством

економіки заявок на видачу лі0

цензій скорочений з 20 до 18 ка0

лендарних днів. 

Також зазначеною постано0

вою уточнено порядок розподілу

експортної квоти на соняшни0

кову олію (300 тис.т). Так, 60%

вказаної квоти розподілятиметь0

ся пропорційно між заявниками

відповідно до заявлених обсягів

на експорт. Інші 40% експортної

квоти будуть розподілені «додат0

ково пропорційно між заявни0

ками, які здійснювали реаліза0

цію на внутрішньому ринку фа0

сованої соняшникової олії в пе0

ріод з 1 вересня 2007 р. до 1 бе0

резня 2008 р. на підставі виданих

Мінагрополітіки довідок».

Строки скорочено, 
квоти залишено

26 березня 2008 року виповнилось 10 РОКІВ від дня

створення Української зернової асоціації. Редакція

«АГРОПРОФІ» щиро вітає всіх членів і партнерів УЗА з

цим ювілеєм та бажає успіхів та процвітання Вашому

бізнесу.



ЗЕРНА в Україні більш ніж достат0

ньо. Нарешті це зрозуміли і держав0

ні чиновники, хоча точніше було б

сказати, визнали. За оперативною

інформацією вітчизняних аналіти0

ків, протягом останнього тижня ук0

раїнські переробники продовольчої

пшениці констатують суттєве збіль0

шення кількості пропозицій зерна.

Проте ця тенденція не призвела до

зниження цін.

У південних регіонах України

намітилося зниження цін на яч0

мінь, обумовлене збільшенням

кількості пропозицій на тлі неви0

сокого попиту з боку внутрішніх

споживачів. Темпи збуту житнього

борошна українського виробниц0

тва також протягом останніх днів

знизилися. Учасники ринку по0

яснюють це зменшенням попиту

на цю продукцію через наявність

на ринку більш дешевої продукції

білоруського виробництва.

Та є й деякі позитивні дані.

Вони стосуються пожвавлення на

ринку крупів. За підсумками люто0

го, українськими підприємствами,

згідно з оперативними даними офі0

ційної статистики, було виготовле0

но 23,9 тис. тонн крупів, що на

26,4% більше відповідного показ0

ника січня.
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СЕРЕД чинників, що негативно

впливають на роботу галузі, було

названо скорочення посівів цук0

ристих, давальницькі умови на0

дання сировини на заводи

(близько 60%), низька цукри0

стість в середньому по Україні,

залежність від дорогого іноземно0

го насіння. Отже, виробництво

цукру скорочується, а собівар0

тість його зростає, переважна

більшість цукрових заводів пра0

цюють у збиток. Якщо ж подиви0

тися на завантаженість цукроза0

водів, то, як зазначив голова пра0

вління НАЦУ «Укрцукор» Мико0

ла Ярчук, у 2007 році тридцять за0

водів працювали менше 40 діб, а

отже, за економічними показни0

ками є потенційними кандидата0

ми на виведення у найближчий

час із виробництва.

Непевно почувають себе цук0

ровики і перед вступом до СОТ.

Адже держава фактично відкри0

ває свої ринки. Так, Україна зо0

бов'язалася встановлювати щоріч0

ну квоту на ввезення тростинного

цукру0сирцю обсягом 260 тис. т за

мінімальною ставкою ввізного

мита 2%. Це при тому, що, як за0

значили всі присутні, тростинний

цукор значно дешевший у вироб0

ництві і, відповідно, стоїть поза

конкуренцією з буряковим. Та0

кож буде зменшено ставки ввіз0

ного мита на цукор і цукровмісну

продукцію до рівня 5050% від

контрактної вартості замість 3000

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 цу0

кру, яка виробляється нині, ми зі

своїм цукром нікому, принаймні

з розвинених країн, не потрібні.

Якість цукру, який виробляють

більшість наших цукрових заво0

дів, за твердженням представни0

ків Інституту цукрових техноло0

гій, відповідає лише цукру для

споживання, а не для викори0

стання у харчовій промисловості.

Водночас, саме ця галузь спожи0

ває найбільше цукру.

Окреме занепокоєння цукро0

виків викликають цукрозамінни0

ки, які, не будучи натуральним

продуктом, тим не менше, через

непоінформованість споживачів

займають все більшу частку укра0

їнського ринку.

Оскільки у собівартості ви0

робництва цукру і цукрових буря0

ків значну частку займає енерге0

тична складова, одним із виходів

зі скрути цукровикам вбачається

зниження собівартості виробниц0

тва через застосування альтерна0

тивних видів палива. Але на сьо0

годні на державному рівні біопа0

ливом переймаються лише як до0

бавкою до бензину і дизелю. Тому

на першому етапі для таких но0

вовведень потрібна законодавча і

державна підтримка. У наявності

останньої присутніх запевнив

Іван Демчак, зазначивши, що

цукровиків без неї не залишать.

В минулому номері газети з технічних причин в
цьому матеріалі було невірно подано П.І.Б. за*
ступника міністра аграрної політики України Івана
Демчака. Редакція приносить свої вибачення чи*
тачам та особисто Івану Микитовичу Демчаку.

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.

Шановні читачі!

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

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2008�й рік 

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

Інформацію для Голови!

Наш
індекс:98990

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

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

Гідрометцентр 
попереджає про посуху
У ряді південних регіонів України існує загроза

виникнення весняної посухи. Про це повідомила

начальник відділу агрометеорології Українського

гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко. 

«У МИКОЛАЇВСЬКІЙ області, Херсонській і в частині

Одеської та Запорізької областей, степових районах Криму

спостерігається тривалий дефіцит осінньо0зимових опадів…

Ви пам'ятаєте минулий рік, коли була страшна посуха, і за

всіма канонами, для відновлення водного балансу в цьому

регіоні необхідно два0три роки з кількістю опадів вище

норми. А в цьому регіоні навіть за осінньо0зимовий період

випало дуже мало опадів – 30060% від норми», – сказала

Тетяна Адаменко.

За її словами, весняні запаси вологи, яка сформувалася

в метровому шарі грунту, дуже низькі. Верхній шар грунту

зараз добре зволожений, але в глибшому шарі вологи

недостатньо, і якщо зараз почнеться потепління, волога з

верхніх шарів дуже швидко випарується і рослини можуть

постраждати від посухи.

Н а г а д а є м о ,  в  Ук р а ї н і  в  2 0 0 7  р о ц і  ч е р е з  п о с у х у

постраждало близько 10 млн. га посівів сільгоспкультур і

близько 1,1 млн. га посівів загинуло.

За прогнозами ряду експертів, урожай02008 в Україні

становитиме 38040 млн. тонн. Звітуючи про 100 днів роботи

уряду, прем'єр0міністр України Юлія Тимошенко озвучила

цифри від 40 до 50 млн. тонн. При чому 50 млн. тонн, за її

словами, – «таємні оптимістичні сподівання міністра

АПК».

Маємо те, що маємо

СОТ 
знизить мита. 
Навпіл. 
Імпортні мита на сіль�
госппродукцію знизяться
наполовину після вступу
України до Світової орга�
нізації торгівлі. Про це
24 березня повідомив
академік�секретар відді�
лення аграрної економіки
і земельних відносин
УААН Сергій Кваша. 
За його словами, імпортні
ставки на сільгосппродук�
цію після вступу до СОТ
знизяться в середньому на
50%. У цілому по продук�
ції сільського господар�
ства митні ставки знизять�
ся з 21% до 10,7%. Зокре�
ма, на м'ясну продукцію –
з 21,5% до 13,13%, на мо�
локо і молочну продукцію
– з 24,8% до 10,1%, на
харчову продукцію – з
18,3% до 9,8%. 
За його словами, такі мит�
ні ставки лібералізують ри�
нок і сприятимуть  конку�
ренції. 
На думку С.Кваші, однією
з проблем є те, що Украї�
на не передбачила субси�
дії експортерам, що ста�
вить українських експор�
терів в нерівні умови по�
рівняно з виробниками
ЄС, які отримують субсидії
за експорт своєї продукції
в інші країни. 
Також Сергій Кваша вва�
жає, що в 2008 р. в Україні
не відбудеться зниження
виробництва сільськогос�
подарської продукції по�
рівняно з 2007 р.



Дніпропетровщина
нарощує 
агровиробництво
ЯК ЗАЗНАЧИВ голова облдер0

жадміністрації Віктор Бондар

під час обласної наради з питань

підготовки агропромислового

комплексу до проведення весня0

но0польових робіт 2008 року, ви0

робництво валової продукції

сільського господарства в усіх ка0

тегоріях господарств області за 2

місяці поточного року відносно до

2007 року склало 101,5%, в тому

числі в сільгосппідприємствах –

111,5%. 

Виручка від реалізації продук0

ції сільського господарства збіль0

шилася на 65 % або на 163 млн.

грн. і склала 414,0 млн. грн.

Сільгосппідприємствами

області у січні0лютому 2008 року

одержано дотацій від реалізації

переробним підприємствам моло0

ка та худоби 8,8 млн. грн., це на

3,5 млн. грн. або на 66% більше,

ніж минулого року.

Губернатор повідомив також,

що під урожай 2008 року посіяно

озимих культур на площі 620,8

тис. га, що на 62,6 тис. га (11,2%)

більше, ніж у 2007 році. В доброму

стані знаходиться 590 тис. га (95%)

озимих. Планується посіяти ярих

культур на площі 1 млн. 200 тис.

га, в тому числі ячменю – 292 тис.

га, кукурудзи – 229,0 тис. га, со0

няшнику – 445,0 тис. га. Площа

зернових культур складе 1 млн. 90

тис. га, це 59% від посівної площі

(1 млн. 838 тис. га).

Начальник головного упра0

вління агропромислового розвит0

ку ОДА Олександр Любович

повідомив під час наради, що зро0

стання обсягів виробництва хар0

чової і переробної промисловості

підприємствами Дніпропетров0

ської області у січні0лютому 2008

року становило 14,1%. В тому чи0

слі в м'ясній промисловості від0

значено зростання на 3,0%, у ви0

робництві рибних продуктів – на

80%, переробці овочів та фруктів

– на 36,1%, молочній промисло0

вості – на 18,8%, у борошно0

круп'яній промисловості – на

4,7%, у виробництві готових кор0

мів – на 37,5%, у виробництві ін0

ших харчових продуктів – на

26,9%.

Всіма категоріями господарств

області реалізовано худоби та пти0

ці в живій вазі 38,7 тис. тонн, в по0

рівнянні з минулим роком відбу0

лося збільшення на 17%. Відзна0

чено, що за 2 місяці цього року

вироблено 32,7 тис. тонн молока.

Надій молока на корову за звітний

період порівняно з минулорічним

збільшився на 68 кг і склав 562 кг

на корову. Яєць вироблено в усіх

категоріях господарств 128,8 млн.

штук. В усіх категоріях госпо0

дарств на 1 березня ц.р. утримува0

лося: 171,3 тис. голів великої ро0

гатої худоби, 411,4 тис. голів сви0

ней, 56,1 тис. голів овець та кіз та

14,4 млн. голів птиці. 

Крим підтримує
землеробство 
на зрошенні
21 БЕРЕЗНЯ заступник Голови

Ради міністрів АР Крим Микола

Колісниченко провів республі0

канську селекторну нараду з пи0

тань проведення весняно0польо0

вих робіт, використання бюджет0

них коштів в агропромисловій га0

лузі в поточному році, підготовки

до поливного сезону. Перший за0

ступник міністра аграрної політи0

ки АР Крим Сергій Пелагенко

повідомив, що станом на 21 берез0

ня із запланованих 94,7 тис.га під

зернові культури посіяно 72 тис.га

(або 76% від плану). Під сівбу піз0

ніх зернових культур заплановано

112,5 тис.га. План посадки багато0

річних насаджень на поточний рік

складає 2,17 тис.га, і на сьогодні

виконаний на 31%. На нараді від0

значалось, що ряд районів автоно0

мії не освоюють кошти, виділені

Криму з Держбюджету України в

обсязі 14,8 млн. грн. на підтримку

агропромислової галузі. З 200

тис.га зрошуваних земель укладені

угоди на подачу води на полив

тільки 46,5 тис.га. 

Як повідомляв раніше началь0

ник управління Мінагрополітики

Криму Володимир Белік, з до0

щувальними установками у крим0

ських аграріїв проблем не буде: «З

нинішнього року в Миколаєві від0

новлено виробництво дощуваль0

них установок «Фрегат». У 20080

2009 роках заплановано випусти0

ти близько тисячі машин. Крім

того, купувати «Фрегати» можна в

кредит, що передбачає окрема

урядова програма. Щодо витрат

на електроенергію, то в минулому

році уряд компенсував 80% витрат

на електроенергію, яка використа0

на на полив. У проекті на цей рік

закладена стовідсоткова компен0

сація».

Волинь вдвічі
збільшила площі
під озимим ріпаком
20 БЕРЕЗНЯ на нараді в Во0

линській обласній державній ад0

міністрації обговорювалась го0

товність агровиробників усіх

форм власності до проведення

весняно0польових робіт. За ін0

формацію першого заступника

голови ОДА Віталія Заремби,

посівна площа в усіх категоріях

господарств становитиме 212,6

тис. га. Порівняно з попереднім

роком, площа озимих зернових у

сільськогосподарських підприєм0

ствах регіону зросла на 6,4 тис. га,

а посіви озимого ріпаку збільши0

лись більш як удвічі. 

Віталій Заремба окреслив та0

кож першочергові напрямки ро0

боти аграрного сектору навесні: це

сівба понад 90 тис.га ріллі, піджи0

влення озимих зернових на площі

78,9 тис.га, озимого ріпаку – на

12,5 тис. га, і посів кормових куль0

тур, і закупівля міндобрив тощо.

Донеччина 
готова до сівби
ранніх зернових
ЗА ДАНИМИ Донецької обласної

державної адміністрації, прогно0

зовані посівні площі під урожай

2008 року в області становить

1 млн. 460,2 тис. га, в т.ч.: зернові

культури всього – 848,7 тис. га,

озимі зернові посіяно на площі

413,5 тис. га; технічні – 363,8 тис.

га, овоче0баштанні та картопля –

100,9 тис. га, кормові культури –

146,8 тис. га. 

Під ранні ярі зернові культури

заплановано 266 тис. га, в тому

числі ячменю — 11,4 тис. га. Гос0

подарства регіону вже розпочали

сівбу ранніх зернових. 

Під урожай 2008 року посіяно

на зерно та зелений корм 421,9

тис. га, в тому числі, на зерно –

413,5 тис.га. 

В доброму стані знаходиться

163 тис. га (38,6%), задовільному

– 195,6 тис. га (46,4%), слабкому

– 63,3 тис. га (15%). В області ве0

деться постійний моніторинг ста0

ну посівів озимих культур за уча0

стю науковців.

Станом на 17 березня піджи0

влено озимини на площі 94,4 тис.

га. Загальна потреба в мінераль0

них добривах на весняно0літній

період поточного року на Донеч0

чині складає 82,6 тис. тонн. Нако0

пичено всього 53,3 тис. тонн

(65%), в тому числі, аміачної селі0

три – 39,5 тис. тонн (72%). 

Господарства області забезпе0

чені насінням ранніх ярих зерно0

вих культур для сівби під урожай

2008 року в повному обсязі. Ве0

деться робота з постачання насін0

ня кукурудзи та соняшнику.

Станом на 17.03.2008 року в

області для проведення польових

робіт підготовлено: тракторів –

14,0 тис. шт. (96% до плану), куль0

тиваторів – 6,0 тис. шт. (100%), сі0

валок – 5,7 тис. шт. (100%), борін

– 25 тис. шт. (100%). Технічний

стан техніки дозволяє провести

сівбу ранніх ярих зернових куль0

тур за 708 робочих днів.

Для проведення комплексу

весняно0польових робіт необхідні

такі обсяги ПММ: дизельного па0

льного – 21,0 тис. тонн, є в наяв0

ності 10,6 тис. тонн (50,5%); бен0

зину – 6,9 тис. тонн, є в наявності

1,8 тис. тонн (25,7%); дизельних

мастил – 0,8 тис. тонн, є в наяв0

ності 0,35 тис. тонн (41,1%).

Тож, господарства області в

повному обсязі забезпечені мате0

ріально0технічними ресурсами

для проведення сівби ранніх ярих

зернових культур під урожай 2008.

Для проведення всього ком0

плексу весняно0польових робіт

господарствам області потрібно

793 млн. грн.

На Тернопільщині
стан озимини 
добрий, 
а пального – бракує
ЯК ПОВІДОМИВ перший за0

ступник начальника головного

управління агропромислового ро0

звитку Тернопільської ОДА Воло�

димир Стахів, а попередніми да0

ними вся посівна площа під уро0

жай 2008 року в усіх категоріях

господарств становитиме 764,4

тис.га. З них озимі культури на

зерно і зелений корм – 203,4

тис.га, крім того озимий ріпак –

74,2 тис.га. Станом на 14 березня

поточного року 95 відсотків посі0

вів озимих культур перебувають у

доброму та задовільному стані.

«Під час проведення комплек0

су весняно0польових робіт сіль0

госпвиробниками усіх форм влас0

ності заплановано посіяти ярі

культури на площі 460,3 тис. га, в

тому числі зернові та зернобобові

– 279,4 тис. га (61%), цукрові бу0

ряки – 46,7 (10%) , картоплю –

58,7 (13%), овочі – 8,7 (2%), кор0

мові та інші культурі – 66,8 тис. га

(14%). Всіма категоріями госпо0

дарств засипано 60,3 тис. тонн на0

сіння ярих зернових культур або

108% до потреби. Насіннєві гос0

подарства області мають можли0

вість реалізувати сільгосппідпри0

ємствам області та за межі регіону

9,1 тисяч тонн високоякісного на0

сіння зернових культур» – повідо0

мив В.Стахів. 

За даними Головного упра0

вління АПР, загальна потреба

сільськогосподарських виробни0

ків щодо закупівлі мінеральних

добрив у поживній речовині для

проведення комплексу весняно0

польових робіт 2008 року стано0

вить 28,5 тис.тонн, з них азоту –

18,8 тис.тонн, фосфору – 5,9

тис.тонн, калію – 3,8 тис.тонн.

Станом на 14 березня цього року

закуплено 27,9 тис.тонн діючої ре0

човини мінеральних добрив або

98% до потреби. 

Для проведення комплексу

весняно0польових робіт, плануєть0

ся задіяти понад 18 тис. тракторів, з

яких – 14 тис. знаходиться в осо0

бистих та фермерських господар0

ствах, майже – 72 тис. ґрунтооб0

робної та посівної техніки. Крім

того, планується на договірних за0

садах із промисловими підприєм0

ствами, навчальними закладами,

залучити ще понад 390 одиниць

тракторів.

Станом на 14 березня готов0

ність тракторів до проведення ком0

плексу весняно0польових робіт

складає 94%, плугів – 98%, культи0

ваторів – 95%, сівалок – 96%.

Потреба сільгоспвиробників у

нафтопродуктах на виконання

всього комплексу технологічних

операцій складає 42,2 тис.т дизель0

ного пального та 9,7 тис.т бензину,

в тому числі на період весняно0

польових робіт – 11,9 тис.т та 2,2

тис.т відповідно. Станом на 14 бе0

резня поточного року сільгоспто0

варовиробників заготовлено 9,6

тис.т дизпалива (81% до потреби)

та бензину 1,6 тис.т (72%).

Підготував Артем Житков
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В областях оцінили стан агровиробництва
та готовність до весняно0польових робіт



Наталія Тарченко

Біомаса: 
геть зайвий
критицизм! 
АКТУАЛЬНОЮ на сьогодні була

доповідь Аллена Скобі, агро0

нома0експерта з питань охорони

навколишнього середовища

компанії «Helius Energy». 

Довідка. Компанія «Helius Energy
Plc» займається введенням в ек�
сплуатацію заводів для генеруван�
ня електрики із біомаси – як вели�
ких, на 50�65 мВт, так і невеликих
модульних установок на 5 мВт –
на ділянках із доступом до
необхідних джерел сировини,
включаючи продукти переробки. 

– Біопаливна галузь зараз за0

знає шквалу критики, часто дуже

незаслуженої, але я тут зовсім не

для того, щоб захищати її. Хоча й

упевнений, що високі ціни на зер0

но викликані нижчими врожаями

у всьому світі, а зовсім не запро0

вадженням нових технологій, –

так почав промову доповідач. 

Після чого нагадав, що у 800х

роках минулого століття вчені

стверджували, що аграрна галузь

не зможе прогодувати населення

планети, яке так стрімко зростає.

Втім, обсяги виробництва сіль0

госппродукції підвищувались.

Якщо у 800х запаси пшениці ста0

новили 300 млн. тонн, то за остан0

ні десять років вони подвоїлися. 

Між тим, ціна на традиційні

види палива постійно зростає.

Вже зараз вона сягнула позначки

107,72 долара за барель, і деякі

експерти прогнозують, що влітку

вона може піднятися ще вище –

до 140 доларів за барель. 

Відповідно до висновків фахів0

ця, за таких умов  приблизно 11%

урожаю в Європі має йти на біопа0

ливо. А невдовзі очікується вихід

Директиви ЄС щодо біопалива, у

якій буде передбачено, що в Євро0

пі щорічно має перероблятися до

50 мільйонів тонн біомаси.  

Власне, тут і має стати у нагоді

досвід  компанії «Helius Energy»,

яка постійно працює над удоско0

наленням своїх технологій. Зокре0

ма, на прикладі однієї зі станцій

компанії, що знаходиться в бри0

танському місті Сталлінбург, до0

повідач продемонстрував, як мож0

на досягти більшої ефективності у

роботі установок з перетворення

біомаси шляхом згорання в елек0

троенергію. Основним в успішній

роботі цих заводів, на думку фа0

хівця, є три гармонійно поєднані

фактори: технологія, логістика і

зважені  витрати. 

GAFTA: 
комар носа 
не підточить
ПРО ПЕРЕВАГИ членства у

GAFTA йшлося у доповіді гене0

рального директора асоціації

Памели Кірбі Джонсон «Систе0

ма гарантій торгової безпеки

GAFTA».   

Доповідачка повідомила, що

GAFTA має близько 80 стандарт0

них контрактних форм, які ви0

значають правила взаємодії між

трейдерами та покупцями. Ство0

рити їх – велика робота, але цілі

того варті: надати впевненості

клієнтові та продемонструвати

власне сумління. Ці стандарти ді0

ють та сприймаються у всьому

світі. 

В організації діє система ана0

лізу ризиків та контролю, яка має

такі завдання:  

– запобігання труднощам; 

– впровадження технології без0

печного менеджменту; 

– визначення плану дій; 

– визначення ризиків; 

– впровадження ефективного

менеджменту. 

Система гарантій торгової без0

пеки ретельно прописує дії на всіх

ланках виробничо0торгівельного

ланцюга. Тобто зберігання ванта0

жу, завантаження, відвантаження,

зважування, нагляд. Також визна0

чено види обладнання у лаборато0

ріях, які проводять тести,  порядок

забору проб. Є правила для броке0

рів, яких також треба обов'язково

дотримуватися. 

В тому, що стосується торгівлі,

чітко прописані правила для арбі0

тражу та вирішення спірних пи0

тань, проведення переговорів

щодо укладання контрактних

угод, відкликання товару. 

Визначені також особливі пра0

вила і для операторів, які прово0

дять фумігацію та борються зі

шкідниками. 

Отже, GAFTA має єдину все0

осяжну схему гарантій для торгів0

лі і логістики на міжнародних

ринках зерна та кормів. Схема ця

прийнятна для всіх  компаній, які

діють на цих ринках. Основана

перевага – в тому, що схема охо0

плює всіх учасників процесу: від

конкретного господаря чи госпо0

дарства в країні0виробнику до

споживача. Відтак, це гарантує

якість.
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Інновації та впевненість
ФОРУМ У минулому номері ми розпочали  публікації про III Мінародну зернову конференцію УЗА*
GAFTA «Динамічність торгівлі зерном в умовах стабільного ринку», що проходила в Одесі 13*14
березня. Нагадаємо, що однією з головних проблем, що обговорювалися в її ході, було квотування
експорту зернових. Втім, тільки цим коло тем не обмежилося.

КОМЕНТАР

– НАША компанія займається
дезінфекцією, дезінсекцією,
дератизацією та фумігацією
зернових.   
Враження від конференції
дуже позитивні. Всі доповіді
були актуальні, вважаю, ніхто
з присутніх не пожалкував, що
приїхав на цей захід. Дуже за�

цікавила доповідь президента
УЗА Володимира Клименка,
представниці GAFTA Памели
Кірбі Джонсон. 
Метою нашої компанії було
отримання інформації, яка ста�
ла для нас у нагоді у подаль�
шій діяльності. А питання, що
обговорювалися, так чи інакше
пов'язані із якістю продукції,
яка йде на експорт. Бо із всту�
пом країни до СОТ цьому пи�
танню буде приділена неабия�
ка увага.   
– На Вашу думку, які перс�

пективи експорту зерна в

Україні, і як вони можуть

вплинути на розвиток Вашої

компанії? 

– Вважаю, що Україна завдяки
своїм природним ресурсам
має великі перспективи в ек�
спорті зерна. Як засвідчили до�
повіді під час конференції,
учасники вважають, що тен�

денції розвитку ринку залежа�
тимуть від політичної стабіль�
ності. І хоча ціла низка питань
потребує вирішення, так чи
інакше, але Україна була, є і
буде одним із найсильніших
зернових експортерів в світі. 
– Чи можуть подібні форуми

реально вплинути на ситуа�

цію в аграрному секторі? 

– Звісно, з їх допомогою мож�
на закласти основу, фунда�
мент, який приведе до пози�
тивних змін. Як правило, такі
конференції визначають
напрямок подальших дій. А
отже – подібних заходів має
бути якомога більше. Тільки у
відкритому діалозі з іноземни�
ми партнерами можна знайти
вирішення тих проблем, які
постають перед нами зараз. І,
безумовно, дуже важливо,
щоб аграрна політика була
прозорою. 

Денис СЕРЕДНЯК, представник компанії «БТ�ТДМ»:

Екологічність коштує дорого. Але вона того варта
БУДЬ0ЯКЕ виробництво пов'яза0

не із забрудненням навколишньо0

го середовища. І нині перед під0

приємствами постають не лише

виробничі питання, а й питання

захисту довкілля. Як їх вирішують

у ТОВ СП «НІБУЛОН» ми поці0

кавилися у відділі охорони навко0

лишнього середовища компанії. 

У структурі підприємства є

п'ять елеваторів. Для розширення

виробничих можливостей в по0

точному році розпочате будівниц0

тво нового комплексу з прийман0

ня та зберіганню зерна в Кам'я0

нець0Подільському районі Хмель0

ницької області. 

Для обмеження впливу вики0

дів зернового пилу на навколишнє

середовище на елеваторних ком0

плексах компанії в Полтавській та

Черкаській областях, а також на

перевантажувальному терміналі в

Миколаєві застосовуються ряд за0

побіжних заходів. Це зокрема за0

криті технології транспортування

зернових вантажів; встановлення

аспіраційних систем, автоблоко0

ваних з технологічним обладнан0

ням, по яких забруднене повітря

відводиться від вузлів переванта0

жень та перед викидом в атмосфе0

ру очищується на пилоочисному

устаткуванні; використання пило0

очисного устаткування вищого

світового рівня; благоустрій та

озеленення території.

Про навколишнє середовище

потурбувалися ще на етапі бу0

дівництва. Зокрема, для мініміза0

ції впливу на грунти під час будів0

ництва здійснюється зрізання ро0

дючого шару та землювання його

на малопродуктивних сільсько0

господарських угіддях, під час ви0

конання виробничої програми до0

тримуються нормативних умов

зберігання та утилізації виробни0

чих та побутових відходів.

Що стосується безпосередньо

виробництва, то за проектними

рішеннями, для мінімізації вики0

дів зернового пилу, наприклад, на

комплексі в Хмельницькій області

буде встановлено дев'ять одиниць

пилоочисного устаткування. На

придбання тільки фільтрів «Si0

matek» виробництва Данії, які за0

безпечать уловлення та очищення

повітря під час організації авто0

приймання зернових культур, ви0

трачено 906 тис. грн.

Протягом 2007 року капітальні

інвестиції та поточні витрати на

охорону навколишнього природ0

ного середовища по підприємству

в цілому становили 3 млн 84 тис.

грн, в тому числі капітальні інве0

стиції 2 млн 585 тис. грн. Аспіраційні системи



МАБУТЬ, колишні країни СРСР

мають пройти однаковий шлях

становлення цивілізованого рин0

ку. Цей матеріал створено на ос0

нові публікацій про тенденції на

російському ринку м'ясопродук0

тів. Якщо подивитись, то тенден0

ції розвитку сільського господар0

ства в Росії, в Україні або Білорусі

майже тотожні – від однієї край0

ності до іншої. Так само разом із

братами0слов'янами Україна три0

має курс на інтеграцію: вчорашні

імпортери м'яса будують свино0

комплекси, м'ясокомбінати виро0

щують фураж і виробляють кор0

ми, а виробники свинини й куря0

тини беруться за розведення мо0

лочних корів. 

Але це не назавжди, стверджу0

ють експерти. Через 15 років мо0

лочно0м'ясний ринок консоліду0

ється, й у кожного з гравців зали0

шиться по одному чи по два біз0

нес0напрямки. 

Отже, на думку російських

експертів, у м'ясному секторі зараз

вибудовуються цікаві інтеграційні

схеми. Учасники ринку тяжіють до

формування замкнутих техноло0

гічних циклів. За стратегією інте0

грації м'ясні компанії можна роз0

ділити на три групи. До першої

входять холдинги, основним біз0

несом яких є виробництво м'ясної

сировини. До другої – підприєм0

ства, що займаються імпортом або

торгівлею м'ясом, але переорієнто0

вуються на власне виробництво.

Третю групу становлять м'ясопере0

робники, які взялися за виробниц0

тво власної сировини. 

Чим годувати 
ПЕРША група на ринку почу0

вається найкомфортніше, адже

російська держава насамперед

підтримує саме їх. Такі компанії

залежать від цінових коливань

ринку, але  порівняно з імпортера0

ми створюють більшу додану вар0

тість. Крім того, ніщо не заважає

«сировинникам» забезпечувати

стійкість свого бізнесу завдяки пе0

реробним потужностям. 

Переробники й імпортери

м'яса, які вирішили інтегруватися

в сировинне виробництво, стика0

ються як із дефіцитом якісних

кормів, так із їх подорожчанням.

Тому їм доводиться йти далі –

вкладати кошти не лише у вироб0

ництво кормів (це 70% собіварто0

сті м'яса), а й у рослинництво. Це

дає можливість економити на де0

далі дорожчому зерні. До того ж,

саме по собі вирощування зерно0

вих останніми роками стало вигі0

дним бізнесом: у 2007 році його

рентабельність, за експертними

даними, становила в Росії 80%.

А ще гній – це органічні добрива,

на які не треба витрачати. У влас0

них сільгоспугіддях є ще один

плюс: не треба думати про його

утилізацію. 

Виробництво зернових не стає

для учасників м'ясного ринку са0

мостійним бізнесом. На підтвер0

дження такої думки експерти по0

силаються на досвід закордонних

великих тваринницьких госпо0

дарств, які зазвичай узагалі не за0

ймаються рослинництвом для ви0

робництва кормів. У нас ця

необхідність спричинена високим

ризиком залишитися без фуражу

або бути поставленими перед

необхідністю купувати його за ви0

сокою ціною. 

Чому 
потрібні свині 
ВЛАСНИКИ бройлерного птахів0

ництва додають до нього інший

сировинний бізнес – свинарсь0

кий. Викуплені та рекон0

струйовані свого

часу комбікор0

мові заводи

д а ю т ь

змогу забезпечити

цю групу споживачів

власними кормами. Отже, вихід

на проектну потужність не такий

важкий порівняно із запуском під0

приємства з нуля. На цьому дехто

зупиняється і починає нарощува0

ти обсяги виробництва. Інші ж,

навпаки, прагнуть до глибокої пе0

реробки, для чого налагоджують

забійні цехи і подальше вироб0

ництво ковбасних виробів.  

Отже, спершу імпортер загли0

блюється у виробництво м'яса.

Потім – кормів, які, крім заводу,

тягнуть за собою виробництво

зернових й оренду землі. Далі

власник будує підприємства із за0

бою та переробки туш. Щоб без

втрати якості перевозити охоло0

джене м'ясо, засновує транспорт0

ну компанію, згодом – логістич0

ний центр. Повністю замкнути

виробничий цикл тепер уже хол0

дингу заважає тільки відсутність

торгової мережі… 

Але так буває не завжди. Щодо

переробників, то більшість із них

спершу дистанціюється від агро0

проектів і купує великі партії м'яса

в трейдерів. Вони зважуються ро0

зводити свиней не від хорошого

життя. Протягом останніх років

м'ясо дорожчає, маржа в перероб0

ці знижується. Своя ферма у тако0

му випадку дає змогу налагодити

виробництво делікатесів преміум0

класу. А от до повної сировинної

незалежності ще далеко. Пробле0

ма тут – у відсутності своїх кормів,

а це додатковий чинник зростан0

ня собівартості м'яса. 

Конкуренція, 
інтеграція, 
консолідація
ЕКСПЕРТИ пов'язують активну

інтеграцію в м'ясному секторі зі

зростанням конкуренції. Вироб0

ники сировини, які не мають кор0

мової бази, і переробники, які вча0

сно не потурбувалися про власне

поголів'я, ризикують за найближчі

роки втратити ринок. Тим більше,

що зараз по0

чинають

вводи0

т и с я

н о в і

відгодівельні комплекси,

побудовані за держпідтримки.

Сектор свинини вже можна вва0

жати закритим, вважають експер0

ти: у ньому втримуються лише ті,

хто встиг увійти на цей ринок до

стрибка цін на сільгосппродукцію

200602007 років. Конкурентні пе0

реваги будуть у агрохолдингів, які

зможуть випускати великий асор0

тимент м'ясних продуктів, грамот0

но побудують цінову політику,

вкладуться в рекламу, логістику та

навчаться працювати з різними

форматами роздробу – починаю0

чи від мереж і закінчуючи неве0

ликими магазинами. 

Також варто очікувати на ак0

тивізацію злиття та поглинань на

ринку м'яса. Вони відбуватимуть0

ся тим інтенсивніше, чим довше

продовжиться падіння рентабель0

ності виробництва м'ясної сиро0

вини через подорожчання зерна й

пально0мастильних матеріалів. 

У перспективі на зміну інте0

грації прийде спеціалізація: у кон0

курентному середовищі неможли0

во однаково ефективно працюва0

ти на всіх етапах виробництва –

від вирощування фуражу до тор0

гівлі м'ясними продуктами. Тому

більшості учасників ринку дове0

деться обрати один0два бізнес0на0

прямки, як це відбувається в усьо0

му світі. Експерти запевняють, що

через  сприятливу фінансову си0

туацію й ентузіазм інвесторів, які

почали вкладати в АПК, нам на це

необхідно менше часу, ніж США і

Європі, – 10015 років. 

Перспективна 
молочка 

На відміну від м'ясного ринку з

його вертикальною інтеграцією, на

молочному, за спостереженнями

російських аналітиків, у моді спе0

ціалізація – мегаферми, які зорієн0

товані тільки на виробництво си0

рого молока. Єдиний напрям агро0

бізнесу, в який доводиться інтегру0

ватися молочникам, – це корми.

Проте ВРХ, на відміну від свиней,

не потребує високотехнологічних

раціонів, тому і кормова проблема

в цьому секторі вирішується про0

стіше. А ось щоб стати успішним

переробником, треба виробляти

десятки найменувань продуктів –

від пастеризованого молока до йо0

гуртів. Це складний бізнес, що по0

требує солідних вкладень. 

Переробникам, утім, самостій0

но виробляти сировину ще склад0

ніше, ніж тваринникам випуска0

ти йогурти та глазуровані

сирки. Так, побуду0

в а т и

ферму на 1 тис. ВРХ у 2,5 рази до0

рожче, ніж створити з нуля моло0

козавод. Виробники молочних

продуктів харчування дистанцію0

ються від тваринництва, вважаю0

чи за краще видавати постачаль0

никам сировини товарні кредити

або надавати в лізинг устаткуван0

ня. Ті ж, хто намагається поєдну0

вати переробку з індустріальним

виробництвом сировини, рано чи

пізно вимушені будуть відмовити0

ся від сільського господарства. 

Більш охоче, ніж молочні ком0

бінати, в тепер уже суттєво дорож0

че сире молоко інвестують вироб0

ники та переробники м'яса. У Ро0

сії рентабельність молочного біз0

несу сягає 150%. За один лише

2007 рік про плани будівництва

мегаферм заявили до десятка по0

тужних компаній. Дай, Боже,

здійснитися усім цим намірам, і

ми тоді зможемо не лише згадува0

ти смак м'яса й молока, а й вжива0

ти ці корисні для людського орга0

нізму продукти харчування.

Підготував Артем Житков

За матеріалами російської преси 
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ТВАРИННИЦТВО Занудний для нас Захід. Занудний. Там уже давно всі ринки поділені. Наприклад, у
тваринницьких компаній чітка спеціалізація: хто займається генетикою, хто – відгодівлею, хто –
забоєм і переробкою. Інша річ – простори СНД!

Посидіти з вудкою, витягти

рибку та скуштувати ри�

б а ц ь к о ї  ю ш к и …  В и я �

вляється, що в Україні за�

доволення від такого про�

ведення часу отримують

близько 5 млн. громадян.

Однак застарілість норма�

тивно�правової бази часто�

густо перетворює бажаний

відпочинок риболова�ама�

тора на непорозуміння.

НОРМАТИВНА база для цієї

категорії наших співвітчизни0

ків створювалася ще двадцять

років тому, коли, за статисти0

кою, риболовів0аматорів на0

раховувалося близько 200 тисяч

чоловік. Відтоді життя суттєво

змінилося, і проблеми взаємо0

відносин між рибалками0лю0

Софія Багірова

ПІДСТАВ для оптимізму в ри0

боловецькій галузі поки що

немає – принаймні, таку кар0

тину змалювали під час з'їзду

працівників рибної галузі ко0

рифеї риболовлі та чиновники.

Судна здебільшого відпра0

цювали свій термін і зносили0

ся, належних коштів на галузь

давно не виділялося, а якщо й

були, то мізерні. Підприємства

банкрутіють, різко зменшили0

ся запаси багатьох цінних

риб… Утім, голові Держком0

рибгоспу України Володими�

ру Волкову до руїн не звикати

– за його власними словами,

він сильний антикризовий ме0

неджер і, узявшись за рибне

господарство, підніме цю га0

лузь на гідний рівень. Та й сам

він констатував, що ситуація,

яка склалася в рибній галузі у

останні п'ятнадцять років,

призвела до зменшення вило0

ву риби та морепродуктів у чо0

тири рази, кількість робочих

місць зменшилася вдвічі, зріс

імпорт риби тощо.

Так співпало, але місцем

оголошення журналістам ре0

зультатів з'їзду виявилися руїни

древнього Херсонесу на тлі ві0

дреставрованого Володимирсь0

кого собору. А результатів три. 

Союзу бути: 
альтернативи
немає
ПЕРШИМ і, як виявилося,

найбільш дискусійним стало

рішення щодо створення Все�
української громадської орга�
нізації «Союз рибалок Украї�
ни». Попри одностайність у

необхідності об'єднання задля

лобіювання інтересів галузі в

органах законодавчої та вико0

навчої влади, захисту прав ри0

балок і підприємців та розвит0

ку підприємництва в галузі

рибного господарства загалом,

думки щодо форми та участі в

такій організації лунали досить

полярні. 

Так, піддали сумніву тезу

голови Держкомрибгоспу

Все в одному (Аll0in0One)
або Навіщо переробникам ферми



щодо безоплатної участі в Союзі.

У інших, передусім представників

профспілки, виникли питання

щодо того, чиї  інтереси врешті0

решт відстоюватиме Союз: під0

приємців0роботодавців чи риба0

лок – найманих працівників.

Якщо і тих і тих, то неминучий

конфлікт інтересів усередині са0

мого союзу. Щоправда, пан Вол0

ков переконаний: ніякого кон0

флікту не буде, і насамперед тому,

що союз не ставить перед собою

жодних політичних завдань і не

матиме ніякого роз'єднувального

підтексту. Декого насторожив по0

спіх у створенні нової спілки. Од0

нак більшість присутніх погоди0

лася, особливо після слів Віктора

Скарлата (оперативна Держрибо0

хорона),  що альтернативи союзу

немає. 

Чиновникам – 
концепцію, 
рибалкам – 
соцкартку
ДРУГИМ питанням, ухваленим

резолюцією з'їзду, стало прийнят0

тя за основу головних напрямів

Концепції розвитку рибного гос�
подарства України до 2020 року.

Потреба у прийнятті цього доку0

мента, як зазначалося на з'їзді,

зумовлена загальною ситуацією,

що склалася в галузі рибного гос0

подарства нашої держави, та

необхідністю негайного подолан0

ня кризових явищ, поліпшення

добробуту населення, зростання

рівня соціальних стандартів

тощо. Так, до 1 травня 2008 року

керівники підприємств рибної га0

лузі мають розглянути у своїх ко0

лективах основні напрями Кон0

цепції і надати зауваження та

пропозиції. Сама ж Концепція

має бути розроблена Державним

комітетом рибного господарства

України та подана на узгодження

до Кабінету Міністрів до 1 липня

2008 року.

Окрім об'єднання рибалок

довкола нової Концепції, Володи0

мир Волков порушив також пи0

тання зміцнення авторитету та

статусу працівника рибної галузі,

а здійснити це запропонував на

основі так званої «соціальної карт0

ки», яка б забезпечувала соціаль0

ний захист працівника. Це була

одна з пропозицій, яку увесь зал

сприйняв схвально.  

Рішення третє: 
голос волаючого
до уряду
НА ЗАВЕРШЕННЯ заходу було

прийнято звернення до Прези�
дента України, Кабінету Міні�
стрів та Верховної Ради. Питан0

ня, на жаль, вічні: законодавче

забезпечення галузі, інвестицій0

но0інноваційна політика, поси0

лення функцій державного упра0

вління та соціальна політика, рі0

вень життя та гідні умови праці.

Хоча із завзятістю, з якою узяв

зруйновану галузь Волков, ві0

риться, що рибалки тепер будуть

принаймні почуті.

Тим паче, деякі позитивні

зрушення є вже сьогодні. Так, за

словами заступника голови

Держкомрибгоспу Василя Чер�

ніка, цього року на рибне госпо0

дарство (а точніше на лізинг су0

ден) держава вже передбачила

близько 50 млн. грн. бюджетних

коштів. Щоправда, пан Чернік

побоюється: як би ця цифра не

виявилася роковою для рибалок.

Річ у тім, що не так давно на га0

лузь уже виділявся один полтин0

ник, який після перегляду бю0

джету значно зменшився… 

У свою чергу голова Держ0

комрибгоспу пообіцяв надалі

проводити політику, спрямовану

на поліпшення добробуту насе0

лення, зростання рівня соцстан0

дартів, зменшення заборговано0

сті з виплати заробітної плати,

створення сприятливих інвести0

ційних умов для розвитку бізнесу

та збільшення експорту рибної

продукції.

Непереливки буде браконьє0

рам. Володимир Волков пообіцяв

не лише вибити економічне

підґрунтя цього явища шляхом

штрафів та вилучень, а й влашту0

вати публічний розголос тому

«кришуванню», під яким пра0

цюють браконьєри. 

Що ж до інших проблем, то

деякі з них мають і конструктив0

ний стимул. Скажімо, втрату

флоту голова холдингу «Морсь0

кий колокол» Володимир Чепі�

ков вважає нашою перевагою.

Адже тепер ми просто змушені

нарощувати та купувати більш

новий, сучасний флот. Те саме

стосується і обладнання для ри0

бопереробки. А от серед негатив0

них віянь у морському флоті він

зазначив такі. 

По0перше, дефіцит кадрів. Є

нововведення, згідно з яким ма0

троси більше не отримують ценз

наплаваності на риболовецьких

суднах, а в дипломах проставля0

ють позначку «Р», яка унеможли0

влює подальшу роботу на інозем0

них суднах.  В зв'язку з цим знач0

но загострилися питання підго0

товки фахівців середньої ланки. 

По0друге, стримувальним

фактором, за його словами, ви0

ступає також приєднання до між0

народного кодексу управління

безпекою: відтепер у будь0якому

порту світу інспектор може зро0

бити з нашими рибалками що

завгодно, але в інтересах своєї

держави: «Складається враження,

що вони (правила МКУБ – ред.)

спеціально були кимсь нам

нав'язані,  щоб витіснити нас з

морського товариства». 

І, по0третє, не до вподоби мо0

рякам0рибалкам величезна кіль0

кість чиновників та зарегульова0

ність усіх процесів. Утім, головне

– щоб із риболовецькою галуззю

не сталося так, як пан Чепіков, за

його ж словами, відповідає на за0

питання «як справи?»: «Не тону і

не спливаю, але потихеньку роз0

чиняюся в довкіллі»…

Тож, як підсумував пан Вол0

ков, однією з основних причин

скликання з'їзду є роз'єднаність

галузі, через що з нею і не рах0

уються. «Але ми маємо виключ0

но результатами власної діяльно0

сті переконати людей, перекона0

ти уряд в тому, що галузь сьогод0

ні конче потрібна нашому сус0

пільству, і на її розвиток потріб0

но виділяти не 2%, як це робить0

ся нині, а вп'ятеро більше. Сьо0

годні ми опинилися на самому

дні. Та випірнути з дна неможли0

во, якщо ми не змінимо саму

ідеологію нашого існування.

Нам потрібна ідеологія пере0

можців, лише тоді ми будемо ці0

каві власному народу», – опти0

містично підбив підсумки завзя0

тий новий голова рибного госпо0

дарства України.
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ПЛАН ДІЙ Перше гасло в заголовку віддзеркалює сьогодення рибної галузі. А от щоб вивести її
з такого стану організатори та делегати Першого всеукраїнського з'їзду працівників рибної галузі 
22*23 березня у Севастополі вирішили змінити ідеологію. Зрештою, це тільки початок. За місяць вони
мають зустрітися на другому етапі з’їзду, де й розпочнуть втілювати рішення етапу першого.

бителями і професіоналами, ри0

бінспекцією й іншими контро0

люючими органами поступово

загострювалися. Тому з метою

виправити становище у цій цари0

ні громадські об'єднання риболо0

вів0аматорів неодноразово звер0

талися до Держкомрибгоспу. І на0

решті знайшли порозуміння. 

В середині березня  у Голов0

ному управлінні охорони та від0

творення водних живих  ресурсів

міста Києва та Київської області

відбулася конференція щодо ама0

торського рибальства. У її роботі

взяли участь голова Державного

комітету рибного господарства

України Володимир Волков і

його заступники, керівники все0

українських та регіональних

об'єднань рибалок0аматорів, від0

повідальні працівники рибоохо0

рони, науковці й пересічні грома0

дяни, які зацікавлені у розвитку

аматорського рибальства.

Зі слів голови Держкомриб0

госпу, з економічним розвитком

держави і підвищенням мате0

ріального і духовного рівня жит0

тя населення інтерес до аматор0

ського рибальства зростає. Тому

ця галузь потребує негайного

нормативно0правового урегулю0

вання. Головне слово тут мають

сказати рибалки0аматори. Саме

вони повинні розробити сучасні,

зрозумілі громадськості, цивілі0

зовані правила аматорського ри0

боловства. Принциповим є пи0

тання збереження природи та

відтворення водних живих ресур0

сів. Кожний громадянин має

конституційне право на викори0

стання ресурсів. Але ми 0 не

останнє покоління на Землі, і по0

винні жити і працювати, а також

і відпочивати так, щоб прийдеш0

ні покоління знали, що таке при0

рода і що таке риба.

Жвава полеміка розгорнула0

ся навколо таких питань: взає0

мовідносини між промисловим

рибним господарством та ама0

торським рибальством; де межа

між комерційним риболовством

та браконьєрством;  якою має

бути відповідальність за брако0

ньєрство;  місце підводного по0

лювання у аматорському рибаль0

стві тощо.

На конференції прийнято рі0

шення про створення робочої

групи, яка займеться розробкою

сучасного нормативно0правового

регулювання аматорського ри0

бальства. 

Держкомрибгосп виступає як

інформаційний партнер цієї ро0

бочої групи  і звертається до ши0

рокої громадськості з пропозиці0

єю прийняти безпосередню

участь у розробці нормативної

бази аматорського рибальства.

Свої пропозиції надсилайте до ін0

формаційної служби Держком0

рибгоспу: dkrg@dkrg.gov.ua. Уся

інформація щодо поточної діяль0

ності робочої групи та участі в цій

роботі громадськості розміщува0

тиметься на сайті комітету.

Хто такі риболови%аматори? Так це ж ми з вами

Не тону, і не спливаю…
А нам потрібна ідеологія переможців



МІНІСТЕРСТВО аграрної полі0

тики України затвердило на

2008/2009 маркетинговий рік (МР,

з липня 2008 р. по червень 2009 р.)

план закупівель Аграрним фон0

дом до державного продовольчого

резерву пшениці, суміші пшениці

і жита (меслин) у розмірі 803 тис.

тонн, жита – 78 тис. тонн і буря0

кового цукру – 278 тис. тонн. Це

передбачено наказом Мінагропо0

літіки, зареєстрованим Мінюстом

13 березня цього року.

Документ також встановлює

на 2008/2009 МР мінімальні заку0

півельні ціни на пшеницю 10го

класу 1501,76 грн/т, максимальні

– 1851,67 грн/т, 20го класу –

1418,32 грн/т і 1748,79 грн/т від0

повідно, 30го класу – 1251,43

грн/т і 1543,02 грн/т, 40го класу –

1134,61 грн/т і 1398,98 грн/т, 50го

класу – 967,83 грн/т і 1193,34

грн/т.

Крім того, Мінагрополітіки

має намір встановити мінімальні і

максимальні ціни на жито10го

класу у розмірі 1112,81 грн/т і

1372,09 грн/т, 20го класу – 1016,89

грн/т і 1253,82 грн/т відповідно, 30

го класу – 882,54 грн/т і 1088,17

грн/т відповідно.

У 2007/2008 МР Аграрний

фонд повинен був закупити 580

тис. тонн пшениці і жита і 180 тис.

тонн цукру, з яких було куплено

тільки 428,4 тис. тонн зерна. Цу0

кор в поточному маркетинговому

році фонд не купував.

ЩЕ 31 СІЧНЯ ц.р. Президент Ук0

раїни В.Ющенко заявляв про

необхідність ліквідувати Тендерну

палату України, яка контролює

сферу державних закупівель.

20 березня ц.р. Верховна Рада

України скасувала закон про

держзакупівлі. Закон визнає та0

ким, що втратив силу, Закон Ук0

раїни «Про закупівлю товарів, ро0

біт і послуг за державні кошти».

Кабінету Міністрів України дору0

чається забезпечити тимчасове ре0

гулювання процедур закупівель і

підготувати відповідний законо0

проект. 

Раніше прем'єр0міністр Украї0

ни Юлія Тимошенко звернулася

до ВР із проханням невідкладно

скасувати закон «Про тендерні за0

купівлі» і ліквідувати Тендерну па0

лату України. На переконання Ти0

мошенко, ліквідація Тендерної па0

лати дозволить уникнути політич0

них спекуляцій і нормалізує ситуа0

цію у сфері державних закупівель. 

Необхідно зазначити, що Го0

лова ВР Арсеній Яценюк також

пообіцяв винести на голосування

постанову про скасування резуль0

татів голосування в першому чи0

танні законопроекту про держав0

ні закупівлі, якщо після підготов0

ки документа до другого читання

в ньому залишаться норми про

Тендерну палату. 

У свою чергу голова правління

ТПУ Володимир Лаба раніше

заявляв, що діяльність очолюва0

ного ним органу є відкритою,

прозорою і в межах правового

поля. При цьому він зазначав, що

в Україні штучно створюється

проблемна ситуація навколо

діяльності Палати тими особами,

які причетні до операцій із дер0

жавними коштами у сфері закупі0

вель, причиною чого є саме ви0

криття ТПУ посадових осіб, які

лобіюють інтереси комерційних

структур і зловживають службо0

вим становищем. 

Від уряду ситуацію прокомен0

тував міністр економіки України

Богдан Данилишин, зазначив0

ши, що Тендерна палата, яка ство0

рювалася як засіб громадського

контролю, поступово перетвори0

лася в адміністративний орган, що

перебирав на себе функції регуля0

тора ринку, не відповідаючи при

цьому за результати роботи.

«Виходячи з отриманих Міні0

стерством економіки скарг та ли0

стів, – зазначив міністр, – основ0

ними негативними моментами

чинного законодавства виявилися

платні публікації та оприлюднен0

ня в Інтернет0системі оголошень

та іншої інформації стосовно

держзакупівель. Як наслідок, за0

значені норми Закону спричини0

ли монополізацію цієї сфери,

призвели до збільшення витрат

розпорядників державних коштів

та учасників торгів. При цьому,

саме оприлюднення інформації

про державні закупівлі, суспільна

доступність якої повинна бути за0

безпечена замовниками, стало

залежним від діяльності приват0

них структур.  

Другим негативним моментом

стало зменшення вартісних меж,

коли наступає обов'язковість за0

стосування закону (для товарів і

послуг – до 20 тис. грн., для робіт

– до 50 тис.). Зниження таких вар0

тісних меж для проведення заку0

півель призводить до зменшення

економічного ефекту при витра0

чанні державних коштів, у зв'язку

з потребою у додаткових людсь0

ких та фінансових ресурсах при

організації та проведенні проце0

дур закупівель».

Богдан Данилишин закценту0

вав увагу і на такому негативі, як

обов'язковість включення учасни0

ків процедур закупівель до Тема0

тичних каталогів по різних проце0

дурах, що призводило до обме0

ження участі в процедурах та до

додаткового витрачання коштів з

боку учасників процедур закупі0

вель, які потім закладають ці ви0

трати у ціну товару.

Надмірність повноважень в

системі державних закупівель

громадської організації – Тен0

дерної палати, за словами керів0

ника економічного відомства, зо0

крема, обов'язковість внесення

учасниками процедур закупівель

тендерного і договірного забезпе0

чення, призводило до обмежен0

ня конкуренції, перевитрат дер0

жавних коштів, а в окремих ви0

падках, фактично унеможливлю0

вало проведення конкурентної

процедури закупівель, оскільки

суб'єкти господарювання не ба0

жали брати участь у торгах на та0

ких умовах, а ті, хто ставали уча0

сниками торгів, включали свої

витрати у ціну тендерної пропо0

зиції, що у підсумку завдавало іс0

тотних збитків державі.

Також керівник економічного

відомства зазначив, що Міністер0

ством економіки, разом з Мінфі0

ном та Міністерством юстиції вже

розроблено проект Тимчасового

положення, яке б регулювало від0

носини у сферах держзакупівель

до прийняття нового закону.

Положенням передбачається

запровадити безкоштовні публіка0

ції стосовно держзакупівель у

«Віснику державних закупівель»

та державних друкованих органах,

зокрема, на Інтернет0ресурсах

замовників та інших засобах ін0

формації. Згідно з міжнародним

досвідом, попередня інформація

про закупівлі (оголошення), опри0

люднюється на офіційному дер0

жавному ресурсі, а оприлюднення

докладної інформації про хід ве0

дення торгів здійснюється через

власні сайти замовників, адреси

яких обов'язково зазначаються в

оголошенні про закупівлю.

Також, за словами Богдана Да0

нилишина, збільшується вартісна

межа для закупівель товарів і по0

слуг, виключаються норми щодо

ведення Тематичного каталогу та

реєстрів учасників процедур заку0

півель, Тендерну палату позбавле0

но невластивих їй повноважень,

натомість уповноваженим орга0

ном визначено Міністерство еко0

номіки.

При Міністерстві економіки

створено колегіальну раду, яка

розглядатиме скарги та надавати0

ме Мінекономіки висновки щодо

погодження на проведення заку0

півель в одного виконавця чи з об0

меженою участю. Також встано0

влюватиметься мінімальна кіль0

кість поданих на торги пропози0

цій – не менше двох, та необов'яз0

ковість внесення тендерного та

договірного забезпечення.

«Прийняття цього Положен0

ня, – підсумував міністр економі0

ки, – суттєво спростить та здеше0

вить процедури закупівлі і дасть

відповіді на найнагальніші про0

блеми».

Згідно з рішенням Верховної

Ради, у двотижневий термін на

зміну тимчасового положення

буде розроблена нова редакція за0

кону, яка відповідатиме міжнарод0

ним стандартам, зокрема вимогам

ЄС та СОТ, а також сучасним по0

требам суспільства. Тимчасове по0

ложення базується на положеннях

закону про держзакупівлі, який

діяв на 17 листопада 2004 року. 

Нагадаємо, 7 березня в парла0

менті був зареєстрований проект

постанови «Про утворення Тимча0

сової слідчої комісії ВР для розслі0

дування зловживань Тендерною

палатою України під час здійснен0

ня процедур державних закупівель

і лобіювання народними депутата0

ми України Ткаченком і Яценком

в парламенті інтересів цієї органі0

зації». Проект постанови був вне0

сений на розгляд народними де0

путатами від НУ0НС Михайлом

Полянчичем і Миколою Куль0

чинським. 
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Держзакупівлі – 
повернення в минуле
НІ – ЗЛОВЖИВАННЯМ Президент України Віктор Ющенко підписав закон, який передбачає
ліквідацію Тендерної палати і Міжвідомчої комісії з питань держзакупівель, повідомив заступник
голови Секретаріату Президента Ігор Пукшин.

Аграрний фонд отримав план і ціни

Палата 
проти Фонду 
НА ТЛІ критики системи дер0

жавних закупівель і зайвого ви0

трачання бюджетних коштів

закономірними здаються і зау0

важення Рахункової палати Ук0

раїни, прес0служба якої нещо0

давно оприлюднила позицію

відомства щодо Аграрного

фонду.  

Зокрема, аудитори Рахунко0

вої палати дійшли висновку, що

за відсутності системного підхо0

ду  з боку Міністерства аграрної

політики України – головного

розпорядника коштів – бюд0

жетні кошти на формування

державного продовольчого ре0

зерву використовувалися не0

ефективно. На порушення ви0

мог Закону України «Про дер0

жавну підтримку сільського гос0

подарства України», Аграрний

фонд, який уповноважений

впливати на цінову політику в

аграрній галузі економіки шля0

хом здійснення товарних і фі0

нансових інтервенцій на органі0

зованому аграрному ринку, от0

римуючи відповідні кошти з

державного бюджету, покладе0

них на нього функцій не вико0

нував. Саме ж формування ре0

зерву відбувалось не як прове0

дення фінансових інтервенцій,

а шляхом закупівлі зерна і пше0

ниці та жита, що не пов'язано з

державним ціновим регулюван0

ням.

Як наслідок, при майже

повному використанні коштів

бюджету за відповідною бю0

джетною програмою у сумі по0

над 528 млн. грн., завдання по

формуванню державного про0

довольчого резерву ним не ви0

конано. Зокрема,  продоволь0

чий резерв зерна пшениці і

жита сформовано лише на

66,5% і на сьогодні він стано0

вить 472 тис. тонн. 

На думку аудиторів, в ре0

зультаті непрофесійних дій Аг0

рарного фонду допущено не0

ефективне управління кошта0

ми державного бюджету в сумі

понад 110 млн. грн. або 21% від

загальної суми відкритих асиг0

нувань. Своєчасне використан0

ня цих коштів дало б змогу за0

купити додатково понад 100

тисяч тонн зерна до державно0

го продовольчого резерву. 



У СПОЛУЧЕНИХ Штатах Аме0

рики перший закон про товарні

біржі був прийнятий в 1916 році і

відтоді змінювався лише тричі.

На думку пана Козаченка, завдя0

ки вдалій деталізації цей доку0

мент ми можемо брати за взірець.

Український закон має лише три

сторінки, але не можна сказати,

що він стримує розвиток аграр0

ного ринку.   

Генеральний директор Союзу

аграрних бірж України (САБУ)

Борис Беренштейн навів іншу

кількість існуючих в Україні тор0

гових бірж – 411, станом на 1 січ0

ня 2007. Отже, маємо приріст 83

біржі на рік. І лише 20030 із них

працюють ефективно. Зі слів пана

Беренштейна, очолювана ним ор0

ганізація звернулася до Прези0

дента та Прем`єр0міністра Украї0

ни з ініціативою створити центра0

лізований орган з питань біржо0

вого ринку, який міг би стати його

регулятором. Ця структура має

вирішувати питання координації

товарного біржового ринку та

сприяти впровадженню загально0

національного та регіонального

фінансового обороту як ключово0

го механізму визначення цін на

стратегічні товари. Такий орган

повинен виконувати наглядові та

дозвільно0реєстраційні функції.

До того ж, зі слів генерального

директора САБУ, необхідно роз0

робити та затвердити державну

концепцію або програму розвит0

ку біржового товарного ринку на

період з 2008 по 2015 роки. 

Промовець звернув увагу на

питання розробки та запрова0

дження державного стандарту на

документацію з супроводу укла0

дання угод купівлі0продажу на

товарних біржах. Зокрема, йдеть0

ся про впровадження електрон0

ного документообігу та цифрово0

го підпису. 

З його слів, слід також розро0

бити зміни та доповнення до

чинного законодавства України

та створити необхідні норматив0

ні акти. 

Все це, на думку Бориса Бе0

ренштейна, дасть можливість от0

римати механізми ціноутворення,

якими користуються у всьому

світі, та затвердити позиції Укра0

їни на пріоритетних ринках країн

СНД, Європейського Союзу, Азії,

Африки. Це також забезпечить

виконання зобов'язань, прийня0

тих в рамках СОТ. 

Як вважає гендиректор САБУ,

на цьому етапі доцільно створити

при Кабінеті Міністрів України

координаційну раду з питань бір0

жового товарного ринку за уча0

стю представників державних та

громадських організацій. 

«Якщо мова йде про посилен0

ня інтересу держави до системи

біржового ринку, – сказано у ли0

сті0зверненні до керівників держа0

ви, – Союз аграрних бірж України

звертається до вас не з проханням

фінансової підтримки або надання

податкових чи інших пільг. Біржо0

вий ринок сьогодні терміново по0

требує підтримки з боку держави

щодо вдосконалення існуючої за0

конодавчої та нормативної бази

для забезпечення своєї діяльності». 

Директор Департаменту ро0

звитку аграрних ринків Міністер0

ства аграрної політики  Анатолій

Розгон, у свою чергу, озвучив іні0

ціативу міністерства щодо ство0

рення консорціуму аграрних бірж.

Єдиним перспективним шляхом в

МінАП вважають створення

спільного торгівельного елек0

тронного майданчику, який би

працював за єдиними уніфікова0

ними правилами, концентруючи

біржовий ринок та товаропотоки.

Такий консорціум, зі слів пана

Розгона, може покласти на себе і

певні функції регулювання аграр0

ного біржового сегменту ринку.  

Представники влади були

присутні тільки на першій частині

наради. Свою неспроможність

брати участь у другій її частині чи0

новники пояснили наявністю ін0

шої важливої роботи, чим викли0

кали обурення серед представни0

ків регіональних бірж. 

В заключному слові Леонід

Козаченко сказав, що для руху

вперед і для істотних змін ситуа0

ції треба «мати доступ» до серйоз0

них можновладців, зокрема –

Прем'єр0міністра України. А це

не так легко, навіть за умов, що

Юлія Тимошенко взяла на себе

відповідальність за координацію

аграрної політики. 

– Питання ускладнюється

тим, що ніхто не може донести до

Прем'єр0міністра правдиву ін0

формацію, і вона не спроможна

розібратись в ситуації, – сказав

президент УАК. 

Зачепили і квоти. Зі слів пана

Козаченка, ручне регулювання

економікою, яке існує зараз, осо0

бливо небезпечне напередодні

весняно0польових робіт. Заборо0

на на експорт зерна, соняшнику,

квотування ставить перед вироб0

ником питання – чи взагалі варто

йому щось сіяти навесні. Елева0

тори вщент заповнені зерном, і

ніхто не знає, що робити далі. 

– Учора ми востаннє напра0

вили до Уряду листа. Якщо до

кінця місяця не буде зустрічі з

прем'єр0міністром, то я не відпо0

відаю за дії аграрних товарови0

робників. Два тижні тому були

зупинені 20 вантажівок із куку0

рудзою, які прямували до Кабіне0

ту міністрів, щоб висипати зерно

перед його входом. Бо інакше не0

має куди подіти цей товар, – ска0

зав Леонід Петрович. 

Президент УАК запропонував

основні тези наради викласти на

папері і передати їх керівникам

держави. Якщо впродовж місяця

на лист не буде реакції, буде ство0

рено робочу групу з учасників на0

ради. Вона працюватиме над ви0

значеною проблематикою, щоб

надалі впливати на ситуацію, що

склалася. 
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Початок на стор.1

Якщо біржу відкривають…

КОМЕНТАР

– СЛІД завжди пам`ятати, що на
біржових ринках існують спотові
і ф'ючерсні контракти. Спот – це
те, що наявне на ринку саме за�
раз, і якщо покупець придбаває
за пропонованою ціною, товар
можна вважати затребуваним.
Ф'ючерс – це продаж товару
майбутніх періодів, тобто сам
контракт. При такій покупці ми
вирішуємо, чи швидко позбути�

ся товару (через зниження цін на
зерно, наприклад), залишити
його собі чи перепродати за ви�
щою ціною. Переваги ф`ючерсу
в тому, що він дає змогу на 9 мі�
сяців, або навіть на рік, планува�
ти цінову політику. У продавця
не буде змоги за рік підняти ціну
на зерно втричі, як це було у нас.
Не можуть ціни бути українськи�
ми та світовими, так само, як не
можна побудувати соціалізм в
окремо взятій державі.   
Біржа не формує експортні кон�
тракти, тому що закордонний
покупець не купуватиме дороге
зерно. Під експортні контракти
треба підлаштовуватися нашим
товаровиробникам та покупцям.
Коли ми говоримо про те, кому
вигідне підвищення цін, то чо�
мусь забуваємо, що є товарови�
робник, який зобов'язаний сьо�
годні платити за техніку, добри�
ва, гербіциди і насіння світову
ціну! Тому агровиробнику вигі�
дно, щоб ціни на зерно або цу�

кор піднялися, а товар був за�
требуваний як на внутрішньому,
так і на зовнішньому ринках. А
ми чомусь цього боїмося. 
Справа  в іншому – мають існува�
ти певні квоти та обмеження
лише для того, щоб простий по�
купець зміг купити в магазині со�
няшникову олію або цукор. Ціна
ніколи не залежатиме від «чарів�
ної палички», якою хтось махне в
міністерстві економіки чи аграр�
ної політики. Якщо ми будемо
штучно знижувати ціну, це приз�
веде, перш за все, до корупції.  
Ринок взагалі треба формувати:
поліпшувати законодавство,
створювати розрахунково�клі�
рингові заклади. До речі, все це
визначено в указах Президента,
але його доручення не викону�
ються – зокрема, він поставив
перед Урядом завдання створи�
ти нормативну базу і пільгові
умови для клірингових закладів
на аграрному ринку. Цього досі
не зробили. 

Борис БЕРЕНШТЕЙН, генеральний директор САБУ:

КОМЕНТАР

– УДОСКОНАЛЕННЯ роботи
біржового ринку України –
дуже важливе питання на сьо�
годні. Якщо порахувати біржі
всього світу, то їх мабуть вия�
виться менше, ніж у нас. Але ця
велика кількість не забезпечує
потребу України в організованій
торгівлі товаром та послугами.
Сьогодні ми говоримо про те,
що треба зробити для удоскона�
лення законодавства, створення
спеціальних органів, які регулю�
ватимуть біржовий ринок. Але
ці структури не повинні бути в

руках влади чи політиків. І це
найголовніше. Сьогодні політи�
ки в ручному режимі керують
економічними процесами, не�
адекватно реагуючи на ситуа�
цію. Так, для боротьби з інфля�
цією, ми завдаємо значних
збитків суб`єктам господарю�
вання. Тому регулювання можна
здійснювати незалежними орга�
нами, які створюються на під�
ставі рішення Верховної Ради.
Так працює Комісія з цінних па�
перів, яка затверджена Постано�
вою Верховної Ради. За неї про�
голосували всі депутати, тому
Уряд не може впливати на її ро�
боту. Не можна директивним
урядовим рішенням забороняти
експортувати той чи інший вид
продукції або встановлювати
ціни. Все це – прерогатива зга�
даного мною регулятора, який
має діяти незалежно від полі�
тичної кон’юнктури. Приймати
рішення можна тільки після про�
фесійної оцінки ситуації, що
склалася на ринку. 
Пропозиції, які прийнято на за�
сіданні, буде направлено до Ка�
бінету міністрів, Верховної Ради.
І ми дбатимемо про те, щоб
наші пропозиції були враховані.

Леонід КОЗАЧЕНКО, 

президент Української аграрної конфедерації:

КОМЕНТАР

– ВВАЖАЮ, що біржова торгів�
ля, про яку йшлося на цій нара�
ді, може розкрити всі ринкові
карти та показати, хто є поряд�
ним гравцем, а хто зловживає
ситуацією, яка складається на

той або інший час. Біржа має
слугувати тим майданчиком, на
якому зможуть вільно зустріча�
тися продавці та покупці. Не слід
забувати, що ми маємо традиції
біржової торгівлі, яка існувала
ще за часів царської Росії. Пік її
розвитку припав на 1914 рік. 
Біржові торги ми проводили
два рази – в 2005 та 2006 ро�
ках. І побачили, що така форма
має існувати, біржові торги слід
проводити. Виробник і спожи�
вач повинні контактувати один
з одним напряму, щоб ліквіду�
вати всі існуючи нині на ринку
цукру непродуктивні ланки.
Тобто – різні посередницькі
структури. 
Більшість крупних компаній
працюють у ф`ючерсному режи�
мі, зокрема – «Астарта», «Укр�
Рос». Тому бачу, що цей напря�
мок має гарну перспективу. 

Микола ЯРЧУК, 

голова правління НАЦУ «Укрцукор»:



Ігор Шаповалов

ЦЬОГОРІЧНА виставка зібрала понад 100

експонентів, серед яких 16 інститутів Ук0

раїнської академії аграрних наук, більше 40

підприємств різних форм власності, що

дало можливість презентувати найновіші

розробки науково0дослідних установ та

навчальних закладів, налагодити взаємови0

гідні контакти та дізнатись про досягнен0

ня вітчизняної аграрної науки.

Серед українських підприємств – ЗАТ

«Високий врожай» (розробка та впрова0

дження високоефективних екологічно без0

печних регуляторів росту рослин), ТОВ

«АЕС Агріведе Сервісес Україна» (реаліза0

ція проектів зі зниження викидів парнико0

вих газів в сільському господарстві), ТОВ

НВП «Екструдер» (с/г обладнання для ви0

робництва олії з насіння соняшнику, ріпа0

ку, сої, гірчиці, арахісу, тощо), Інститут аг0

роекології УААН, інститут землеробства

УААН, Інститут захисту рослин УААН, Кі0

ровоградський інститут АПВ (наукові дос0

лідження з питань розробки технологій ви0

рощування с/г культур в умовах північного

степу), ТОВ «Приватценр0Агро» (засоби

захисту рослин).

Іноземні розділ представляють  «Di0

ton» (Німеччина), (впровадження резуль0

татів наукових досліджень з біотехнологій,

інформаційно0технічні рішення для с/г

техніки), фірма «Альгінста» (Литва)

(обладнання для свиноферм, технології

утилізації гною тварин), ТОВ «Біотех»

(м.Санкт0Петербург) (розробник та ви0

робник імунокоректора «Ронколейкін» –

рекомбінантний інтерлейкін, що викори0

стовується для профілактики та лікування

продуктивних і непродуктивних тварин

будь0якого віку), ВАТ «Брестсільмаш» (Бі0

лорусь) (випуск теплового обладнання,

яке використовується для економічного

джерела тепла) та інші.

Під час роботи виставки можна було

придбати насіння, посадковий матеріал,

добрива, засоби захисту рослин, ветери0

нарні препарати, міні0техніку та запча0

стини.

В рамках виставки було розгорнуто три

великі спеціалізовані експозиції:

– «Біоенергетика» – рослинна сирови0

на як енергетичний ресурс;

– «Біокомплекси» – утилізація відхо0

дів, їх переробка на корми та добрива;

– «Сільгоспмаш» – комплекс машин

для технічного забезпечення сільськогос0

подарського виробництва.

Основний акцент цьогорічної виставки

був зосереджений на технологіях вироб0

ництва та впровадження в Україні нових

видів біопалива. Згідно з Програмою роз0

витку виробництва дизельного біопалива,

яка затверджена Постановою Уряду №1774

від 22 грудня 2006 р., в Україні до 2010 року

вироблятиметься до 623 млн. тонн дизель0

ного біопалива на рік, що сприятиме змен0

шенню імпорту нафти до 1,9 млн. грн. Об0

сяг фінансування Програми з Державного

бюджету становитиме 69,7 млн. грн., за ін0

вестиційних джерел – понад 8,8 млрд. грн. 

Традиційно у рамках роботи виставки

відбулися семінари, інформаційно0кон0

сультативні столи Інституту відновлю0

вальної енергетики НАН України та На0

ціонального наукового центру «Інститут

механізації та електрифікації сільського

господарства».
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ВИСТАВКА З 26 по 28 березня на території Експоцентру
України відбувалася Восьма національна спеціалізована
виставка «Україна Аграрна*2008». Організатором виставки
виступив Національний комплекс «Експоцентр України» за
підтримки Мінагрополітики, Мінпромполітики, УААН.

Аграрна Україна зібралась в Експоцентрі

Мінсільгосп створює 
всеросійський аграрний телеканал
НА ВСіЙ ТЕРИТОРІЇ Росії влітку 2008

року почне мовлення цілодобовий за0

гальнодержавний аграрний телеканал.

Про це заявив днями міністр сільського

господарства РФ Олексій Гордєєв. Він

сказав, що доручення створити такий те0

леканал Мінсільгосп отримав від новооб0

раного Президента Росії Дмитра Медве0

дєва. На цей час, розповів О.Гордєєв,

створюється міжвідомча група, яка

опрацьовуватиме всі питання, пов'язані з

мовленням аграрного каналу, і протягом

місяця відповідні пропозиції будуть вне0

сені до уряду. Міністр виразив упевне0

ність в тому, що такий канал буде «дуже

цікавим і сучасним».

Засновниками аграрного телеканалу

можуть виступити Мінсільгосп, Агропро0

мисловий союз і інші громадські органі0

зації, а співзасновником може стати Рос0

сільгоспбанк.

Ідея створення спеціалізованого

сільськогосподарського телеканалу була

висловлена Д.Медведєвим приблизно мі0

сяць тому під час візиту на Алтай, де він

взяв участь у Всеросійському сільсько0

господарському зльоті. Д.Медведєв зая0

вив, що мовлення на цьому каналі «по0

винне бути цілодобовим і різноплано0

вим», там могли б йти репортажі про те,

«що відбувається в сільському господар0

стві, які проблеми є, які досягнення».

Гроші на виставки: від 40 до 60
КАБІНЕТ міністрів України розподілив

обсяг фінансування виставкових заходів

у галузі сільського господарства, які про0

водяться в Україні та за кордоном. Так,

відповідно до постанови «Про порядок

використання у 2008 році коштів, перед0

бачених у державному бюджеті для про0

ведення державних виставкових заходів у

сфері агропромислового комплексу» від

19 березня ц.р. №204, граничний обсяг

фінансування   виставкових   заходів,   які

проводяться  в Україні,  не перевищує

40%,  а виставкових заходів за кордоном

– 60% загального обсягу витрат. 



Якщо до поняття «інвестиції»

ми вже призвичаїлися, то «рі�

тейл» (роздрібна торгівля)

лише входить до нашого пов�

сякдення. Наявність супермар�

кетів і гіпермаркетів вимагає

цивілізованого рітейлу – робо�

ти з масовим клієнтом, та рі�

тейл�технологій, які застосову�

ють у організації цієї роботи. 

У 2008 РОЦІ український ринок

торгівлі зберігатиме високі темпи

розвитку, і, відповідно, свою інве0

стиційну привабливість. Цьому

сприятиме подальше збільшення

доходів населення, очікуваний

прихід великих іноземних компа0

ній, а також подальше збільшення

покупців, які віддають перевагу

не ринкам, а супермаркетам. Та0

кий прогноз зробили фахівці рей0

тингового агентства «Кредит0

Рейтинг». 

За їхніми даними, сьогодні

стимулом розвитку цього ринку є

брак торгових площ. Так, попит на

торгову нерухомість в Україні

практично в 4 рази перевищує

пропозицію, що, у свою чергу,

примушує великих вітчизняних

рітейлерів вишукувати додаткові

шляхи для покриття цього дефі0

циту (розробляти власні проекти,

орендувати складські і промислові

приміщення під магазини тощо).

У цих умовах компанії для реа0

лізації інвестиційних проектів

продовжуватимуть активно залу0

чати додаткові ресурси на фінан0

совому ринку, зокрема через ви0

пуск процентних облігацій. При0

чому це відбуватиметься як за ра0

хунок емітентів, що мають досвід

здійснення позик через облігації,

так і за рахунок нових учасників

ринку. Все це призводить до збіль0

шення поточного боргового на0

вантаження операторів ринку тор0

гівлі, яке сьогодні зберігається на

достатньо високому рівні, – 800

90% валюти балансу.

Окрім облігаційних позик на

внутрішньому ринку торгові опе0

ратори залучатимуть іноземні інве0

стиції. Як мінімум, три провідні

роздрібні мережі, «Фуршет», «Ве0

лика Кишеня» і «Сільпо», готують0

ся найближчим часом до розмі0

щення акцій на зарубіжних біржах.

Нагадаємо, за січень оборот

роздрібної торгівлі в Україні з

урахуванням діяльності спеціалі0

зованих підприємств, продажу то0

варів на ринках і фізичними осо0

бами0підприємцями збільшився

на 27,1% (порівняно з січнем 2007

року) до 27,344 млрд. грн. У січні

2007 року (порівняно з січнем

2006 року) темп зростання стано0

вив 24%.

За 2007 рік обсяг роздрібного

товарообігу українських підпри0

ємств, які здійснюють діяльність у

роздрібної торгівлі і ресторанному

господарстві, становила 175,1

млрд.  грн., що в порівняльних ці0

нах на 29,3% більше обсягу 2006

року.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ 

НА ГОЛОДНИЙ шлунок жодної

мудрої думки в голову не прийде –

вважають на одеському підприєм0

стві «Левада». Водночас, економи0

ти на власному здоров'ї, а тим паче

шлунку – справа невдячна. Від їжі

хочеться отримувати задоволення.

Однак дешеве ніколи не буде якіс0

ним, так само як і дороге – не зав0

жди бездоганне. Тому ми зазвичай

обираємо золоту середину, спи0

раючись на співвідношення «ціна0

якість». 

Саме цей принцип дав змогу

одеській компанії «Левада» пере0

творитися на відомий вітчизняний

бренд. Вареники, пельмені, млин0

ці і котлети  цієї ТМ вже добре ві0

домі українському споживачеві. 

Починав приватний підпри0

ємець Валерій Волков 14 років

тому зі створення дистриб'юторсь0

кої мережі елітного морозива.

Справи йшли добре. Тому не по0

лишала ідея створити власний біз0

нес, але запропонувати ринку не

морозиво, а якийсь новий про0

дукт. На той час традиція ліпити

пельмені або вареники сімейним

гуртом майже зникла, а от поласу0

вати цими смачними стравами

охочі не перевелися. В країні був

загальний дефіцит харчів, тому на

продуктових ринках така продук0

ція користувалася попитом, і мало

хто звертав увагу на виробників.

Так у пана Волкова і його команди

виникла ідея налагодити не ку0

старне, а промислове виробництво

і реалізацію заморожених напів0

фабрикатів, перш за все пельменів

і вареників. 

У рамках роботи міжнародної

спеціалізованої виставки «Світ мо0

розива і холоду», що відбулася на0

прикінці березня 2008 року в Киє0

ві, компанія «Левада» зібрала чи0

сленних прихильників своєї про0

дукції. Зокрема, провела презента0

цію підприємства з дегустацією

нових видів продуктів для пред0

ставників галузевих ЗМІ. 

Ось що розповів власник під0

приємства Валерій Волков.

– Ми прийшли на цей ринок

всерйоз і надовго. Тому від самого

початку працюємо на перспекти0

ву. Ми вирішили, що наші пельме0

ні і вареники мають бути так само

смачними і соковитими, як до0

машні. Відтак зробили ставку на

якість, а вона вимагає відповідно0

го обладнання і класних фахівців.

Сьогодні на підприємстві увесь

виробничий процес максимально

механізований. Такого сучасного

обладнання подібного класу, скон0

центрованого на одному галузево0

му підприємстві, крім «Левади», в

Україні просто немає. Це італійсь0

кі, німецькі, англійські та російсь0

кі автоматизовані лінії такого ж

класу, як, скажімо, серед автомо0

білів «Мерседес» і «Ягуар». 

Кілька останніх років ми зай0

маємо в групі «тісто0м'ясо» 15% за0

гального обсягу вітчизняного рин0

ку виробництва і реалізації замо0

рожених напівфабрикатів. Конку0

ренція сьогодні дуже висока, в Ук0

раїні є ще 203 потужні підприєм0

ства, які виробляють трохи менше

від нас. 

Нині повний асортимент «Ле0

вади» у різних цінових категоріях і

групах – близько 50 найменувань.

Це 4 цінових сегменти пельменів,

2 – вареників. Листкове і дріжджо0

ве тісто, млинці, котлети, сирники.

Наші торгові марки – «Левада»,

«Ням0ням», «Экономька», «Тили0

тесто»,  «Смачняшка», «Сонечко

Моє», «Сите життя». Також  ми ви0

вели на ринок нові продукти – за0

морожені овочі під торговою мар0

кою «Фітнес», а також млинці  та

налисники преміум класу «Левада»

з різноманітними начинками. 

Серед основних проблем, які

заважають  нам нормально прац0

ювати, я б назвав три.  Це неви0

значеність обсягу ринку, вартість і

умови реалізації через мережевий

роздріб, а також забезпеченість си0

ровиною. 

Обсяг ринку. Сьогодні можна

говорити про український ринок

заморожених напівфабрикатів.

Однак, на жаль, його ємність, за

різними оцінками, коливається в

межах 2000300 тис. тонн на рік.

Така похибка – через відсутність

реальних обсягів багатьох вироб0

ників. У нас є багато дрібних і на0

півпідпільних виробників, які ма0

ють певний сегмент споживачів.

Але обсяги їх виробництва і про0

дажу ніяк не обраховуються. 

Торгівля. Частка рітейлів (ме0

реж магазинів роздрібної торгівлі)

і надалі зростатиме. З ними легко

вибудовувати відносини, однак

для вітчизняного виробника це

стає дедалі дорожчим. Це стосу0

ється і виробників напівфабрика0

тів, і молочників, і ковбасників.

Сьогодні наша присутність в дея0

ких національних мережах – це, у

кращому випадку, маркетинговий

захід. У магазинах висять наші ба0

нери і є пачки з продукцією, на

яких ми не заробляємо, але заро0

бляють мережі. Це тягарем лягає

на наших дистриб'юторів. До того

ж, торгові мережі переходять на

виготовлення продукції під своїми

торговими марками…

Сировина. Постійний смак

продукції можуть забезпечити

тільки постійні, однакові за свої0

ми органолептичними властиво0

стями компоненти. Щоб наш спо0

живач і надалі куштував продук0

цію уподобаного ним смаку, ми

змушені перейти на високоякісне

імпортне м'ясо. І не через те, що

ми не любимо вітчизняного сіль0

госпвиробника. За рецептурою,

ми маємо покласти у фарш певну

кількість яловичини. На жаль, у

нас майже не залишилося підпри0

ємств, які могли б стабільно по0

стачати продукцію необхідної од0

накової якості: одного разу це

може бути теля, іншого – стара

корова. По закладці кількість м'яса

однакова, але за органолептикою

– це зовсім різний смак. 

Сьогодні вся продуктова ліній0

ка виробляється на одеському за0

воді,  проте в у найближчих наших

планах будівництво нового заводу

в Іллічівську за австрійським про0

ектом. На  майбутньому вироб0

ництві вже розпочато будівництво

сучасного холодильного складу.

Нове підприємство дасть змогу ви0

вести на  ринок декілька нових

торгових марок і у такий спосіб

розширити свою присутність у всіх

цінових сегментах ринку. За раху0

нок цього «Левада» планує у най0

ближчі два0три роки зайняти вже

20025% ринку.
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ПЕРЕРОБКА Натуральні продукти, сучасні
технології і професійний підхід забезпечують
бездоганну якість продукції ТМ «Левада» і 15%
вітчизняного ринку заморожених напівфабрикатів.

Інвестиції і український рітейл

«Левада»: 
домашній смак, 
промислові обсяги

Український знак
якості для молока
З 2008 року ультрапастеризо�
ванное молоко в Україні марку�
ватиметься знаком «Вищий мо�
лочний стандарт». За словами
президента Союзу молочних
підприємств України Лідії Кар�
пенко, таке рішення ухвалили
провідні гравці молочної галузі
України. Л.Карпенко повідоми�
ла, що необхідність спеціально�
го маркування якісного молока
давно визнали вітчизняні екс�
перти. Крім того, за підсумками
опитування, споживачі підтвер�
дили готовність купувати мар�
коване молоко.
Впровадження спеціального
маркування для продукції вищої
якості на українському молочно�
му ринку ініціювала компанія
«Тетра�пак». Ініціативу підтрима�
ли Союз молочних підприємств
України і провідні українські ви�
робники питного молока. Спе�
ціальний знак містить зображен�
ня голови корови, обрамлене
написом «Вищий молочний
стандарт» у вигляді печатки
синього кольору. Використання
знаку «Вищий молочний стан�
дарт» свідчитиме про те, що мо�
локо виробляється з молочної
сировини вищого і першого сор�
ту, проходить обробку за суча�
сною технологією, герметично
упаковано в асептичну картонну
упаковку, не вимагає додаткової
термічної обробки і не містить
консервантів.
Найближчим часом такий знак
якості з'явиться на упаковках
молока торгових марок шести
компаній: «Люстдорф», «Вімм�
білль�данн», «Юнімілк», До�
нецький міський молочний за�
вод №2, Балтській молочно�
консервний комбінат дитячих
продуктів, Куп’янський молоч�
но�консервний комбінат.
Довідка: Ультрапастеризація –
промислова обробка, під час
якої сире молоко впродовж 
3�4 с нагрівають до 135�137°С, і
так же швидко охолоджують в
повністю стерильних і герме�
тичних умовах. Завдяки цьому
знищується стороння мікрофло�
ра і максимально зберігаються
природні корисні речовини  –
білок, кальцій і вітаміни. 



ЗАПРОВАДЖЕННЯ повноцінно0

го ринку земель сільськогосподар0

ського призначення належить до

числа найбільш болючих питань

земельної реформи в Україні.

Як відомо, заборона на продаж

земельних ділянок для ведення

товарного сільськогосподарського

виробництва буда введена в Укра0

їні одночасно із запровадженням

приватної власності на землю і пі0

сля декількох подовжень зберігає

свою чинність дотепер.

Звичайно, земля завжди була,

є і буде залишатися особливим

об'єктом товарно0грошових відно0

син, що характеризується просто0

ровою обмеженістю, незамінні0

стю, постійністю місцезнаходжен0

ня тощо. Значення ж земель

сільськогосподарського призна0

чення як провідного ресурсу

людського розвитку у сільській

місцевості, де вона виступає не

лише як просторовий базис, а й як

головний засіб виробництва, важ0

ко переоцінити.

Стаття 13 Конституції України

чітко визначає, що земля, її надра
є об'єктами права власності Ук�
раїнського народу. Від імені Ук0

раїнського народу права власника

здійснюють органи державної

влади та органи місцевого самов0

рядування. При цьому кожен гро�
мадянин має право користуватися
природними об'єктами права
власності народу відповідно до
закону.

Крім того, ст.14 Конституції

визнає землю основним націо0

нальним багатством, що перебу0

ває під особливою охороною дер0

жави, але право власності на зем�
лю гарантується, воно може набу0

ватися і реалізовуватися громадя0

нами, юридичними особами та

державою відповідно до закону.

Реформування земельних від0

носин в Україні здійснюється з

1991 року. Основним принципом,

який визначив напрями реформу0

вання, стало подолання монополії

держави на земельну власність і

встановлення багатосуб'єктності

права власності на землю.

Однак у зв'язку з відсутністю

досконалих інструментів регулю0

вання ринку земель в Україні тим0

часово встановлено мораторій

(заборона на відчуження земель0

них ділянок сільськогосподарсь0

кого призначення шляхом їх про0

дажу), що обмежує права власни0

ків земельних ділянок, яким Зе0

мельний кодекс України формаль0

но гарантує право продавати або
іншим шляхом відчужувати зе�
мельні ділянки. Мораторій постій0

но подовжується «земельним

лобі» у парламенті, навіть незва0

жаючи на те, що його наявність

стримує створення цивілізованого

земельного ринку та замість

розв'язання проблем призводить

до нагромадження нових.

Строк 
«придатності» 
мораторію: 
дата невідома
ПРИЙНЯВШИ 28 грудня 2007

року Закон України «Про Держав0

ний бюджет України на 2008 рік та

про внесення змін до деяких зако0

нодавчих актів України», Верхов0

на Рада України вкотре подовжила

заборону на купівлю0продаж зе0

мельних ділянок для ведення то0

варного сільськогосподарського

виробництва та виділених власни0

кам земельних часток (паїв) зе0

мельних ділянок для ведення осо0

бистого селянського господарства.

Час скасування «мораторію» зако0

нодавець цього разу вирішив не

ув'язувати з конкретними датами,

а подовжив його до настання двох

юридичних фактів: набуття чин0

ності законами України про дер0

жавний земельний кадастр та про

ринок земель.

Наразі ж можна констатувати

цілу низку цілком реальних нега�
тивних наслідків продовження мо�
раторію на купівлю�продаж зе�
мель сільськогосподарського
призначення, до яких належать:

1) стримування оптимізації

сільськогосподарського землево0

лодіння та землекористування,

неможливість поліпшити техноло0

гічні умови використання сільсь0

когосподарських земель внаслідок

нераціональних розмірів землево0

лодінь, черезсмужжя, вкраплення

дрібних ділянок інших власників

у масиви земель господарств

тощо;

2) концентрація більшої ча0

стини земель сільськогосподарсь0

кого призначення у власності най0

менш економічно активної части0

ни сільського населення (пенсіо0

нерів та осіб передпенсійного

віку), що не має належних профе0

сійних знань та фізичних можли0

востей займатися землеробською

працею;

3) отримання земельних діля0

нок сільськогосподарського при0

значення у спадщину особами,

котрі проживають у містах, інших

країнах та не мають наміру займа0

тися сільськогосподарським ви0

робництвом і керувати земельни0

ми активами, що призводить до

невикористання земель сіль0

госппризначення;

4) блокування процесів ство0

рення великотоварних госпо0

дарств ринкового типу, що в умо0

вах завершення процесів інтегра0

ції України до СОТ кардинально

знижує конкурентоспроможність

вітчизняного сільського господар0

ства на світових ринках;

5) зниження інвестиційної

привабливості аграрного сектору

української економіки, що

пов'язано з підвищенням ризику

вкладень внаслідок неможливості

іпотечного кредитування сільсь0

кого господарства під заставу зе0

мельних ділянок.

Чи така страшна
відміна 
мораторію…
НЕ ЗВАЖАЮЧИ на все перелі0

чене вище, деякі політичні сили,
насамперед, з «лівого» табору,
обґрунтовують необхідність
стримування повноцінного вклю�
чення земель сільськогосподар�
ського призначення у ринковий
оборот через потенційну небезпе�
ку виникнення низки негативних
явищ суспільно�економічного ха�
рактеру:

1)  скуповування значних

площ сільськогосподарського

призначення фінансово0проми0

словими групами, наслідком чого

стане «обезземелення» селян та

утворення «латифундій» латино0

американського типу з наймани0

ми працівниками;

2) відчуження селянами зе0

мельних ділянок сільськогоспо0

дарського призначення за ціною,

істотно нижчою за економічно

обґрунтовану;

3) концентрація значних площ

сільськогосподарського призна0

чення у власності фінансових

установ (комерційних банків) під

час переходу заставної землі у

власність заставоутримувача;

4) виникнення «спекуляції»

земельними ділянками, коли

значні площі земель сільськогос0

подарського призначення скупо0

вуватимуться фінансовими спеку0

лянтами задля подальшого їх пе0

репродажу за вищою ціною, що

призведе до зростання вартості аг0

рарної продукцію і спричинить ін0

фляцію;

5) неконтрольована зміна ці0

льового призначення та урбаніза0

ція сільськогосподарських земель.

Що цікаво, ґрунтовний аналіз

цих «ризиків» показує, що «не та0

кий вже страшний чорт, як його

малюють».

Наприклад, незважаючи на

заборону відчужувати землі сільсь0

когосподарського призначення, в

Україні успішно функціонував і

продовжує функціонувати «сірий»

ринок таких земель. У юридичній

практиці напрацьовано близько

десятка «схем», які дають змогу

передавати права на сільськогос0

подарські землі від однієї особи до

іншої.

До 2007 року для «обходу» мо0

раторію використовувалися меха0

нізми зміни цільового призначен0

ня земельних ділянок, а після по0

яви відповідної заборони – шля0

хом «примусового» переходу прав

на земельні ділянки за рішеннями

судів (насамперед третейських).

Зміна цільового призначення ді0

лянок, за потреби, провадиться

через викуп земельних ділянок

для суспільних потреб та у судово0

му порядку.

Таким чином, коли політики

лякають можливим «скуповуван0

ням» сільськогосподарських зе0

мель, вони дещо лукавлять, адже

у «цікавих» місцях – біля Києва,

Харкова, Львова, Одеси, на Пів0

денному березі Криму – воно вже

відбулося. Лише в околишніх з

Києвом районах за останнє деся0
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НОВИНИ ï СТИСЛО Земельний ринок не зупинити

або Мораторій – жупел для ляканих

Андрій МАРТИН,

кандидат економічних наук,
завкафедрою землевпорядного
проектування Національного
аграрного університету

ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ Хоч би скільки державні мужі сперечалися щодо
продовження чи припинення мораторію, наразі свою функцію «стоп*крана»
він не виконує. Спробуємо з'ясувати, що ж насправді стоїть за аргументами
«за» і «проти» заборони на купівлю*продаж земель сільгосппризначення.

Землі вже давно
скуплені навіть за умов
існування мораторію, що
викликає логічне
запитання – тоді від чого
або від кого заборони
«захищають» селян?

Намагаючись втручатися
у ціноутворення, навіть з
«благими» намірами,
держава лише посилить
тінізацію ринку землі

«Земельний
ринок02008»:
семінарський
аншлаг!

Налагодити продуктивні

контакти між усіма уча�

сниками ринку землі по�

ставила собі за мету Асо�

ціація «Земельна спілка

України». Так, з благосло�

вення Державного коміте�

ту України із земельних

ресурсів (що ще не так

давно мав назву Держав�

не Агентство із земельних

ресурсів України) ЗСУ ор�

ганізувала Першу всеук�

раїнську виставку�форум

«Земельний ринок�2008»,

що працювала 25�27 бе�

резня цього року у вистав�

ковому центрі «Акко Інтер�

нешнл» в Києві.  

ДО ЕКСПОЗИЦІЇ долучилося
поки що не так багато уча�
сників, як очікували органі�
затори та усі зацікавлені.
Проте в умовах дії морато�
рію на продаж земель
сільськогосподарського
призначення кількість відві�
дувачів і учасників була вра�
жаюче великою. Серед них
безпосередньо самі власни�
ки землі,  землевпорядні та
землеоціночні підприємства,
інвестори, фінансові устано�
ви, посередники та інші. А от
потрапити на семінари, хоча
й за гроші, було вельми
складно. Повний аншлаг
спричинив семінар, присвя�
чений підготовці та прове�
денню земельних аукціонів:
охочі почути роз'яснення з
вуст чиновників та юристів�
практиків вишикувалися на�
віть у коридорі. Не було де
яблуку впасти і під час семі�
нару «Мораторій на продаж
земель сільськогосподарсь�
кого призначення. Проблеми
та наслідки». 
Попри невелику кількість ек�
спонентів, організатори
спробували охопити всі га�
лузі, що так чи інакше обслу�
говують земельний ринок:
землеустрій та оцінку зе�
мель, геодезію та картогра�
фію, геоінформаційні систе�
ми, органи управління зе�
мельними відносинами, мо�
ніторинг, охорону та раціо�
нальне використання зе�
мель, наукові, проектні та
навчальні заклади, ленд�ме�
неджмент, консалтингові та
юридичні компанії, гро�
мадські та недержавні орга�
нізації та асоціації тощо.

Докладніше про виставку
та її заходи, будь ласка, читай�
те в  найближчих числах
«АГРОПРОФІ».



тиріччя змінили своїх власників

близько 85% виділених на місце0

вості земельних часток (паїв). Тоб0

то, землі вже давно скуплені на0

віть за умов існування мораторію,

що викликає логічне запитання –

тоді від чого або від кого заборо0

ни «захищають» селян?

Держмито проти
спекулянтів
ЗАБУВАЮТЬ наші політики і про

існування Закону України «Про

захист економічної конкуренції».

Оперуючи нормами цього закону,

держава через антимонопольні ор0

гани може вживати досить дієвих

заходів для обмеження монополії

на ринку земель, запобігати над0

мірній концентрації земельних ді0

лянок у власності окремих осіб.

Якщо ж вести мову про потен0

ційну небезпеку продажу селяна0

ми своїх земельних ділянок за

низькими цінами, то тут також

слід вказати на досить цікаву об0

ставину: головна причина зни0

ження цін на землю – існування

«мораторію». Річ у тім, що за час

його дії вже накопичилася значна

нереалізована пропозиція сільсь0

когосподарських земель. Помітна

частина селян похилого віку, спад0

коємців, які отримали у спадщи0

ну сільськогосподарські землі та

не бажають вести сільське госпо0

дарство, бажають продати землю

вже зараз і якнайшвидше.

Багато хто каже, що земельна

власність – це єдина гарантія доб0

робуту селян, але тут також не тре0

ба лукавити. Держава, по суті, дала

селянину землю і сказала: «тепер

ти землевласник – далі крутись, як

знаєш». Але сільському пенсіонеру

не потрібна земля як така. Йому

потрібне не ілюзорне відчуття

власності, а зовсім інші цілком

конкретні речі: соціальне забезпе0

чення, медичний догляд, розвине0

на соціальна інфраструктура – все

те, що реально поліпшує добробут,

а не імітує можливість його дося0

гнення. Тому сьогодні, за поперед0

німи оцінками, селяни вже готові

продати від 5 до 6,5 млн. га орних

земель. Ці землі звичайно «тисну0

тимуть» на ринок, суттєво зни0

жуючи ціну землі.

З цих само причин можливе

тимчасове виникнення явища

«спекуляції» земельними ділянка0

ми. Але «ліки» від цієї проблеми

давно відомі – достатньо внести

зміни до Декрету Кабінету Міні0

стрів «Про державне мито», суттє0

во підвищивши ставки державно0

го мита за посвідчення договорів

відчуження земельних ділянок, які

перебувають у власності відчужу0

вача менш ніж декілька років.

А будь0які спроби законодав0

чим шляхом врегулювати ціну зе0

млі, як і завжди у ринковій еконо0

міці, приречені на невдачу. Якщо

покупця і продавця земельної ді0

лянки примушуватимуть укладати

угоди за заздалегідь визначеними

цінами, неодмінно набуде широ0

кого поширення відома практика,

коли договір украдається за «пра0

вильною» ціною, а «надлишок»

сплачених грошей повертається

готівкою під столом у нотаріуса.

Тобто, намагаючись втручатися у

ціноутворення, навіть з «благо0

родними» намірами, держава

лише посилить тінізацію ринку

землі.

Сумнівні ризики
КОНЦЕНТРАЦІЯ значних площ

сільськогосподарського призна0

чення у власності банкірів також

мало реальна. Комерційні банки

є, насамперед, фінансовими уста0

новами, які уважно стежать за

ліквідністю своїх активів, і не зби0

раються вести сільськогосподар0

ське виробництво власними сила0

ми. Очевидно, що, навіть набув0

ши у власність сільськогосподар0

ські землі, банк буде зацікавлений

якомога швидше продати їх іншо0

му сільськогосподарському під0

приємству, яке й буде їх викори0

стовувати.

Ризик неконтрольованої зміни

цільового призначення сільсько0

господарських земель та їх нео0

дмінної забудови у разі запрова0

дження ринку також належить до

числа «міфічних». Річ у тім, що

при продажу земельної ділянки її

цільове призначення в принципі

не змінюється. Зміна цільового

призначення земельних ділянок

вичерпно врегульована чинним

Земельним кодексом України, за0

конами «Про землеустрій» та

«Про охорону земель».

Знову ж таки, інтенсивна забу0

дова земель поблизу мегаполісів

відбувається постійно, навіть за

умов існування «мораторію», тому

обґрунтовувати його необхідність

з цих позицій також недоцільно.

Звичайно, для контролю за

ринковим середовищем держава

може використати широкий

спектр адміністративних, фіскаль0

них та економічних регуляторних

важелів. Але слід завжди пам'ятати

про те, що будь0які адміністратив0

ні заборони (в тому числі ті, що ді0

ють нині) суттєво обмежують сво0

боду господарювання, індивіду0

альні права на розпорядження

власністю, а також свободу рин0

кових угод. Тому широке застос0

ування «заборон» на розпоря0

дження власністю в ринкових

умовах істотно нівелює саму ідею

ринку як вільного та конкурент0

ного середовища, спотворює рин0

кову цінність землі як товару і

пригнічує ринкове саморегулю0

вання економіки.

Реакцією ринкового середови0

ща на надмірне адміністративне

регулювання ринку стає його тіні0

зація, застосування «напівлегаль0

них» способів реалізації прав на

землю тощо.

Звичайно, приймаючи Закон

України «Про ринок земель», за0

конодавець має визначити збалан0

совані та прозорі механізми дер0

жавного регулювання ринку зе0

мель сільськогосподарського

призначення, які мають бути

спрямовані на досягнення со0

ціальної справедливості у земель0

них відносинах. Але подальше

стримування ринкових земельних

відносин на селі вже давно втра0

тило актуальність. Ринок йде, і

його не зупинити.

АГРОПРОФІ

№ 12 [026] 28 березня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 13 ПРАВО
ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Парадокс, але головною
причиною зниження цін
на землю стане саме
існування «мораторію»

Кабмін затвердив Положення про Державний комітет

України із земельних ресурсів (Держкомзем). Про це

йдеться в постанові КМУ від 19 березня 2008 року №224.

Цією постановою Кабмін також визнав такою, що втратила
чинність, постанову КМУ від 4 квітня 2007 р. №614 «Про за�
твердження Положення про Державне агентство земельних
ресурсів України». 
Згідно з положенням, Держкомзем є центральним органом
виконавчої влади з питань земельних ресурсів, діяльність
якого спрямовується і координується Кабміном через Міні�
стра охорони навколишнього природного середовища. 
Цією постановою Кабмін визначив основні завдання Держ�
комзему – розробка пропозицій з формування державної
політики у сфері регулювання земельних відносин, викори�
стання, відтворення, охорони і проведення моніторингу зе�
мель, ведення державного земельного кадастру, здійснення
землеустрою, встановлення  меж області, району, міста, ра�
йону в місті, сіла і  селища і забезпечення  їх  реалізації,
проведення  земельної  реформи і представлення її Кабміну
через Міністра охорони навколишнього природного сере�
довища.
Держкомзем здійснює свої повноваження безпосередньо і
через утворені в установленому порядку територіальні орга�
ни в Автономній Республіці Крим,  областях, містах Києві і
Севастополі і затверджує положення про них. Повноваження
зі здійснення держконтролю за використанням і охороною
земель Держкомзем здійснює через Держінспекцію з контро�
ля за використанням і охороною земель та її територіальні
органи. 
Держкомзем в межах своїх повноважень на основі і на ви�
конання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання. У випадках, передбачених зако�
нодавством, рішення Держкомзему є обов'язковим для ви�
конання центральними і місцевими органами виконавчої
влади і органами місцевого самоврядування, підприєм�
ствами, установами і організаціями всіх форм власності і
громадянами. 
Держкомзем очолює Голова, якого призначає на посаду і
звільняє з посади Кабмін за поданням Прем'єр�міністра згі�
дно з пропозицією Міністра охорони навколишнього природ�
ного середовища. У Голови є заступники, які призначаються
на посаду і звільняються Кабміном за поданням Прем'єр�міні�
стра. Пропозиції Прем'єр�міністру щодо призначення на
посаду і звільнення першого заступника і заступників Голови
Держкомзему вносить Міністр охорони навколишнього при�
родного середовища за поданням Голови Держкомзему. 
Для узгодженого вирішення питань, які належать до компе�
тенції Держкомзему,  обговорення найважливіших напрямів
його діяльності і розвитку земельних ресурсів утворюється
колегія Держкомзему. Рішення колегії вводяться в дію нака�
зами Держкомзему. Положенням визначається, що Держ�
комзем є юридичною особою, має самостійний баланс, ра�
хунки в органах Держказначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України і своєю назвою.

Держкомзем замість
Держземагентства:
центральний орган,
але під наглядом
Мінприроди
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ТАК, Міністерство аграрної по0

літики за погодженням з Дер0

жавною податковою адміні0

страцією розробило та затвер0

дило наказом від 22 листопада

2007 року №818 нову форму

Розрахунку питомої ваги дохо0

ду від реалізації сільськогоспо0

дарської продукції власного ви0

робництва та продуктів її пере0

робки в загальній сумі валового

доходу підприємства за попе0

редній звітний (податковий)

рік. Такий крок здійснено на

виконання абз.4 ст.5 постанови

Кабінету Міністрів від 23 квіт0

ня 1999 року №658. 

За погодженням з ДПА ви0

значено, що при складанні Роз0

рахунку підприємства мають ке0

руватися даними аналітичного

бухгалтерського обліку. Відпо0

відно до п.2 ст.13 Закону Украї0

ни «Про бухгалтерський облік

та фінансову звітність в Україні»

перший звітний період ново0

створеного підприємства може

бути меншим за 12 місяців, але

не більшим як 15 місяців. Отже,

підприємство, що було створе0

не протягом звітного (податко0

вого) періоду, а саме 2007 року,

має право бути платником фік0

сованого сільськогосподарсько0

го податку у 2008 році, за умови

виконання ним всіх інших ви0

мог, необхідних для набуття і

підтвердження статусу платни0

ка цього податку.

ЯК ПОЯСНЮЄ головний спе�
ціаліст Мінагрополітики О.Бі�
рюкова, сільськогосподарські

підприємства для набуття і під0

твердження статусу платників

ФСП повинні використовувати

Розрахунок питомої ваги доходу

від сільськогосподарської про0

дукції власного виробництва та

продуктів її переробки в загаль0

ній сумі валового доходу під0

приємства за попередній звіт0

ний (податковий) рік, затвер0

джений наказом Мінагрополі0

тики України від 22 листопада

2007 року №818 із змінами, вне0

сеними наказом Мінагрополіти0

ки України від 24 грудня 2007

року №938 та погоджений Дер0

жавною податковою адміністра0

цією України. Для складання

Розрахунку необхідно викори0

стовувати Методичні рекомен0

дації, викладені у листі Міна0

грополітики України від 9 січня

ц.р. №3702702012/54.

Відповідно до п.5.1. Мето0

дичних рекомендацій у разі ви0

никнення форс0мажорних об0

ставин (стихійне лихо, дія об0

ставин непереборної сили) під0

приємства разом із Розрахунком

подають до органів державної

податкової служби підтвердний

документ.

Таким документом може

бути:

– або висновок Торгово0

промислової палати України

про настання обставин непере0

борної сили чи стихійного лиха

на території України;

– або рішення Президента

України про запровадження

надзвичайної екологічної ситуа0

ції в окремих місцевостях Укра0

їни, затверджені ВРУ;

– або рішення КМУ про

визнання окремих місцевостей

України потерпілими від повені,

посухи, пожежі та інших видів

стихійного лиха.

У разі підтвердження форс0

мажорних обставин рішеннями

Президента про запровадження

надзвичайної екологічної си0

туації в окремих місцевостях

України, затвердженими ВРУ,

або рішеннями КМУ про ви0

знання окремих місцевостей

України потерпілими від пове0

ні, посухи, пожежі та інших ви0

дів стихійного лиха необхідно

обов'язково мати ще підтвер0

дження місцевого органу, що

має право підтверджувати не0

сприятливі умови (наприклад,

лист обласного центру з гідро0

метеорології).

При цьому до таких підпри0

ємств, що мають підтверджений

факт наявності форс0мажорних

обставин, не застосовується ви0

конання вимоги ст.2 Закону Ук0

раїни «Про фіксований сільсь0

когосподарський податок» що0

до перевищення 75% питомої

ваги доходу від реалізації сільсь0

когосподарської продукції влас0

ного виробництва і продуктів її

переробки в загальній сумі вало0

вого доходу підприємства.

Отже, підприємство що має

підтвердний документ факту на0

явності форс0мажорних обста0

вин може бути визнано платни0

ком фіксованого сільськогоспо0

дарського податку у 2008 році,

за фактом наявності у 2007 році

форс0мажорних обставин.
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ
ГЛАС ЧИНОВНИКА

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЧИННИХ НОРМ

Форвардні закупівлі зерна: 
форма контракту вже є
Міністерство аграрної політики України затвердило форму форвар�
дного біржового контракту на закупівлю Аграрним фондом зерна.
Згідно з наказом Міністерства №77 від 21 лютого ц.р. Аграрний фонд
має розпочати державні форвардні закупівлі продовольчого зерна
для формування державного продовольчого резерву. Як зазнача�
ється в розділі «Порядок розрахунків» форми контракту, Аграрний
фонд протягом трьох робочих днів з моменту укладання контракту
на торгах Аграрної біржі зобов'язується перерахувати кошти (аван�
совий платіж) на поточний рахунок цієї біржі в розмірі 50% від суми
контракту. Натомість, біржа перераховує цей аванс на поточний ра�
хунок продавця, тобто сільськогосподарського товаровиробника
зерна, не пізніше наступного дня з дати надходження коштів на її
поточний рахунок. 

Львівський став національним
Статус національного надано Львівському державному аграрному
університету. Відповідний Указ за №258 Президент України підписав
24 березня ц.р. Таке рішення прийнято з урахуванням загальнодер�
жавного та міжнародного визнання результатів діяльності цього ви�
щого навчального закладу в забезпеченні підготовки кадрів та його
неабиякий внесок у розвиток агропромислового комплексу. 

…І знову на два крісла
Мінагрополітики внесло зміни до Положення про Українську дер�
жавну насіннєву інспекцію. Відповідно до наказу №98 від 29 лютого
ц.р. заступники начальника Укрдержнасінінспекції одночасно є за по�
садою державними інспекторами України з насінництва.

Кандидатам у банкрути допомоги не буде
Бюджетні кошти для підтримки агропідприємств, що перебувають в
особливо складних кліматичних умовах, не надаватимуться підпри�
ємствам, що визнані банкрутами,  проти  яких  порушено  справу
про  банкрутство,  що перебувають у стадії ліквідації або мають  про�
строчену  більше  як півроку  заборгованість  перед  державним  і
місцевими  бюджетами (податкові платежі, позики) та Пенсійним
фондом України. Ці та інші зміни Мінагрополітики внесло наказом
№149/396 від 13 березня ц.р. до відповідного Порядку використання
коштів Держбюджету.
Як зазначається в документі, на розгляд районної комісії сільгосппід�
приємства відтепер мають подавати також довідку Центру державного
земельного кадастру щодо наявної площі земель сільгосппризначення,
які перебувають у власності, постійному користуванні чи оренді, та/або
довідку органу, який зареєстрував договір оренди земельної частки
(паю) відповідно до постанови КМУ від 24 січня 2000 року №119.
Комісія ж до 1 травня розглядає  подані  документи  та приймає рішен�
ня  про  включення  сільгосппідприємства  до  реєстру сільгосппідпри�
ємств,   що  мають  право  на  отримання  фінансової підтримки з дер�
жавного бюджету. Комісія в  межах доведеного до району обсягу бю�
джетних коштів визначає усереднений показник підтримки на 1 га
сільгоспугідь  по району пропорційно до наявної площі сільгоспугідь
станом  на 1 січня  відповідного  року  в  сільгосппідприємствах, щодо
яких прийнято рішення про включення їх до реєстру. На  підставі усе�
редненого показника комісія визначає суму підтримки по  кожному
сільгосппідприємству та вносить їх до реєстру. 

Хто реформуватиме ліси?
Ліквідовано Міжвідомчу робочу групу з питань реформування лісо�
вого господарства. І це лише один з численного переліку консульта�
тивних, дорадчих та інших органів, утворених Кабміном, що потра�
пив у «чорний список» нинішнього Уряду – відповідну постанову про
ліквідацію низки відомств від 19 березня ц.р. №207. 

Внесено зміни до податкової звітності з ПДВ
Відповідний наказ від 17 березня ц.р. №159 видала Державна подат�
кова адміністрація України. Як зазначається в документі, одночасно з
декларацією з податку на додану вартість мають подаватися усі
необхідні додатки до декларації, а також розшифровки податкових
зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів. У разі по�
дання уточнюючих розрахунків, у яких проводиться коригування по�
даткових зобов'язань та/або податкового кредиту, такі самі розши�
фровки подаються на суму уточнення. 

ПДВ за імпорт – для «єдинників»
Уряд також доповнив постанову КМУ від 16 березня 2000 року №507
змінами, що стосуються оподаткування. Так, згідно з постановою від
19 березня ц.р. №222 суб'єкт малого підприємництва, який сплачує
єдиний податок, у разі здійснення операцій з імпорту товарів на мит�
ну територію України сплачує податок на додану вартість. 

Форс0мажор – 
не завада для ФСП
СТАТУС Чимало звернень щодо того, як визначити підприємство
платником фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП) за наявності
форс*мажорних обставин, надходить до Міністерства аграрної політики
України. Відповідне роз'яснення містить лист міністерства від 7 лютого ц.р.

ОПОДАТКУВАННЯ Визначення звітного (податкового) періоду для набуття і
підтвердження статусу платника фіксованого сільськогосподарського
податку, попри наявність відповідного закону, подеколи є суперечливим. Тож
заступник міністра аграрної політики України Борис Супіханов підписав лист
(№37*27*13/3138 від 4 березня ц.р.), яким роз'яснив неоднозначні положення.

12 >_ Перший звітний період <_ 15
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524'2006 2007 EXW 40,00 2358,70 467,07
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574'85 2008 DAF 152,00 1764,84 349,47
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574'85 2008 DAF 52,00 1969,50 390,00
*Сорго ГОСТ 8759'92 2007 DDU 22,00 1868,50 370,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2007 EXW 211,74 1400,00 277,23 1166,67 231,02
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2007 EXW 300,00 1125,00 222,77 937,50 185,64
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2007 CPT 22,00 2803,91 555,23
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2007 CPT 9,06 5555,00 1100,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2007 DDU 15,00 5555,00 1100,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016'95 2008 CPT 1000,00 919,10 182,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016'95 2008 FAS 1000,00 924,15 183,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2007 DAF 5000,00 1363,50 270,00
*Нут ГОСТ 8758'76 2007 CFR 46,00 3434,00 680,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
Соя ГОСТ 17109'88 2007 EXW 5150,00 2720,00 538,61 2266,67 448,84
*Сорго ГОСТ 8759'92 2007 CPT 260,00 1515,00 300,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2007 EXW 1070,00 1270,00 251,49 1058,33 209,57
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Крупа рисова ГОСТ 6292'93 2007 DAF 135,70 3787,50 750,00
Хмельницька обласна товарна біржа
*Насіння ячменю ДСТУ 2240'93 2007 FCA 170,00 3766,09 745,76
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2007 DDU 40,00 3062,22 606,38

Форвард

Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2008 CPT 4000,00 1919,00 380,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 31.12.2008 DDU 60,00 5422,24 1073,71

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб8
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

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

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 21 по 27 березня 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 21 по 27 березня 2008 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2007 EXW 211,74 1400,00 1400,00 1400,00 277,23
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2007 EXW 300,00 1125,00 1125,00 1125,00 222,77
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2007 EXW 1070,00 1270,00 1270,00 1270,00 251,49
Соя ГОСТ 17109'88 2007 EXW 5150,00 2720,00 2720,00 2720,00 538,61

Експортнi контракти*: СПОТ

Гречка 3 клас ДСТУ 4524'2006 2007 EXW 40,00 2358,70 2358,70 2358,70 467,07
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2007 CPT 22,00 2803,91 2803,91 2803,91 555,23
Сорго ГОСТ 8759'92 2007 CPT 260,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Сорго ГОСТ 8759'92 2007 DDU 22,00 1868,50 1868,50 1868,50 370,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2007 DAF 5000,00 1363,50 1363,50 1363,50 270,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2007 DDU 40,00 2979,50 3062,22 3144,94 606,38
Нут ГОСТ 8758'76 2007 CFR 46,00 3434,00 3434,00 3434,00 680,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2007 CPT 9,06 5555,00 5555,00 5555,00 1100,00
Насіння ячменю ДСТУ 2240'93 2007 FCA 170,00 3766,09 3766,09 3766,09 745,76
Висівки пшеничні ДСТУ 3016'95 2008 CPT 1000,00 919,10 919,10 919,10 182,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016'95 2008 FAS 1000,00 924,15 924,15 924,15 183,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574'85 2008 DAF 152,00 1742,25 1764,84 1792,75 349,47
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574'85 2008 DAF 52,00 1969,50 1969,50 1969,50 390,00
Крупа рисова ГОСТ 6292'93 2007 DAF 135,70 3787,50 3787,50 3787,50 750,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2007 DDU 15,00 5555,00 5555,00 5555,00 1100,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2008 CPT 4000,00 1919,00 1919,00 1919,00 380,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 31.12.2008 DDU 60,00 5422,24 5422,24 5422,24 1073,71

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб8
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

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

Довідково: Базиснi умови поставки

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

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 20 березня 2008 р.

Біржа 
(зернові) 

Травень'08 Липень '08 Вересень '08 Грудень '08 Березень '09

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго 
(пшениця SRW) 362,84 9,88 '1,18 9,87 '0,82 9,84 '0,95 9,94 '0,91 10,04 '0,76

KCBT Канзас Сіті
(пшениця HRW) 379,19 10,32 '1,37 10,17 '1,13 10,28 '1,00 10,36 '1,05 10,30 '1,09

MGE Міннеаполіс
(пшениця HRS) 469,21 12,77 '0,43 10,80 '0,95 10,22 '1,00 10,24 '1,05 10,30 '1,05

CBOT Чикаго
(Кукурудза) 199,79 5,08 '0,40 5,19 '0,40 5,23 '0,36 5,21 '0,38 5,29 '0,38
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2�3 квітня 2008 року в Києві відбудеть�
ся Міжнародна промислова конференція
«Біопаливо. Україна�2008». Організатор
конференції – Компанія «FGL Energy» за
підтримки Мінагрополітики. В її роботі
візьмуть участь представники Уряду Укра�
їни, міжнародних фінансових інституцій,
сільськогосподарські виробники з Украї�
ни та країн СНД, постачальники новітніх
технологій, виробники сучасного облад�
нання, інвестиційні та фінансові установи,
провідні українські та зарубіжні експерти.
Конференція проходитиме у форматі пле�
нарних засідань і засідань по секціях.
Головні теми пленарних засідань: тенден�
ції розвитку світового ринку біопалива та
їх вплив на формування українського
ринку; сучасні технології переробки сиро�
вини та виробниче обладнання; ринки
збуту та комерціалізація біопалива.
Засідання по секціях розглянуть техноло�
гічні процеси виробництва біопалива –
біодизелю і біоетанолу і нададуть можли�
вість учасникам ознайомитися з останніми
досягненнями біопаливної промисловості.
В рамках конференції відбудеться вистав�
ка для демонстрації передових техноло�
гій, найсучаснішого обладнання й іннова�
ційних рішень.
Інвестиційний круглий стіл презентує
представникам міжнародних фінансових
установ, діловим колам та приватним ін�
весторам зростаючі інвестиційні можливо�
сті розвитку біопалива в Україні.
Крім того, 1 квітня в рамках конференції
для бажаючих розпочати новий бізнес бу�
дуть запропоновані семінари для початків�
ців за секціями «Біоетанол» та «Біодизель». 

* * *

8�10 квітня 2008 року в Санкт�Петер�
бурзі (Росія) в рамках 8�го Міжнародного
Петербурзького Форуму ПЕК відбудеться
виставка «Біоенергетика» і саміт «Росій�
сько�європейські інвестиції і перспективи
розвитку індустрії біоенергетики» (Biofuel.
Summit&Expo). Форум організований за
офіційної підтримки Міністерства сільсь�
кого господарства РФ, Національної Біо�
енергетичної Асоціації, Національного
Біоенергетичного Союзу.
Виставка і саміт – це перший в Росії про�
фесійний представницький захід з темати�
ки стійкого біопалива, участь в якому бе�
руть представники галузевих міністерств і
відомств, фахівці і керівники провідних
підприємств індустрії біоенергетики зі
всього світу.
До ділової програми включені: Саміт «Ро�
сійський�європейські інвестиції і перспек�
тиви розвитку індустрії біоенергетики»;
Конференція з питань отримання і вико�
ристання біопалива з деревної сировини;
Біржа ділових контактів і Ф'ючерсна біржа
контрактів на постачання сировини.
На саміті, серед інших, обговорювати�
муться такі теми:
– особливості і перспективи розвитку біо�
енергетики в Російській Федерації;
– економічні аспекти виробництва і вико�
ристання етанолу;
– перспективи розвитку і виробництва
біодизеля в олієжировій галузі;
– роль біопалива як глобального джерела
енергії;
– інжиніринг біопаливних виробництв; 
і багато інших.

* * *

9�10 квітня 2008 року в столичному го�
телі Hyatt Regency відбудеться V Міжнарод�
на конференція «Зерно Причорномор'я».

Організатор конференції – аналітичний
центр «Украгроконсалт». За даними орга�
нізаторів, 2007 р. у конференції взяли
участь близько 400 компаній з 40 країн
світу. Участь у цьогорічному форумі візь�
муть представники країн ЄС, США, Кана�
ди, України, Росії, Казахстану, Болгарії,
Румунії, Туреччини.
Під час конференції планується обгово�
рення найбільш важливих проблем зер�
нового сектора економік країн Чорно�
морського регіону. Під час заходу мова
йтиме про збільшення орних площ, зо�
крема під зерновими та олійними в Укра�
їні й Росії, укрупнення сільськогосподар�
ських підприємств і створення агрохол�
дингів.
Також 11 квітня відбудеться семінар�нав�
чання спеціалістами Чиказької товарної
біржи (CBOT) «CME Group: Управління ри�
зиками на ринку зерна и олійних за допо�
могою ф'ючерсів і опціонів».
В рамках конференції 11�12 квітня тривати�
ме бізнес�тур, організований компанією
«НІБУЛОН».

* * *

24�26 квітня 2008 року в Москві (Ро�
сія) у Всеросійському виставковому центрі
проходитиме друга міжнародна спеціалі�
зована виставка тваринництва і племінної
справи «Агроферма�2008». Серед органі�
заторів виставки Міністерство сільського
господарства Російської Федерації, Уряд
Москви, Німецьке сільськогосподарське
товариство (DLG).
Виставка «Агроферма» вперше відбулася
в Москві в 2007 році і успішно зарекомен�
дувала себе як перспективний захід для
тваринників Росії і СНД, участь в якому
взяли 120 експонентів з 12 країн світу.
До ділової програми форуму в цьому році
включено понад 30 заходів.

Зокрема, проводяться Конференція «Тва�
ринництво – пріоритетна галузь сільсько�
го господарства: перспективи в рамках
реалізації державної програми розвитку
сільського господарства на 2008�2012 рік»
і Конференція з племінної роботи.
Відвідувачі зможуть взяти участь в практич�
них демонстраціях, серед яких: демонстра�
ція сучасного і професійного догляду за тва�
ринами; показ доїльного робота ; щоден�
ний показ тварин на манежі «Агроферма».
Також в плані роботи виставки передбаче�
ні форуми, що постійно діють, із скотар�
ства, свинарства, птахівництва, рибниц�
тва; працюватиме інформаційно�консуль�
таційний центр із рибництва; відбудеться
круглий стіл «Управління відходами в тва�
ринництві».

* * *

26�27 травня 2008 року в м.Ялта від�
будеться сьома міжнародна конференція
«Зерновий форум�2008», яку проводить ІА
«АПК�Інформ». Конференція стала щоріч�
ним місцем зустрічі професіоналів зерново�
го ринку: сільгоспвиробників і трейдерів,
аналітиків і юристів, експертів з логістики і
управління фінансами. У «Зерновому фо�
румі�2007», який відбувся в Одесі, взяли
участь представники більше 200 компаній з
25 країн світу. Цього року очікується близь�
ко 250 учасників з 25 країн світу.
На форумі будуть представлені такі тема�
тичні розділи: стан і розвиток світового зер�
нового ринку; середньостроковий розвиток
АПК України, перспективи і напрямки дер�
жавної підтримки зернової галузі; зміна клі�
мату на планеті – позитивні і негативні нас�
лідки для зернового ринку; проблеми якості
рослинницької продукції; кадрова пробле�
ма АПК і зернового ринку та інші.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков

Український тижневик ділової інформації 

E8mail: info@agroprofi.com.ua

Інтернет: www.agroprofi.com.ua

Тел. (044) 23680208, 22789355. 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ8135, а/с 79.

ОФІС: м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Передплатити «АГРОПРОФІ» ви зможете у будь'якому відділенні «Укрпошти».
Вартість передплати у І півріччі 2008 р. на 1 місяць – 10,84 грн.
+ витрати на оформлення передплатних документів (0,55'2,40 грн). 
Передплатити нашу газету можна також через редакцію, 
до того ж – з будь'якого місяця та на будь'який термін. 
Вартість редакційної передплати у І півріччі 2008 р. на 1 місяць – 10,80 грн.

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» на 2008"й рік і щотижня отримуйте корисну інформацію для ГОЛОВИ!


