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ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ КВОТ 
У ЗЕРНОВІЙ ГАЛУЗІ

Розвиток аграрної сфери та успішність
агробізнесу в нашій країні сьогодні
безпосередньо залежить від обсягів
встановлених квот. Спробуємо подивитися
на квотування з юридичної точки зору.

ЧИ Є У ПРИРОДИ ПОГАНА ПОГОДА?

Продовжуємо знайомити читачів із
матеріалами майстер$класу для журналістів
на тему: «Агроринок: проблеми страхування»,
який 29 березня 2008 року проводила Ліга
страхових організацій України.

Шлях до СОТ: 
перегони 
з Кабо�Верде 
10 квітня Верховна Рада України
ухвалила Закон «Про ратифіка�
цію Протоколу про вступ України
до Світової організації торгівлі».
Протоколом передбачено приєд�
нання України до СОТ з ураху�
ванням домовленостей, досягну�
тих під час переговорного проце�
су, що представлені у таких доку�
ментах: звіт Робочої групи зі
вступу України до СОТ; графік
зобов'язань по товарах із додат�
ками; графік специфічних зо�
бов'язань у сфері торгівлі послу�
гами; зобов'язання щодо вну�
трішньої підтримки та експорт�
них субсидій у сільськогосподар�
ському секторі; специфічні зо�
бов'язання, що складаються з до�
даткових домовленостей між Ук�
раїною та окремими країнами. 
У супровідних документах до
Протоколу зазначається, що пі�
сля набуття повноправного
членства у СОТ Україні необхід�
но буде сплачувати щорічний
членський внесок, розмір якого
буде визначатися часткою обся�
гу її зовнішньої торгівлі у сукуп�
ному обсязі зовнішньої торгівлі
країн�членів СОТ. Крім щоріч�
ного внеску, Україна також по�
винна буде зробити одноразо�
вий внесок до Робочого фонду
СОТ, розмір якого залежатиме
від його фактичного розміру та
співвідношення обсягу зовніш�
ньої торгівлі України та сукуп�
ного обсягу зовнішньої торгівлі
країн�членів СОТ.
Ухвалюючи закон, Верховна
Рада України протокольним рі�
шенням зобов'язала Кабмін у мі�
сячний термін затвердити план
заходів щодо адаптації україн�
ської економіки до умов СОТ.
Також ухвалено 5 із 10 законів, які
вона повинна була прийняти в
пакеті з ратифікацією Протоколу. 
Як повідомив заступник міністра
економіки Валерій П'ятницький,
повноправним членом Світової
організації торгівлі Україна змо�
же стати через 30 днів після от�
римання Генеральною радою
СОТ ноти Міністерства закор�
донних справ України про рати�
фікацію Протоколу про вступ
України до цієї організації.  Усі
10 законів, які Україна повинна
була прийняти разом з ратифі�
кацією Протоколу, повинні бути
прийняті до закінчення цього
30�денного терміну. 
Тож, Україна, якщо завершить
процедуру раніше Кабо�Верде,
стане 152�м членом СОТ.

Олена Артемова

ЄДИНИХ даних щодо ємності

вітчизняного ринку хліба і хлібо�

булочних виробів немає. Усе зале�

жить від того, хто і як рахує. Наш

випадок саме нагадує анекдот про

довжину крокодила: «З голови до

хвоста – 3 метри, а з хвоста до го�

лови – 4. Бо наш крокодил: як хо�

чемо, так і міряємо». Але спробує�

мо бути об'єктивними (посилаю	

чись на першоджерела – ред.).

Держкомстат декларує вироб�

ництво у 2006 році на рівні 2,151

млн. тонн хліба і хлібобулочних

виробів. Це лише третина від об�

сягів 1990 р. – 6,7 млн. т продукції.

Фахівці ринку, розглядаючи

статистичні дані про споживання

хлібних продуктів на душу насе�

лення, стверджують, що вони

суттєво нижчі від фактичних. Для

підтвердження посилаються на

останню затверджену норму спо�

живання для пересічного грома�

дянина, яка становить 101 кг хлі�

ба і хлібобулочних виробів на рік.

За простими підрахунками маємо

4,7 млн. тонн продукту (станом

на 01.01.07 р. населення України

становило 46,646 млн.). Отже, хто

випікає решту 2,6 млн. невідомо. 

Невідповідність статистичних

даних фактичному виробництву

хлібних виробів створює ряд про�

блем для галузі, а саме: наявність

значних обсягів хліба, вироблено�

го в приватних невеликих пекар�

нях, якість якого не завжди відпо�

відає вимогам стандарту та сані�

тарним нормам. 

Продовження на стор.4

Хліб і на ноги поставить, 
і з ніг звалить

ТЕХНОЛОГІЇ
МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
Коли йдеться про екологічну та
органічно вирощену продукцію,
чомусь завжди уявляється
вибагливий західний споживач.
Проте Україна, хоча й поволі, вже
йде цим шляхом. Бо люди хочуть. 

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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ПРАВО
СЕРВІТУТ: ЧУЖА ЗЕМЛЯ 
ДО ВАШИХ ПОСЛУГ
Якщо вам необхідно прокласти до своєї
ділянки лінію електропередач, водогін,
забезпечити постійний проїзд
транспорту або прогін худоби, зовсім
необов'язково купувати або брати
для цього в оренду земельні ділянки. 12

ДОСЛІДЖЕННЯ Для пересічного споживача наявність дешевого хліба – можливість хоч якось харчу�
ватися в умовах стрімкого подорожчання продуктів. Для влади ціна хліба – питання політичне, тобто її
він на ноги ставить. Але так само може і звалити разом з усією вітчизняною хлібопекарською галуззю.
Адже, за оперативними даними Держкомстату, у 2007 р. рентабельність галузі становила …мінус 1%.
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Євгенія Руженцева

Утім, останнє громадське обгово�

рення проектів Закону України

«Про ринок земель» (№№ 2143 і

2143�1), що відбулося 9 квітня у

Верховній Раді, вселяє надію, що

прийняття конче потрібного агра�

ріям законопроекту колись�таки

настане.

Ініціатором громадського об�

говорення виступив Комітет ВРУ

з питань аграрної політики та зе�

мельних відносин спільно з гро�

мадською організацією «Інститут

розвитку аграрних ринків». На по�

рядку денному «висіли», як уже

згадувалося, два законопроекти.

Перший з них розробив Кабі�

нет Міністрів України і зареєстру�

вав у парламенті ще 28 лютого ц.р.

за №2143. Чи не найбільшу увагу в

ньому приділено земельним аук�

ціонам та іншим аспектам відчу�

ження земель. Судячи з виступів

під час громадського обговорення,

наразі його підтримують лише ті,

хто долучився до його створення

(а це Міністерство аграрної полі�

тики, Державний комітет із зе�

мельних ресурсів та ін.). Як зазна�

чали доповідачі, розробники уря�

дового законопроекту, на жаль,

недостатньо врахували попередні

напрацювання у цій царині.

Значно більше «голосів» набрав

законопроект депутатський: заре�

єстрований за №2143�1 3 квітня

ц.р. Що й не дивно, адже до його

розробки долучилися представни�

ки п'яти фракцій Верховної Ради:

Павло Сулковський, Валерій Бев�

зенко, Євген Сігал, Сергій Тере�

щук, Роман Ткач та Микола Тимо�

шенко. А це вже дає підстави спо�

діватися, що принаймні в цьому

питанні вдасться нарешті позбути�

ся конфлікту на перетині політич�

них амбіцій. 

Проект регулює ширше коло

питань. Утім, попри схвальні від�

гуки щодо документа, розробле�

ного народними обранцями, і в

ньому науковці, аграрії та держ�

службовці різних рівнів знайшли

чимало недоліків. Але все ж таки

відштовхуватися вирішили саме

від законопроекту №2143�1, взяв�

ши його за основу. Пропонувалося

і поєднати обидва законопроекти,

не створюючи між ними зайвої

конкуренції: вирізати непотрібне і

додати положення, яких бракує

для вільного та неупередженого

обігу земель сільськогосподарсь�

кого призначення. 

Головне, щоб не пішли, як у

нас це часто буває, за принципом:

хай буде по�нашому або ніяк…

Наразі ж члени Комітету вирі�

шили звернутися до парламенту з

проханням прискорити розгляд

законопроектів та прийняти

Закон «Про ринок земель» уже в

першій половині 2008 року.

Виступи учасників громадсь	

кого обговорення та аналіз обох

законопроектів, будь ласка,  чи	

тайте в найближчих числах

«АГРОПРОФІ».

Той факт, що на світовому ринку за�

гострюється дефіцит зерна, для екс�

пертів і аналітиків не новина. Пере�

хідні залишки скорочуються впро�

довж трьох останніх сезонів, стиму�

люючи зростання цін в зерновому

комплексі й суміжних до аграрного

сектору  галузях. 

ДЕФІЦИТ продовольчого зерна в сезоні

2007�2008 рр. становив 15 млн. тонн.

Країни Причорномор'я, а це Україна, Ро�

сія, Казахстан, Румунія, Болгарія і Мол�

дова, заявили про свою готовність посту�

пово нарощувати виробництво зернових. 

У зв'язку з цим щорічна тепер уже

П'ята Міжнародна конференція «Зерно

Причорномор'я» зібрала в Києві понад

300 учасників – представників найбіль�

ших світових і вітчизняних зерновироб�

ничих та зерноторгових компаній, банкі�

рів, страховиків, перевізників. Організа�

тором традиційно виступив аналітичний

центр УкрАгроКонсалт спільно із Зерно�

торговою компанією Олсідс Україна.

Спонсорами виступили компанії Bunge

(генеральний), Glencore, Serna, ING,

NWG, Toepfer, НІБУЛОН (бізнес�тур). 

Поточного року учасникам саміту для

обговорення було запропоновано дві

теми: стан і перспективи ринку зернових

і олійних культур країн Чорноморського

регіону та перспективи земельного ринку

України і Росії.

Міжнародна конференція, на думку

учасників, – це ефективний інструмент

для прогнозування ринку і управління

ризиками. Відкрита достовірна інформа�

ція між всіма учасниками сільськогоспо�

дарського, енергетичного і фрахтового

ринків повинна стабілізувати ситуацію.

Сьогодні, на жаль, ринки побили свої іс�

торичні рекорди: ціни за тиждень коли�

ваються сильніше, ніж за 12 місяців кіль�

ка років тому. 

З трибуни і в кулуарах учасники кон�

ференції говорили про те, що введення

Україною обмежень на експорт зерна ста�

ло поганою новиною для всіх країн�

імпортерів, оскільки ціни на світових

ринках важко відреагували на таку полі�

тику. Проте на сьогодні є всі передумови

розраховувати на хороший урожай зерно�

вих в Україні (36�38 млн. тонн проти

28,9 млн. тонн минулого року) і країнах

Причорномор'я. За прогнозами експертів

УкрАгроКонсалт, в цьому регіоні можуть

зібрати 172 млн. тонн зернових проти

142,2 млн. тонн у 2007 р. Такі показники

роблять країни регіону потужними ек�

спортерами. Прогнозний експорт може

становити 41 млн. тонн зернових, тоді як

у минулому році він був на рівні 28,4 млн.

тонн. 

Учасники зазначили, що інтерес до

аграрного сектора України в останні кіль�

ка років як ніколи високий, відчутно

збільшився обсяг  капіталу як вітчизня�

ного, так і іноземного. І процес інвесту�

вання  далі продовжуватиметься.

Щодо глобальних перспектив розвит�

ку виробництва зернових і олійних куль�

тур в країнах Причорноморського регіо�

ну, учасники зазначили, що Україна в на�

ступному десятилітті наблизиться до рів�

ня урожаю 21�23 млн. тонн пшениці, 

8�10 млн. тонн ячменю і 8�9 млн. тонн

олійних. Потенціал Росії відповідно – 

55�60 млн. тонн пшениці, 20 млн. тонн –

ячменю і 8�9 млн. тонн олійних. Казах�

стан планує досягти показників по пше�

ниці – 17�18 млн. тонн, по ячменю –

2 млн. тонн і 1 млн. тонн розраховує зі�

брати олійних культур.
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Світовий дефіцит і зерновий 
потенціал Причорномор'я

Ринок земель: 
Кабмін VS Верховна Рада
ДИСКУСІЯ На день сміху й дурнів минув дедлайн для подання законопроекту про земельний кадастр.
Давно спливли усі строки і для прийняття законопроекту про ринок земель: його розробка та прийняття
тривають ось уже понад шість років. А без них, як відомо, ринок сільськогосподарської землі не зрушити –
на заваді остогидлий мораторій. І поки земля тишком+нишком перерозподіляється, народні депутати та
урядовці продовжують балаканину. 

Україна$Лівія: 
мир, дружба,
100 тис. га

Україна стане серйозним
партнером Лівії щодо спів�
праці в сільському госпо�
дарстві. Про це 8 квітня в
лівійській столиці Тріполі
заявив журналістам Прези�
дент України Віктор Ющен�
ко, завершуючи офіційний
дводенний візит до Лівії. 
Зі слів Президента України,
в ході візиту була досягнута
домовленість, що українсь�
ка сторона стане партнером
Лівії з постачання зерна. 
Віктор Ющенко також за�
значив, що Україна намага�
тиметься зробити все, що
від неї залежить, щоб був
реалізований проект, згідно
з яким Лівія хоче отримати
100 тисяч гектарів на тери�
торії України для вирощу�
вання зернових культур. 
Це рішення закріплено в
Меморандумі, який за ре�
зультатами зустрічі підпи�
сали українська та лівійсь�
ка сторони.



Асоціація «Укроліяпром» наді�

слала офіційний лист на адре�

с у  П р е з и д е н т а  Ук р а ї н и  і

прем'єр�міністра України, в

якому просить відмінити об�

меження щодо експорту з

країни соняшникової олії.

ЯК ПОВІДОМИВ нашому корес�

понденту голова Асоціації

Степан Капшук, звернення об�

умовлене, перш за все, тим, що

на сьогодні перехідні залишки

соняшникової олії на українських

підприємствах значно перевищу�

ють обсяги її внутрішнього спо�

живання. Крім того, наявні в Ук�

раїні на початок квітня запаси

насіння соняшнику дають змогу

виробити ще близько 580 тис.

тонн олії. Потреба ж внутрішньо�

го ринку в цьому продукті до кін�

ця поточного маркетингового

року не перевищує 200 тис. тонн. 

Запроваджений режим квоту�

вання експорту соняшникової

олії спричинив зупинку роботи

6 переробних підприємств в Ук�

раїні, а ще 4 знаходяться на межі

припинення виробництва олії. 

Голова асоціації наголосив,

що у вказаному листі підприєм�

ства�виробники соняшникової

олії заявили про свою готовність

не допустити зростання внутріш�

ніх цін на цю продукцію у разі ух�

валення рішення про відміну ек�

спортних обмежень. 

Під час обговорення урядом

питання адміністративного втру�

чання в налагоджений олієжиро�

вий ринок, експерти попереджа�

ли про можливі негативні наслід�

ки таких заходів. Зокрема,  голова

правління ВАТ «Креатив Груп»

Юрій Давидов наголошував,

що, по�перше,  квотування ек�

спорту соняшникової олії приз�

веде до зупинки роботи цілого

ряду підприємств олієжирової га�

лузі, частина яких буде вимуше�

на піти з ринку зовсім. По�друге,

негативним наслідком стане ско�

рочення посівних площ під со�

няшником у 2008 році.

На думку експерта, ті підпри�

ємства, що їх робота була орієн�

тована на зовнішній ринок, згор�

татимуть свою діяльність. Біль�

шою мірою постраждають під�

приємства, які не мають власних

торговельних марок і виробляють

нерафіновану олію для подаль�

шого експорту. Також суттєво

скоротяться прибутки великих

виробників, що працюють як на

внутрішньому, так і на зовніш�

ньому ринках. 

Уведення квотування фактич�

но в середині сезону, по�перше,

ставить під загрозу виконання ра�

ніше укладених договорів з іно�

земними покупцями, а по�друге,

призведе до перевантаження і мо�

жливого дефіциту потужностей зі

зберігання олії. Остання теза по�

яснюється тим, що обсяги прода�

жів олії на внутрішньому ринку

обмежені обсягами споживання,

які становлять традиційно не

більше чверті від того, що виро�

бляється в країні.

Ще до запровадження квот

експерти вказували на те, що че�

рез введення квотування внутріш�

ні оптові ціни знизяться не більш,

ніж на 10% через високу собівар�

тість олії у поточному сезоні. 

Юрій Давидов вважає, що

спроби держави за рахунок адмі�

ністративного тиску знизити ціни

на соняшникову олію призводять

до зниження рентабельності її ви�

робництва, що може негативно

позначитися на закупівельних ці�

нах на насіння соняшнику в но�

вому сезоні. Обмеження експорту

(як соняшнику, так і олії) лише

ускладнює ситуацію. Тим паче,

що на сьогодні  немає інформації

про те, чи буде квотування діяти і

в новому сезоні. Скорочення по�

сівних площ  олійних культур

посилить проблеми підприємців,

які й без того масово залишають

олієжировий сектор. «Можна

сміливо говорити про те, що вже

найближчим часом в галузі зали�

шаться тільки ті підприємства,

які мають власну сировинну базу

і активно інвестують у її розви�

ток», – зазначив Юрій Давидов. 

Нагадаємо, що 12 березня

уряд встановив квоти на експорт

соняшникової олії і насіння со�

няшнику у розмірі, відповідно,

300 тис. тонн і 1 тис. тонн. Квота

діє  до 1  липня.  З початку

2007/2008 МР вже експортовано

близько 1 млн.  тонн олі ї .  У

2006/2007 МР було експортовано

1,76 млн. тонн.

ЯК ЗАЗНАЧИВ, аналізуючи стан і

перспективи розвитку олієжиро�

вого комплексу України, генераль�

ний директор Асоціації «Укролія�

пром» Степан Капшук, сьогодні

Україна знаходиться на старті фор�

мування достатньо потужного ви�

робництва олійних. 

«Держава має визначитися, як

цим потенціалом найекономічні�

ше розпорядитися, в якій ролі Ук�

раїна бачить свою присутність на

світовому олійному ринку: в ролі

постачальника сировини для пере�

робки його на зарубіжних заводах

або переробника його на вітчизня�

них заводах і продавця олії, шро�

тів, харчових білкових продуктів,

рослинних твердих жирів, біодизе�

ля і т.д.», – зазначив він.

Нині, за словами пана Кап�

шука, стабільність олієжирової

галузі досягнута завдяки протек�

ціоністській політиці держави,

що спрямована на обмеження ек�

спорту соняшнику. У олієжировій

промисловості сформувалася гру�

па компаній, що спеціалізували�

ся в цій сфері, зацікавлених в

ефективному її функціонуванні, і

які, враховуючи світові тенденції

розвитку олійного ринку, бачать

перспективи своєї діяльності в

цьому секторі в Україні. Тож ек�

спортне мито на соняшник є не�

ринковим, проте єдиним можли�

вим заходом для подальшого нор�

мального функціонування оліє�

жирового комплексу.

Як не дивно, проте, за на дум�

ку пана Капшука, введення ек�

спортного мита на соняшник

сприяло збільшенню виробниц�

тва соняшнику майже в 2,5 рази

(до 5,3 млн.тонн). І звісно, такі

заходи вплинули на внутрішнє

виробництво соняшникової олії,

яке зросло у 5 разів. При цьому

експорт олії збільшився у 8 разів,

що дало змогу Україні зайняти

провідні позиції експортера со�

няшникової олії до країн ЄС,

Близького Сходу і Африки.

Наведені в таблицях показни�

ки, як зазначив Степан Капшук,

свідчать про наявність потужного

потенціалу для збільшення ви�

робництва олійних культур в Ук�

раїні при раціональному їх розмі�

щенні по території орних земель і

включенні їх до структури сівоз�

мін з урахуванням грунтово�клі�

матичних особливостей і підви�

щення врожайності.
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ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВСправи горять? Додамо олії

По той бік мита…

Показники

19
98

/1
99

9 
М

Р

19
99

/2
00

0 
М

Р

20
02

/2
00

3 
М

Р

20
03

/2
00

4 
М

Р

20
04

/2
00

5 
М

Р

20
05

/2
00

6 
М

Р

20
06

/2
00

7 
М

Р

20
07

/2
00

8 
М

Р
(з

а 
да

ни
ми

Де
рж

ко
мс

та
ту

)

Валовий збір в заліковій вазі, тис. тонн 2261 2794 3270 4247 3050,1 4706 5324,3 4173,7
Врожайність, ц/га 9,3 10,0 12,0 11,2 8,9 12,8 13,6 12,2
Площі, тис. га 2428 2800 2719 3803 3427 3686 3911,7 3411,4
Внутрішнє використання, тис. тонн 1352,5 2371,6 3320 3757 3038,6 4486,2 4988,1 4023,7
Експорт, тис. тонн 908,5 422,4 330 928 11,5 219,8 336,2 150,0

Таблиця 1. Насіння соняшнику
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Валовий збір в заліковій вазі, тис. тонн 131,8 134,6 60,9 57,4 135,3 284,7 605,7 1053,4
Врожайність, ц/га 8,4 12,4 8,7 9,9 12,7 13,7 15,7 13,1
Площі, тис. га 156,7 108,5 70,0 58,0 104,3 206,9 386,8 802,7
Експорт, тис. тонн 68,6 82,9 20,6 43,6 81,05 186,97 486,65 1000,0

Таблиця 2. Насіння ріпаку

Показники
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Валовий збір в заліковій вазі, тис. тонн 64,4 73,9 124,7 231,8 295,2 616,0 889,6 721,7
Площі, тис. га 60,6 73,0 98,16 189,62 242,0 435,12 714,8 582,8
Врожайність, ц/га 10,6 10,1 12,7 12,2 12,2 14,1 12,4 12,4
Експорт, тис. тонн 7,8 1,2 0,04 60,6 35,4 226,0 417,3 400,0

Таблиця 3. Соєві боби

Спочатку 
повідомляти, 
а потім ліцензувати
Комітет з питань економічної
політики рекомендує парла�
менту прийняти за основу
проект закону про внесення
змін до статті 16 Закону «Про
зовнішньоекономічну діяль�
ність» (щодо адаптації з ви�
могами вступу до СОТ). 
Законопроектом (№2289)
пропонується доповнити
статтю 16 Закону «Про зов�
нішньоекономічну діяль�
ність» положеннями, згідно
з якими «у митному офор�
мленні товарів, що ліцензу�
ються та навантажуються на�
валом, не може бути відмо�
влено у разі, коли вартість,
кількість або вага таких то�
варів незначною мірою ві�
дрізняється від тих, що за�
значені у ліцензії». При цьо�
му, гранична різниця таких
значень повинна встановлю�
ватися Кабінетом Міністрів
України за поданням цен�
трального органу виконав�
чої влади з питань еконо�
мічної політики. 
Законопроектом заборо�
няється обмеження імпорту
товарів, щодо яких встано�
влюються певні квоти, до
повного використання цих
квот. 
Крім того, пропонується
встановити, що інформація
про ліцензування в разі
необхідності може опубліко�
вуватися, як правило, за 21
день до дати запровадження
режиму ліцензування, але
не пізніше дати його запро�
вадження.



ЧЕРЕЗ відсутність достовірних

даних важко планувати потреби

хлібопекарської галузі у сировині,

у першу чергу щодо продовольчо�

го зерна. Держава оперує швидше

узагальненими даними, ніж об'єк�

тивними. Так, у 2006 році за дани�

ми Держкомстату хлібопекарсь�

кою галуззю було спожито

4,2 млн. тонн борошна. З них, за

підрахунками фахівців, можна от�

римати близько 6 млн. тонн хліба

і хлібобулочних виробів. Тут, як

кажуть, без коментарів.

Знов�таки, за даними експер�

тів ринку, значні обсяги вироб�

ництва і споживання хліба та хлі�

бобулочних виробів маємо в ме�

гаполісах. Найбільше виробляє

м.Київ (17,2% сукупного обсягу

виробництва), Донецька (11,3%)

і Дніпропетровська області (9%),

Одеська (6%), Харківська (6%),

Луганська (5%), АР Крим разом

із Севастополем (5%) . Це пояс�

нюється високою щільністю на�

селення регіонів і найвищим рів�

нем економічного розвитку,

а звідси, і платоспроможного по�

питу.

Усі експерти ринку констату�

ють, що протягом останніх вісім�

надцяти років ми маємо спад об�

сягів виробництва хліба та хлібо�

булочних виробів. Серед причин

зменшення споживання хліба на�

зивають скорочення населення

країни; зміну структури випікан�

ня і  споживання продукції .

Останнє пояснюється, серед ін�

шого, більш економним викори�

станням хліба, перш за все – за

рахунок сільського населення,

яке раніше згодовувало хліб худо�

бі. Тепер дешевий хліб промисло�

вого виробництва до сіл майже не

потрапляє, а продукт «спрощено�

го» виробництва – надто дорогий

та дефіцитний. Похибка зі стати�

стикою існує і через наявність не�

великих приватних пекарень,

частка яких за різними даними

коливається в межах 30�35%. Та�

кож супермаркети, розпочавши

активний наступ на регіони,  за�

провадили власне випікання хлі�

ба та хлібобулочних виробів, що

суттєво додає неточностей в об�

рахунках.  

Уподобання і ціна
ЯК ВІДОМО, попит спричиняє

пропозицію. Усереднені дані

щодо виробництва і споживання

хлібної продукції по країні існу�

ють швидше для звітності. Бо

кожна область або регіон мають

свої смакові та історичні уподо�

бання. Також помилковим для

ведення статистики, на думку

експертів, є об'єднання пшенич�

ного хліба і батону, який нале�

жить до булочних виробів (через

вміст цукру і жирів). 

Житнього хліба традиційно

більше споживають на Поліссі,

житньо�пшеничного – подоляни

і мешканці Західної України.

Пшенично�житній більш харак�

терний для центральних районів.

Пшеничному вищого сорту відда�

ють перевагу південь України і

Слобожанщина. 

За офіційною звітністю, у

2006 р. по сортах було вироблено:

пшеничний хліб – 50,7% (білий,

арнаут); пшенично�житній і жит�

ньо�пшеничний – 29% (українсь�

кий, дарницький); житній (завар�

ні сорти) – 1,5%; булочні вироби

(батон, плетінки) – 18,4%; сухар�

но�бубличні вироби – 0,3%.

За даними Держцініспекції,

яка проводить моніторинг кожну

декаду, станом на 30 березня най�

масовішим залишається хліб

пшеничний 1 сорту. Середня ціна

кілограмового буханця по Україні

– 2,73 грн.

Найдорожчий – у Севастопо�

лі – 3,12 грн. Житомирщина –

2,96; Волинь – 2,92; Сумська –

2,88; Луганська – 2,85; Черні�

вецька – 2,84; Вінницька, Черні�

гівська, Рівненська, Полтавська

– 2,82, Миколаївська – 2,74;

Одеська – 2,10 гривень.

Ще ілюстрація «відносності».

Середня ціна батона в Україні –

2,31 грн. У Києві батон коштує

1,4 грн. і споживається його тут

найбільше по країні. 

Київ – держава 
у державі
СТОЛИЦЯ знову напередодні

виборів столичного голови. А де�

шевий хліб та видовища від Дав�

нього Риму залишаються прохід�

ною стежкою до можновладства.

З рабовласницьких часів нічого

не змінилося: юрбі варто було за�

безпечити безплатне харчування і

раз на тиждень розважати її на

стадіоні, наприклад, масовими

двобоями до смерті.

Хочете хліба і видовищ? Тоді

краще за все заразом з пекарів

зробити клоунів. Хіба не смішно:

тутешня промислова хлібна га�

лузь закінчила минулий рік зі

збитками у десятки мільйонів

гривень, натомість у столиці най�

дешевший у світі «соціальний»

хліб. Такого терміну, як соціаль�

ний хліб (тобто дешевий, загаль�

новживаний), не існує, правиль�

ніше вживати «масовий» або «ма�

сових сортів». Хоча у випадку зі

столицею це безглуздо, адже хіба

масовий хліб може бути аж сім�

надцяти найменувань!?

І ще, у рабовласницькому

Римі той, хто бажав бути обраним

до сенату, годував людей за влас�

ний рахунок... Київський варіант

покладає честь здешевити хліб за

рахунок своєї кишені на хлібоза�

води. При собівартості вироб�

ництва буханця 2 грн. за штуку,

міська влада зобов'язує хлібозаво�

ди реалізовувати його по 1,75 грн.

Про обіцяні дотації вже ніхто не

згадує. Як і про те, що, напри�

клад, батон і решта хлібобулочної

продукції мають бути «відпущені»

у вільне цінове плавання (цього�

річна Постанова КМУ № 276).

Але про це трошки пізніше. 

Отже, згідно з вітчизняними

визначеннями, існує кілька видів

масових сортів («соціального»)

хліба. Вони випікаються з борош�

на першого ґатунку (паляниця) та

із суміші борошна жита та пше�

ниці 2�го ґатунку («Українсь�

кий»). По всій державі регулю�

ються адміністраціями два види

соціального хліба, а в Києві, пов�

торимося, – 17! Тобто, якщо в ін�

ших областях «соціальний хліб»

завдає пекарям збитків, то в них

є, принаймні, можливість пере�

крити їх за рахунок іншої продук�

ції. Це не означає, що хлопці в

областях «жирують», але хоча б

зводять кінці з кінцями.

Уряд бідкається: зростають

світові ціни на м'ясо, зерно, наф�

ту, газ тощо. Тоді поставимо запи�

тання: якщо зростає ціна зерна,

енергоресурсів, масла, яєць, цу�

кру тощо, хіба не має зростати

ціна хліба? Тобто для пекарів про�

мислових підприємств  «на вході»

ціна – ринкова, на виході – фік�

сована за рахунок виробника. 

У випадку з супермаркетами

ситуація зовсім інша. Тут можна

побачити буханець хліба за 28

гривень. І головне – його купу�

ють! Є попит, відповідно – і про�

позиція. Виробників «елітного»

хліба влада не стримує. А отих ви�

робників хліба для юрби контро�

лює ціла купа органів (санепідем�

станція, пожежники, податківці і

т.д. – до безкінечності. До речі,

протягом останнього півроку ви�

трати на контроль зросли у пека�

рів у п'ять разів!). Саме на них по�

ширюється дія законів України

«Про якість та безпеку харчових

продуктів і продовольчої сирови�

ни», «Про захист прав спожива�

чів», «Про забезпечення санітар�

ного та епідемічного благополуч�

чя населення». Водночас ті самі

контролюючі органи підтверджу�

ють, що при виробництві продук�

ції на хлібозаводах застосовується

виключно класична технологія,

без використання домішок, на�

повнювачів, розпушувачів. То що

ж там контролювати? 

Отже, у окремо взятій державі

Київській маємо ситуацію, коли

заводи працюють собі у збиток.

І чи довго це може тривати, ніхто

не береться прогнозувати. Проте

варіантів розв'язання проблеми,

як у казці, три. Принаймні, стіль�

ки називають експерти.   

Обирай – не хочу
ВІДТАК, три шляхи виходу

з кризи. 

Перший. Підняти ціну на весь

асортимент нині існуючого со�

ціального хліба на 10%, тобто

десь на 14�17 копійок. Тоді рента�

бельність виробництва набли�

зиться до позначки 2�3%.

Другий. Залишити 3 (три!)

види соціального хліба – «чор�

ний, білий і сірий» на теперіш�

ньому рівні і випікати його у та�

кій самій кількості. За офіційною

статистикою, сьогодні у столиці

малозабезпечених верств насе�

лення нараховується близько 300

тисяч. Для медично обґрунтова�

ного нормального харчування

вистачить 10 грн. на людину ці�

льових дотацій, загальна цифра

на місяць становитиме 3 млн.

грн. (для порівняння, від владного

регулювання столичні хлібозаво	

ди тільки у І кварталі 2008 року

зазнали збитків 40 млн. грн. –

ред.). 
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ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ Хліб і на ноги поставить, 
і з ніг звалить*

* Цей матеріал підготовлено на основі останніх даних Держкомстату та

Держцінінспекції Мінекономіки України, а також фахівців Асоціації «Укр	

хлібпром», керівників потужних промислових хлібопекарських підпри	

ємств, керівників агропідприємств, що мають власні невеличкі пекарні.

Затверджено 
Порядок
ліцензування 
імпорту хімічних ЗЗР
Мінагрополітики України за�
твердило Порядок надання Го�
ловною державною інспекцією
захисту рослин МінАП пого�
дження на видачу ліцензії на
хімічні засоби захисту рослин,
імпорт яких підлягає ліцензу�
ванню у 2008 році. Так, Поряд�
ком, затвердженим наказом
№83 від 22 лютого ц.р., визна�
чено умови надання погоджен�
ня на видачу ліцензії на хімічні
засоби захисту рослин, імпорт
яких підлягає ліцензуванню, за
кодами УКТЗЕД 3808 10, 3808
20, 3808 30, 3808 90, що вико�
ристовуються у сільському гос�
подарстві.
Для одержання погодження,
яке видає Головна державна
інспекція захисту рослин Міна�
грополітики України, суб'єкт
господарювання повинен по�
дати до Головдержзахисту такі
документи:
1) Заяву про надання пого�
дження на видачу ліцензії на
хімічні засоби захисту рослин,
імпорт яких підлягає ліцензу�
ванню у 2008 році, у двох при�
мірниках (додаток 1).
2) Копії документів, завірені
підписом та печаткою заявника:
– контракту з нерезидентами
та специфікації до нього;
– контракту з виробником го�

тової препаративної форми
для суб'єктів господарювання,
які імпортують діючу речовину,
призначену для виготовлення
пестицидів, чи пестициди, які
призначені для подальшої роз�
фасовки;
– ліцензії, що підтверджує пра�
во суб'єкта господарювання на
здійснення господарської
діяльності з оптової, роздріб�
ної торгівлі пестицидами та аг�
рохімікатами (тільки регулято�
рами росту рослин);
– документа, який підтвер�

джує наявність умов зберігання
та реалізації товару.
Суб'єкт господарювання ін�
формує Головдержзахист про
фактичне ввезення зазначеної
продукції за кожним контрак�
том до 1�го числа наступного
місяця.
У наданні погодження може
бути відмовлено в разі, якщо: 
1) Подається неповний або
неоформлений належним чи�
ном комплект документів, пе�
редбачених пунктом 2.1 цього
Порядку.
2)Препарати не мають держав�
ної реєстрації в Україні.
У разі відмови в наданні пого�
дження робиться відповідний
запис в обох примірниках зая�
ви про надання погодження,
ставиться підпис заявника про
ознайомлення з обгрунтова�
ною причиною відмови у вида�
чі погодження.



У ціноутворення решти най�

менувань не втручатися. При

збільшенні ціни решти 14 видів

на 15�17%, близько 20�25 копі�

йок, рентабельність пекарської

столичної галузі також станови�

тиме 2�3%.

Третій. Відпустити ціну на

весь хліб, зробити її ринковою.

Тоді підприємства працювати�

муть прибутково і надходження

до місцевого бюджету суттєво

зростуть. За рахунок саме цих

надходжень встановити цільові

адресні дотації малозабезпеченим

верствам столичного населення.

Заможні люди і приїжджі, які та�

кож не жебрачать, здатні купува�

ти високоякісний столичний хліб

за середньостатистичною ціною

2,7 грн. за буханець. А людина

нужденна, яка також потребує

високоякісного хліба, отримува�

тиме щомісячні грошові дотації

на різницю в ціні в межах норм

споживання. 

Одна «поблажка»
СУВОРИЙ держконтроль за вар�

тістю продукції регламентований

численними обмежуючими по�

становами. Однак нарешті з'яви�

лася одна «поблажка», таки за�

тверджена Постановою КМУ

№276 від 26 березня 2008 року.

Нею передбачено, що «до хліба

масових  сортів належать вироби

вагою більш як 500 грамів, які ма�

ють найбільшу питому вагу в об�

сягах споживання в регіоні і ви�

готовлені  за простою рецепту�

рою (борошно, дріжджі, сіль,

вода) з борошна пшеничного ви�

щого, першого і другого сорту та

їх суміші, борошна житнього та

суміші борошна пшеничного та

житнього без додавання цукру,

жиру, інших наповнювачів».

Отже, булочні вироби і наш слав�

нозвісний батон відтепер до кате�

горії масових сортів не віднесені,

і на них не розповсюджується

граничний рівень рентабельності.

Але є і інша зачіпка зафіксувати

на них ціну: підприємство, яке

має 35% питомої ваги за обсяга�

ми ринку в області, вважається

монополістом; а це дає можли�

вість адміністраціям встановлю�

вати фіксовану ціну або рівень

рентабельності.  

Конкурентне 
середовище. 
Тенденції ринку
СПЕЦИФІКА хлібопекарського

ринку полягає в тому, що він на

99% представлений продукцією

вітчизняного виробництва. На�

ціональна хлібопекарська галузь,

по суті, є натуральним господар�

ством, де виробництво дорівнює

споживанню. Із вступом України

до СОТ наші фахівці особливих

змін ані у ціновому діапазоні

(тобто ціни відповідатимуть рів�

ню інфляції), ані у асортиментно�

му не прогнозують. Отже, «чу�

жий» хліб до нас не поїде.

Висока конкуренція в галузі

сприяє її розвитку. В хлібопекар�

ській галузі України діють близь�

ко 1000 хлібозаводів різної потуж�

ності. Попит сільського населен�

ня в хлібі забезпечується неве�

ликими хлібозаводами споживчої

кооперації, приватними пекарня�

ми та населенням самотужки. На

сьогодні практично всі, колись

державні, хлібозаводи функціо�

нують у формі відкритих акціо�

нерних товариств, які були при�

ватизовані у середині 90�х років

минулого століття. 

За експертними даними, ма�

ємо таку структуру основних ви�

робників хліба і хлібобулочних

виробів в Україні: 70% виготовля�

ють промислові хлібозаводи, роз�

ташовані у містах і районних цен�

трах; 5% – підприємства колиш�

ньої системи Укркоопспілки, як

правило, невеликої потужності

для обслуговування сільського

населення; 1,5% хліба припадає

на частку підприємств Укрпрод�

спілки; решту випікають пекарні

агропідприємств, приватні та

міні�пекарні. 

Звітність щодо завантажено�

сті потужностей підприємств дав�

но скасовано. Але, за інформа�

цією «Укрхлібпрому», на проми�

слових хлібопекарських підпри�

ємствах цей показник не переви�

щує 30�35%. Знову�таки, це се�

редня цифра. Адже на сьогодні

Ужгородський стотридцятип'яти�

тонник випускає лише 4 тонни

хлібопродукції за добу, оскільки

наявні малі підприємства його

просто «забивають». Відповідно

до останніх даних, потужних хлі�

бозаводів з часів СРСР обсягами

виробництва від 5 до 200 тонн

хліба за добу залишилося всього

278 об'єктів. Здебільшого «спад�

кові підприємства» працюють на

морально і фізично застарілому

хлібопекарському обладнанні,

особливо це стосується печей. На

думку фахівців, низькі темпи

оновлення обладнання на вітчиз�

няних хлібозаводах збережуться й

надалі через низьку рентабель�

ність виробництва та відсутність

державної підтримки галузі. Та�

кож ситуацію з модернізацією

обладнання ускладнило введення

в 2005 році обов'язкової сплати

ПДВ на імпорт обладнання, яке

вноситься в статутний фонд під�

приємства. 

Як наслідок, продовжується

вихід з ринку малоперспективних

виробників основної групи хлібо�

пекарської продукції. Зазвичай,

це заводи продтоварів, харчово�

смакові фабрики, непрофільні

підприємства, а також малопо�

тужні хлібозаводи і пекарні в ре�

гіонах. Вони або припиняють

свою роботу, або за умов прове�

дення на них реконструкції, ста�

ють часткою більш потужних під�

приємств чи об'єднань. 

Разом з тим, враховуючи ро�

зосередженість населення, дрібні

заводи існуватимуть завжди. 

Особливої уваги заслуговують

міні�пекарні, що набули попу�

лярності на початку 1990�х, коли

у пошуках швидких заробітків ба�

гато підприємців вкладали гроші

в хлібну галузь. При цьому біль�

шість міні�пекарень намагалися

конкурувати з хлібозаводами у

виробництві масових сортів де�

шевого («соціального») хліба. 

Зростатиме конкуренція на

ринку з боку  сучасних міні�пека�

рень, які виготовляють фаст�фуд

продукцію і печуть під одноймен�

ною торговою маркою продукцію

в супермаркетах. Міні�пекарні

повного циклу виробляють хліб

за стандартною технологією, –

замішування тіста, формування

виробів, випікання. Другі, непов�

ного циклу, використовують за�

морожені напівфабрикати, які

можна зберігати до трьох місяців.

Переваги перших – в можливості

контролювати весь виробничий

процес, а також формувати асор�

тимент і смакові якості продукції

на свій розсуд. Плюси міні�пе�

карні неповного циклу – широ�

кий асортимент, оперативність,

безвідходність виробництва, не�

великі площі приміщень і чистота

виробництва. Мінус – упередже�

не ставлення частини споживачів

до виробів із заморожених напів�

фабрикатів.

Загальнодержавні тенденції

щодо злиття та поглинання ком�

паній притаманні і ринку хлібопе�

карської галузі. Тут також продов�

жується формування вертикально

інтегрованих компаній із замкну�

тим циклом виробництва – від

виробництва борошна до випуску

хлібопродуктів. Укрупнення і

концентрація виробництва дає

змогу оптимізувати логістику,

прискорити реконструкцію під�

приємств, знизити собівартість

продукції, збільшити асортимент

і, у такий спосіб, підвищити при�

бутковість виробництва. 

Серед потужних холдингових

компаній варто відзначити ЗАТ

«Хліб Києва» – близько 17% віт�

чизняного ринку виробництва

хлібопродуктів, Асоціація «Дон�

басхліб» – 10%, ЗАТ «Холдинг

«Т і С» – 7%, Холдинг «Хлібні ін�

вестиції» – 6%, ВАТ «Концерн

Хлібпром» – 6,5%, ЗАТ «Укрзер�

нопром» – 4,5%. Про них читайте

у наступних випусках нашого ви�

дання.
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Виробництво в Україні хлібобулочних виробів, тис.т

За даними Держкомстату України

Парламент 
на захисті 
нацвиробника
Верховна Рада України ухва�
лила Закон «Про внесення
змін до деяких законів Украї�
ни з питань захисту націо�
нального товаровиробника
від субсидованого, демпінго�
вого та зростаючого імпорту»
(№2288 від 27 березня ц.р.). 
Це законопроект, внесений
на розгляд парламенту Уря�
дом України, підтримали 370
народних депутатів. 
Так, вносяться зміни до зако�
нів «Про захист національно�
го товаровиробника від дем�
пінгового імпорту», «Про за�
хист національного товаро�
виробника від субсидовано�
го імпорту» та «Про застосу�
вання спеціальних заходів
щодо імпорту в Україну» з
метою вдосконалення поло�
жень цих законодавчих актів
і підвищення їх відповідності
нормам правової бази Світо�
вої організації торгівлі.
Зокрема, в Законі «Про за�
хист національного товаро�
виробника від демпінгового
імпорту» передбачена нор�
ма, згідно з якою «вивчення
впливу демпінгового імпор�
ту на національного товаро�
виробника включає оцінку
всіх економічних факторів та
показників, що стосуються
становища національного
товаровиробника, в тому
числі того факту, що націо�
нальний товаровиробник ще
перебуває в стадії відно�
влення від наслідків мину�
лого демпінгу або субсиду�
вання, величини фактичної
демпінгової маржі, фактич�
ного і потенційного знижен�
ня обсягів продажу, прибут�
ків виробництва продукції,
частки на ринку, продуктив�
ності, прибутку від інвести�
цій, використання потужно�
стей; факторів, що вплива�
ють на ціни національного
товаровиробника; фактич�
ного та потенційного нега�
тивного впливу на рух готів�
ки, матеріально�виробничі
запаси, зайнятість, заробітну
плату, економічне зростан�
ня, здатність збільшувати
капітал або інвестиції. Цей
перелік не є вичерпним і
один або кілька цих факто�
рів не можуть самі по собі
обов’язково мати вирішаль�
не значення для прийняття
рішення».
Крім того, прийняті зміни
стосуються також введення
міжнародних стандартів
щодо проведення антидем�
пінгових, антисубсидованих і
спеціальних розслідувань та
можливості здійснення від�
повідних заходів за резуль�
татами проведення таких
розслідувань. 
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Ігор Шаповалов

УСЕ ЦЕ пояснюється дуже про�

сто: люди все частіше починають

цікавитися якістю пропоновано�

го продукту. Ми вже не ставимо

питання «Свіже чи не свіже?».

Нас сьогодні цікавить інше:

«А скільки відсотків сої у цій ков�

басі?», «А чи до складу цього про�

дукту входять генетично модифі�

ковані організми?». Висновок

простий: люди хочуть споживати

якісне, або, якщо точніше, еко�

логічно чисте.

Розвинені європейські країни

займаються виготовленням еколо�

гічно чистих продуктів вже протя�

гом декількох років. Вони не лише

дбають про здоров'я свого насе�

лення, але й про сільськогоспо�

дарські підприємства, що займа�

ються цією справою, отримують

значні державні дотації та вагомі

гарантії для розвитку бізнесу. 

Серед переваг екологічного

виробництва – зменшення нега�

тивного впливу на екологічну си�

стему в цілому. Адже досліджен�

ня підтверджують, що викиди

парникових газів при господарю�

ванні органічними методами

менші, ніж при звичайному зе�

млеробстві. На 50 відсотків змен�

шуються викиди діоксиду ву�

глецю і на 80 відсотків – викиди

метану. Також виключається за�

бруднення ґрунту і підземних вод

отрутохімікатами.

В Україні, яка, хоча й заявляє

про свої наміри приєднатися до

цієї спільноти, справи йдуть не

дуже швидкими темпами. Проте

йдуть. Виникає питання: «Так що

ж таке органічне виробництво

по�українськи»? 

З ним ми звернулись до гене�

рального менеджера та керівника

відділу комунікацій та зв'язків із

громадськістю Асоціації «БІОЛан

Україна» Катерини Малькової. 

– Одним із пріоритетних на�

прямків розвитку сільського гос�

подарства на Україні сьогодні є

відновлення природної родючості

ґрунтів, адже за останні роки різ�

ко погіршилась їхня біологічна

структура, зменшився вміст гуму�

су та підвищилась кислотність.

Ось чому на початку 2000 року

Іллінецький державний аграрний

технікум став одним з співзаснов�

ників швейцарсько�українського

товариства з розвитку контактів в

галузі накопичення досвіду та по�

ширення ідей екологічного зе�

млеробства. З цього почалася іс�

торія створення Асоціації учасни�

ків органічного виробництва

«БІОЛан Україна», яка офіційно

була заснована на установчих

зборах у грудні 2002 року.

« Б І О Л а н  Ук р а ї н а » – це

об'єднання фермерів, підприєм�

ців, науковців та інших учасників

аграрного сектору з  метою

сприяння розвитку органічного

напрямку сільського господар�

ства в Україні. Одним із завдань

роботи асоціації є наповнення

ринку продовольчих товарів про�

дуктами харчування, які мають

повноцінні харчові якості і таким

чином сприяють поліпшенню

здоров'я громадян.

Діяльність асоціація почина�

ла у Вінницькій області і на сьо�

годні вона співпрацює з фермер�

ськими господарствами Донеччи�

ни, Луганщини, Тернопільщини,

Івано�Франківщини та інших

областей України.

Асоціацією розроблені перші

в Україні стандарти органічного

виробництва вирощування та пе�

реробки, що пройшли експертизу

в Швейцарському дослідному Ін�

ституті органічного виробництва

і повністю відповідають постано�

ві Ради ЄС № 2092/91 та Стан�

дартам Міжнародної Федерації

органічного Руху IFOAM. У січні

2007 року асоціація виступила од�

ним із співзасновників українсь�

кої сертифікаційної компанії

«Органік Стандарт», яка надає

послуги з інспекції та сертифіка�

ції підприємств за українськими

та міжнародними стандартами

органічного виробництва. На

сьогодні це єдина компанія, що

здійснює сертифікацію за стан�

дартами «БІОЛан».  

За ці роки наполегливої робо�

ти Асоціацією «БІОЛан Україна»

підготовлено фундамент для роз�

ширення органічного виробниц�

тва та реалізації відповідної про�

дукції в України. Зараз асоціація

налічує понад 100 членів, серед

яких 30 сертифікованих органіч�

них фермерських господарств, за�

гальна площа яких становить по�

над 4500 га. Для виробників орга�

нічних продуктів проводяться

навчання, консультації, допомо�

га в проведенні сертифікації та

реалізації продукції як на вну�

трішньому, так і на зовнішньому

ринках. При проведенні інспек�

цій сертифікаційна компанія пе�

ревіряє, наскільки виробництво

відповідає органічним стандар�

там, проводить повний аналіз

всього господарства, у тому числі

й грунту. Перевірка зразків ґрунту

відбувається у Швейцарії. Адже

продукт на прилавку вважається

екологічно чистим, якщо таким

вважається весь процес його ви�

готовлення. Уявімо, що продаєть�

ся м'ясо з позначкою «органічний

продукт». Це має означати, що

фуражне зерно, котрим годували

тварину, не містило хімічних до�

мішок. Якщо корову чи свиню

годували «не чистим» кормом –

це відразу позначиться на м'ясі.

Те ж саме стосується і овочівниц�

тва, садівництва.

Одним із досягнень минулого

року можна вважати вихід на ри�

нок першої української органіч�

ної продукції під торговим зна�

ком «БІОЛан». На початку літа в

київських супермаркетах з'яви�

лись органічні овочі – картопля,

морква, буряк.

Результати перших продажів

указують на те, що поступово і в

Україні формується сегмент по�

купців, які орієнтовані на вжи�

вання екологічно чистих продук�

тів харчування та ведення здоро�

вого способу життя.

На початку цього року Асоці�

ація «БІОЛан Україна» разом з

торговим партнером ТМ «Жмень�

ка» почала продажі органічних

круп. Серед продуктів, що присут�

ні на полицях київських супермар�

кетів, чотири види круп, а саме:

гречана, ячна, пшенична, перлова.

У Києві зазначену продукцію

можна купити у супермаркетах

«Біла», «Метро», «Вест Лайн». 

На превеликий жаль, існує

певна незахищеність фермерсь�

ких товариств, які займаються

вирощуванням органічної про�

дукції. Насамперед, відсутня за�

конодавча база, яка б регулювала

виробництво органічних продук�

тів, надавала б підтримку у ви�

робництві такої продукції.

За ініціативою Міністерства

аграрної політики України ство�

рена робоча група щодо удоско�

налення законопроекту «Про ор�

ганічне виробництво», який ще у

травні 2007 року був прийнятий у

першому читанні Верховною Ра�

дою України. Асоціація «БІОЛан

Україна»  бере активну участь у

розробці цього законопроекту.

Україна, маючи тридцять від�

сотків європейських чорноземів,

традиційно є сільськогосподарсь�

кою державою. Цивілізація уже

збагнула, що заміна природних

принципів сільськогосподарсько�

го господарювання на хімічні дає

тимчасовий прибуток, який обер�

тається хворобами для людей,

ерозією та деградацією ґрунтів,

хімічним забрудненням річок та

підземних вод. Ми маємо надію,

що настане час, коли в Україні на

її родючих землях будуть вирощу�

ватись справжні продукти харчу�

вання виключно на природних

принципах. І щоб селянин міг ре�

алізовувати якісну продукцію за

ціною, яка відповідає якості.

А міський житель мав можливість

купувати натуральні продукти.

ТЕНДЕНЦІЇ У наш час високих технологій та великих можливостей люди стали більш незахищеними.
Це стосується усіх сфер людського існування, у тому числі й харчування. Подивіться навколо і побачите:
те, що ми споживаємо, більше нагадує експериментальний варіант їжі. Результатом цього став суспільний
протест, що виражається в зростанні кількості людей – прихильників дієт, вегетаріанців, популяризації
здорового способу життя.

Міф чи реальність?
Органічна продукція на українському ринку

Найбільш повне визначення «органічно вирощеного», було сформу�
льовано в 1972 році редактором журналу з ведення землеробства і
садівництва за органічною технологією Робертом Родейлом. 
Екологічно чисті продукти – це «продукти, вирощені без засто�
сування пестицидів, штучно виготовлених мінеральних добрив; ви�
рощені на ґрунті, вміст гумусу в якому збільшено шляхом внесення
органічних речовин; вирощені на ґрунті, вміст мінералів у якому
збільшено шляхом внесення природних мінеральних добрив; не
були оброблені консервантами, гормонами, антибіотиками і т. ін».

ДОВІДКА

ТЕРМІН «квотування зовніш�
ньоторговельних операцій» оз�

начає обмеження експортних

та імпортних поставок кількі�

стю товару (кількісні квоти)

або їх сумарною вартістю (вар�

тісні квоти) на встановлений

період часу. 

Виділяють декілька видів

квот:

– загальні, визначені для

державних потреб; 

– природні, пов'язані з об�

меженою пропускною здатні�

стю нафтопроводів, терміналів

у портах тощо; 

– виключні, які встановлю�

ються в особливих випадках, і

пов'язані з забезпеченням без�

пеки держави, захистом вну�

трішнього ринку, виконанням

міжнародних зобов'язань. 

Саме у зв'язку з необхідні�

стю вирішення останніх зав�

дань вводяться експортні квоти.

Кожен суб'єкт господарю�

вання, який діє на ринку зерна,

повинен розуміти різницю між

квотуванням та ліцензуванням

зовнішньоторговельних опера�

цій, оскільки ці два поняття

тісно пов'язані між собою і є

поширеними нетарифними ме�

тодами регулювання зовніш�

ньоторгівельних операцій. Лі�

цензування може виступати

складовою частиною квотуван�

ня або ж бути самостійним ін�

струментом державного регу�

лювання. Ліцензування являє

собою обмеження у вигляді от�

римання права чи дозволу (лі�

цензії) від уповноважених дер�

жавних органів на здійснення

певних експортних та/або ім�

портних операцій. В Україні лі�

цензія включає право на ек�

спорт певної кількості товару –

в цьому випадку ліцензування

тісно пов'язане з квотуванням.

Розподіл 
квот за кордоном
У СВІТОВІЙ практиці вироби�

лися різноманітні механізми

розподілу ліцензій, а разом з

ними і квот: 

– відкритий конкурс, 

– явна перевага, 

– затратний метод. 

При відкритому конкурсі
ліцензію отримує компанія,

яка запропонувала за неї най�

вищу ціну; аукціонний продаж

ліцензії дає змогу внести кон�

куренцію в процес розподілу

ліцензій, і водночас надає дер�

жаві можливість отримати до�

хід від їх продажу. Система яв�
них переваг означає надання

ліцензії найбільш авторитет�

ним компаніям без проведення

попередніх заявок і перегово�

рів. Затратним методом розпо�

ділу ліцензій є їх розподіл за�

лежно від наявності у кандида�



тів виробничих потужностей, ква�

ліфікованого персоналу та інших

ресурсів.

У Росії, наприклад, розподіл

квот і видача ліцензії при встано�

вленні кількісних обмежень про�

водиться, як правило, шляхом

проведення конкурсу або аукціо�

ну чи в порядку фактичного про�

ведення операцій з експорту та/чи

імпорту до сумарного виконання

квоти.

У ЄС розроблена система от�

римання та розподілу квот для

третіх країн на імпорт сільськогос�

подарських продуктів і введена в

дію Директивою Європейської

Комісії №1301/2006. Директивою

детально регулюються  основні

питання щодо порядку розподілу

квот та отримання ліцензії на ім�

порт товару: строки подання зая�

ви, термін розгляду заяви, поря�

док встановлення розподільчого

коефіцієнту, період дії ліцензії.

Ліцензії, а відповідно і квоти,

розподіляються пропорційно до

загальної заявленої кількості това�

ру для імпорту (у такому разі вста�

новлюється коефіцієнт розподілу

імпортних квот), або на основі ме�

тоду імпорту, який підтверджуєть�

ся документами, виданими треті�

ми країнами. Для отримання лі�

цензії заявнику необхідно підтвер�

дити фактичну участь в торговель�

них операціях з третіми країнами

на імпорт товарів, до яких встано�

влені квоти протягом 12 останніх

місяців, які передували поданню

заявки; або протягом останніх 12

місяців, які передували 12�місяч�

ному періоду, встановленому в по�

передній частині. Такі дані мають

підтверджуватися належно засвід�

ченими митними документами,

які містять вказівку на заявника

як вантажоотримувача та підтвер�

джують проведення ним експорт�

них операцій.

За подання інформації та до�

кументів, які не відповідають дій�

сності, заявник несе відповідаль�

ність. Залежно від вини заявника

до нього можуть застосовуватися

заходи впливу: від  заборони ім�

портувати товар протягом всього

періоду дії тарифних квот, під час

якого подавалася заявка, до  поз�

бавлення заявника права подава�

ти заяву на отримання ліцензії в

цьому періоді та протягом двох

наступних періодів дії імпортних

тарифних квот. Заявнику дозво�

ляється подавати документи на

отримання лише однієї ліцензії в

межах встановленої квоти. І що

основне,  ліцензії (квоти) вида�

ються всім заявникам, які подали

документи для отримання ліцензії

відповідно до цієї Директиви.

Для порівняння, в Україні під

час останнього розподілу квот за�

явки подали більш ніж 300 компа�

нії, а ліцензії отримали 163. Фак�

тично, невеликі та нові компанії

мають незначні шанси на отри�

мання ліцензії та квоти на експорт

зерна.

З історії 
квотування 
експорту зерна 
УПЕРШЕ квотування експорту

зернових в Україні було запрова�

джено 11 жовтня 2006 року поста�

новою Кабінету Міністрів Украї�

ни №1418. Цією постановою вста�

новлювалося квотування експор�

ту зерна, ячменю, кукурудзи і

жита до кінця 2006�го, в обсязі

1,63 млн. тонн. Як зазначалося в

офіційних документах, головною

метою введення квотування було

забезпечення продовольчої безпе�

ки держави. 

При цьому урядом не було

визначено порядку розподілу квот.

Квотування здійснювалося відпо�

відно до наказу Міністерства еко�

номіки України від 6 лютого 2006

року №42, який регулював лише

порядок ліцензування експорту та

імпорту товарів у 2006 році.

Для того, щоб не допустити

підвищення ціни на хліб, уряд

продовжив квотування експорту

зернових до 30 червня 2007 року

постановою №1701 від 8 грудня

2006 р. Цією ж постановою вста�

новлювався порядок видачі ліцен�

зій на експорт зернових та поря�

док розподілу квот.  Після цього

уряд кілька разів змінював право�

ве регулювання експорту зерно�

вих, то тимчасово відміняючи

квотування, то встановлюючи до�

даткові квоти або ж змінюючи їх

обсяг. 

На сьогодні з прийняттям по�

станови КМУ №271 від 28 березня

2008 року скасовано квотування

експорту кукурудзи, але її експорт

підлягає ліцензуванню до 1 липня

2008 року. Також постановою пе�

редбачено, що не реалізовані

суб'єктами господарської діяльно�

сті ліцензії на експорт пшениці

(квота 200 тис. тонн), ячменю

(квота 400 тис. тонн) та жита

(3 тис. тонн), визначені у постано�

ві Кабінету Міністрів України від

26 вересня 2007 р. №1179, дійсні

до 30 квітня 2008 p., якщо інше не

передбачено законодавством.

Основною проблемою в пра�

вовому регулюванні квотування та

ліцензування експорту зерна була

і частково залишається відсутність

чіткого механізму розподілу квот,

в якому враховувалися б інтереси

всіх компаній�експортерів.

Порядок розподілу
квот та видачі 
ліцензій в Україні  
регулюється урядовою постано�

вою від 26 вересня 2007 р. №1179.

Розподіл квот та видача ліцен�

зій на експорт окремих видів

сільськогосподарської продукції

проводиться Мінекономіки згідно

з рекомендаціями комісії з питань

розгляду заявок на видачу ліцензії

на експорт окремих видів сільсь�

когосподарської продукції та роз�

поділу квот. Цією ж постановою

визначається склад комісії. 

Суб'єкт господарської діяльно�

сті подає Мінекономіки заявку

протягом 21 календарного дня пі�

сля опублікування на його офіцій�

ному веб�сайті інформації про по�

чаток реєстрації заявок. Також

встановлюється перелік необхід�

них документів, які потрібно на�

дати для підтвердження достовір�

ності даних, зазначених у заявці

на видачу ліцензії: 

– копію контракту з додатка�

ми та специфікаціями до нього; 

– копію свідоцтва про держав�

ну реєстрацію; 

– довідку Мінагрополітики

про наявність обсягів сільськогос�

подарської продукції, заявленої на

експорт (оригінал); 

– довідку Держмитслужби про

фактичний обсяг експорту сільсь�

когосподарської продукції протя�

гом останніх трьох маркетингових

років (оригінал). 

Мінекономіки протягом 30 ка�

лендарних днів після оприлюд�

нення на офіційному веб�сайті ін�

формації про початок реєстрації

заявок подає їх комісії для розгля�

ду та прийняття рішення про роз�

поділ квот. 

Розподіл квот здійснюється за

принципом фактичного здій�

снення заявниками експорту

сільськогосподарської продукції

протягом останніх років. Між за�

явниками, які здійснювали про�

тягом останніх трьох маркетинго�

вих років експорт сільськогоспо�

дарської продукції, розподіляєть�

ся 80% загального обсягу квот на

окремі види сільськогосподарсь�

кої продукції пропорційно обсягу

їх фактичного експорту за такий

період, що підтверджується до�

відкою Держмитслужби, виданою

суб'єктові господарської діяльно�

сті із зазначенням коду експорто�

ваної продукції згідно з УКТ ЗЕД

та її обсягу. 

Між іншими суб'єктами гос�

подарської діяльності розподі�

ляється 20% загального обсягу

квот на окремі види сільськогос�

подарської продукції пропорційно

обсягу сільськогосподарської про�

дукції, заявленої для експорту. 

Рішення про розподіл квот на

експорт окремих видів сільсько�

господарської продукції прийма�

ється  комісією на 35�й календар�

ний день після оприлюднення на

офіційному веб�сайті Мінеконо�

міки інформації про початок реє�

страції заявок. Такі рішення ма�

ють рекомендаційний характер.

Саму ліцензію видає Мінекономі�

ки з урахуванням рекомендацій

комісії. 

Так, 4 лютого 2008 року  Між�

відомча комісія прийняла рішен�

ня про розподіл квот на експорт

зернових до 31 березня 2008 року.

Квоти були розподілені між 163

компаніями, які подали заявки.

Можемо лише прогнозувати,

що ситуація в системі запрова�

дження обмежень на експорт зер�

на зміниться після схвалення

парламентом угоди про приєд�

нання України до СОТ та оста�

точного вступу в Світову Органі�

зацію Торгівлі. Оскільки в СОТ

існують чіткі правила щодо про�

цедури запровадження експорт�

них квот, зокрема в Угоді про

сільське господарство та статті XI

ГАТТ, прийнятої 15 квітня 1994

року, встановлено, що заборона

чи обмеження експорту може за�

стосовуватись лише як тимчасо�

вий захід для забезпечення про�

довольчої безпеки. 

Перед введенням будь�якої

заборони член СОТ повинен зав�

часно надати Комітетові з сільсь�

кого  господарства  письмове

повідомлення,   яке   має включа�

ти  інформацію  про характер та

тривалість такого заходу. І лише

після оцінки СОТ всієї ситуації

можна буде запроваджувати такі

заходи. Тому будемо сподіватися,

що в майбутньому правове регу�

лювання зовнішньоторговельних

операцій здійснюватиметься не

лише з метою забезпечення дер�

жавних пріоритетів, а й з урах�

уванням інтересів всіх гравців

зернового ринку.

Не кількістю, так вартістю,
або Особливості отримання квот у зерновій галузі

Ірина МОРОЗ, 

юрист, ЮФ «AGA Partners»

КВОТУВАННЯ Розвиток аграрної сфери та успішність агробізнесу в нашій країні сьогодні
безпосередньо залежить від обсягів встановлених квот та можливостей суб'єкта господарювання
отримати свою частку квоти та ліцензію на експорт зерна.
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В Україні під час
останнього розподілу
квот заявки подали
більш ніж 300 компаній,
а ліцензії отримали 163.
Фактично, невеликі та
нові компанії мають
незначні шанси на
отримання ліцензії та
квоти на експорт зерна.

У СОТ існують чіткі
правила щодо процедури
запровадження
експортних квот,
зокрема заборона чи
обмеження експорту
може застосовуватися
лише як тимчасовий
захід для забезпечення
продовольчої безпеки.

Треба розуміти різницю
між квотуванням та
ліцензуванням
зовнішньоторговельних
операцій, оскільки ці два
поняття тісно пов'язані
між собою і є
поширеними
нетарифними методами
регулювання ЗЕД.



Наталія Тарченко 

Інтерес зростає,
проте… 
ПРО СТАН та тенденції ринку

аграрного страхування в Україні

присутнім розповів консультант з

питань агрострахування Проекту

розвитку агрострахування Між�

народної фінансової корпорації

Групи Світового банку (IFC)

Роман Шинкаренко. 

Доповідач навів статистичні

дані з програми субсидованого

страхування за 2005�2007 роки.

Згідно з ними, загальна застрахо�

вана площа, суми страхових пре�

мій та кількість страхових угод в

Україні весь цей час суттєво

збільшувалася. За цей період на

42 млн.грн. зросли суми держав�

них субсидій на агрострахування.

Зростала і кількість страхових

компаній. 

Динаміку розвитку ринку суб	

сидованого страхування аграрних

ризиків див. в таблиці.

Як бачимо, перед нами карти�

на немов би сталого розвитку в

прогресії, але це, як зазначають

страховики, тільки видимість.

Насправді в сегменті агрострах�

ування існує багато проблем. 

По�перше, слід вказати на те,

що стабільно на ринку працюють

тільки дві компанії – «Оранта» і

«ТАС». Решта відчувають кадро�

вий голод – в них регулярно мі�

грують андеррайтери та інші цін�

ні спеціалісти. Більшість страхо�

вих компаній не мають стратегії

розвитку програми аграрного

страхування. А держава, зі свого

боку, не має стратегії розвитку

системи управління агроризика�

ми. Відсутні у нас і стандартні

процедури, які особливо важливі

для субсидованого страхування.

Деякі страхові продукти вима�

гають суттєвих напрацювань.

Нема у нас і достовірної стати�

стики з аграрного страхування. 

Страховики закидають держа�

ві й інші провини. По�перше, те,

що вона ніяк не може сформува�

ти свою позицію щодо стратегії

розвитку аграрного страхування.

А пропозиції страховиків часто

ігноруються. Нема ефективного

контролю при виплаті субсидій.

Держава не може надати чіткі

дані щодо програми субсидова�

ного страхування сільськогоспо�

дарських культур. Чомусь не під�

тримує вона і страхування сільсь�

когосподарських тварин, хоча й

виділяє великі кошти на розвиток

тваринництва як такого. 

Є і ще дуже показова інфор�

мація. Із зазначених вище 62

страхових компаній, що працю�

ють в Україні, в 2007 році тільки

на 21 припадали: 

– 95% договорів; 

– 85% застрахованої площі;

– 55% премій. 

На 41 компанію припадало в

цілому менше 20 угод. 

Що стосується вартості страх�

ування, то на озимі культури вона

становила 40�45 грн/га, ярові

дещо дорожчі – 80�120 грн/га.

Більша частина договорів уклада�

лася восени – на озимі культури.  

Найбільше минулого року аг�

рарії укладали договори з мульти�

ризикового страхування (90% всіх

договорів, 85% застрахованої

площі). Договори страхування за

індексом врожайності уклали

10% (15% застрахованої площі).

Основними застрахованими

культурами були пшениця, яч�

мінь, ріпак.  

Спеціалісти вказують на такі

тенденції, що існують на страхо�

вому ринку. 

По�перше, збільшився інте�

рес до реального, якісного страх�

ування у середніх та великих під�

приємств. Головним фактором

тут стало субсидування страхових

культур державою. Свою роль ві�

діграє і кількість інвестицій, які

вкладаються в аграрне виробниц�

тво, та й погода стала приносити

надто багато неприємних сюр�

призів. Все це сприяє розвитку

ринку агрострахування – в 2007

році було виплачено премій на

200 млн. грн. 

НАДЗВИЧАЙНО цікаву допо�

відь, із конкретними прикладами

та рекомендаціями зробив на�

чальник відділу страхування

сільськогосподарських ризиків

СГ «ТАС» Юрій Золотар. Він

розповів про страхування майбут�

нього врожаю озимих та ярих

культур, яке здійснюється компа�

нією, та навів декілька прикладів

конкретних розрахунків.

За його даними, в  період

2006�2007 року страхові виплати

зросли в 2,3  рази.  А саме –

з 39666 тис. грн в 2006 до 90588

тис. грн у 2007 році. Зі слів пана

Золотаря, зараз найбільш пер�

спективним напрямком для його

компанії є добровільне страх�

ування ризиків аграрного товаро�

виробника, які здійснюються за

державної підтримки. 

Доповідач розповів про нор�

мативно�правову базу, згідно з

якою підтримується здійснення

страхування. Отже, це:

– Закон України «Про дер�

жавну підтримку сільського гос�

подарства» №1877 від 24 червня

2004 року; 

– Постанова Кабміну про за�

твердження Порядку викори�

стання коштів для здешевлення

страхових премій (затверджуєть�

ся щорічно);

– Наказ Міністерства аграр�

ної політики про розподіл коштів

(затверджується щорічно з розпо�

ділом коштів по областях); 

– Указ Президента України

№890 від 18 вересня 2007 року

(про неможливість отримання

бюджетних коштів без попе�

реднього страхування посівів); 

– Постанова КМУ №86 від 22

лютого 2008 року (бюджетна до�

тація та державна підтримка про�

дукції рослинництва проводиться

лише за умови страхування не

менше 20% посівів ярових куль�

тур). 

Держава здійснює підтримку

аграрному сектору в цій сфері в

таких напрямках: 

– компенсує фермеру 50%

вартості фактично сплаченої

страхової премії; 

– надає дотації на один гектар

посіву озимих та ярих сільсько�

господарських культур через

страхування. 

– згідно з Законом України

«Про державну підтримку сільсь�

кого господарства», особа повин�

на застрахувати ризики загибелі

сільськогосподарської продукції

або її частини за правилами ком�

плексного страхування (посівів та

майбутнього урожаю сільськогос�

подарських культур) або індекс�

ного (індекс врожайності).

Обирати вам
ОТЖЕ, спочатку треба обрати

вид страхування. Агрострахуван�

ня включає два види – мультири�

зикове (коплексне) та індексне

страхування. 

Перше – страхування посівів

від низки ризиків (пожежа, ви�

мерзання, повінь, посуха і т.д.) або

страхування витрат на посів і ви�

рощування сільгосппродукції.

Індексне страхування передбачає

виплату, якщо врожайність в за�

страхованому господарстві нижча,

ніж в середньому по регіону.

Вартість мультиризикового страх�

ування становить близько 5% від

страхової суми, індексного – 

2�3%. 

Укладання страхового догово�

ру здійснюється в такий спосіб.
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Чи є у природи 
погана погода?
СТРАХУВАННЯ Ми продовжуємо знайомити читачів із матеріалами майстер�класу для журналістів
на тему: «Агроринок: проблеми страхування», який 29 березня 2008 року проводила Ліга страхових
організацій України.

Цього року уряд
розширив перелік
сільгоспкультур,
страхування яких буде
дотуватися. Крім
пшениці, меслину, жита,
льону і цукрових буряків,
до нього включені
тритикале, горох, гречку,
просо, рис, коноплі.

Роки 2005 2006 2007

Застраховано земель, га 396 000 668 226 2 385 177

Сума страхових премій, грн. 12 800 000 28 518 418 117 120 131

Укладено договорів 910 1330 4397

Субсидовано державою, грн. 5 800 000 12 490 580 47 767 800

Кількість страхових компаній 28 37 62

Динаміка розвитку ринку субсидованого агрострахування в Україні

Корпорація «Донецькхліб»

має намір побудувати в Пол�
таві хлібозавод і молокоза�
вод, повідомляє прес�служ�
ба Полтавського міськвикон�
кому. 
Вартість будівництва підпри�
ємств становитиме кілька де�
сятків мільйонів євро. Будів�
ництво заводів може зайняти
три�чотири роки. Орієнтовна
площа земельної ділянки під
завод хлібобулочних виробів
– 3 га, молокозаводу – 2,5 га. 

***
Група компаній «Кернел

Груп», один із найбільших
операторів на олійному рин�
ку України, залучила кредит
одного з європейських банків
на суму $52 млн. 
Згідно з біржовим повідо�
мленням холдингової компа�
нії групи Kernel Holding S.A.
(Люксембург), розміщеним
на Варшавській фондовій
біржі, семирічний кредит
буде використано на будів�
ництво нового заводу.
Назву банку і кредитну ставку
«Кернел Груп» не розголо�
шує.

***
ВАТ «Цукровий союз «Укр�

рос», один із найбільших
операторів на українському
цукровому ринку, в 2007 р.
отримало чистий прибуток у
розмірі 275,965 млн. грн. 
Згідно з офіційним оголошен�
ням компанії, її активи за
підсумками минулого року
становили 563,475 млн. грн. 

***
Дніпропетровське ТОВ

«Сітіторг» увійшло до складу
акціонерів одного з найбіль�
ших олієжирових підпри�
ємств України ЗАТ «Запорізь�
кий олієжировий комбінат»
за рахунок придбання
24,97% його акцій. 
Як повідомляється в офіцій�
ному оголошенні Запорізько�
го ОЖК, зі складу його акціо�
нерів вийшли компанії Alan
Investments S.A (Вест�Індія),
Mortondale Assets Ltd. (Ба�
гамські о�ви), Brotstone Ltd.
(Віргінські о�ви). 
Крім того, кіпрська Bocatoro
Enterprises збільшила пакет
акцій ЗАТ, що належав їй, до
20%, або на 5%. 
Згідно з даними Державної
комісії з цінних паперів і фон�
дового ринку, станом на кі�
нець 2007 р. по 24,97% акцій
ЗАТ «Запорізький ОЖК» на�
лежало ТОВ «Лідер�істейт» і
ТОВ «Магнум�прогрес»
(обидва – Дніпропетровськ). 
Запорізький ОЖК у 2006 р.
збільшив збитки на 38,3%
порівняно з 2005 р. – до
53,432 млн. грн. Його чистий
дохід від реалізації становив
383,688 млн. грн. проти
447,113 млн. грн. у 2005 р. 
Фінансові результати за 2007
рік підприємство поки що не
оголосило.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ



Спочатку клієнт обирає про�

граму страхування, потім запов�

нює відповідну заяву. Наступний

крок – огляд посівів. Опісля

укладається договір, у якому вка�

зані обов'язки сторін. 

Нижче надаємо перелік доку�

ментів для оцінки ризику зі

страхування фактичних виплат на

посів та вирощування: 

– план агротехнічних затрат

на посів та вирощування сільсь�

когосподарської культури; 

– технологічна карта вирощу�

вання застрахованої культури; 

– карта�схема площі посіву

культур; 

– копія свідоцтва якості по�

сівного матеріалу. 

Оцінка страхового ризику

проводиться за допомогою огля�

ду, мета якого – пересвідчитися в

наявності посівів та оцінити їх

стан на момент страхування. Це

здійснюється за участю представ�

ника страхувальника, страховика

та експерта з відповідною осві�

тою. За результатами складається

акт огляду. 

Огляди здійснюються також

після настання кожного із стра�

хових випадків, – стан посівів

оцінюється та визначається від�

соток їх  пошкодження.  При

страхуванні майбутнього урожаю

страхувальник повідомляє стра�

ховика про додатковий огляд по�

сівів за 7 днів до збирання уро�

жаю. 

Формула 
страхового 
захисту
Коплексне страхування 

СТРАХОВА СУМА визначаєть�

ся в розмірі планових або фак�

тичних затрат на посів та виро�

щування сільгоспкультури за та�

кою формулою. 

СС = Ф(П)З х П, де 

де СС – страхова сума, грн.

Ф(П)З – фактичні та планові

витрати на 1 га, грн. 

П – площа посіву, га. 

Приклад. 
Вирішили застрахувати ози	

му пшеницю на площі 100 га по

затратах. 

Розмір фактичних та плано	

вих затрат на вирощування пше	

ниці, згідно з наданою техноло	

гічною картою та планом агро	

технічних затрат становить

800 грн/га. 

СС = 800 грн./га • 100 га =

80000 грн. 

Страхова сума при страхуван�

ні майбутнього урожаю вирахову�

ється таким чином: 

СС = П х СУ х Ц,

де СС – страхова сума, грн.

П – площа посіву, га. 

СУ – середня урожайність

культури по господарству за

останні 5 років, ц/га. 

Ц – ціна (мінімальна закупі�

вельна або ринкова) за 1 ц, грн. 

Приклад.
За останні 5 років урожай	

ність озимої пшениці в господар	

стві була 29,10 ц/га. Мінімальна

закупівельна ціна становить

75 грн/ц (або 750 грн/т). Площа,

що страхується, дорівнює 100 га. 

Таким чином маємо: 

CС=29,10 ц/га • 75 грн/ц •

•100 га = 218250 грн. 

ФРАНШИЗА встановлюється в

такому порядку: 

– при страхуванні фактичних

витрат на посів вона становить не

менше 20%; 

– при страхуванні майбутньо�

го врожаю середньозважений

розмір франшизи становить 25%. 

Договір комплексного страх�

ування посівів діє до початку по�

новлення вегетації застрахованих

посівів озимих культур, але не

пізніше, ніж до 1 квітня. Договір

комплексного страхування май�

бутнього врожаю та індексу вро�

жайності культур діє до кінця

строку збирання урожаю, але не

пізніше, ніж до 10 серпня. 

Розмір страхового відшкоду�

вання для кожної застрахованої

культури визначається за такою

формулою: 

СВ = (СУ – 3В) х Ц х 3П – ФБ,

де СВ – страхове відшкодуван�

ня, грн. 

СУ – розрахована середня

урожайність, яка приймалась на

страхування, ц/га. 

ЗВ – заміряна перед початком

збору врожаю біологічна врожай�

ність застрахованої культури,

ц/га. 

Ц – ціна одного центнера,

грн. 

ЗП – застрахована площа, га. 

ФБ – франшиза безумовна,

грн. 

Звісно, страхові випадки ма�

ють певні винятки. Отже, гроші
виплачуватись не будуть, якщо: 

– страхувальник надав свідо�

мо неправдиві відомості про

об'єкт страхування; 

– страхувальник одержав пов�

не відшкодування збитків від тре�

тіх осіб; 

– страхувальником не вико�

нано (або виконано частково)

письмові рекомендації уповнова�

женого представника страховика,

правила та приписи органів по�

жежного нагляду, енергонагляду,

інших компетентних органів у

встановленні ними строки. 

Індексне страхування

ІНДЕКСНИМ вважається страх�

ування ризику втрати врожаю

окремої сільськогосподарської

культури відносно усереднених

натуральних показників її вро�

жайності на визначеній території

за попередні п'ять маркетингових

періодів. 

Для нього треба мати такі до�

кументи:

– довідку про середню уро�

жайність за останні мінімум п'ять

років по району, області України; 

– копію свідоцтва якості по�

сівного матеріалу; 

– карту�схему площі посівів

сільгоспкультури, що страхується. 

Для визначення страхової

суми при цьому виді страхування

застосовуємо таку формулу: 

СС = П х СУ х Ц х СП, 

де СС – страхова сума, грн. 

П – площа посіву, га. 

СУ – середня урожайність

культури по району за останні 5

років, ц/га.

Ц – ціна (мінімальна закупі�

вельна або ринкова) за 1 центнер,

грн. 

СП – страхове покриття, %.

Приклад.
Середня урожайність 29,1

ц/га. Ціна становить: 75 грн/ц.

Площа, що страхується: 100 га.

Страхове покриття, яке вибрав

страхувальник: 50%. 

Таким чином, маємо: 

СС =29,10 ц/га • 75 грн/ц х

100 га • 50% = 109,125 грн. 

Страхове відшкодування за

індексного страхування розрахо�

вується за такою формулою: 

СВ = Ц х П х ( 
СП
100

х СУб – СУп),

де СВ – страхове відшкодування;

Ц – вартість одиниці врожаю

застрахованої с/г культури; 

П – посівна площа застрахо�

ваної с/г культури; 

СП – рівень покриття гаран�

тованої врожайності с/г культури,

виражений у відсотках; 

СУб – середня багаторічна

врожайність по району;

СУп – врожайність по району

с/г культури в поточному 2008 р.

* * *

НАОСТАНКУ, для тих, хто ще не

визначився, яка формула стра�

хування більше йому підходить,

зазначимо ще одну відмінність у

комплексному і індексному стра�

хуваннях, що істотно може впли�

нути на кінцеве рішення. Ком�

плексне страхування коштує до�

рожче щодо страхових внесків,

проте й у разі настання страхово�

го випадку страхувальник отри�

мує більші кошти. Тож, шановні,

обирайте.
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Страхова сума – визначена договором страхування або встановлена законом грошова сума, виходячи з
якої встановлюються розміри страхової премії (страхових внесків) і страхової виплати, якщо договором або
законодавчими актами не передбачено інше.
Франшиза – передбачене  умовами договору страхування звільнення страховика від зобов'язань
відшкодувати збитки, що не перевищують певну величину. Франшиза встановлюється у відсотках від
страхової суми або в затвердженій грошовій сумі.

ДОВІДКА

Розширено перелік
страхових культур
Уряд прийняв постанову №302
від 2 квітня 2008 року, якою
розширив перелік сільгоспкуль�
тур, страхування яких буде до�
туватися у поточному році. Крім
пшениці, меслину, жита, льону і
цукрових буряків, компенсації
вартості страховки виплачува�
тимуться на тритикале, горох,
гречку, просо, рис, коноплі.
Згідно із законодавством, дер�
жава виплачує агропідприєм�
ству компенсації у розмірі 50%
вартості сплачених страхових
премій за умови, що вона не
перевищує 5% суми застрахо�
ваного ризику, розрахованої на
підставі мінімальної закупівель�
ної ціни за цю продукцію. 
Щоб мати право на компенса�
цію, аграрій повинен укласти
договори страхування посівів
озимих і ярових культур – до
1 липня 2008 р., посівів озими�
ни під урожай 2009 р. – до 25
листопада ц.р. із страховою
компанією, яка має ліцензію на
цей вид страхування, 
Якщо буде доведено факт шах�
райства страхувальника з дота�
ційними сумами, то агровироб�
ник виплатить пеню у розмірі
120% в разі їх неповернення
протягом місяця, а також буде
позбавлений права на держдо�
тації в майбутньому строком на
три роки.

Агрострахування
сприяєтиме 
розвитку АПК
На тому тижні відбулась робоча
нарада керівництва Української
аграрної конфедерації (УАК) з
керівником Проекту розвитку
агрострахування в Україні Між�
народної фінансової корпорації
(IFC) паном Гарі Роше, на якій
обговорювались питання спі�
вробітництва щодо вирішення
актуальних питань страхування
сільськогосподарських ризиків. 
Учасники наради вирішили
спільно працювати над покра�
щенням законодавчого та нор�
мативно�правового регулюван�
ня агарного страхування,
сприяти створенню Агентства з
управління аграрними ризика�
ми. Також сторони запланували
проведення низки семінарів,
зокрема з питань захисту інте�
ресів аграріїв – користувачів
страхових послуг, умов страх�
ування, перспектив індексного
страхування тощо.
Українська аграрна конфедера�
ція запропонувала проведення
конкурсу серед журналістів на
кращу публікацію з питань
страхування сільськогосподар�
ських ризиків, а також науково�
го змагання серед студентів на
кращу дипломну чи курсову ро�
боту щодо управління ризиками
у сільському господарстві. Іні�
ціативи УАК були схвально оці�
нені, і учасники наради домо�
вились спільно втілювати їх.

Інформаційний центр УАК



Молочарі Вінничини
– єднайтеся! 
Керівництво Вінницької обла�
сної державної адміністрації
рекомендує керівникам моло�
копереробних підприємств ре�
гіону створити асоціації моло�
копереробників. Про це на на�
раді з керівниками молокопере�
робних підприємств області
сказав заступник голови Він�
ницької ОДА Василь Черній.
Створення відповідної асоціації,
на його думку, необхідне для
поліпшення роботи і допомоги
підприємствам, які цього потре�
бують. Він доручив керівникам
відповідних структурних підроз�
ділів вивчити ситуацію на кож�
ному молокопереробному під�
приємстві для подальшого уза�
гальнення і ухвалення обгрун�
тованих висновків і рішень. 
Довідка. У цілому у Вінницькій
області працює 22 молочних за�
води. На їх частку припадає
близько 20�25% загальноукра�
їнського обсягу виробництва
молочних продуктів.

Чернігівщина 
збільшує 
посівні площі
У Чернігівській області цього
року загальна посівна площа
під всіма видами культур буде
на 80 тисяч га або майже на
10% більше, ніж минулого року.
Під урожай 2008 року в області
відведено 264,8 тис. га під ози�
мину і 636 тис. га  – під ярі
культури. У 2007 році озими�
ною засівали 198,3 тис. га,
ярими – також 636 тис. га.

Івано�Франківщині
не вистачає кадрів
У Івано�Франківській області не
вистачає фахівців для роботи в
агропромисловому комплексі.
Про це йшлося на засіданні по�
стійних комісій обласної ради. 
За словами начальника упра�
вління освіти і науки ОДА, депу�
тата облради Зінаїди Болюк, це
в основному зумовлено тим, що
профтехосвіта тривалий час
була занедбана: з 1991 року в
профтехучилищах фінансували�
ся тільки зарплата і енергоносії.
Наразі, як зазначила депутат,
йде період стабілізації профте�
хосвіти. В два останні роки
профтехучилища області отри�
мують фінансування, у тому чи�
слі і на придбання техніки. 
Також було зазначено,  що кад�
ри в училищах повинні готува�
тися на замовлення керівників
сільськогосподарських підпри�
ємств, а ПТУ необхідно мати
конкретну потребу в кадрах для
сільського господарства.
Згідно з моніторинговими дос�
лідженнями існує постійний по�
пит на фахівців з робочою ква�
ліфікацією. Так, за даними Ки�
ївського міського центру зайня�
тості, на кожну людину, яка шу�
кає вакансію по робочій профе�
сії, є 13 вільних робочих місць.

На Тернопільщині затвердже�

но проект галузевої програми

розвитку молочного скотар�

ства області до 2015 року. 

МЕТОЮ програми, як повідомляє

прес�служба Тернопільської ОДА,

є забезпечення потреби населен�

ня у молоці і м'ясі відповідно до

фізіологічно обґрунтованих норм

та збільшення конкурентоспро�

можності і експортного потенціа�

лу продукції скотарства. Рекомен�

дована норма споживання в се�

редньому за рік на душу населен�

ня молока і молочних продуктів

становить 380 кг (у перерахунку на

молоко), м'яса яловичини – 33 кг.

На сьогодні фактичне споживан�

ня молока і м'яса наполовину

менше від зазначеного.

Значне скорочення споживан�

ня продуктів скотарства обумо�

влене різким зменшенням обсягів

їх виробництва, а також низькою

купівельною спроможністю ве�

ликої частини населення і відно�

сно обмеженою ємністю внутріш�

нього ринку. Порівняно з 1990 ро�

ком виробництво молока змен�

шилося на 338 тис. тонн, або у 1,7

разу, м'яса – на  83,8 тис. тонн,

або у 3,1 разу.

Тому основне завдання про�

грами – збільшення обсягів ви�

робництва молока до показників,

що забезпечують продовольчу

безпеку області і експортний по�

пит та оптимізація чисельності

поголів'я корів, що забезпечить

необхідний рівень валового ви�

робництва молока.

Для цього передбачається за�

безпечити розвиток та створення

великотоварних спеціалізованих

сільгосппідприємств з виробниц�

тва молока і яловичини, технічне

переоснащення наявних молоч�

но�товарних ферм та освоєння

нових технологій, покращення

технологічних умов виробництва

і якості молока, в тому числі у

фермерських та особистих се�

лянських господарствах, нарощу�

вання та оптимізація поголів'я

молочної худоби і підвищення її

продуктивності.

У галузі має бути забезпечена

економічна стабільність та конку�

рентоспроможність, створено нові

робочі місця та розширено зайня�

тість сільського населення.

Необхідно також збільшувати об�

сяги виробництва молока за раху�

нок покращення продуктивності

тварин та кормової бази та наро�

щування поголів'я молочної худо�

би, а м'яса – шляхом інтенсифіка�

ції та розширення обсягів вироб�

ництва яловичини.

Загальна сума капіталовкла�

день для виконання Програми з

2008 до 2015 року складає 1254,4

млн. грн., в тому числі 176 млн.

грн. з державного бюджету, 10,4

млн. грн. з місцевих бюджетів,

1068 млн.грн. надходжень очіку�

ється від вітчизняних та зарубіж�

них інвесторів. В процесі реаліза�

ції програми буде створено 7300

додаткових робочих місць, підви�

щаться доходи сільського насе�

лення, поліпшаться соціальні

умови розвитку села.

Олена Прокопчук

У ФОРУМІ взяли участь понад 50

українських та іноземних підпри�

ємств та організацій. Серед запро�

шених на заходи були міністр еко�

номіки України Богдан Данили�

шин, голова Комітету з питань аг�

рарної політики та земельних від�

носин Верховної Ради України

Микола Присяжнюк, представни�

ки Секретаріату Президента, на�

родні депутати України, диплома�

тичні представники посольств

Республіки Куба, Республіки В'єт�

нам, Індонезії, Австрії, Польщі,

Грузії, Хорватії, Швейцарії, КНР,

Словаччини, Росії, Болгарії, Узбе�

кистану, Кувейту, Швеції, Туреч�

чини, Південно�Африканської

Республіки.

У рамках форуму всі райони

Житомирщини були представлені

у експозиціях, де потенційні інве�

стори могли ознайомитись до�

кладніше з пропонованими про�

ектами. Усього було представлено

115 інвестиційних проектів загаль�

ною вартістю $527,1 млн., 102

вільні земельні ділянки загальною

площею 26 га та 63 незадіяних ви�

робничих приміщення.

Відкрив форум�презентацію

голова Житомирської обласної

державної адміністрації Юрій

Забела. Вітаючи учасників та го�

стей, він зазначив, що головне

завдання адміністрації – створити

середовище, сприятливе для будь�

якого бізнесу, не надаючи префе�

ренції окремим категоріям інве�

сторів, іноземним чи місцевим.

Бо тільки туди, де впевнено почу�

вається і швидко розвивається

місцевий бізнес, піде й його «ко�

лега» – іноземний інвестор. Вже

сьогодні, з його слів, Житомир�

щина співпрацює з партнерами із

40 країн світу.  

Юрій Забела також представив

інвестиційні проекти різних про�

мислових галузей Житомирщини.

Зокрема, в харчовій та переробній

галузях – це 6 проектів на суму

$7,5 млн. – проекти з відновлення

виробництва хлібобулочних, кон�

дитерських виробів, виготовлення

плодоовочевих та м'ясних консер�

вантів, модернізація та створення

комбікормових заводів. У сільсь�

кому господарстві – 18 проектів

на загальну суму $6,5 млн., 9 з

яких на суму $3,2 млн. – це проек�

ти із запровадження електронної

системи годування свиноматок,

реконструкції приміщень свино�

ферм, вирощування чистопорід�

них племінних свиней, відгодівлі

молодняку свиней, 6 проектів на

суму $2,7 млн. – вирощування

м'ясних та молочних порід вели�

кої рогатої худоби. 

Перед учасниками та гостями

форуму з пропозиціями для май�

бутньої співпраці виступили та�

кож Надзвичайний і Повноваж�

ний Посол Грузії в Україні Мераб

Антадзе, виконавчий директор

Європейської Бізнес Асоціації

Анна Дерев'янко. 

Голова правління представ�

ництва в Україні Business�award

foundation Пауль�Олівер Кау�

каль зауважив, що багато інозем�

них компаній вважають, що укра�

їнська продукція дешева, проте

неякісна. Але, на його думку, Ук�

раїна має неабиякий потенціал і

інвестиційний період може про�

ходити в державі значно ефектив�

ніше й обсяг інвестицій може

бути значно вищим. І тому

необхідно більше говорити про

реальні можливості вигідної спів�

праці, щоб розвіяти хибний сте�

реотип у колег інвесторів. 

Наприкінці заходу відбулась

заключна та найголовніша подія –

між представниками ділових кіл

Житомирщини та інвестиційними

компаніями були підписані ряд

меморандумів про співпрацю.

Отже, з’явилась надія на подаль�

ше покращення економічного

стану області. 

Будемо сподіватись, що інве�

стор зверне увагу і на інші, не

менш важливі для України, регіо�

ни. Але для цього йому потрібно

донести інформацію про себе, як

спробувала це зробити на форумі

Житомирщина.
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НОВИНИ ï СТИСЛО Приваблива земля – 

інвесторам надія на прибуток
ПРЕЗЕНТАЦІЯ Україна – це держава дешевої сировини низької якості. Саме така думка, поширена про
нашу країну в світі, стримує прихід іноземного інвестора. Задля розвінчання цього міфу, принаймні щодо
однієї області, Житомирська облдержадміністрація скликала 4 квітня в «Українському домі» в Києві
масштабний міжнародний форум+презентацію економічного та промислового потенціалу області
«Житомирщина інвестиційна».

Тернопільщина розвиває молочне скотарство
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НОВИНИ ï СТИСЛОРосія може увійти до трійки

світових експортерів зерна 
Росія в найближчі 5 років

може увійти до трійки світо�

вих експортерів зерна, зая�

вив журналістам міністр

сільського господарства РФ

Олексій Гордєєв. З його слів,

цьому сприятиме зростання

виробництва зерна, у тому

числі і за рахунок введення в

обіг ріллі, яка вибула з ви�

робництва в ході економічної

реформи.

ПРИ ЦЬОМУ Олексій Гордєєв

нагадав, що площа цих земель

становить 20�25 млн. га. Їх вико�

ристання дасть змогу збільшити

виробництво сільгосппродукції,

скоріше за все зерна, на 30 млн.

тонн.  «Ставиться завдання – не

тільки забезпечити потреби краї�

ни в продовольчому і фуражному

зерні, але і активно виходити з

ним на експорт, – заявив він. –

Тим паче, що ситуація на світових

ринках змінюється, проблема за�

безпечення населення планети

продовольством істотно підвищує

роль агропромислового сектора, і

Росія в цій ситуації може пози�

ціонувати себе абсолютно по�ін�

шому, оскільки її і сільськогоспо�

дарський, і біокліматичний по�

тенціали недовикористані».

Відповідно до держпрограми

розвитку сільського господарства

на період 2008�2012 рр., вироб�

ництво зерна в РФ в найближчі

5 років має досягти не менше 100

млн. тонн.

Оптимізму російському про�

фільному міністру додає і той

факт, що Росія 8 квітня 2008 року

розпочала торгівлю зерновими

ф'ючерсами. Як заявив Олексій

Гордєєв на церемонії початку

відкриття ф'ючерсних торгів, та�

кий почин підкреслює, що краї�

на стає цивілізованим учасником

глобальної економіки. Він нага�

дав, що нині у світі  існують

дев'ять центрів з  продажу

ф'ючерсних контрактів – це, зо�

крема, США, Бразилія, ПАР,

Японія, Великобританія. 

Як вважає міністр, біржова

торгівля дасть змогу сформувати

цінову кон'юнктуру і орієнтири

для всіх учасників ринку, а також

для проведення державної ціно�

вої політики. Це також дасть

змогу знизити ризики від коли�

вання цін на світовому ринку і

істотно поліпшити систему збуту

зерна. Він висловив надію, що в

роботі біржі братимуть участь

Україна і Казахстан. 

Під час церемонії на біржі

було проведено дев'ять операцій,

зокрема, операції на умовах EXW

(без урахування ПДВ) з поста�

чанням в липні на пшеницю

3 класу за максимальною ціною

6800 руб./т*, на пшеницю 4 кла�

су – за максимальною ціною

6640 руб./т. Вересневі ф'ючерси

на пшеницю 3 класу укладалися

за ціною 5456 руб./т. 

Біржові торги ф'ючерсними

контрактами на пшеницю про�

ходять на основі технологічної

інфраструктури Московської

міжбанківської валютної біржі за

підтримки Мінсільгоспу Росії,

адміністрації Краснодарського

краю і Російського зернового со�

юзу. Учасники торгів отримали

можливість укладати угоди з дво�

ма типами біржових ф'ючерсних

контрактів – з постачанням на

умовах FOB (франко�борт судна)

порт Новоросійськ і контракту з

постачанням на умовах EXW

(франко�элеватор) на елевато�

рах, розташованих в Південному

федеральному окрузі.

*1 RUR = 0,2146 UAH (за курсом

НБУ на 09.04.2008 р.)
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С/г культура 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081) 20081)

до 2007
Зернові та зернобобові 85,20 86,61 67,19 78,09 78,19 78,62 81,76 90,37 8,61
Пшениця, всього 47,00 50,61 34,03 45,41 47,70 45,01 49,37 52,94 3,57
Ячмінь, всього 19,50 18,74 17,95 17,18 15,79 18,15 15,65 18,56 2,91
Жито, всього 6,60 7,13 4,16 2,87 3,63 2,97 3,91 4,04 0,13
Кукурудза на зерно 0,80 1,56 2,11 3,52 3,21 3,67 3,95 5,16 1,21
Овес 7,70 5,69 5,18 4,95 4,56 4,88 5,41 5,55 0,14
Просо 0,60 0,29 0,98 1,12 0,46 0,60 0,42 0,66 0,24
Гречка 0,57 0,30 0,53 0,65 0,61 0,87 1,00 0,87 +0,13
Рис 0,50 0,49 0,45 0,47 0,57 0,69 0,71 0,67 +0,04

Валові збори с/г культур усіма категоріями господарств Російської Федерації і прогноз на 2008 р. (млн.т)

1) Прогнозні показники Джерело: АгроФакт, www.AgroNews.ru

НА ДУМКУ учасників ринку,

найближчими місяцями обсяги

експорту сої із США збільшува�

тимуться,  що пов'язано зі

сприятливою кон'юнктурою

світового ринку (зокрема, зва�

жаючи на політичну нестабіль�

ність в Аргентині, що перешко�

джає експорту сільгоспкультур,

а також зважаючи на високий

попит на сою з боку Китаю). 

За оцінками німецького ана�

літичного агентства Oil World,

експорт американської сої в бе�

резні становив 3,2 млн. тонн

проти 2,3 млн. тонн, експорто�

ваних в березні минулого року. 

Усього, за прогнозом німець�

ких аналітиків, з березня по сер�

пень п.р. США можуть експор�

тувати 8,83 млн. тонн сої, проте

цей показник може збільшитися

у разі подальшої політичної не�

визначеності в Аргентині і Бра�

зилії (протести сільгоспвироб�

ників і страйки докерів).

Шановні читачі!
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ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2008�й рік 

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

Інформацію для Голови!
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Передплата на український тижневик ділової інформації – газету
«АГРОПРОФІ» триває. Ми ставимо за мету заповнити вакуум
ОПЕРАТИВНОЇ, ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ БЕЗ ПОЛІТИКИ 
для фахівців АПК, які приймають рішення: керівників і менеджерів,
власників та інвесторів. Наша інформація стане в пригоді і студентам
вищих навчальних закладів, науковцям.
Передплатити нашу газету ви можете у будь�якому відділенні УДППЗ
«Укрпошта» за Каталогом. Вартість передплати у I півріччі 2008 року 
на 1 місяць – 10,84 грн. + 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 I півріччі 2008 року на 1 місяць – 10,80 грн.

В ЄС можливе 
зниження цін 
на пшеницю
На думку учасників ринку,
в квітні на європейському
ринку очікується тенденція
зниження цін на пшеницю. 
Протягом березня ціна на
європейську пшеницю як
на біржах, так і на наявно�
му ринку переважно зміц�
нювалася внаслідок ряду
чинників, серед яких вар�
то виділити зростання
курсу євро, а також актив�
ність фондів на біржово�
му ринку. 
Прогнози хорошого уро�
жаю пшениці в ЄС в поточ�
ному році призвели до ос�
лаблення ціни вже на по�
чатку квітня. Згідно   з оно�
вленим прогнозом Coceral,
урожай м'якої пшениці в
ЄС в майбутньому сезоні
становитиме 128,6 млн.
тонн проти 111,7 млн. тонн в
2007 р. Сприятливі погодні
умови практично у всіх
країнах Європи, що спо�
стерігалися в останні кілька
місяців, призвели до пі�
двищення прогнозів ви�
робництва пшениці. 
Крім того, неконкуренто�
спроможність європейсь�
кої пшениці порівняно із
зерном із США на ринку
країн Північної Африки в
останні кілька тижнів стала
ще одним чинником зміни
цінової політики для євро�
пейських експортерів. 
Найбільш відчутного зни�
ження цін в найближчі
тижні, зі слів експортерів,
варто чекати у Франції і
Німеччині.

США нарощуватимуть експорт сої

21�24 КВІТНЯ 2008 р. в Черка�

сах перебуватиме місія з Нідер�

ландів. У складі місії – 12 ком�

паній, що спеціалізуються на

молочарстві, обладнанні для

молочної промисловості та ви�

робництва сирів, обладнанні

ферм для ВРХ, постачанні пле�

мінної ВРХ, а також на розроб�

ках і впровадженні проектів в

АПК та підготовці кадрів. 

Голландська місія з молочар�

ства та тваринництва організо�

вана за ініціативи Посольства

Королівства Нідерландів в Ук�

раїні та фінансової підтримки

Міністерства сільського госпо�

дарства, природи та якості хар�

чових продуктів Нідерландів.

Метою місії є ознайомлення

голландських бізнесменів з су�

часним станом тваринництва та

молочного сектору в Україні,

налагодження ділових стосунків

в цій галузі. 

Організацію програми зу�

стрічей в Україні доручено ком�

панії «Глобал Івент Україна». 

Голландці завітають до Черкас



СЕРВІТУТ (від латинського

servitus – підпорядкованість, по	

винність) відомий ще з часів рим�

ського права як особливий вид

прав на чужі речі. Звичайно, пра�

во власності є непорушним, але

кожен власник, розпоряджаючись

своїм майном, за певних обста�

вин, може надавати право «поко�

ристуватися» ним іншим особам.

Суб'єктами таких правовідносин

стають власник або законний во�

лоділець речі та суб'єкт сервітут�

ного права на неї – сервітуарій.

Особливого поширення набу�

ли земельні сервітути, за допомо�

гою яких суттєво поліпшуються

умови використання одних зе�

мельних ділянок за рахунок ін�

ших. Такі «поліпшення» можуть

передбачати можливість проходу

або проїзду через чужу земельну

ділянку, прокладання та експлуа�

тації ліній електропередачі, зв'язку

і трубопроводів, забезпечення во�

допостачання, меліорації тощо.

У сучасних умовах, коли зе�

мельна реформа завершується, а

земельний фонд країни розділе�

ний на більш ніж 25 мільйонів

окремих землеволодінь та земле�

користувань, сервітутне землеко�

ристування набуває щораз біль�

шої актуальності, адже в багатьох

випадках замість того, щоб витра�

чати немалі гроші на придбання

землі для будівництва інженерних

споруд або інфраструктури, наба�

гато простіше просто домовитись

із суміжними землевласниками і,

уклавши договір земельного сер�

вітуту, одержати можливість вико�

ристовувати їх земельні ділянки

для задоволення своїх потреб.

Такі різні 
сервітути
ПРАВО земельного сервітуту від�

повідно до ст.98 Земельного ко�

дексу України – це право власни�

ка або землекористувача земель�

ної ділянки на обмежене платне

або безоплатне користування чу�

жою земельною ділянкою (ділян�

ками). Встановлення земельного

сервітуту не веде до позбавлення

власника земельної ділянки, щодо

якої встановлений земельний сер�

вітут, прав володіння, користуван�

ня та розпорядження нею. 

Згідно зі ст.99 Кодексу, влас�

ники або землекористувачі зе�
мельних ділянок можуть вимага�
ти встановлення таких земельних
сервітутів: 

– право проходу та проїзду на

велосипеді; 

– право проїзду на транспорт�

ному засобі по наявному шляху; 

– право прокладання та ек�

сплуатації ліній електропередачі,

зв'язку, трубопроводів, інших лі�

нійних комунікацій; 

– право прокладати на свою

земельну ділянку водопровід із

чужої природної водойми або че�

рез чужу земельну ділянку; 

– право відводу води зі своєї

земельної ділянки на сусідню або

через сусідню земельну ділянку; 

– право забору води з природ�

ної водойми, розташованої на

сусідній земельній ділянці, та

право проходу до природної во�

дойми; 

– право поїти свою худобу із

природної водойми, розташова�

ної на сусідній земельній ділянці,

та право прогону худоби до при�

родної водойми; 

– право прогону худоби по

наявному шляху; 

– право встановлення буді�

вельних риштувань та складуван�

ня будівельних матеріалів з ме�

тою ремонту будівель та споруд; 

– інші земельні сервітути. 

Зважаючи на останній пункт,

список можливих земельних сер�

вітутів, наведений у законодав�

стві, не є вичерпним. Тобто на

практиці, за домовленістю земле�

власника та сервітуарія, можуть

застосовуватися найрізноманітні�

ші форми сервітутного користу�

вання чужими земельними ділян�

ками. При цьому земельний сер�

вітут має здійснюватися у спосіб,

найменш обтяжливий для влас�

ника земельної ділянки, щодо

якої він встановлений.

Земельні сервітути можуть

бути постійними і строковими. До

постійних належать земельні сер�

вітути, за яких одна ділянка по�

стійно обслуговує іншу, підви�

щуючи її здатність задовольняти

певні потреби власника (користу�

вача) ділянки. Наприклад, до по�

стійних земельних сервітутів на�

лежить сервітут, на підставі якого

здійснюється прокладка власни�

ком (користувачем) панівної ді�

лянки певного лінійного об'єкта

через суміжну (обслуговуючу) зе�

мельну ділянку. Прикладом тим�

часового земельного сервітуту

може бути сервітут, у межах якого

здійснюється розташування на

сусідній (обслуговуючій) ділянці

власником (користувачем) панів�

ної ділянки будівельних ришту�

вань і складування будівельних

матеріалів для ремонту будинків і

споруд. Після завершення будів�

ництва чи ремонту будівлі (спору�

ди) дія цього земельного сервітуту

припиняється.

Порядок 
встановлення 
земельного 
сервітуту
ІСНУЄ чотири можливих підста�

ви для встановлення земельного

сервітуту: 

1) договір, 

2) закон, 

3) заповіт,

4) рішення суду. 

Найбільш поширеним є вста�
новлення сервітуту на підставі
договору між особою, яка вима�

гає його встановлення, та власни�

ком земельної ділянки. 

По суті, договір земельного сер�

вітуту – це цивільно�правова угода

між власником панівної земельної

ділянки та власником обслуговую�

чої земельної ділянки щодо поряд�

ку та умов використання обслуго�

вуючої земельної ділянки.

Орендарям земель сільсько�

господарського призначення слід

мати на увазі, що за згодою влас�

ника земельної ділянки договір

земельного сервітуту може укла�

сти користувач (у тому числі

орендар) як панівної, так і обслу�

говуючої земельної ділянки.

Строк дії договору земельного

сервітуту у цьому разі не може пе�

ревищувати строку користування

(у тому числі на умовах оренди)

цією земельною ділянкою.

Орендар земельної ділянки

також може вимагати встано�

влення земельного сервітуту для

обслуговування орендованої зе�

мельної ділянки. У цьому випад�

ку необхідно вчинити такі дії:

– орендар звертається до

власника земельної ділянки з

обґрунтованим листом щодо

необхідності встановлення зе�

мельного сервітуту;

– власник земельної ділянки,

для обслуговування якої необхід�

но встановити земельний серві�

тут, у свою чергу звертається до

власника земельної ділянки, яка

має виступати обслуговуючою ді�

лянкою з аргументованою пропо�

зицією укласти договір земельно�

го сервітуту;

– якщо земельна ділянка, що

має стати обслуговуючою, на мо�

мент укладення договору земель�

ного сервітуту теж орендується,

то доцільно укласти договір на

платній основі;

– після укладення договору

земельного сервітуту власник об�

слуговуючої земельної ділянки

має укласти новий договір оренди

земельної ділянки з її орендарем.

За таких обставин, орендар,

укладаючи новий договір оренди,

має право вимагати зменшення

орендної плати, або ж, залишаючи

її незмінною, вимагати компенса�

ції на рівні оплати, встановленої

договором земельного сервітуту.

Типова форма договору зе�
мельного сервітуту у чинній нор�
мативно�правовій базі не визначе�
на, а тому він може укладатися у
довільній формі відповідно до ви�

мог цивільного законодавства. Це

означає, що зміст договору мають

становити умови (пункти), що

визначаються на розсуд сторін і

погоджені ними, а також умови,

які є обов'язковими відповідно до

актів цивільного законодавства.

У договорі земельного сервіту�
ту доцільно зазначити такі умови:
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ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ Сервітут: чужа земля 
до ваших послуг

ПРАВОЧИН Якщо вам необхідно прокласти до своєї ділянки лінію
електропередач, водогін, забезпечити постійний проїзд транспорту або
прогін худоби, зовсім необов'язково купувати або брати для цього в оренду
земельні ділянки. Чому? Дуже просто – земельне законодавство передбачає
для таких випадків можливість користування для власних потреб чужою
землею, а саме – право земельного сервітуту.

«АЛЕКСАНДРОВ ТА ПАРТНЕРИ»®

ЮРИДИЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ВАШОГО БІЗНЕСУ ®

вул.Ольжича, 5, оф. 62, м.Київ, Україна, 04060
тел./факс: (+38 044) 453�77�87 (багатоканальний)

office@lawyers.com.ua        www.lawyers.com.ua

• Партнер рубрики – МЮК «Александров та партнери» •

Андрій МАРТИН,

кандидат економічних наук,
завкафедрою землевпорядного
проектування Національного
аграрного університету

Сільгоспземля 
для іноземців: 
успадкувати – 
щоб віддати
Комітет з питань аграрної по�
літики та земельних відносин
рекомендує парламенту прий�
няти за основу законопроект
«Про внесення змін до Зе�
мельного кодексу України
щодо права власності інозем�
них громадян, осіб без грома�
дянства та іноземних юридич�
них осіб на земельні ділянки
сільськогосподарського при�
значення» (№1273).
Законопроектом пропонується
внести зміни до ст.22 Земель�
ного кодексу, які уточнюють
випадки обмежень щодо на�
буття права власності на зе�
мельні ділянки сільськогоспо�
дарського призначення іно�
земними громадянами, а та�
кож особами без громадян�
ства.
Як повідомляє Інформаційне
управління ВРУ, під час обго�
ворення проекту члени Комі�
тету зазначали, що Земельний
кодекс містить суперечності.
Зокрема, ст.22 забороняє пе�
редачу земель сільськогоспо�
дарського призначення у
власність іноземним громадя�
нам, особам без громадян�
ства та іноземним юридичним
особам, а статті 81,82 зо�
бов'язують цих осіб відчужити
набуті у спадщину земельні
ділянки сільськогосподарсь�
кого призначення протягом
року. Тому, підкреслювали
народні депутати, для забез�
печення належної реалізації
положень статей 81 та 82 Зе�
мельного кодексу проектом
пропонується ст.22 ЗК України
доповнити словами «крім ви�
падків, передбачених ч.4 ст.81
та ч.4 ст.82 Земельного кодек�
су України».
Комітет також вважає, що за�
конопроект відповідає ст. 26
Конституції України, відповід�
но до якої іноземці та особи
без громадянства, які перебу�
вають в Україні на законних
підставах, користуються тими
самими правами і свободами,
а також мають такі самі
обов'язки, як і громадяни Ук�
раїни.
З огляду на це, Комітет ухва�
лив рішення рекомендувати
парламенту прийняти за осно�
ву цей законопроект.



– спосіб обтяження земельної

ділянки;

– опис місця розташування із

визначенням меж поширення

права земельного сервітуту на ка�

дастровому плані (схемі);

– обсяг права земельного сер�

вітуту;

– строк дії договору земель�

ного сервітуту;

– вид (форму) оплати за зе�

мельний сервітут та її розмір.

За бажанням сторін до дого�

вору земельного сервітуту можуть

включатися й інші взаємно пого�

джені умови.

Договір земельного сервітуту
укладається в письмовій формі та
підлягає державній реєстрації.
Обов'язковість державної реє�

страції права сервітуту також пе�

редбачена як Земельним кодек�

сом України (ст.100), так і Зако�

ном України «Про державну реє�

страцію речових прав на нерухо�

ме майно та їх обмежень» (ст.4),

відповідно до якого реєстрація

здійснюється місцевими органа�

ми державної реєстрації прав у

складі органів земельних ресурсів.

Тобто на практиці, державну реє�

страцію договорів земельного

сервітуту мають здійснювати ра�

йонні відділи ДП «Центр держав�

ного земельного кадастру при

Держкомземі України».

Чинне земельне законодавство

не містить жодних приписів щодо

необхідності нотаріального по�

свідчення договорів земельного

сервітуту. Це означає, що договір

земельного сервітуту може бути

нотаріально посвідченим за вза�

ємною згодою сторін, тобто влас�

ників панівної та обслуговуючої

земельних ділянок. У цьому разі за

нотаріальне посвідчення договору

земельного сервітуту слід буде

сплатити державне мито.

Скільки 
коштує сервітут?
ХОЧА дія земельного сервітуту

зберігається у разі переходу прав

на земельну ділянку, щодо якої

встановлений земельний сервітут,

до іншої особи, сам по собі зе�

мельний сервітут не може бути

предметом купівлі�продажу, за�

стави та не може передаватися

третім особам. 

Власник або землекористувач

земельної ділянки, щодо якої вста�

новлено земельний сервітут, має

право вимагати від осіб, в інтере�

сах яких його встановлено, плату

за його встановлення, якщо інше

не передбачено законом. Встано�

влення платного або безоплатного

земельного сервітуту залежить від

бажання власника або землекори�

стувача земельної ділянки, щодо

якої його встановлюють. 

Плата  за  користування,
встановлена сервітутом, і плата
за його встановлення не є то�
тожними поняттями. Тому сто�

рони сервітутних відносин ма�

ють дійти домовленості щодо по�

рядку та форми оплати як в пер�

шому, так і у другому випадку.

Крім того, власник земельної ді�

лянки, щодо якої встановлено

земельний сервітут, має право на

відшкодування збитків, завданих

цим сервітутом. 

Припинення дії 
земельного 
сервітуту 
ДІЯ земельного сервітуту підля�

гає припиненню у разі: 

– поєднання в одній особі суб'єкта

права земельного сервітуту, в інте�

ресах якого він встановлений, та

власника земельної ділянки; 

– відмови особи, в інтересах якої

встановлено земельний сервітут; 

– рішення суду про скасування

земельного сервітуту; 

– закінчення терміну, на який

було встановлено земельний сер�

вітут; 

– невикористання земельного

сервітуту протягом трьох років; 

– порушення власником сервіту�

ту умов користування сервітутом. 

На вимогу власника земельної

ділянки, щодо якої встановлено

земельний сервітут, дія цього сер�

вітуту може бути припинена в су�

довому порядку у разі припинен�

ня підстав його встановлення або

коли встановлення земельного

сервітуту унеможливлює викори�

стання земельної ділянки, щодо

якої встановлено земельний сер�

вітут, за її цільовим призначенням.

Коли йти до суду
У РАЗІ недосягнення домовлено�

сті щодо встановлення сервітуту

в цілому або щодо окремих його

умов, сервітутне право може ви�

никнути на підставі відповідного

судового рішення. Особа, заці�

кавлена у встановленні сервітуту

(власник земельної ділянки або

землекористувач), має право

пред'явити до суду позовну заяву

до власника сусідньої земельної

ділянки. Подання такого позову

має ґрунтуватися на праві вима�

гати встановлення земельного

сервітуту для обслуговування

своєї земельної ділянки. Якщо

позивач зможе довести суду, що

нормальне господарське викори�

стання його земельної ділянки

неможливе без обтяження серві�

тутом чужої сусідньої земельної

ділянки, а також те, що потреби

сервітуарія не можуть бути задо�

волені будь�яким іншим спосо�

бом, підставою для встановлення

сервітуту стане судове рішення.

Сервітут 
і агровиробництво
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ

виробникам доцільно приділити

увагу сервітутному землекористу�

ванню з декількох причин. На�

самперед, в умовах подрібненості

сільського землеволодіння та іс�

нування мораторію на продаж зе�

мель сільськогосподарського

призначення, саме за допомогою

встановлення сервітутів можна

суттєво поліпшити транспортне

забезпечення сільськогосподар�

ського виробництва, врегулювати

питання прогону худоби, забезпе�

чення водопою тощо.

Особливо корисним є серві�

тутне право для забезпечення ек�

сплуатації зрошувальних та осу�

шувальних меліоративних си�

стем, коли земельні ділянки ін�

ших власників можуть викори�

стовуватися для прокладання ме�

ліоративної інфраструктури, ка�

налів, водопостачання та інших

споріднених цілей.

Звичайно, сільськогосподар�

ський землекористувач повинен

уміти застосовувати сервітут, зна�

ти свої права та обов'язки і в тих

ситуаціях, коли експлуатуючі ор�

ганізації висловлять бажання

провести через його землю лінію

електропередач, телекомунікації

або трубопровід.

Слід завжди пам'ятати – за чу�

дернацькими латинськими термі�

нами нерідко ховаються досить

корисні правові інструменти,

знання котрих ще на раз стане для

землекористувача в нагоді.
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Земельні правовідносини, особливості
законодавчого регулювання та судова практика  

Семінар�тренінг, 18�19 квітня 2008 р., Київ; 
19�21 червня 2008 р., Алушта (Крим)

ДОПОВІДАЧІ ТА КОНСУЛЬТАНТИ:
Гуменюк В.І. – суддя Судової палати в цивільних справах ВСУ;
Маринченко В.Л. – суддя Судової палати в адміністративних справах ВСУ;
Горбатович С.М. – начальник Управління ринку земель та оціночної діяльності
розмежування земель державної та комунальної власності Держкомзему України;
Кулинич П.Ф. – заступник завідувача відділу аграрного, земельного та екологічного права
Інституту держави і права НАН України.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

Владислав КОНОНОВ,

правнича фірма «Юріс»:

– УВЕДЕНЕ в дію з 1 січня 2002
року новим Земельним кодексом
України право земельного серві�
туту є дещо новим для законо�
давства сучасної України, оскіль�
ки до цього таке право було пе�
редбачено ще в законодавстві,
що діяло на території України до
1917 року. 
З огляду на зазначене вище, на�
самперед необхідно акцентувати
увагу на деяких важливих прак�
тичних моментах застосування
норм законодавства при встано�
вленні земельного сервітуту на
підставі договору.
Так, відповідно до внесених 27
квітня 2007 року змін до ст.100
Земельного кодексу України зе�
мельний сервітут вважається
встановленим не з моменту дер�
жавної реєстрації відповідного
договору, а з моменту укладення
такого договору. В попередній
редакції цієї статті було передба�
чено протилежне: право земель�
ного сервітуту виникає після його
державної реєстрації. Таким чи�
ном, законодавцем, на нашу
думку, свідомо були внесені від�
повідні зміни. Разом з цим, це не
звільняє сторін від необхідності
здійснити таку державну реєстра�
цію земельного сервітуту, встано�
вленого договором постфактум. 
При укладанні договору на вста�
новлення земельного сервітуту
власнику земельної ділянки та
сервітуарію (особі, в інтересах
якої встановлено сервітут),
з огляду на відмінність таких ка�
тегорій, передбачених чинним
Земельним кодексом України, як
плата за користування земель�
ним сервітутом, плата за встано�
влення земельного сервітуту та
відшкодування збитків, завданих
встановленням земельного серві�
туту, для уникнення надалі судо�
вих спорів необхідно передбачи�
ти регулювання цих питань в са�
мому договорі. 

У випадку, коли наведені вище
умови в договорі не передбачені,
власник земельної ділянки, щодо
якої встановлено земельний сер�
вітут, має всі законодавчі підста�
ви для того, щоб після встано�
влення сервітуту звернутися до
сервітуарія з вимогою про здій�
снення плати за встановлення
сервітуту та, за наявності підстав,
про відшкодування збитків, зав�
даних встановленням земельного
сервітуту. 
Водночас, при цьому на практиці
виникає багато проблем, пов'яза�
них з обґрунтуванням розміру
цих збитків. Частково регулює це
питання прийнятий 1 квітня 2008
року наказ Державного агентства
земельних ресурсів України
«Про затвердження методичних
рекомендацій з визначення збит�
ків власникам і користувачам зе�
мельних ділянок, наданих для
ведення товарного сільськогос�
подарського виробництва внас�
лідок встановлення обмежень і
земельних сервітутів щодо їх ви�
користання та погіршення якості
ґрунтового покриву у результаті
експлуатації повітряних ліній
електропередач та трубопрово�
дів». Власне сама назва цього на�
казу говорить про обмежений
предмет його правового регулю�
вання. Таким чином, в інших ви�
падках розмір цих збитків буде
визначатися за результатами
висновків, наданих незалежними
експертами.

Оплату та відшкодування – 
в договір

КОМЕНТАР

Особливості правового регулювання рин+
ку земель, відповідно до бюджету+2008, мо+
раторій;

Цільове призначення земельних ділянок,
вплив на права землевласників і землекори+
стувачів;

Правовий режим земельних ділянок, на
яких розташовано об'єкти нерухомого майна;

Оренда землі, процедура укладення до+
говору оренди;

Продаж землі, особливості та проблемні
питання укладення угод щодо продажу зе+
млі, продаж з аукціону, правові підстави;

Державна земля: розпорядження землею,
особливості розмежування земель кому+

нальної та державної власності, компетенція
місцевих рад у питаннях розпорядження зе+
млею;

Отримання прав на землю, особливості
отримання правовстановлюючих документів+
Цільове призначення земель, зміна цільово+
го призначення;

Публічно+правові спори, пов'язані з зе+
мельними правовідносинами;

Розмежування земельних спорів (спори
про право) і публічно+правових спорів,
пов'язаних з земельними правовідносинами;

Практика розгляду адміністративними су+
дами публічно+правових спорів, пов'язаних
з земельними правовідносинами.

Запис за тел.: (044) 332�43�14, 332�43�13, 332�43�15. www.svitoglyad.kiev.ua
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У ПЕРЕРОБНІЙ промисловості

ціни зросли на 4,8%. Найбільше

(на 6,8�4,3%) подорожчала про�

дукція у виробництві коксу та

продуктів нафтоперероблення,

металургійному виробництві і ви�

робництві готових металевих ви�

робів, іншої неметалевої міне�

ральної продукції, хімічному ви�

робництві. У виробництві харчо�

вих продуктів, напоїв та тютюно�

вих виробів ціни зросли на 3,2%,

у т.ч. у виробництві макаронних

виробів – на 15,8%, м'яса та м'яс�

них продуктів – на 12,3%, олії та

тваринних жирів – на 3,9%, цу�

кру – на 2,5%,  хліба та хлібобу�

лочних виробів – на 2,3%. 

У виробництві та розподіленні

електроенергії, газу та води ціни

зросли на 14,5%, при цьому тари�

фи на електроенергію підвищили�

ся на 16,4%, теплоенергію –

на 1,4%.

СТАТИСТИКА Держкомстат оприлюднив дані щодо
індексів цін на різні групи товарів та послуги. За
даними статистики, індекси споживчих цін (ІСЦ) та
індекси цін виробників промислової продукції (ІЦВ) у
березні 2008 року становили 103,8% і 106,6%,
з початку року – 109,7% і 112,4% відповідно.

За матеріалами Держкомстату України

Експрес�випуск від 7 квітня 2008 р.

Індекси цін на товари і послуги
в Україні у березні 2008 року

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %

Товари та послуги
Березень 2008 до

лютого
2008

грудня 
2007

березня 
2007

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 103,8 109,7 126,2

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 105,6 114,4 140,7

Продукти харчування загалом 105,8 114,9 142,5
Хліб та хлібопродукти 104,1 110,9 130,9

Хліб 103,1 110,3 129,2
Макаронні вироби 105,8 110,3 130,0

М'ясо та м'ясопродукти 108,9 117,2 136,4
Риба та рибопродукти 101,4 105,7 114,3
Молоко 99,6 103,3 139,8
Сир і м'який сир (творог) 100,6 105,4 139,4
Яйця 94,2 99,0 162,9
Масло 100,3 101,9 139,8
Олія 110,6 126,7 215,7
Фрукти 116,7 132,6 200,5
Овочі 104,1 132,5 165,5
Цукор 106,0 109,0 120,7
Безалкогольні напої 102,0 105,1 114,9
Алкогольні напої, тютюнові вироби 102,2 104,6 112,1
Одяг і взуття 100,3 100,4 102,4

Одяг 100,2 100,6 102,3
Взуття 100,5 100,1 102,5

Житло, вода, електроенергія, газ та інші
види палива 100,9 103,2 109,2

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 101,3 104,3 109,2

Утримання та ремонт житла 101,9 104,5 113,0
Водопостачання 103,6 107,3 114,8
Каналізація 102,8 107,4 115,7
Електроенергія 100,0 100,0 100,0
Природний газ 100,0 100,0 100,0
Гаряча вода, опалення 100,1 102,4 109,0

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 100,9 102,2 104,9

Охорона здоров’я 101,6 106,5 117,3
Медичні товари, ліки та обладнання 102,0 104,9 113,4
Амбулаторні послуги 101,4 106,9 120,4

Транспорт 103,9 109,1 123,2
Паливо і мастила 108,2 109,0 150,5
Транспортні послуги: 103,5 111,9 121,4

Пасажирський залізничний транспорт 100,3 107,0 115,0
Пасажирський автодорожній транспорт 104,2 113,1 123,0

Зв’язок 99,9 99,8 99,1
Відпочинок і культура 101,4 103,2 105,7
Освіта 100,7 102,5 117,4
Ресторани та готелі 103,9 108,8 125,2
Різні товари та послуги 102,1 108,2 118,1

Товари та послуги
Березень 2008 до

лютого
2008

грудня 
2007

березня 
2007

ПРОМИСЛОВІСТЬ 106,6 112,4 131,8

Переробна промисловість 104,8 111,4 133,6

Виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів 103,2 109,3 133,0

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 112,3 124,1 148,4

Виробництво молочних продуктів та
морозива 99,6 100,7 138,1

Виробництво хліба та хлібобулочних
виробів 102,3 110,2 128,8

Виробництво цукру 102,5 101,5 98,5
Виробництво напоїв 100,9 103,5 113,7

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у бе�

резні ціни на продукти харчуван�

ня та безалкогольні напої зросли

на 5,6%. Найбільше (на 16,7%)

подорожчали фрукти. Ціни на

м'ясо та м'ясопродукти зросли на

8,9%, в основному за рахунок по�

дорожчання свинини на 14,6%.

На 4,1�1,4% зросли в ціні хліб і

хлібопродукти, овочі, риба та

продукти з риби. Разом з цим

відбулося здешевлення яєць та

молока (на 5,8% та 0,4% відпо�

відно).

Підвищення цін на транс�

порт в цілому на 3,9%, в першу

чергу, зумовлене подорожчан�

ням бензину (на 8,2%), а також

зростанням вартості перевезень

автодорожнім транспортом (на

4,2%). 

У сфері зв'язку відбулося зни�

ження цін на 0,1% за рахунок

здешевлення телефонного облад�

нання на 0,5%.

Ціни (тарифи) на житло,

воду, електроенергію, газ та інші

види палива зросли на 0,9%. 

Подорожчання в сфері охоро�

ни здоров'я (на 1,6%) відбулося,

в основному, за рахунок зростан�

ня цін на фармацевтичну про�

дукцію (на 2,2%). 

Послуги ресторанів та готе�

лів, відпочинку і культури, освіти

стали дорожчими на 3,9�0,7%.

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

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

НОВИНИ ï СТИСЛО

В 2008 році 
українці отримають 
чотириста 
«білорусів»
Республіканське унітарне
підприємство «Виробниче
об'єднання «Гомельський
завод сільськогосподарсь�
кого машинобудування»
(ВО «Гомсільмаш») в 2008
році поставить до України
400 зернозбиральних ком�
байнів, повідомив дирек�
тор маркетинг�центру
об'єднання Володимир
Фролов. 
«У І кварталі об'єднання,
згідно з підписаними кон�
трактами, відвантажило ук�
раїнським споживачам 200
комбайнів, в ІІ кварталі
буде відвантажена така ж
партія», – сказав В.Фролов. 
Він повідомив, що в ІІ квар�
талі «Гомсільмаш» експор�
тує до України 100 зерно�
збиральних комбайнів
«Полісся GS812» і стільки ж
комбайнів «Полісся GS12». 
Володимир Фролов зазна�
чив, що з 2008 р. «Гомсіль�
маш» змінив маркетингову
стратегію роботи з укра�
їнськими споживачами і
змінив дилерську організа�
цію. Так, з середини січня
поточного року офіційним
дилером об'єднання в Ук�
раїні стала група компаній
«Техноторг», яка раніше
займалася постачаннями на
український ринок біло�
руських тракторів і дорож�
ньо�будівельної техніки.
Крім того, «Гомсільмаш»
останніми роками активізу�
вав рекламну діяльність в
Україні. 
«Результатом всіх цих захо�
дів стало те, що в 2008 р.
обсяг експорту техніки до
України зросте порівняно з
2007 р. практично в 26 ра�
зів», – сказав Володимир
Фролов, уточнивши, що в
2007 р. «Гомсільмаш» по�
ставив на український ри�
нок 15 одиниць техніки. За
його словами, в поточному
році «Гомсільмаш» продов�
жить постачання металу,
устаткування і комплектую�
чих з України, проте за ра�
хунок великих обсягів ек�
спорту отримає в поточно�
му році в торгівлі з Украї�
ною позитивне сальдо зов�
нішньоторговельної діяль�
ності. 
Довідка. У технологічному
ряді ВО «Гомсільмаш» ком�
байни і комплекси для зби�
рання зернових, кормових
культур, цукрових буряків,
картоплі; косарки, машини
для комплексної обробки
грунту. Потужність техніки,
що випусається: самохідні
комбайни і комплекси від
225 до 360 к.с., причіпні і
навісні машини енергоємні�
стю від 50 до 250 к.с.
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 544,00 1868,50 370,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 272,00 2220,33 439,67
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2007 DDU 13,60 7860,21 1556,48
Запорізька товарна біржа «Гілея»
*Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2007 CPT 22,00 2932,43 580,68
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 CPT 15000,00 1408,95 279,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
*Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002+69 2007 DAF 15,00 1809,50 358,32
*Крупа перлова ГОСТ 5784+60 2007 DAF 39,00 1515,00 300,00
*Крупа пшенична ГОСТ 276+60 2007 DAF 10,00 1473,50 291,78
*Насіння сої еліта ДСТУ 2240+93 2007 FCA 3,00 8084,05 1600,80
*Насіння сої супереліта ДСТУ 2240+93 2007 FCA 2,00 11417,21 2260,83
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 CPT 29000,00 1363,50 270,00
*Олія ріпакова ГОСТ 8988+77 2008 DAF 680,00 4923,75 975,00
*Олія соєва ДСТУ 4534+2006 2008 CPT 400,00 8055,51 1595,15
*Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2007 DAF 67,85 4267,25 845,00
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 FOB 181233,30 1363,50 270,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 130,00 1919,00 380,00

Форвард

Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 31.05.2008 FAS 3000,00 1419,05 281,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 25.06.2008 DAF 3300,00 1499,85 297,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 FOB 7000,00 1518,61 300,71
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 20.05.2008 DAF 380,00 2055,35 407,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

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

середня

min середня max

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

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 04 по 10 квітня 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 04 по 10 квітня 2008 року

Експортнi контракти*: СПОТ

Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2007 CPT 22,00 2932,43 2932,43 2932,43 580,68
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 CPT 44000,00 1363,50 1378,99 1408,95 273,07
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 FOB 181233,30 1363,50 1363,50 1363,50 270,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2007 DDU 13,60 7860,21 7860,21 7860,21 1556,48
Насіння сої еліта ДСТУ 2240+93 2007 FCA 3,00 8084,05 8084,05 8084,05 1600,80
Насіння сої супереліта ДСТУ 2240+93 2007 FCA 2,00 11417,21 11417,21 11417,21 2260,83
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 544,00 1792,75 1868,50 2095,75 370,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 402,00 1919,00 2122,89 2222,00 420,37
Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2007 DAF 67,85 4267,25 4267,25 4267,25 845,00
Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002+69 2007 DAF 15,00 1809,50 1809,50 1809,50 358,32
Крупа перлова ГОСТ 5784+60 2007 DAF 39,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Крупа пшенична ГОСТ 276+60 2007 DAF 10,00 1473,50 1473,50 1473,50 291,78
Олія ріпакова ГОСТ 8988+77 2008 DAF 680,00 4923,75 4923,75 4923,75 975,00
Олія соєва ДСТУ 4534+2006 2008 CPT 400,00 8039,60 8055,51 8130,50 1595,15

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 31.05.2008 FAS 3000,00 1419,05 1419,05 1419,05 281,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 25.06.2008 DAF 3300,00 1499,85 1499,85 1499,85 297,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 FOB 7000,00 1489,75 1518,61 1590,75 300,71
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 20.05.2008 DAF 380,00 2055,35 2055,35 2055,35 407,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

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 пшениці (метрична) МТ = 36,74 бушеля
* 1 тонна кукурудзи (метрична) МТ = 39,37 бушеля За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 4 квітня 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) 357,97 9,74 +0,15 9,92 +0,05 10,03 0,03 10,13 +0,08 10,23 +0,05

KCBT Канзас Сіті
(пшениця HRW) 377,90 10,29 0,06 10,36 0,10 10,46 0,14 10,61 0,17 10,72 0,27

MGE Міннеаполіс
(пшениця HRS) 490,52 13,35 0,81 11,58 0,63 10,78 0,38 10,85 0,44 10,85 0,37

CBOT Чикаго
(Кукурудза) 235,42 5,98 0,38 6,11 0,38 6,12 0,36 6,09 0,32 6,15 0,30
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16�18 квітня 2008 року в Москві на
території Всеросійського виставково�
го центру  проводитиметься VII Мос�
ковський міжнародний цукровий фо�
рум – найбільший в Росії і країнах
СНД. Організатори Форуму: Союз цук�
ровиробників Росії і РВК «Експоди�
зайн». Форум проходить за підтримки
Міністерства сільського господарства
РФ, Московської торговельно�проми�
слової палати, Московського держав�
ного університету харчових вироб�
ництв, Союзу виробників харчових ін�
гредієнтів.
Ділова програма форуму складається з
декількох розділів.
– VII Міжнародна спеціалізована ви�
ставка «Цукровий бізнес». 
Зокрема, на виставці «Цукровий біз�
нес» будуть представлені такі розділи:
• цукрові заводи, агрохолдинги, торго�
ві цукрові компанії;
• устаткування для цукрових заводів,
технології виробництва цукру, проек�
тування, допоміжні матеріали;
• насіння, добрива, засоби захисту ро�
слин, технології вирощування цукро�
вих буряків, сільськогосподарська тех�
ніка;
• крахмалопродукти, цукрозамінники і
подсолоджувачі;
• фінансування, інвестиції, інфраструк�
тура цукрового бізнесу.
У виставці «Цукровий бізнес» у 2007
році брали участь 89 компаній Росії,
України, Казахстану, Республіки Біло�
русь, а також Австрії, Великобританії,

Німеччини, Франції, Нідерландів, Ка�
нади, Туреччини і інших країн світу.
– VI Міжнародна конференція з ринку
цукру;
На конференції, серед інших, обгово�
рюватимуться такі теми: 
• світовий ринок цукру в сучасних
умовах; 
• цукровий ринок Росії, Молдови, Ка�
захстану, Республіки Білорусь; 
• інтеграція цукрового ринку України в
спільний цукровий ринок країн СНД.
– VI Міжнародна конференція з пере�
дових технологій виробництва цукру;
– II Міжнародна конференція з сучасних
методів обробітку цукрових буряків;
– VIII Міжнародна науково�практична
конференція і семінар «Цукор�2008».

* * *
16�18 квітня 2008 року у Виставко�
вому центрі Валенсії (Іспанія) пройде
Міжнародний ярмарок сільськогоспо�
дарської продукції «Euroagro 2008».
Щорічний міжнародний ярмарок Euro�
agro 2008 проводиться паралельно з
міжнародним ярмарком декоративно�
го садівництва, лісоводства і флорис�
тики і ландшафтного дизайну Iberflora
2008. На Euroagro 2008 будуть пред�
ставлені машини, обладнання і техно�
логії для виробництва, переробки,
транспортування і зберігання сільсько�
господарської продукції. З 2001 року
до тематичних розділів ярмарку вклю�
чено два нові розділи, присвячені ово�
чам і фруктам та їх подальшому збері�
ганню й обробці. 
Для зручності учасників і відвідувачів
ярмарок Euroagro тематично розділе�
ний на такі сектори: Fruits and Vegetab�
les, Post�Harvest, Technology Show, Wa�

ter Show. Програма супроводжується
семінарами, конференціями з най�
більш актуальних питань галузі, пре�
зентаціями продукції компаній.
Euroagro розрахована на професійних
відвідувачів, зацікавлених в оптовій
купівлі фруктів і овочів для подальшого
роздрібного продажу і роздрібних ме�
реж. Найбільші компанії на європейсь�
кій арені пропонують тут свої новітні
технології переробки фруктів і овочів
та їх зберігання.
У 2006 році Euroagro відвідали більше
31 тис. чоловік, свою продукцію пред�
ставляли близько 500 компаній.

* * *
24�26 квітня 2008 року в Москві
(Росія) у Всеросійському виставковому
центрі проходитиме Друга міжнародна
спеціалізована виставка тваринництва і
племінної справи «Агроферма�2008».
Серед організаторів виставки Міністер�
ство сільського господарства Російсь�
кої Федерації, Уряд Москви, Німецьке
сільськогосподарське товариство
(DLG).
Виставка «Агроферма» вперше відбу�
лася в Москві в 2007 році і успішно за�
рекомендувала 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
«Тваринництво – пріоритетна галузь
сільського господарства: перспективи
в рамках реалізації державної програ�
ми розвитку сільського господарства
на 2008�2012 рік» і Конференція з пле�
мінної роботи.

Відвідувачі зможуть взяти участь в
практичних демонстраціях, серед яких:
демонстрація сучасного і професійного
догляду за тваринами; показ доїльного
робота; щоденний показ тварин на ма�
нежі «Агроферма».
Також в плані роботи виставки перед�
бачені постійно діючі форуми із ско�
тарства, свинарства, птахівництва,
рибництва; працюватиме інформацій�
но�консультаційний центр із рибниц�
тва; відбудеться круглий стіл «Упра�
вління відходами в тваринництві».

* * *
26�27 травня 2008 року в м.Ялта
відбудеться Сьома міжнародна конфе�
ренція «Зерновий форум�2008», яку
проводить ІА «АПК�Інформ». Конфе�
ренція стала щорічним місцем зустрічі
професіоналів зернового ринку: сіль�
госпвиробників і трейдерів, аналітиків і
юристів, експертів з логістики і упра�
вління фінансами. 
У «Зерновому форумі�2007», який від�
бувся в Одесі, взяли участь представ�
ники більше 200 компаній з 25 країн
світу. Цього року очікується близько
250 учасників з 25 країн світу.
На форумі будуть представлені такі те�
матичні розділи: 
• стан і розвиток світового зернового
ринку; 
• середньостроковий розвиток АПК Ук�
раїни, перспективи і напрямки дер�
жавної підтримки зернової галузі; 
• зміна клімату на планеті – позитивні і
негативні наслідки для зернового ринку; 
• проблеми якості рослинницької про�
дукції; кадрова проблема АПК і зерно�
вого ринку та інші.
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Підготував Артем Житков


