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ОСОБИСТІСТЬ
Ярослав ШВЕД: 
ТИМ, КИМ ХОТІВ, Я СТАВ

Сьогоднішній гість нашої постійної рубрики –
Герой України, голова ПСП «Мамаївське»
Ярослав Швед. Людина, вірна своїй справі.

З ВЕЛИКОДНЕМ!
Христос воскрес! 
Цією гарною звісткою ми вітаємо
Вас, дорогі читачі, зі світлим
святом Великодня! Нехай душа
сповниться радістю, а тіло –
благодаттю від закінчення
смиренного посту! Світлих думок
та шляхетних справ усім нам!

ЩЩиирроо  вваашшіі  ––  ааггррооппррооффііввцціі

Зерно – так, 
олія – +200
Не відомо, на що саме ві
дреагував український уряд
– чи то на численні заяви
виробників, чи на заяви
представників світових
структур, якто МВФ і Світо
вий банк, чи справді керу
вався економічною доціль
ністю, проте квоти на ек
спорт зернових нарешті
скасовано. Принаймні, про
це 23 квітня заявила
прем'єрміністр України
Юлія Тимошенко. За її сло
вами, Україна цього року
очікує на «справді високий
урожай».  Слід зазначити,
що на високий врожай очі
кували ще починаючи з лю
того, проте квоти не зніма
ли. Експерти ж зазначають,
що квоти відмінено запізно.
На думку Сергія Наливки,
директора аналітичної
агенції «ААА», з огляду на
той же великий урожай, у
країні складаються дуже
великі перехідні запаси зер
на, в той час як пропускна
спроможність портів  не
дасть змоги ані своєчасно
продати, ані відповідним
чином зберігати його через
завантаженість елеваторів. 
Також, за словами прем'єр
міністра, прийнято рішення
про збільшення на 200 ти
сяч тонн квоти на соняшни
кову олію – до 500 тисяч
тонн. 
За інформацією голови
Асоціації «Укроліяпром»
Степана Капшука,  дію кво
ти також продовжено до
1 вересня 2008 року. На
думку багатьох представ
ників асоціації, навіть таке
збільшення квот є недостат
нім. Особливо з урахуван
ням нинішнього їх розподі
лення, яке багато хто нази
ває протекціоністським,
адже на дві з 40 олієжиро
вих компаній припадає по
над 50 відсотків від загаль
ного обсягу квоти.  
(Детальніше про нинішній
розподіл олійної квоти чи
тайте на сторінці 13). 
Як зазначалося на прес
конференції 24 квітня, ба
гато дрібних олієжировиків
вже готові до акцій проте
сту. Члени асоціації
виступають за повне зняття
обмежень на експорт олії.

Ода 
індичці
ЯКЩО ви переймаєтеся здоровим

способом життя, починати треба

зі здорового харчування. І насам�

перед із м'яса. Тобто, обирати

таке, яке щонайменше шкодить

здоров'ю. Наприклад, страусятину

– найнижче за рівнем холестери�

ну м'ясо: благо, розведенням цієї

птиці вже займаються в Україні.

Утім, наші ціни на страусятину ще

далекі від австралійських. На дру�

гому місці за рівнем холестерину

позиціонується м'ясо індика. Що

стосується дієтичності, то якщо

порівняти з найвживанішою на

сьогодні в Україні курятиною, ма�

тимемо такі показники: у 100  гра�

мах м'яса бройлерного курчати мі�

стяться 175  калорій, 11% жирів і

19% білків, а в 100 грамах індика

– 134  калорії, 4% жирів, 25%

білків. 

Тільки у індичині фосфор мі�

ститься в такій же значній кілько�

сті, як у рибі. Одна порція м'яса

індички забезпечує організм добо�

вою нормою вітаміну РР, містить

вітаміни B6, B12, B2. Засвоюва�

ність білків становить 95% (для

порівняння: засвоюваність білків

телятини – 72%).

Унікальним є м'ясо індика і за

органолептичними якостями.

Адже воно поєднує в собі власти�

вості трьох видів м'яса: курятини,

телятини і баранини.  

Продовження на стор.8

Неоднозначний смак індика
Огляд українського ринку м'яса індика

ПРАВО
ЩО НЕ ДОЗВОЛЕНО
ТОВАРИСТВАМ, 
ТЕ ДОЗВОЛЕНО КООПЕРАТИВАМ

Внесення земельних часток до
статутних фондів СВК навіть в умовах
мораторію цілком законне – 
вважають науковці2земельники.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
´РОЗДІЛЕНА КАРТАª  
ДЛЯ ДОСТАВКИ МОРЕМ

Найбільш поширеними у сфері
міжнародної торгівлі зерновими є
морські перевезення. До вашої
уваги – особливості укладання
договору фрахтування.
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ДОСЛІДЖЕННЯ М'ясо індика – унікальний дієтичний продукт, який поєднує в собі властивості
курятини, телятини і баранини, багатий на вітаміни і, до того ж, низькокалорійний. Проте сьогодні
його частка у виробництві м’яса птиці в Україні не перевищує 2"3%. Тож маємо привабливий продукт,
незайнятий ринок, перспективний напрям бізнесу. Але не все так однозначно...
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ФОТОРЕПОРТАЖ

24 квітня 2008 року відбулося

урочисте відкриття будівниц�

тва нового елеватора «Смо�

т р и ч »  Т О В  С П  « Н І Б УЛ О Н »  у

с.Кам'янка Кам'янець�По�

дільського району Хмельниць�

кої області.

НА ЦЕРЕМОНІЇ були присутні

голова Хмельницької обласної

державної адміністрації Іван Гав�

чук, голова Державного Аграрно�

го фонду України Володимир

Іванишин, голови районних дер�

жавних адміністрацій, начальни�

ки управлінь агропромислового

розвитку, представники ЗМІ.

Капсулу з інформацією про

новобудову і компанію у фунда�

мент заклали гендиректор ТОВ

СП «НІБУЛОН» Олексій Вада�

турський разом із почесними

гостями. 

Будівництво планується за�

вершити за два місяці. Про май�

бутній найтехнологічніший на

теренах України комплекс з

приймання та зберігання зерна

можна прочитати в «Агропрофі»

№13/2008.

Вже першого липня «Смо�

трич» буде готовий приймати

зерно у обсязі 66 тисяч тонн. На

переконання учасників події, цей

унікальний комплекс сприятиме

всебічному розвитку АПК регіо�

ну в цілому. Адже забезпечить на�

дійне і якісне зберігання зерна не

тільки для Кам'янець�Подільсь�

кої філії «НІБУЛОНу», а й для

усіх сільгосппідприємств області.
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ

Поняття забруднюючої речовини – 
розширити і можна приймати закон?
Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та

земельних відносин рекомендує парламенту прийняти за

основу проект закону про внесення змін до Закону «Про

ветеринарну медицину».

Законопроектом №2298 передбачається гармонізувати націо
нальне законодавство у сфері санітарного, ветеринарного та
фітосанітарного регулювання до положень Угоди СОТ про за
стосування санітарних та фітосанітарних заходів. Зокрема,
пропонується доповнити чинний закон новим терміном
«прийнятна ідентифікація», а також уточнити терміни «заб
руднююча речовина», «максимальна межа залишків (макси
мально допустимий рівень залишків») та деякі інші зміни.
Як повідомляє Інформаційне управління ВРУ. члени Комітету
підтримали ідею законопроекту, однак висловили окремі зау
важення до нього. Зокрема, зазначалося, що запропонована у
проекті нова редакція терміну «забруднююча речовина» ви
глядає загальною порівняно з чинним визначенням «забруд
нюючої речовини» (ст. 1 Закону «Про ветеринарну медици
ну»). У зв'язку з цим словосполучення, яке вказує, де знахо
диться забруднююча речовина («речовини, які містяться (по
трапили або утворилися) в продуктах тваринного походжен
ня, кормах»), народні депутати пропонують залишити.
Зверталася увага й на те, що в Законі «Про охорону атмосфер
ного повітря» також застосовується термін «забруднююча ре
човина», але зазначається, що така речовина «присутня або
надходить в атмосферне повітря». Крім того, підкреслювали
члени Комітету, використовуються також інші терміни з подіб
ними уточненнями: «забруднюючі речовини у навколишньому
природному середовищі», «забруднюючі речовини у транс
портних та інших пересувних засобах» тощо.
На думку народних депутатів, проект закону охоплює питан
ня, які належать не лише до компетенції Міністерства аграр
ної політики, а й до Міністерства охорони здоров'я, Міністер
ства фінансів, Міністерства економіки та Міністерства юстиції
України.
З огляду на це, Комітет ухвалив рішення рекомендувати пар
ламенту прийняти законопроект за основу з урахуванням ви
словлених пропозицій.

Сертифікат і свідоцтво 
для імпорту будуть зайві?
Комітет з питань аграрної політики та земельних відно�

син рекомендує парламенту прийняти за основу проект

закону про внесення змін до Закону «Про рибу, інші

водні живі ресурси та харчову продукцію з них».

Законопроект №2297 містить пропозицію щодо вилучення із
Закону «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову про
дукцію з них» визначення терміну «партія харчової продук
ції» (стаття 1), а також слів «сертифіката відповідності чи
свідоцтва про визнання в Україні іноземного сертифіката
(для імпортованої продукції)» та «сертифікат відповідності
чи свідоцтво про визнання іноземного сертифіката» (статті
8 та 10). 
На думку народних депутатів, така пропозиція дасть можли
вість уникнути дублювання термінів та визначень, оскільки
поняття «партія харчової продукції» визначено у Законі «Про
безпечність та якість харчових продуктів». А також допомо
же гармонізувати національне законодавство у сфері сані
тарного, ветеринарного та фітосанітарного регулювання до
вимог законодавства ЄС і положень Угоди Світової організа
ції торгівлі щодо сприяння розвитку вільної торгівлі та за
стосування санітарних і фітосанітарних заходів.
На засіданні Комітету зазначалося, що у разі прийняття зако
нопроекту сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнан
ня в Україні іноземного сертифіката (для імпортованої про
дукції) вимагатись не буде.

За попередніми даними по�

сівної кампанії, Україна в

2008 році вийшла на перше

місце в Європі за площею по�

сівів ріпаку. Про це йдеться в

повідомленні асоціації «Укра�

їнський клуб аграрного біз�

несу». 

ТАК, ВОСЕНИ 2007 р. в Україні

озимим ріпаком було засіяно

близько 1,55 млн. га, площа під

ярим ріпаком очікується на рівні

155 тис. га. Таким чином, загаль�

на посівна площа олійної під уро�

жай�2008 р. в Україні становити�

ме 1,68�1,7 млн. га (з урахуванням

можливого пошкодження посі�

вів). Для порівняння, очікувані

площі під ріпаком у Франції цьо�

го року становитимуть близько

1,65 млн.  га,  в  Німеччині  –

1,59 млн.га. 

Як зазначають експерти, ста�

більно високий попит на укра�

їнський ріпак з боку країн ЄС,

Пакистану, Туреччини і ОАЕ, а

також високі світові ціни підви�

щили рентабельність вирощуван�

ня культури до 122% в 2007 році. 

На думку експерта УКАБ Ан�

дрія Товстоп'ята, Україна ще має

значний резерв збільшення ви�

робництва ріпаку не тільки за ра�

хунок нарощування площ посі�

вів, які порівняно з сьогоднішнім

рівнем можуть бути збільшені в

1,5�2 рази, але і, перш за все, за

рахунок підвищення продуктив�

ності виробництва. Так, нині ук�

раїнські підприємства мають в 3

рази меншу врожайність ріпаку

порівняно з їхніми європейськи�

ми колегами. 

«За рахунок збільшення вро�

жайності до європейського рівня

і використання 2,5�3 млн. га ми

зможемо збирати до 7,5�10,5 млн.

тонн ріпаку», – зазначив експерт.

За оцінками УКАБ, валовий збір

в Україні в 2008/09 МР досягне

2,3 млн. тонн, тоді як у Франції

зберуть близько 5,8 млн. тонн, а в

Німеччині – 5,3 млн. тонн куль�

тури.

Водночас багато країн світу

вже ставлять питання щодо до�

цільності збільшення площ під

цією культурою. Адже однією з

причин зростання цін на продук�

ти харчування вважають саме це,

оскільки ріпак часто «відбирає

площі» у харчових культур.  

Площі більші – аби сенсу не стало менше 

«Смотрич» став на фундамент

Іван ГАВЧУК, Володимир ІВАНИШИН і Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ
перед закладанням  фундаменту майбутнього комплексу «Смотрич»



МІЖНАРОДНИЙ валютний фонд

(МВФ)  виявив ознаки «перегріву»

української економіки. Про це по�

відомила представник європейсь�

кого департаменту МВФ Дора Іа�

кова. 

«Реальне зростання зарплат пере�

вищує зростання продуктивності

праці протягом кількох років, що є

класичним прикладом прискорен�

ня розвитку, який призводить до

«перегріву» економіки», – сказала

вона. 

Іншими ознаками перегріву

економіки Іакова назвала дуже ви�

сокий споживчий попит, що сфор�

мувався на українському ринку, зо�

крема за рахунок збільшення со�

ціальних виплат і обсягів спожив�

чого кредитування. 

Як наслідок, погіршується саль�

до зовнішньої торгівлі, а також спо�

стерігається зростання індексу спо�

живчих цін і цін виробників. 

Постійний представник МВФ в

Україні Балаж Хорват зазначив, що

за ситуації, коли спостерігаються

ознаки «перегріву» економіки, до�

цільно активізувати проведення

структурних реформ в економіці,

що може дати позитивний ефект в

середньо� і довгостроковій перс�

пективі. З погляду досягнення

ефекту в короткостроковій перс�

пективі, як підкреслив Хорват,

необхідно вжити заходів щодо упо�

вільнення темпів зростання спо�

живчого попиту, зокрема шляхом

заборони соціальних виплат, лібе�

ралізувати валютно�курсову політи�

ку, активізувати використання фіс�

кальних важелів для контролю за

динамікою попиту. 

У квітні МВФ погіршив прог�

ноз інфляції в Україні з 10,6% до

17,1% (порівняно грудень до груд�

ня) і поліпшив прогноз зростання

ВВП з 5,4% до 5,6% в 2008 р.

16�17 квітня 2008 року деле�

гація керівників підприємств

сільськогосподарського ма�

шинобудування України здій�

снила візит до Республіки Ка�

захстан (м.Астана).

ПІД ЧАС візиту відбулись пере�

говори між керівником делегації

заступником міністра промисло�

вої політики України – директо�

ром Державного департаменту

тракторного і сільськогосподар�

ського машинобудування Воло�

димиром Саченком та членами

уряду Республіки Казахстан – мі�

ністром сільського господарства

паном Куришбаєвим, віце�міні�

стром сільського господарства

паном Айтжановим, міністром

індустрії і торгівлі паном Школь�

ником.

Під час переговорів розгляда�

лись питання щодо розширення

номенклатури та збільшення об�

сягів поставок української сільсь�

когосподарської техніки на ри�

нок Казахстану, створення спіль�

них підприємств з її складання і

сервісного обслуговування. 

Зокрема, було зазначено, що

обсяги експорту української

сільськогосподарської техніки до

Республіки Казахстан протягом

2007 року збільшились на 56%

порівняно з 2006 роком. Зокрема,

ВАТ «Харківський тракторний

завод» поставило 69 тракторів

різної потужності, ВАТ «Борекс»

– 127 екскаваторів, ВАТ «Бер�

дянські жниварки» та ВАТ «КБ

«Бердянськсільмаш» – 247 жни�

варок, ВАТ «Уманьферммаш» –

95 одиниць сільгоспмашин для

обробітку ґрунту, ТОВ «Агро

Союз» – 42 широкозахватні сі�

валки суцільного висіву, ВАТ «Ві�

бросепаратор» – 62 одиниці

обладнання для переробки зерна,

ТОВ «Техна» – 11 комплектів

кліткового обладнання для утри�

мання та вирощування птиці.

За підсумками зустрічі сторо�

ни прийняли низку рішеннь. Так,

запропоновано Міністерству

сільського господарства Респу�

бліки Казахстан спільно з АТ

«КазАгроФінанс» розглянути пи�

тання закупівлі тракторів ВАТ

«Харківський тракторний завод»,

ґрунтообробних машин ВАТ

«Хмільниксільмаш», ВАТ «Ума�

ньферммаш», ВАТ «Красилів�

ський машинобудівний завод»,

розкидачів твердих органічних

добрив, машин для внесення мі�

неральних добрив ВАТ «Ковель�

сільмаш», обладнання для хіміч�

ного захисту рослин ВАТ «Богу�

славська сільгосптехніка», облад�

нання для тваринницьких ком�

плексів і ферм ВАТ «Брацлав»,

машин і обладнання для перероб�

ки зерна ВАТ «Могилів�По�

дільський машинобудівний за�

вод», обладнання для птахівниц�

тва ТОВ «Техна» та ВАТ «Завод

«Ніжинсільмаш», екскаваторів

ВАТ «Борекс», а також іншої

сільськогосподарської техніки.

Сторони домовились сприяти

створенню спільних виробництв

зі складання на території Казах�

стану тракторів ВАТ «Харків�

ський тракторний завод», а також

сільгосптехніки та обладнання

інших українських підприємств

сільськогосподарського машино�

будування.  

Розглядається також можли�

вість співробітництва між ННЦ

«Інститут механізації та електри�

фікації сільського господарства»

і ТОО «НПЦ механізації та елек�

трифікації сільського господар�

ства АТ «КазАгроІнновація»

стосовно спільних розробок но�

вих машин та обладнання для

потреби сільгоспвиробників Ка�

захстану.

З метою координації спіль�

них дій сторони планують здій�

снювати інформаційну та кон�

салтингову допомогу, яка буде

направлена на реалізацію кон�

кретних проектів.

За інформацією Мінпромполітики України
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

«Безповоротна» 
техніка
Уряд України затвердив пере
лік перелік технічних засобів
іноземного походження, у разі
придбання яких новостворе
ним фермерським господар
ствам та фермерським госпо
дарствам з відокремленими
садибами може надаватись
фінансова підтримка на без
поворотній основі. Відповідне
розпорядження КМУ №641р
від 17 квітня 2008 р. підписала
прем'єрміністр України Юлія
Тимошенко. 
У вказаний перелік, зокрема
включено: 
– трактори з двигуном потуж
ністю 200550 к.с.;
– зернозбиральні комбайни з
двигуном потужністю до
200 к.с. та понад 250 к.с.;
– льонозбиральні комбайни;
– хмелезбиральні комбайни;
– картоплезбиральні комбайни;
– овочезбиральні комбайни;
– плодо, ягодозбиральні
комбайни;
– кормозбиральні самохідні
комбайни;
– кормозбиральні причіпні
комбайни, які агрегатуються з
тракторами з двигуном потуж
ністю понад 180 к.с.;
– самохідні бункерні буряко
збиральні комбайни з двигу
ном потужністю 300550 к.с.;
– причіпні бункерні буряко
збиральні комплекси, що аг
регатуються з тракторами з
двигуном потужністю 200
500 к.с.;
– вантажні автомобілі ванта
жопідйомністю до 1,5 тонни,
від 5 до 14 та понад 23 тонни.

Нема аналогів –
купуй дешевше
Кабінет Міністрів України за
твердив перелік сільськогос
подарської техніки і облад
нання іноземного виробниц
тва, які можуть бути придбані
сільгосппідприємствами у
2008 р. через механізм здеше
влення кредитів. Відповідне
розпорядження КМУ №648р
від 17 квітня 2008 р. підписала
прем'єрміністр України Юлія
Тимошенко. 
У зазначений перелік включе
но, зокрема: 
– трактори з двигуном потуж
ністю 200500 к.с.; 
– зернозбиральні роторні
комбайни ряду модифікацій; 
– кормозбиральні і буряко
збиральні комбайни ряду мо
дифікацій; 
– адаптери для збирання куку
рудзи на зерно; 
– ряд позицій обладнання для
виробництва тваринницької
продукції та ін. 
Механізм здешевлення креди
тів розповсюджується виключ
но на техніку і обладнання,
аналоги якої не виробляються
в Україні.

Українська техніка освоює казахські поля

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

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 18 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) 319,66 8,70 �0,27 8,85 �0,26 9,00 �0,25 9,18 �0,20 9,29 �0,22
KCBT Канзас Сіті (пшениця HRW) 345,29 9,40 �0,14 9,33 �0,34 9,45 �0,30 9,61 �0,31 9,69 �0,32
MGE Міннеаполіс (пшениця HRS) 451,94 2,30 �0,62 10,45 �0,42 9,70 �0,40 9,80 �0,35 9,95 �0,23
CBOT Чикаго (Кукурудза) 236,01 6,00 0,15 6,13 0,16 6,21 0,16 6,23 0,19 6,31 0,17

Маркування повертається МВФ виявив ознаки «перегріву»
української економіки Кабмін найближчим часом

ухвалить постанову про

маркування продукції, яка

містить генетично модифі�

ковані організми. Про це

заявив під час брифінгу

перший віце�прем'єр Украї�

ни Олександр Турчинов. 

ВІН ЗАЗНАЧИВ, що за тиж�

день уряд зможе розглянути це

питання, оскільки вже наступ�

ного тижня завершується тер�

мін, який Кабмін дав Міні�

стерству економіки, Держком�

стандарту та іншим міністер�

ствам і відомствам для розроб�

ки цього питання.

В Україні вже затверджені

національні стандарти для

продукції, що містить генетич�

но�модифіковані організми.

Це закріплено відповідним на�

казом Державного комітету з

питань технічного регулюван�

ня і споживчої політики.

Експерти стверджують, що

більше 40% харчових продук�

тів у вітчизняному роздробі мі�

стять генетично�модифіковані

організми, і лише сота частка

виробників надає інформацію

про наявність таких організмів

у складі продукції. 

Нагадаємо, що ще мину�

лого року Кабмін вже прий�

мав подібну постанову. Згідно

з нею, з 1 листопада 2007 року

ввезення і реалізація харчових

продуктів, які містять гене�

тично модифіковані організ�

ми та/ або мікроорганізми в

кількості більше 0,9%, мало

здійснюватися за наявності

відповідного маркування із

зазначенням якісного складу

таких продуктів. 

Проте вже 21 листопада

зазначену постанову було ска�

совано з метою доопрацюван�

ня супроводжуючих докумен�

тів і стандартів.

Шановні читачі!

В зв’язку із тим, що п’ятниці 
2 і 9 травня цього року припа
ли на загальнодержавні свята,
газета «АГРОПРОФІ» в ці дні
друкуватись не буде. Проте ре
дакція не припинятиме роботу
і працюватиме над наступним
випуском газети №17, який
вийде з друку 16 травня.



Євгенія Руженцева

Братство 
двох союзів
А ТИМ часом візит експертів�зе�

мельників до Українського сою�

зу промисловців і підприємців

вже має свій результат. Під час

засідання круглого столу відбу�

лося підписання договору про

співпрацю між Асоціацією «Зе�

мельний союз України»  та

УСПП. Як зазначив під час під�

писання Президент УСПП Ана�

толій Кінах, проблема форму�

вання прозорих земельних від�

носин сьогодні є одним з най�

більш актуальних завдань, що

стоять перед державою та сус�

пільством. Життєво важливе для

України питання охорони зе�

мель, на жаль, відсовується на

задній план кон'юнктурними та

вузькокорпоративними інтереса�

ми. Саме це сприяло прийняттю

рішення про активізацію роботи

з громадськими та професійни�

ми організаціями, кінцевою ме�

тою якої є становлення в Україні

цивілізованого та бережливого

ставлення до землі, пояснив

Президент УСПП. 

Зі слів пана Кінаха, договір

про співпрацю між УСПП та ЗСУ

– це системний документ, який

передбачає низку конкретних за�

ходів, спрямованих на посилення

громадського контролю за вико�

ристанням земель і підготовку

проектів нормативно�правових

актів у сфері земельних відносин.

«Черговий мораторій на землю не

захищає її від корупції та зловжи�

вань, а є лише «дахом» для реалі�

зації злочинних схем, – вважає

Анатолій Кінах. – За даними екс�

пертів, лише 10% землі сьогодні

знаходиться в державній власно�

сті, інша частина перебуває у

сфері невизначених, непрозорих

земельних відносин».

Відсотки від 
рентних платежів
проїдають місцеві
чиновники?
КОНТРОЛЮВАТИ й охороняти

наразі є що. Ступінь деградації

земель сільськогосподарського

призначення рік у рік зростає,

нагадав президент Земельної

спілки Андрій Кошиль. Терито�

рія України площею понад

60 млн. га має величезний еконо�

мічний та інвестиційний потен�

ціал, а от використовується він

сьогодні і неефективно, і нераці�

онально, – зауважив він. У гони�

тві за швидким прибутком орен�

дарі земельних площ не задуму�

ються над збереженням родючо�

сті земель. Не замислюється, схо�

же, і держава, коли виділяє в дер�

жавному бюджеті на ці цілі лише

30 млн. гривень за реальної по�

треби в 600 мільйонів…

Гроші�грішми, а без законо�

давчої бази проблем не зрушити.

Попри те, що землі сільськогоспо�

дарського призначення займають

дві третини від усіх, а землі оборо�

ни – лише кілька відсотків, про

останні наш законодавець подбав,

прийнявши відповідний закон, а

от про сільгоспземлі спеціального

закону досі немає, – порушив

проблему заступник завідувача

відділу аграрного, земельного і

екологічного права Інституту дер�

жави і права Павло Кулініч. Ось

вам і ставлення держави…

Більше того, говорячи про

охорону земель сільськогоспо�

дарського призначення, найча�

стіше мають на увазі лише охоро�

ну території від самозахоплень та

інших зазіхань, а треба подбати і

про охорону від деградації ґрун�

тів, про запобігання зниженню їх

родючості, наголосив П.Кулініч.

Звичайно, ці питання не вирішу�

ються, бо немає органу, який би

взяв такі функції на себе. Водно�

час, вів далі доповідач, повнова�

ження з охорони ґрунтів начебто

розподілені аж між трьома орга�

нами. І Міністерство охорони

навколишнього природного сере�

довища України, і Мінагрополі�

тики, і Державний технологічний

центр охорони родючості ґрунтів.

Але один не має організаційного

забезпечення, державний центр

працює лише як структурний пі�

дрозділ міністерства – одне сло�

во, на ділі жоден не виконує по�

кладених на нього завдань. А

тому треба створити компетент�

ний єдиний орган влади – Дер�

жавну службу з питань охорони

ґрунтів, резюмував пан Кулініч. 

Що ж до фінансування підви�

щення охорони ґрунтів, то таким

джерелом могли стати славно�

звісні 30%, які раніше, згідно з

Законом України «Про плату за

землю», відраховувалися на охо�

рону земель (а отже, і на родю�

чість), вважає директор Держав�

ного технологічного центру охо�

рони родючості ґрунтів МінАПК

Валерій Греков.  А тому він ра�

тує за відновлення статті 22 за�

значеного закону і взагалі за кон�

троль цих питань на державному

рівні.

Завідувач кафедри землевпо�

рядного проектування Націо�

нального аграрного університету

Андрій Мартин виступив з про�

позицією прийняти закон, який

передбачав би створення Держав�

ного фонду охорони земель, в

якому на землеохоронні заходи

акумулювалися б частина земель�

ного податку, кошти від втрат

сільськогосподарського і лісогос�

подарського виробництва та ці�

льових бюджетних програм. Бо

наразі, переконаний промовець,

цільові кошти на охорону земель

органи місцевого самоврядуван�

ня вважають за краще не викори�

стовувати за призначенням, а

тримати у банку на депозиті, за�

бираючи собі відсотки… 

Але найбільшою проблемою

земель сільськогосподарського

призначення пан Мартин вважає

все ж таки наявність мораторію.

Адже основний землекористувач

сьогодні – орендар, який недарма

російською називається «врємєн�

щіком»: йому байдуже до охоро�

ни ґрунтів, йому треба вижати із

земельної ділянки максимальну

користь і отримати прибуток.

Водночас, для появи лише 1 см

родючого ґрунту у природних

умовах необхідно 100 років, а сьо�

годні ми нерідко знищуємо по

1 см верхнього шару за один рік… 

Ще рішучіше налаштований

провідний провідний науковий

співробітник Інституту проблем

національної безпеки при РНБО

Анатолій Юрченко: по�перше,

треба припинити «вакханалію» із

безоплатною приватизацією зе�

мель, по�друге, встановити про�

гресивне оподаткування на зе�

мельні ділянки, що не обробля�

ються. І це – лише дещиця з його

рекомендацій. 

Аби виступи учасників «кру�

глого столу» не стали «голосами

волаючих в пустелі», найближчим

часом сторони підписаної угоди

обіцяють розробити план заходів

з її реалізації на 2008�2009 роки. І

вже в травні ЗСУ, УСПП та «іже з

ними» планують провести виїзні

семінари з питань землевпоряд�

кування в Херсоні та Полтаві, а

також завершити розробку зако�

нопроекту «Про землі сільсько�

господарського призначення». 

Крім того, резолюцією кру�

глого столу передбачено звернен�

ня до Верховної Ради з пропози�

цією щодо необхідності першо�

чергового прийняття законопро�

ектів «Про ринок земель», «Про

державний земельний кадастр», а

також внесення змін до законів

«Про планування і забудову тери�

торій», «Про архітектурну діяль�

ність», «Про основи містобуду�

вання», Земельного кодексу Ук�

раїни та інших нормативно�пра�

вових актів.
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Ми, як їхали до Мама
ївців, дивувалися роз

маху будівництва обабіч до
роги. Нівроку багатоповер
хові вичурні маєтки… Аж
раптом – мозаїка на три по
верхи, у яких і сільрада, і по
шта, і ощадбанк, і офіс ва
шого підприємства. Наче по
дих з минулого…
– Коли будуються, то це добре.

Погано, коли занепадає. 

Треба робити ремонт при�

міщення. До мене багато при�

ходять та кажуть, що треба за�

мінити напис СРСР. Але всі по�

годжуються, що ця мозаїка – то

справжнє мистецтво. Ми роби�

ли її з душею, тому з часом

вона ще більше вартує. Я кажу,

шукайте художника, хай замі�

нить. Та поки що такого немає.

Бо взяти молотка та все побити

– найпростіше. 

Ми завжди намагаємося

вдосконалювати те, що кимсь

зроблено. Колись були одні

людські цінності, тепер – інші.

Тепер все змінилося. Село

Мамаївці, вважайте, – при�

міська зона. В цю сторону пі�

шли магазини «Метро», «Епі�

центр». До них люди з села

йдуть на роботу. Хоч ми й зар�

плату збільшуємо, а працюва�

ти однак ідуть туди, бо там лег�

ше. Тут тепер земля дорога, і

до неї є багато охочих. Я б дав�

но все тут міг розвалити та

продати. Але, розумієте, я не

можу! 

Чому? Хіба немає гар
них пропозицій?

– О, тут багато людей ходить: і

від того, і від того, і самі по

собі. Але треба дивитись далі

свого носа. Не можна розвали�

ти село й сільське господар�

ство. Бо їсти завжди треба, а

хто нас усіх годуватиме? Я ко�

лись казав на високому рівні

нашим реформаторам, що сам

по собі селянин, якому віддати

шматок землі та частку майна,

не прогодує країну. Тоді обра�

жалися. Тепер час довів, що я

мав рацію.

От, ми колись тримали фер�

ми, бо зерно було дешеве – по

30�45 копійок. Його невигідно

було вирощувати, а треба було

пропускати через тваринниц�

тво. Сьогодні така ціна на зер�

нові, що можна продати та з ху�

добою не зв'язуватися. Але тва�

ринництво я люблю. А звідки ж

візьметься те молоко і м’ясо,

якщо його не виробляти?

То звідки ж береться
молоко?

– Коли я з технікуму прийшов

сюди працювати, у нас був

племзавод з ВРХ– перший на

Буковині – української черво�

но�рябої (голштин) породи. Це

була наша гордість! Потім,

коли завідував фермою, змогли

досягти півтора кілограми до�

бового приросту. І до нас із

усього Союзу їздили переймати

Ви все ще не стали на захист землі?
Тоді ми йдемо до вас!
ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ Науковці, аграрії та громадських діячі, котрі ратують за порятунок українських
земель, дісталися вже й промисловців та підприємців. Принаймні, завітали на круглий стіл під назвою
«Подальше реформування земельних відносин та проблеми охорони земель. Чи має Україна шанс стати
житницею Європи?», що відбувся в стінах УСПП. І, судячи з виру пристрастей у їхніх виступах, прихід цієї
жменьки хранителів основного національного багатства України чекає ще не одного чиновника…
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досвід, бо казали, що наша «ско�

тина на трьох ланцюгах тримаєть�

ся». Господарство було сильне,

хоча і за тодішніми, і за теперішні�

ми мірками – невелике.

Хіба успішність господар
ства визначає його розмір?

– Усе визначають люди. Ліпше –

їхнє ставлення до роботи та ін�

ших людей. Успіх – це робота і

робота. Я працюю в господарстві

понад 35 років, і другої роботи не

знаю. Мої мама і батько прац�

ювали в колгоспі й тесть з тещею.

Тепер діти. До речі, моя теща, яка

досі жива, – Півонія Лагоден –

Герой соціалістичної праці. Вона

з чотирнадцяти років працювала

дояркою. За Союзу молокопрово�

дів не було, то вона доїла у мо�

лочні відра по 7�8 тисяч молока.

У «Мамаївському» ми сьогод�

ні маємо продуктивність 4,5 тис.

молока на корову. Колись утри�

мували 700 корів, сьогодні –

лише 450. Загалом – 1700 голів

ВРХ. На відгодівлі маємо 600

бичків. Завдяки технології утри�

мання, яку ми напрацьовували

протягом багатьох  років, маємо

порівняно низьку собівартість

виробництва. Можна говорити

про рентабельність виробництва

тваринницької продукції на рівні

55%. Та якби за нашу продукцію

нам ще й платили... Колись гос�

подарство доїло по 11�12 тонн

молока, тепер – 6 тонн за добу. З

одного боку, в державі дефіцит

якісного молока. З іншого – мо�

локозаводи на 1 квітня нам вже

заборгували майже півмільйона

гривень. 

Ми можемо нарощувати по�

голів'я. Хотіли будувати новий

доїльний зал. Але, але. Кредитів

не беремо, працюємо на власних

обігових коштах. Проте, якщо

колись за одного зданого бичка я

з Чернівців привозив три нові

гноєтранспортери, то сьогодні

треба аж п'ять бичків, щоб його

купити одного, тільки тепер по�

ганенького.

Яка техніка у вас пра
цює?

– З вітчизняної допрацьовують

старі трактори МТЗ. Наша нова,

на жаль, – нікудишня. Геть роз�

сипається. Селянам закидають,

що вони не патріоти, коли купу�

ють іноземну техніку. От, якби ви

купили наш фен. І хоч він сма�

жить волосся та током б'ється, що

життя можна позбавиться, а ви

його не міняєте, бо ви патріот?!

Це абсурд. Жнива – сонце припі�

кає, а ми ремонтуємо комбайна

усі. Поки відремонтували – вже й

дощі пішли. Тому комбайн, трак�

тори і сівалки ми купуємо ім�

портні.

Я не політик, і нікого не бе�

русь повчати. Але так собі думаю.

Якби кожен із наших прем'єр�мі�

ністрів любив щось одне. Напри�

клад, один – автомобілі, та побу�

дував би у нас великий завод

спільно з американцями. Другий

– літаки, і розвинув би літакобу�

дування, щоб увесь світ знав. Тре�

тій – щось інше. Скільки б у нас

за ці роки доброго було. Або ко�

жен із голів колгоспу за свій час

проклав у своєму селі асфальт. То

у нас би уже всі села були за�

асфальтовані та газифіковані. Але

в нас таке не прийнято.

Якими культурами засі
ваєте поля?

– У цьому році вперше за життя

не будемо сіяти цукрових буряків.

Знаєте, в нашому селі 7 Героїв со�

ціалістичної праці. То голова кол�

госпу і ланкова свого часу отри�

мали ці нагороди за цукрові буря�

ки. Але останніми роками у нас

буряківнича галузь занепадає. То�

рік нас Чернівецький цукровий

завод «взув» на 600 тисяч грн.

Тому в цьому році замість буряків

збільшимо посіви ріпаку, сої.

Цукор сьогодні нікому про�

дати. У нас лежить на складі 200

тонн. Селяни скорочують посі�

ви, заводи не переробляють цук�

рові буряки. А звідки з він бе�

реться в такій кількості. А скіль�

ки його в інших господарствах –

хтось знає? Заводи забиті цук�

ром. Уряд каже, якщо підвищу�

ватимуться ціни на цукор, то

дамо добро на ввіз. Хіба це дер�

жавницька позиція?

Який, на ваш погляд, має
бути вихід? Що на дер

жавному рівні треба зробити,
щоб село могло працювати? 
– Треба щоб програми, накресле�

ні Президентом і урядом, обов'яз�

ково виконувалися, а не перетво�

рювалися для селян ходінням по

муках – просити, переказувати,

замовляти за когось слово.

Необхідно сплачувати селя�

нам за їхню продукцію гідну ціну.

Вчасно. Бо в магазині ж не дають

ні молока, ні хліба покупцям в

борг. Чому селяни мусять постій�

но чекати, коли їм борги повер�

нуть? Зростання цін на продо�

вольчі товари повинно бути – на

зерно, на молоко. Але селяни

поки що від цього не виграють.

Якщо комбайн «Дон» три роки

тому коштував 360 тисяч, то сьо�

годні – 820 тисяч. Інфляція. То не

треба втручатися в ринок. Хай

краще працюють програми.

Треба повернути кадри в село.

Сьогодні немає охочих тут пра�

цювати, а ще через певний час

молоді не буде у кого вчитися.

Зарплата в селі має бути від виро�

бітку, треба щоб людина хотіла і

могла заробляти.

І головне – вирішити питан�

ня з землею. Земля повинна бути

товаром, і чим скоріше, тим кра�

ще. Я за ринок землі був і буду.

Всі бояться, що обдурять народ.

А що сьогодні бабця має від зе�

млі? Якби зараз вона могла про�

дати пай та забезпечити собі ста�

рість. А так старі помирають, за�

лишаючи бозна кому свій пай. 

Ви купили б землю, якби
зняли мораторій?

– Так. ПСП купило б землю. За�

раз в обробітку маємо 2300 га зе�

млі: наших 1630 га і у сусідньому

районі взяли в оренду 700 га. Ми

вирощуємо зернові та кормову

групу, яка становить близько 44%.

Ми можемо нарощувати вироб�

ництво. Хотіли збільшувати пого�

лів'я, будувати доїльний зал, а під

це брати кредити. Зараз затор з

землею. До нас приїздили ізраїль�

тяни, пропонували будувати фер�

ми. Але сказали: хочете доїльний

зал – треба вирішити питання з

землею. 

В ідеалі земля має бути в лю�

дей, щоб її можна було продавати

і купувати. Ми ж топчемося на

місці. А земля однак продається…

Що то за історія з паями,
довкола якої зараз так ба

гато уваги? Чи Ви не хочете про
це говорити?
– Чому не хочу. Землю і майно

колишнього господарства ми

розпаювали на 1031 пайщика.

Документально визначили, що в

разі продажу майнової частки

пайщика перший покупець – це

орендар, другий – інший пай�

щик, третій – вже хто забажає.

Життя є життя: один не працює в

господарстві, другий поїхав, тре�

тій отримав цей пай у спадок. Так

потроху люди почали продавати

свої частки майнових паїв, шука�

ти тих, хто дасть більшу ціну.

І тоді ми зрозуміли, що зараз усе

майно розтягнуть по шматках.

А ми ж хотіли зберегти господар�

ство, цей цілісний майновий

комплекс. То почали скуповувати

у людей частки. Офіційно уклада�

ли угоди, власники отримували

гроші. ПСП викупило цього май�

на на 3,6 млн. грн. протягом

2000�2001 років. На 471 тисячу

гривень власники забрали свої

паї в натурі. Я від імені господар�

ства скуповував паї у тих, хто ба�

жав продати, хоча те майно було

нам не потрібне. 

У 2007 році на кошти ПСП

«Мамаївське»  побудовано і зда�

но школу на 820 місць. Коштува�

ло все це разом із розпаюванням

8 мільйонів 275 тисяч гривень.

Нині школу взято на баланс

районного відділу освіти. Проте

гроші підприємству держава досі

не повернула.

Які є нереалізовані пла
ни? Яка ваша мрія? 

– Клуб зробити в селі. Дороги за�

асфальтувати. Для господарства

придбати нову техніку. Побудува�

ти зерносховища. Ми можемо

збільшувати поголів'я. А для цього

треба доїльний зал побудувати і

налагодити переробку, щоб моло�

ко пастеризувати і продавати.

Я вже казав, що я все життя прац�

ював і працюватиму в сільському

господарстві. Тим ким хотів, тим я

став.

Тетяна Шелкопляс
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Ярослав Швед:

Тим, ким хотів, я став

ШВЕД

Ярослав Антонович.

Народився 20 серпня 1949 року на
Тернопільщині. У 1976 році закін
чив Кіцманський сільськогоспо
дарський технікум за фахом вете
ринарного фельдшера; у 1977 році
– Львівський сільськогосподарсь
кий інститут. 
Голова ПСП «Мамаївське» Кіц
манського району Чернівецької
області. 
Заслужений працівник сільського
господарства України. Відзначе
ний державними нагородами –
орденами «За заслуги» ІІІ ступеня,
«Знак пошани». В 2004 р. при
своєно звання Герой України

ОСОБОВА СПРАВА

Хочете дізнатися про можливості агро�

підприємства на Буковині – завітайте

до Шведа. Ярослав Антонович після тех�

нікуму прийшов працювати на перший

в регіоні племзавод понад 35 років

тому, і досі залишається вірним одній�

єдиній справі та одному�єдиному госпо�

дарству в селі Мамаївці Кіцманського

району Чернівецької області. Вважає

себе щасливою людиною, бо, з його

слів, став тим, ким хотів. Через те, що

все життя працював. За це й отримав у

2004 році Зірку Героя України. Від почат�

ку реформування в АПК був проти дріб�

нотоварного виробництва, чим викли�

кав відверте обурення тодішніх чинов�

ників. І дотепер вважає, що Україна має

вливатися в світовий економічний про�

стір. І якнайшвидше в нас має запрац�

ювати ринок землі, поки «тямущі» не

розтягли її по шматках за безцінь.

«В ідеалі земля має бути
в людей, щоб її можна
було продавати
і купувати. Ми ж
топчемося на місці.
А земля однак
продається»

«Якщо колись за одного
зданого бичка я з
Чернівців привозив три
нові гноєтранспортери,
то сьогодні треба аж
п'ять бичків, щоб його
купити одного»



Філія «Хмільник», виробничі

потужності якої розташовані

в с.Широка Гребля Хміль�

ницького району на Вінниччи�

ні, працює вже 8 років. 

ПОРІВНЯННО з новостворени�

ми філіями компанії, вісім років

– поважний вік. Господарство

працює як налагоджений меха�

нізм, в основі якого – копітка

щоденна праця. 

Господарство розпочинало

свою діяльність із 1400 га землі.

Зараз філія господарює на землях

чотирьох сільських рад і має в об�

робітку 3314 га. Землю обробля�

ють за класичною технологією.

Сіють у «Хмільнику» соняш�

ник, кукурудзу, ячмінь і пшеницю.

У 2007 році показники врожайно�

сті були на рівні 44,2 ц/га пшени�

ці, ячмінь – 28,5 ц/га, кукурудза –

85 ц/га, соняшник – 29 ц/га. Ми�

нулої осені посіяли озимий ріпак,

який має високий експортний по�

тенціал.  Одні з не багатьох в ра�

йоні, хто тримає близько 500 га

під чорним паром.

Наразі озима пшениця посія�

на на площі 553 га і перебуває у

доброму стані. Комплекс весня�

но�польових робіт зараз в розпа�

лі. Ярий ячмінь вже посіяли на

427 га, підживили добривами всю

озимину. Загалом планують засія�

ти близько 1 тис. га кукурудзи,

соняшнику – 500 га. Вирощуван�

ня зернових – лише пів справи,

друга половина – зберігання

збіжжя. Від 2006 року на підпри�

ємстві запрацював американсь�

кий зерносушильний комплекс

МС�1195. Залежно від вологості

зерна він здатний доводити до

необхідних кондицій до 50 т/го�

дину. Зерноприймальний пункт

оснащено сучасним лаборатор�

ним обладнанням, включно із

пробовідбірником зерна Rakoraf .

У лютому 2008 року господарство

отримало сертифікат відповідно�

сті послуг зі зберігання зерна та

продуктів його переробки. Тож

від цього року тут надаватимуть

послуги іншим господарствам на

власному зерномодулі об’ємом

10 тис. тонн. У поточному році

планують звести ще один зерно�

модуль на 15 тис. тонн.   

Сільськогосподарська техніка

вітчизняного та іноземного ви�

робництва підтримується в робо�

чому стані досвідченими механі�

ками, і тому нормально працює.

Втім, із цього року у підприємстві

працює два нових трактори

«Кейс», а минулого – філія отри�

мала 2 комбайни тієї ж марки.

Займаються у «Хмільнику» не

лише рослинництвом. У госпо�

дарстві тримають 500 голів сви�

ней, 370 голів ВРХ. Дійне стадо

налічує 113 корів англерської (ні�

мецької) молочної швидкостиглої

породи, яка має високі показники

продуктивності. (До речі, в Украї�

ні є лише два стада цієї породи). 

Проведено реконструкцію тва�

ринницьких приміщень. Техноло�

гічні процеси виробництва в тва�

ринництві механізовані. За раху�

нок потужностей комбікормового

заводу АК «Врадієвській», що та�

кож входить до складу «НІБУЛО�

Ну», комбікормами забезпечують�

ся всі підрозділи компанії, які

утримують ВРХ або свиней. 

Свого часу тваринницьке пого�

лів'я дісталося господарству від по�

передніх власників, з як�то кажуть

«козиними надоями». Тому воно

було повністю замінене, й нині

«Хмільник» має статус племрепро�

дуктора. Середньодобовий надій

становить 14 л якісного молока на

корову, причому жирність сирови�

ни не опускається нижче 4,5%. 

Поголів'я ж свиней у госпо�

дарстві нарощують самі, витри�

муючи повний виробничий цикл

– від народження поросят до зда�

вання на м'ясокомбінат або забою

на власні потреби. 

Дмитро Дмитрук вже 3 роки

працює в «НІБУЛОНі», а дирек�

тором філії «Хмільник» – трохи

більше року. За фахом він інженер

сільськогосподарських машин, за�

кінчив Миколаївський аграрний

університет.

Дмитрук дуже радий, що пра�

цює пліч�о�пліч із директором

«Південного Бугу» Іваном Свін�

цицьким. Філії розташовані зов�

сім поруч і тісно співпрацюють,

навіть техніка у них використову�

ється спільно. А молоді директо�

ри завжди допомагають один од�

ному. Вони майже однолітки. Од�

нак до справи ставляться не по�

юнацьки відповідально: робочий

день кожного у розпал сезону три�

ває до півночі. Такий шалений

темп роботи дає відповідні резуль�

тати та гордість за власну справу. 

Стародавня українська ріка –

Південний Буг – із безліччю

приток єднає п’ять областей і

живить Чорне море. На таке ж

потужне джерело має перетво�

ритися і створена два роки

тому філія у Вінницькій області,

бо саме так вирішили назвати

її у ТОВ СП «НІБУЛОН».

ГОЛОВНИЙ успіх великого під�

приємства  – у створенні команди,

основу якої становить молодь. На

переконання генерального дирек�

тора компанії Олексія Вадатурсь�

кого, помилково вважати, що лише

за радянських часів у нас були мо�

лоді вчені, військові, керівники

господарств. Вони є ї зараз, їх лише

треба віднайти, розпізнати і почи�

нати поступово виховувати, заохо�

чуючи ініціативу і бажання чогось

досягти у цьому житті. 

Укладати договори оренди у

Березнянській сільській раді

Хмільникського району ТОВ СП

«НІБУЛОН» почав наприкінці

2005 року. На той час молоді фахів�

ці Іван Свінцицький і Олек�

сандр Кобченко вже працювали

у миколаївських філіях компанії.

1 березня 2006 року з відкриттям

філії «Південний Буг» їх було приз�

начено директором і головним аг�

рономом філії відповідно. Судячи з

того, що «Південний Буг» є третім

в районі за показниками, працює

тутешня команда непогано. Осо�

бливо, якщо зважити на те, що цим

фахівцям незабаром виповниться

по 25 років!

Філія «Південний Буг» за раху�

нок розширення у цьому році об�

роблятиме близько 2,5 тис. га землі,

а починалося все з 1,7 тисяч. У

найближчих планах – збільшення

землі вобробітку до 5 тис. га. Госпо�

дарство займається вирощуванням

зернових (пшениця, ячмінь ози�

мий і ярий, кукурудза на зерно), а

також технічних культур – соняш�

нику та сої. Ріпак – перспективна

культура, тому у філії не відстають

від світових тенденцій і вже розпо�

чали його вирощування.

Коли молоді керівники отри�

мали у спадок майно тутешнього

господарства, воно було вже на ста�

дії банкрутства, а землі – в занедба�

ному стані. Хоча у перший рік ро�

боти показники були не надто ус�

пішні, втім, вже за рік «Південний

Буг» вийшов на пристойні резуль�

тати: кукурудза 93,2 ц/га зерна,

озима пшениця – 45 ц/га, ярий яч�

мінь  – 32,5 ц/га, соняшник – 35

ц/га. З цими показниками філія

увійшла до трійки кращих госпо�

дарств району. Треба зазначити,

входять до трійки лідерів у всіх

районах України, де вони

представлені.  

Підприємство постійно експе�

риментує і впроваджує нові техно�

логії у виробництво, вирощує різні

сорти. Звичайно ж, не все вдаєть�

ся, буває, що «набивають шишки»,

але це нікого не лякає. Завдяки

добрим стосункам з сусідніми гос�

подарствами району обмінюються

досвідом, запозичують краще, уни�

кають типових помилок. 

Умовою оренди землі при ство�

ренні філії було збереження цілі�

сного майнового комплексу та ро�

бочих місць у тваринництві. Цю

умову «НІБУЛОН» зазвичай успіш�

но виконує. Тепер Іван Свінциць�

кий уже з гордістю розповідає про

тваринницький підрозділ госпо�

дарства. «Південний Буг» має влас�

не поголів'я ВРХ симентальської

породи, а також статус племрепро�

дуктора. Проведена реконструкція

тваринницьких приміщень, а ви�

робничі технологічні процеси ме�

ханізовані. Отримують непогані

надої: в середньому – 4,5�5 тис. л

молока від корови за рік. Свиней

вирощують лише для власних по�

треб, тому поголів'я їх невелике –

близько 250 голів. Частково це ху�

доба, що перейшла їм «у спадок»,

частково була докуплена, а частко�

во вже йде власне відтворення.

Окрім виробничих завдань тварин�

ництво має соціальну спрямова�

ність: збереження робочих місць та

забезпечення всіх філіалів підпри�

ємства  продукцією тваринництва

власного виробництва.

Іван Казимирович, з його слів,

прийшов у «НІБУЛОН» зі студент�

ської лави. Зараз вже як керівник

особисто набирає людей у своє гос�

подарство, при цьому спирається

на активну програму підтримки

молодих спеціалістів компанії. За

цією програмою вони одразу отри�

мують оклад щонайменше 1500

грн., їм також безкоштовно нада�

ється окреме житло. Керівництво

компанії робить також усе можливе

і для своїх теперішніх робітників. У

господарстві залишилися майже всі

працівники, що були тут до прихо�

ду інвестора. «Майже», тому що ле�

дачих тут не люблять, але шанс на�

дають усім. Якщо людина віддана

своїй справі і працює з віддачею, то

у неї є змога отримувати найвищу

платню в районі (середня близько

1150�1200 грн.) і з гордістю працю�

вати у колективі професіоналів. 

Активно переймаються у «Пів�

денному Бузі» соціальними питан�

нями свого села Березна. Виділя�

ють автобус на перевезення учнів,

які живуть далеко від школи, орга�

нізовують дітям подарунки до свят.

До того ж подарували 2 комп'ютери

школі, сільській раді – меблі,

2 комп'ютери й оргтехніку. І взага�

лі, коли люди звертаються по допо�

могу, у «НІБУЛОНі» не відмовля�

ють нікому. Така тут традиція…
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Молоде підприємство – як літня ріка

«Хмільник» з Широкої Греблі

Сторінку підготував Артем Житков

Дмитро ДМИТРУК тепер спирається в роботі на новенькі «Кейси»

Іван СВІНЦИЦЬКИЙ і Олександр КОБЧЕНКО задоволені станом полів



Євгенія Руженцева

ЧИ НЕ НАЙБІЛЬШЕ дискусій

спричинило питання передачі у

власність пайовиків та можливість

їх розпорядження несільськогос�

подарськими угіддями, залишени�

ми після розпаювання КСП. 

Нагадаємо, що внутрігоспо�

дарські шляхи, господарські дво�

ри, полезахисні лісосмуги та інші

захисні насадження, гідротехніч�

ні споруди, водойми тощо можуть

бути відповідно до Земельного

кодексу передані у власність гро�

мадян, сільськогосподарських

підприємств, установ та організа�

цій, що створені колишніми пра�

цівниками державних і комуналь�

них сільськогосподарських під�

приємств, установ та організацій

– про це зазначається у ч.8 ст.25

Земельного кодексу України.

Крім того, ст.30 Кодексу передба�

чає, що при ліквідації сільгосппід�

приємств несільськогосподарські

угіддя, що перебували у їх власно�

сті, розподіляються відповідно до

установчих документів цих під�

приємств або за згодою власників

земельних часток (паїв). Якщо до�

сягнути згоди не вдається – будь

ласка, вирушайте в суд. Земельні

ж ділянки державної і комуналь�

ної власності, які перебували у ко�

ристуванні сільськогосподарських

підприємств, що ліквідуються,

включаються до земель запасу або

передаються у власність чи кори�

стування згідно з Земельним ко�

дексом. 

Збори 
співвласників
майна – це сила?
ОДНАК, як повідомила арбі�

тражний керуючий Галина Сер�

путько, на практиці це питання

вирішити дуже складно навіть у

процедурі банкрутства сіль�

госппідприємств. Особливо коли

йдеться не про землю, а про самі

майнові комплекси: корівники,

телятники, які на сьогодні до�

сить дорого коштують. Районні

суди такі справи приймати пере�

важно відмовляються, оскільки

самі не знають, як визнавати

право власності в таких спорах,

адже майно нерозподілене. Ча�

стина цього майна перейшла лю�

дям за списками, але воно зали�

шилося на балансі правонаступ�

ника, а в деяких випадках взагалі

числиться за КСП.

Сільські ради чи то через нез�

нання, чи з умислу – деяку части�

ну цих будівель та землі під ними

повідводили іншим особам. Люди

звертаються до арбітражного ке�

руючого щодо отримання цього

майна. Але допомогти їм він не

може, бо в сільських радах уже

оформлені документи на інших

осіб, які, у свою чергу, пропону�

ють або скуповувати це майно за

безцінь або погрожують взагалі

його знести. Проте ніхто нічого

не зносить – тваринницькі ком�

плекси «благополучно» здаються

в оренду, даючи величезні при�

бутки, а люди, натомість, нічого

не мають. Захистити інтереси

пайовиків – власників сертифіка�

тів – досить складно. Державного

акта, звісно, вони не мають, адже

це не земля, а розташовані на ній

будівлі та споруди. 

Після тривалих обговорень

учасники семінару дійшли вис�

новку, що таке майно апріорі не�

правомірно передане на баланс

новостворених КСП. І на практи�

ці це дуже швидко доводиться в

суді. А тим часом пайовикам ре�

комендували об'єднуватися, про�

водити збори співвласників май�

на та замовляти експертну оцінку. 

Головний консультант упра�

вління вивчення та узагальнення

судової практики Верховного

Суду к.ю.н. Ольга Бурлай поо�

біцяла розглянути це питання в

порядку роз'яснення у постанові

ВСУ про право власності. 

Розпродаж землі
під спорудами
ЩО Ж стосується будівель та

споруд, то суддя Судової палати

в цивільних справах Верховного

Суду України Василь Гуменюк

зауважив, що визначення понят�

тя «споруди» в законодавстві, у

будівельних нормах і правилах

взагалі важко знайти. Однак це

не заважає нашому мудрому на�

роду продавати земельні ділянки

під будівлями (спорудами), ке�

руючись статтями 377 Цивільно�

го та 120 Земельного кодексів,

зазначив він. Нагадаємо, ст.120

ЗК України передбачає, що до

особи, яка придбала житловий

будинок, будівлю або споруду,

переходить право власності на

земельну ділянку, на якій вони

розміщені, без зміни її цільового

призначення, у розмірах, встано�

влених договором. Якщо догово�

ром про відчуження житлового

будинку, будівлі або споруди роз�

мір земельної ділянки не визна�

чено, до набувача переходить

право власності на ту частину зе�

мельної ділянки, яка зайнята

житловим будинком, будівлею

або спорудою, та на частину зе�

мельної ділянки, яка необхідна

для їх обслуговування.

Більше того, поки пайовики

думають про те, яким чином от�

римати право власності на будів�

лі (споруди), що розташовані на

землях колишніх КСП, голови

правлінь деяких залишкових

сільгосппідприємств додумалися,

як розпродати рештки землі. Ке�

руючись наведеним вище поло�

женням Земельного кодексу,

вони знаходять бізнесменів�по�

купців і записують, що на ділянці

землі  розташований тарний

склад. А це – це чотири палиці

під дахом. Поки продається зе�

мля, тарний склад начебто існує,

а коли купують, то він уже й роз�

валюється… Таким чином під

розміри тарного складу запису�

ють і 0,8, і 0,22 га, розпродуючи

по шматках землю. Як пояснив

пан Гуменюк, на сьогодні вчені

схиляються до такого визначен�

ня споруди – це будівля на фун�

даменті, яка міцно поєднана з

фундаментом, але аж ніяк не

тимчасова архітектурна забудова.

Внесення частки
до фондів: що
можна, а що зась
ЦІКАВИЛО учасників семінару й

поширення мораторію на внесен�

ня права на земельну частку (пай)

до статутних фондів господарсь�

ких товариств (п.14 Перехідних

положень Земельного кодексу Ук�

раїни). На переконання заступни�

ка завідувача відділу аграрного, зе�

мельного та екологічного права

Інституту держави і права НАН

України Павла Кулініча, ця забо�

рона стосується лише господарсь�

ких товариств. А от, скажімо, вно�

сити частку до фондів сільськогос�

подарських виробничих коопера�

тивів ніхто не забороняв… 

Утім, п.15 Перехідних поло�

жень ЗК взагалі забороняє відчу�

ження земельних ділянок та зе�

мельних часток (паїв), передба�

чених підпунктами «а» та «б»

цього ж пункту (для товарного

сільгоспвиробництва, особисто�

го селянського господарства та

ін.). На це науковець має свій ар�

гумент, підкріплений положен�

нями Закону «Про господарські

товариства». Якщо особа вкладає

свою частку до статутного фонду

і забирає її при виході з СВК, то

це не буде відчуженням, а якщо

при виході отримує компенсацію

– то це вже відчуження. 

Звичайно, віддаючи Держав�

ний акт на право власності на зе�

мельну частку (пай) до пайового

фонду сільськогосподарського

виробничого кооперативу, особа

фактично передає і право влас�

ності на нього, пояснює пан Ку�

лініч, але відчуженням такий

правочин не є, оскільки зберіга�

ється можливість повернення

акта при виході з СВК чи в разі

банкрутства кооперативу.

Щоправда, судді Гуменюку

така практика не знайома і впев�

неності науковця щодо порушен�

ня заборони на внесення паю до

статутного фонду він не поділяє.

Утім, як то кажуть, коли зби�

рається двійко юристів, з'явля�

ється три різні думки. 

Про інші актуальні питання,

що обговорювались на семінарі, чи�

тайте, будь ласка, в наступному

числі «АГРОПРОФІ». 
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Що не дозволено товариствам, 
те дозволено кооперативам
Внесення земельних часток до статутних фондів СВК навіть 
вумовах мораторію цілком законне – вважають науковці!земельники

СЕМІНАР Черговий семінар Інформаційного центру «Світогляд», що
працював 18"19 квітня ц.р., знову не оминув аграрних проблем. І не дивно,
адже тема «Земельні правовідносини, самочинне будівництво " особливості
законодавчого регулювання та судова практика» не могла обійти й
висвітлення питань земель сільськогосподарського призначення. Тим більше,
коли доповідають судді, консультанти Верховного Суду та провідні науковці…



«Індичачі 
відсотки»
ЗА РІЗНИМИ оцінками, минуло�

го року виробництво м'яса індич�

ки в Україні становило 12�20 ти�

сяч тонн. Це зовсім мала частка у

виробництві м'яса птиці загалом.

Так, за даними Держкомстату Ук�

раїни, виробництво м'яса та суб�

продуктів свійської птиці у 2007

році становило 517 тисяч тонн.

Тобто м'ясо індички займає у за�

гальному виробництві м'яса птиці

по Україні 2�3 відсотки. Якщо ж

ще додати, що оператори ринку

озвучують показник у 720 тисяч

тонн, то «індиччині відсотки» вза�

галі губляться. І хоча виробництво

індички щорічно стабільно зрос�

тає фактично на 100%, на тлі од�

ночасного зростання виробництва

курятини відсотки залишаються

такими ж низькими.  

На українському ринку наразі

діють шість відносно великих ви�

робників: ТОВ «Українська про�

довольча група», ВАТ «Племпта�

хорадгосп «Броварський» (група

«Рамбурс»),  ПП «Агрофірма «Гре�

льє�Брошукова», ПП «Gander»,

ТОВ «Однова», ДП «Агрофірма

«Шахтар». 

Як бачимо, «розгулятися» є де

– привабливий продукт, малі в

масштабах країни обсяги вироб�

ництва, незайнятий ринок. Проте

натовпу охочих його зайняти поки

що не спостерігається.   

Чому так?
ПОЧНІМО з державної політики.

Так, тільки у 2008 році вперше ди�

ференціювали державну підтрим�

ку виробництва птиці за видами.

Відповідно до Постанови Кабіне�

ту Міністрів України №121 від 27

лютого, дотація на курятину збіль�

шилася на 30% – до 0,65 грн/кг,

дотація на м'ясо качок, гусаків та

індиків зросла на 80% – до 0,9

грн/кг. Згідно із Законом України

«Про державний бюджет на 2007

рік» державна компенсація вироб�

никам м'яса птиці становила 0,5

грн на 1 кг вирощеної продукції.

Власне, про диференціацію ви�

робники просили давно. Справа в

тому, що вирощування індички –

значно складніший процес, ніж

виробництво курятини. 

Строки вирощування індички

до товарного вигляду наближені

до свинини – близько 4 місяців,

що збільшує ризикованість вироб�

ництва. Для порівняння: вирощу�

вання бройлерного курчати зай�

має 40�45 днів.  

Значно більше і ветеринарних

проблем. Так, маючи 140�грамові

добові прирости, індичка більш

уразлива до хвороб кісток і судин,

аніж курка, яка приростає на  40�

45 грамів на добу.

Собівартість вирощування од�

ного кілограма м'яса індички ста�

новить 11�12 грн., а м'яса бройле�

ра – 6�7 грн. Тоді як у роздрібній

торгівлі ціни на індичку в се�

редньому на 30% вищі. 

Слід додати, що виробники,

хоча й вбачають позитив у збіль�

шенні дотацій, не задоволені їх

розміром. Адже такі дотації, на

думку багатьох, дозволять лише

зменшити собівартість виробниц�

тва на 6�7%, проте активно розви�

ватися не дадуть змоги.  На думку

виробників, оптимальною, тобто

такою, що дасть змогу безболісно

розвиватися, була б дотація на рів�

ні 1,3�1�4 гривні за кілограм. Це за

умов уже нинішнього подорож�

чання комбікормів, які становлять

80% у собівартості вирощування.

Надальше прогнозування зале�

жить від світових цін на зерно.  

Менше, але все ж таки суттє�

во, впливає на зацікавленість під�

приємців цим бізнесом і популяр�

ність продукту. Так, відомо, що

попит породжує пропозицію.

Власне, шаленого попиту на ін�

дичку в Україні немає. Це зумо�

влено, по�перше, вищою ціною,

по�друге, нетрадиційністю про�

дукту для українського ринку.

Щодо цін, то, мабуть, інформація,

взята зі звітів різних аналітичних

агенцій, трохи застаріла. Адже,

згідно зі звітами Міністерства еко�

номіки України, рівень доходів

громадян України зростає настіль�

ки нестримно, що стає навіть од�

нією з причин інфляції на ринку.

Про нетрадиційність свідчить та�

кож і те, що за радянських часів

(усе ж таки майже 70 років історії)

індичку вирощували одиничні

господарства у дуже обмежених

обсягах. Зокрема, за даними ін�

формаційної компанії «ПроАгро»,

у 1990 році в промислових мас�

штабах було вироблено близько 10

тисяч тонн м'яса індички 8 птахо�

фабриками. Ці цифри свідчать не

тільки про смакові вподобання

споживачів. Тож переробні під�

приємства пострадянського про�

стору просто не були налаштовані

на роботу з індичкою – а отже, не

було відповідного обладнання. У

Європі, де м'ясо індички розціню�

ється як якісний, дієтичний і де�

шевший замінник яловичини, із

нього виробляють  близько 150

ковбасних продуктів. Тоді як у на�

ших переробників, за словами

учасників ринку, тільки років зо

два як з'явилось устаткування для

роботи з індичкою. 

Наступне питання непопуляр�

ності бізнесу – капіталовкладен�

ня. Очевидне безпосередньо з по�

переднього. Виробництво нового

виду продукції потребує і нових

підходів. Якщо «курятники» по�

первах могли «перебитися» стари�

ми технологіями й обладнанням,

то індиківництво доводилося по�

чинати фактично з нуля. А це оз�

начає кошти на закупівлю облад�

нання, переоснащення пташни�

ків, пошук ринків збуту.     

І, наостанок, ще раз про тра�

диційність і рівень доходів. Ма�

буть, усе ж таки не дуже вигідно

вирощувати індичку в Україні

саме через державну політику. Хоч

би там як пропагувало амери�

канське кіно масове знищення ін�

дичок напередодні Дня Подяки,

найбільше споживання м'яса цієї

птиці зафіксоване в Ізраїлі – 12 кі�

лограмів на душу населення. Самі

США – на другому місці – 10 кі�

лограмів на особу. Проте найбіль�

ше виробництво відзначається

саме у штатах. На частку США

припадає майже половина світо�

вого виробництва м'яса індички:

2,5 з 5,3 мільйонів тонн.

До насичення внутрішнього

ринку ще далеко, проте на май�

бутнє треба поглядати і у бік за�

кордонних. На перешкоді до зов�

нішніх ринків, як і в інших галу�

зях, стає якість продукції. Гуман�

не ставлення до тварин вили�

вається українським підприєм�

ствам у додаткову копієчку. І

якщо український ринок «схаває»

будь�що, але в обмежених кілько�

стях, то омріяні неозорі ринки

світу поки що не для нас. Так, ви�

рощування й утримання, за твер�

дженням операторів ринку, у нас

відповідають усім вимогам ЄС,

США та інших сильних світу цьо�

го. Однак технологія забиття тва�

рин (птиці) європейців (читай:

світ) не влаштовує. Чи�то дійсно

тварині легше від того, як вона

помре, чи ні – запитання складне

і, мабуть, не людського розуму. Як

і те, скільки небезпечних для здо�

ров'я людини речовин виділиться

у м'ясо за того чи іншого різнови�

ду смерті тварини. Утім, зі всту�

пом України до міжнародних ор�

ганізацій, як, приміром, до СОТ

16 травня, мусимо коритися між�

народним правилам. Це зважаю�

чи на те, що самі виробники виз�

нають: в Україні немає жодного

забійного цеху, який відповідав би

цим вимогам. 

Про те, що український ринок

м'яса індички не такий уже страш�

ний, як вище змальовано, свідчать

постійні погляди в його бік іно�

земних компаній. Так, за повідо�

мленнями ЗМІ, на ринок м'яса ін�

дички планували вийти польський

виробник Indykpol S.A. (контро�

лює 25% польського ринку), й із�

раїльська компанія М.А.D.  

Догнати 
й перегнати – 
навряд чи!
СЕРЕД основних чинників по�

дальшого розвитку ринку м'яса ін�

дички експерти називають кілька.

Головною перешкодою вбачається

невміння виробників донести до

широкого загалу переваги свого

продукту. 

Друга – недостатнє бренду�

вання і реклама продукції. Так,

якщо споживача попросять назва�

ти кілька виробників курятини,

він точно назве хоча б двох. А ін�

дички?    

Тож для розвитку індиківниц�

тва необхідні певні кроки. Це, зо�

крема, примусова популяризація

правильного харчування через ре�

кламу і ЗМІ.  

Наступним кроком стає фран�

чайзинг* з поширеною мережею

дрібних торгових точок – прикла�

дом може слугувати «Наша Ряба». 

Украй необхідне і налагоджен�

ня контактів із м'ясопереробника�

ми, адже м'ясо у вигляді «із забій�

ного цеху» потрапляє до спожива�

ча лише на 40%, решта – на м'ясо�

переробні комбінати. Також перс�

пектива вбачається у розвитку вер�

тикально інтегрованих структур.

Державна політика. Мабуть,

треба виносити окремим підпунк�

том, але марно. Доки виробники

індички не будуть представлені

достатніми силами у виконавчій і

законодавчій гілках влади, про це

можна лише мріяти. 

Ну, і наостанок, нарощування

поголів'я. Догнати і перегнати

«курятників» навряд чи вдасться.

Все ж таки індичка і надалі зали�

шиться «інородним тілом» на тлі

масового споживання курятини.

Проте потрібно нарощувати пого�

лів'я, всупереч усьому, поки дозво�

ляє прибутковість бізнесу. Адже до

великих виробників серйозніше

ставлення.  
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Неоднозначний смак індика
Огляд українського ринку м'яса індика

* ФРАНЧАЙЗИНГ – змішана форма великого і дрібного підприємництва, за якої великі
корпорації, «батьківські» компанії (франчайзери) укладають угоду з дрібними фірмами,
«дочірніми» компаніями, бізнесменами (франчайзі) на право, привілеї діяти від імені
франчайзера. При цьому дрібна фірма зобов'язана здійснювати свій бізнес тільки у
формі, вказаною «батьківською» фірмою, протягом певного часу і у визначеному місці.
У свою чергу франчайзер зобов'язується забезпечувати франчайзі товарами, технологі"
єю, забезпечувати усіляке сприяння в бізнесі.

Довідка. Прогноз середніх відпускних цін на м’ясо індички в Росії
з урахуванням зміни співвідношення імпорту й власного виробництва

За курсом НБУ на 22.04.08 1 RUB = 0,2152 грн. За даними ЗАТ «Агріконсалт» (Росія)

Показники
2006 рік 2010 рік

Частка, % Середня 
ціна, RUB Частка, % Середня 

ціна, RUB

Власне виробництво 20 130 75 110
Імпорт 80 90 25 90
Середня ринкова ціна, RUB 98 105

Підготував Павло Мороз



Олена Прокопчук 

ТАК, буковинська компанія ТОВ

«Українська продовольча група»,

господарство якої знаходиться у

селі Мамаївці Кіцманського ра�

йону, попри сумніви скептиків,

здійснила унікальний прорив на

українському ринку, і перша за�

початкувала вирощування цієї

птиці й в Україні. 

Чому унікальний? Бо украї�

нець не звик вживати індичину в

щоденному раціоні.  І більшість

фахівців тваринницької галузі

були впевнені, що ввести на ри�

нок новий продукт буде майже

неможливо. Тим паче, що в Укра�

їні активно розвивається вироб�

ництво курчат�бройлерів, спожи�

вання яких щороку збільшується.

До того ж індиківництво – це ви�

сокотехнологічна галузь, яка по�

требує неабияких знань і досвіду.

Узяти хоч би те, що за застосуван�

ня інтенсивних технологій се�

редньодобовий приріст індика

утричі перевищує приріст курча�

ти�бройлера. А це спричиняє до�

даткові проблеми, що не прита�

манні вже традиційному вирощу�

ванню бройлера. 

Першій посадці добових інди�

чат у 2002 році ТОВ «Українська

продовольча група» передували

два роки кропіткої підготовчої ро�

боти: від економічних обґрунту�

вань і вивчення технологій утри�

мання до можливостей подальшо�

го збуту продукції залежно від мі�

сткості внутрішнього та зовніш�

нього ринків. Керівник підприєм�

ства Володимир Дутчак разом із

командою однодумців на той час

вже мали десятирічний досвід ро�

боти в птахівничій галузі. Проте в

Україні технології промислового

вирощування індика, хоч якось

наближені до світових стандартів,

були взагалі відсутні. Тому напри�

кінці 2001 року фахівці підприєм�

ства на чолі з Володимиром Дут�

чаком вирушили по практичний

досвід  до німецької компанії

«Карцфен». А вже в березні 2003

року з чотирьох сучасних ферм і

30�тисячного поголів'я птиці ком�

панія почала свою безпосередню

діяльність, представивши на ринку

свою продукцію під ТМ «Сяйвір». 

Звісна річ, без труднощів не

обійшлося – перші роки продукт

важко продавався, ринок постій�

но підживлювався контрабан�

дним товаром. Але рік за роком

український споживач почав зви�

кати до присутності м'яса індика

та продукції з нього в магазинах,

культура споживання поступово

почала змінюватись. Наприклад,

якщо на початку діяльності ком�

панія продавала заморожене

м'ясо, то вже сьогодні продукт

потрапляє в магазини на 100%

лише в охолодженому вигляді.

М'ясопереробні підприємства по�

чали дедалі активніше запрова�

джувати виробництво нових ви�

дів ковбасних виробів із викори�

станням м'яса індика.  Як замін�

ник телятини це м'ясо почали

пропонувати й установи гро�

мадського харчування. Ринок за�

морожених напівфабрикатів та�

кож потроху призвичаївся до ви�

пуску продукції з вмістом індичи�

ни. Оптимізму в подальшій попу�

ляризації цього корисного м'яса

виробникам додає той факт, що

пересічний українець почав що�

разу більше уваги приділяти якіс�

ному харчуванню та здоровому

способу життя. 

Успіх не примусив
довго чекати
ЗА СВОЄ понад п'ятирічне існу�

вання сьогодні ТОВ «Українська

продовольча група» перетворила�

ся на одного з лідерів перспек�

тивної молодої галузі індиківниц�

тва. Це потужне й успішне під�

приємство вже добре знають у

всій Європі завдяки партнерсь�

ким стосункам із польськими, ні�

мецькими, голландськими ви�

робниками. 

Нині у складі підприємства 12

пташників на 22 тисячі квадрат�

них метрів виробничої площі.

Крім того, компанія успішно

співпрацює з вісьмома фермер�

ськими птахофабриками. Їм на�

дає добову птицю для вирощу�

вання, протягом усього терміну

утримання здійснює постійний

технологічний і ветеринарно�са�

нітарний супровід і  забирає

птицю необхідної товарної кон�

диції на забій. Скрізь застосову�

ється підлогове утримання, необ�

межене харчування високоякіс�

ними кормами. Повторімося:

процес виробництва тут стовід�

сотково відповідає кращим світо�

вим стандартам.

Найближчим часом компанія

планує реалізувати низку проек�

тів на загальну суму інвестицій 35

мільйонів євро на 40 тисяч ква�

дратних метрів виробничої пло�

щі. Неподалік  Мамаївців розпо�

чато будівництво нової птахофаб�

рики на 38 тисяч квадратних ме�

трів виробничої площі – до сер�

пня цього року заплановано зда�

ти перші 18 000 і 20 000 до кінця

року. Це дасть змогу отримувати

до 10 тисяч тонн м'яса індика. Та�

кож  будується сучасний забійний

комбінат, який повинен відпові�

дати існуючим вимогам ЄС щодо

гуманного забою птиці, річною

потужністю 24 тисячі тонн забою

та виробництва 7 тисяч тонн ков�

басних виробів з суто індичого

м'яса. У березні наступного року

заплановано його запустити в ро�

боту. 

Кадрових проблем компанія

не має. Гідні умови роботи та до�

стойна зарплата дають змогу піді�

брати кваліфікованих фахівців.

Процес виробництва сьогодні по�

кладено на 80 спеціалістів.  Разом

із компанією «Карцфен» постій�

но проводяться семінари з підви�

щення кваліфікації персоналу.

Середній вік працівників – у ме�

жах 20�30 років. На переконання

Володимира Дутчака, краще зао�

хочувати до роботи молодих ам�

бітних людей, адже сільське гос�

подарство потребує розвитку, а

розвиток – саме за молодими.

І краще запрошувати на роботу

студентів, витрачати на них два�

три роки, але виховати власного

перспективного фахівця. 

Є успіхи й у налагодженні

стосунків із державою. Завдячую�

чи підтримці Мінагрополітики,

для галузі індиківництва в поточ�

ному році в держбюджеті закла�

дено 90 коп./кг державних дота�

цій (торік було 50 коп./кг). Це

значний, на думку керівника,

стимул для розвитку індиківниц�

тва. Заручитися довірою влади

було складно, бо наскільки ус�

пішною буде ця справа чиновни�

ки поки що одностайної відповіді

дати не можуть. 

Задля подальшого відстою�

вання своїх інтересів у виробни�

ків галузі виникла ідея створити

асоціацію індиківників. Такі асо�

ціації існують у кожній із країн�

виробників, адже гуртом боро�

тись за розвиток перспективної

справи значно легше. І хоча асо�

ціація тільки в перспективі, охо�

чих до неї вступити вже достат�

ньо. 

Є ще один цікавий аспект –

реальний вступ України до СОТ.

Через невеличкий проміжок часу

через відкриті кордони до нас

надходитиме продукція із 190

країн світу. І нашим виробникам

доведеться з нею конкурувати, а

зробити це буде доволі складно.

Вивозити власну продукцію за

кордон ми не зможемо, адже

поки що жоден із вітчизняних за�

бійних цехів не відповідає євро�

стандартам. Єдиний вихід, на

думку Володимира Дутчака, –

модернізувати загальне вироб�

ництво, нарощувати обсяги та

зменшувати собівартість, але не

за рахунок якості. Знов�таки,

вкладати кошти в переробку. Та�

кож доведеться активізувати ре�

кламно�просвітницьку роботу се�

ред населення щодо високої яко�

сті м'яса індика та привабливості

його споживання. Для реалізації

таких заходів без створення асо�

ціації ніяк не обійтися.
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«Сяйвір» – 
успішний шлях проти течії 
КОМПАНІЇ Кожен підприємець намагається щонайменше вижити на ринку, а щонайбільше – стати
конкурентоспроможним. Але, погодьтесь, не кожен здатний запропонувати інноваційні рішення та
сформувати культуру споживання покупців. Адже відомо, що споживчий кошик наповнений саме тими
продуктами, до яких людина звикла з дитинства.



Спалах класичної
чуми в Словаччині
Відповідно до офіційного повідо
млення Міжнародного епізоо
тичного бюро на території Сло
вацької Республіки зареєстрова
но захворювання свиней класич
ною чумою. Розпорядженням Го
ловного державного інспектора
ветеринарної медицини (15
2/2201) забороняється від 18
квітня 2008 р. ввезення в Україну
з території Словаччини свиней,
сировини та продукції з них. 

Відновлюється 
імпорт птиці з Італії
Відповідно до офіційного пові
домлення Міжнародного епізо
отичного бюро щодо стабіліза
ції ситуації із захворюванням на
високопатогенний грип птиці в
Італійській Республіці, розпоря
дженням Головного державно
го інспектора ветеринарної ме
дицини України (№152/2202)
дозволяється з 18 квітня 2008
року імпорт в Україну з зазначе
них територій птиці, продуктів
та сировини з неї за умови ви
конання ветеринарних вимог
щодо імпорту в Україну об'єктів
державного ветеринарносані
тарного контролю та нагляду.
Україна заборонила імпорт
м'яса птиці з Італії в січні 1998 р. 

* * *
На офіційному інтернетсайті
Державного комітету ветери
нарної медицини України
(www.vet.org.ua) оприлюднено
перелік 13 польських м'ясопере
робних підприємств, яким на
дано дозвіл на експорт своєї
продукції до України з 14 люто
го 2007 року. Інспектування
проводилося українськими фа
хівцями з 21 листопада по 7
грудня 2006 року. 

За матеріалами Держкомветмедицини

ОБОВ'ЯЗОК з перевезення ванта�

жу покладається на одну із сторін

договору залежно від контрактних

умов договору. Базовими умовами

перевезення вантажу морем є тер�

міни CIF (cost, insurance and

freight) і FOB (free on board). В до�

говорі на умовах FOB покупець

зобов'язаний укласти договір пе�

ревезення за власний рахунок.

Обов'язки і витрати за договором

перевезення покладаються на

продавця згідно з умовами CIF.

Перевезення вантажів морсь�

ким транспортом здійснюється на

основі договору морського пере�

везення, який укладається в пись�

мовій формі. В міжнародній тор�

гівлі виділяють декілька видів до�

говорів морського перевезення. 

Коносамент (Bill of Lading)

як форма договору морського пе�

ревезення використовується для

підтвердження навантаження і

перевезення певного вантажу у

визначене місце. З передачею

цього документа переходить пра�

во власності на вантаж. Водночас

це документ, який дає можливість

на звернення до суду у разі по�

шкодження чи втрати вантажу з

вимогою компенсації збитків і

притягнення винного до відпові�

дальності.

Другим основним видом дого�

вору перевезення, у разі довго�

строкових перевезень може бути

договір фрахтування (чартер,

charterparty), який регулює взає�

мовідносини між фрахтівником

(перевізником), та фрахтувальни�

ком (відправником) вантажу,

встановлює межі їх взаємовідно�

син та відповідальності. Його наз�

ва (charterparty) походить від іта�

лійського «carta partita», що озна�

чає «розділена карта» (документ).

Така дивна назва пов'язана з тим,

що чартер розрізався на дві поло�

вини і кожна із сторін (вантажо�

власник і перевізник) отримували

лише по половині документа. В

чартері детально обумовлювались

умови перевезення, права і

обов'язки сторін. З одного боку

чартер відповідав інтересам суд�

новласника, який міг бути впев�

неним в тому, що отримає вина�

городу за перевезення, незалежно

від того, чи зможе відправник

повністю навантажити судно.

З іншого – чартер відповідав ін�

тересам вантажовласників, забез�

печуючи надійне перевезення

вантажу за відсутності стійких

транспортних сполучень.

Порівняно з коносаментом,

чартер є більш детальним доку�

ментом, який регулює права і

обов'язки сторін. При цьому, вар�

то взяти до уваги, що підписання

чартеру не виключає видання ко�

носаменту, в деяких проформах

чартеру прямо передбачено вико�

ристання деяких проформ коно�

саменту, в цьому випадку коноса�

мент слугує підтвердженням про

прийняття вантажу до перевезен�

ня і регулює правовідносини між

перевізником та одержувачем

вантажу.

При укладені договору фрах�

тування судна для забезпечення

однакового розуміння основних

умов договору, дуже часто сторо�

ни використовують стандартні

форми цього договору, наприклад

(GAFTA Charterparty No.1). Але в

процесі переговорів сторони вно�

сять в стандартний текст різнома�

нітні зміни, а також часто пого�

джують спеціальні доповнення до

проформ. Перед початком рейсу

сторони повинні уважно озна�

йомитися з договором, всіма змі�

нами і доповненнями до нього,

визначити на основі цього свої

права та обов'язки (строки подан�

ня судна для навантаження, вимо�

ги щодо підготовки суднових при�

міщень, порядок подання повідо�

млення (нотіса) про готовність,

кількість вантажу, а також вивчити

пункти, які визначають межі їх

відповідальності). Особливо уваж�

но потрібно вивчити чартер, якщо

він укладений на основі так зва�

них приватних проформ. Такі

проформи розробляються велики�

ми відправниками або ж їх органі�

заціями і, як правило, недостатньо

враховують інтереси фрахтуваль�

ника або судновласника.

Виділяють такі основні види

договору морського перевезення:

рейсовий чартер та тайм�чартер.

Рейсовий чартер (voyage

charterparty). Сторонами, які

укладають рейсовий чартер, є

фрахтівник, якому належить пра�

во власності на судно або право

користування і володіння згідно з

договором найму (тайм�чартеру,

бербоут�чартеру), та фрахтуваль�

ник. Фрахтувальник судна може

самостійно виконувати функції

відправника вантажу або найня�

ти для цієї мети експедитора. Ім'я

відправника вказується в коноса�

менті. 

Відповідно до цього виду до�

говору (voyage с/р) судновласник

(фрахтівник) за обумовлену плату

(фрахт) зобов'язаний надати міс�

це на судні, частину судна чи

окремі суднові приміщення, пов�

ністю підготовлені для виконання

майбутнього рейсу. 

Фрахтувальник зобов'язаний

надати погоджену кількість ван�

тажу, забезпечити навантажен�

ня/вивантаження у встановлені

строки (сталійний час) і оплатити

фрахт відповідно до умов догово�

ру. В окремих статтях чартеру де�

тально визначені вид і кількість

вантажу, порти навантаження/ви�

вантаження і порядок їх номіна�

ції, кількість причалів, строки по�

дачі судна під навантаження, по�

рядок розрахунку сталійного часу,

розподіл між фрахтувальником і

перевізником витрат за вантаж�

ними операціям тощо. За кожним

із цих пунктів передбачені права і

обов'язки сторін, у разі будь�яких

можливих відхилень від реальних

умов рейсу, погоджених в чартері

(відсутність необхідної кількості

вантажу, простій в очікуванні

причалу, запізнення судна до по�
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Ірина МОРОЗ, 

юрист, ЮФ «AGA Partners»

«Розділена карта» 
для доставки морем
Особливості укладення договору фрахтування

* Ставки фрахту на Великих Озерах наведені для суден «Lakers» (18 тис.тонн) За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

США. Ставки океанського фрахту на 18 квітня 2008 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
25�30 тис.тонн

«Handymax» 
40�46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканський залив

Мексика (Веракруз) 38 33
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 63
Північ Південної Америки (Колумбія) 40
Схід Південної Америки (Бразилія) 64
Західна Африка (Нігерія) 100
Східне Середземномор'я (Італія) 90
Західне Середземномор'я (Марокко) 83
Ближній Схід (Єгипет) 82
Японія 120 115

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 77
Західна Африка (Нігерія) 97
Ближній Схід (Єгипет) 81

р.Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 83
Європа (Роттердам) 74
Ближній Схід (Єгипет) 87

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 139
Західне Середземномор'я (Іспанія) 119
Європа (Роттердам) 103
Західна Африка(Марокко/Алжир) 117

Північно�Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 85
Ближній Схід (Єгипет) 97
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 107
Південна Азія (Індонезія/Філіппіни) 69 64
Тайвань 84 79
Південна Корея 73 68
Японія 68 63

ПРАВОЧИН З розвитком аграрної сфери в Україні зростає кількість
міжнародних договорів купівлі"продажу, які укладаються суб'єктами
аграрного ринку. Одним із етапів виконання міжнародного договору купівлі"
продажу є перевезення вантажу. Залежно від виду договору,
місцезнаходження сторін, а також його предмету, сторони можуть
здійснювати перевезення вантажу різними видами транспорту. Найбільш
поширеними у сфері міжнародної торгівлі зерновими є морські перевезення.



ООН 
про необхідність
відкритих ринків
«Міжнародні ринки зерна
повинні залишатися від
критими і нормально
функціонувати. Сьогодні
продовольчі війни і прове
дення політики «розорення
сусіда», кінецькінцем, не
допоможуть нікому». Як
повідомляє Центр новин
ООН, про це заявив гене
ральний секретар ООН Пан
Гі Мун в Аккрі (Гана), ви
ступаючи 20 квітня на два
надцятій сесії ЮНКТАД
(конференція ООН з тор
гівлі і розвитку). 
Пан Гі Мун закликав дер
жави не використовувати
продовольчу кризу і еко
номічну нестабільність як
привід для повернення до
протекціонізму. Він підкре
слив, що головне завдання
зараз полягає в тому, щоб
зберегти механізми вільної
торгівлі і глобалізації, які
сприяли загальному еко
номічному процвітанню у
світі за останні два десяти
ліття. 
Генеральний секретар вва
жає, що лише шляхом роз
ширення масштабів торгів
лі можна «вибратися з
ями», в якій людство сьо
годні опинилося. 
Пан Гі Мун підкреслив, що
сьогодні в багатьох части
нах світу спалахнули про
тести і заворушення, ви
кликані різким зростанням
вартості основних продук
тів харчування, таких як
рис, пшениця і кукурудза.
На його думку, причини,
що призвели до кризи,
пов'язані не тільки з роз
ширенням практики вико
ристання сільськогоспо
дарської продукції для ви
робництва біопалива, але і
з підвищенням цін на наф
ту і загальними транспорт
ними витратами, а також зі
зростанням споживання у
країнах, що розвиваються,
в першу чергу, в Азії. 
«Зрозуміло одне: впро
довж останніх 3 років в сві
ті споживається більше
продуктів харчування, чим
їх виробляється. Запаси
зерна знаходяться на най
нижчому рівні за останні
30 років», – заявив гене
ральний секретар.

годженої дати навантаження, різ�

номанітні форс�мажорні обста�

вини).

Одним з найбільш важливих і

спірних питань у цій сфері є го�

товність судна навантажувати/ви�

вантажувати товар, оскільки суд�

новласник завжди прагне до того,

щоб відлік часу для навантажен�

ня судна почався одразу після

його прибуття, а фрахтувальник,

навпаки – щоб відлік часу почав�

ся якомога пізніше.

Тому в сфері міжнародної тор�

гівлі прийнята низка термінів, які

встановлюють вимоги до судна

для визначення його готовності

навантажувати/вивантажувати то�

вар: WIPON, WIBON, WIFPON,

WICCON.

Дуже важливою умовою дого�

вору чартеру є умова визначення

сталійного часу (laytime). В рейсо�

вому чартері сталійний час почи�

нає відраховуватись, коли капітан

корабля подав повідомлення про

готовність судна навантажува�

ти/вивантажувати товар. Цей

пункт договору встановлювати,

коли і як подається нотіс (пові�

домлення) про готовність кораб�

ля і коли починається відлік ста�

лійного часу.

Перед поданням нотісу про

готовність мають бути виконані

три умови:

1. Судно повинно прибути в

порт чи інше обумовлене в дого�

ворі місце для навантаження/ви�

вантаження вантажу.

2. Судно повинно бути гото�

вим до плавання.

3. Судно повинно бути гото�

вим до навантаження.

У контракті сторони можуть

передбачити можливий час по�

дання нотіса, найчастіше це робо�

чий час. Дуже важливим є факт,

що під час подання нотіса судно

повинно бути готовим до наванта�

ження чи вивантаження, інакше

нотіс вважатиметься недійсним.

Перехід ризиків при укла�

денні договору чартеру. Після

навантаження судна відповідаль�

ність за виконання договору

транспортування покладається на

судновласника. Судновласник

несе відповідальність за уком�

плектованість судна, страховку, а

також паливо під час транспорту�

вання вантажу з порту наванта�

ження в порт вивантаження. Суд�

новласник і капітан можуть виби�

рати найбільш прийнятний

маршрут. Сторони можуть вико�

ристовувати гарантію, що судно

дотримуватиметься найбільш

прямого маршруту, в разі відхи�

лення від цієї умови судновлас�

ник повинен нести всі збитки.

Тайм�чартер (time charterpar�

ty) – договір фрахтування судна

на певний час. Основна різниця

між рейсовим чартером та тайм�

чартером полягає в тому, що від�

повідно до останнього, судно�

власник зобов'язаний надати на

певний час в оренду все судно. 

Судновласник може надавати

застраховане судно з провізією і

екіпажем (тайм�чартер) або не

споряджене і не укомплектоване

екіпажем (бербоут�чартер). Ін�

формація про судно, яку надає

судновласник (швидкість, ванта�

жомісткість, вантажопідйомність

тощо) вважається гарантією ха�

рактеристик корабля, і відхилен�

ня від цих даних дає право фрах�

тувальнику на відшкодування

збитків. 

Судновласник в договорі чар�

теру може визначити види ванта�

жу, які можна транспортувати на

його кораблі, а також встановити

торговельні зони, де можна вико�

ристовувати судно. Цей пункт має

принципове значення, оскільки

судно повинно використовувати�

ся в законних рейсах для переве�

зення прийнятних законних ван�

тажів у межах районів вантажопе�

ревезення. 

Звичайно в договір включа�

ють умови його анулювання (can�

cellation). Відповідно до цих умов,

якщо судно не буде здано в тайм�

чартер до вказаної дати, фрахту�

вальник має право анулювати

чартер.

Фрахтувальник в межах здій�

снення комерційної експлуатації

судна має право без згоди судно�

власника укладати з третіми осо�

бами договори перевезення й інші

договори, які не суперечать цілям

фрахтування, а якщо цілі не об�

умовлені – призначенню судна.

Основні обов'язки фрахту�

вальника.

1. Виплатити фрахт на умовах
і в порядку, обумовленому в дого
ворі. Як правило, фрахт встано�

влюється за кожен календарний

місяць. У договорі також має бути

вказано, в якій валюті виплачу�

ється фрахт, і місце платежу. Ва�

жливо підкреслити, що фрахту�

вальник звільняється від виплати

фрахту і витрат на судно за час,

протягом якого судно стає непри�

датним для експлуатації внаслідок

неморехідного стану. Якщо судно

стає непридатним для експлуата�

ції з вини фрахтувальника, судно�

власник має право на фрахт, пе�

редбачений тайм�чартером, не�

залежно від відшкодування фрах�

тувальником завданих судновлас�

нику збитків. У разі невиконання

фрахтувальником обов'язків

орендної плати судновласник

може розірвати договір і вимагати

внесення плати.

2. Оплатити витрати, пов'язані
з комерційною експлуатацією суд
на, в тому числі витрати на оплату

палива, зборів та інших витрат в

процесі експлуатації судна.

Відповідальність сторін.

Судновласник несе відповідаль�

ність не тільки за прострочення в

здаванні судна і за затримки під

час дії чартеру, а також за втрату

чи пошкодження вантажу на бор�

ту судна, якщо такі затримки чи

втрата спричинені відсутністю

дбайливого ставлення з боку суд�

новласника для того, щоб зроби�

ти судно морехідним, підготовле�

ним до майбутнього рейсу. Суд�

новласники не несуть відпові�

дальності у всіх інших випадках ні

за пошкодження, ні за затримки,

незалежно від обставин, які їх

спричинили, навіть якщо такою

причиною була недбалість чи по�

милка з боку службовців. 

Фрахтувальник несе відпові�

дальність за навантаження і виван�

таження судна, а також за шкоду

чи пошкодження, спричинені суд�

ну чи судновласнику тим, що ван�

таж був навантажений з порушен�

ням умов чартеру, або спричинену

неналежним чи необережним бук�

сируванням, несвоєчасним повер�

ненням судна тощо. 

Переваги укладення тайм�

чартеру.

1. Фрахтувальник має повний
контроль над судном. Це велика

перевага, коли вантаж ще не за�

контрактований під час наванта�

ження і фрахтувальник не знає

точного місця призначення судна.

2. Фрахтувальник може опла
чувати найм корабля частинами,

в той час як відповідно до догово�

ру рейсового чартеру фрахтуваль�

ник зобов'язаний виплатити всю

суму фрахту одразу.

3. У зв'язку з ризиками, які

покладаються на фрахтувальника

відповідно до тайм�чартеру, він

може розраховувати на меншу
фрахтову ставку, ніж у договорі

рейсового чартеру.

* * *

ТАКИМ ЧИНОМ, можна зроби�

ти висновок, що договір морсько�

го перевезення є ефективним і на�

дійним способом перевезення

вантажу. Форма укладення цього

виду договору визначається сторо�

нами, виходячи з умов основного

договору купівлі�продажу, пред�

мету договору і торговельних зон.

Сторони повинні погодити,

які проформи їм краще викори�

стовувати, визначити свої права

та обов'язки, межі своєї відпові�

дальності, порядок і форми ви�

плати фрахту, застосовуване пра�

во, а також детально вивчити всі

умови договору для запобігання

виникнення правових спорів і

конфліктів у процесі його вико�

нання.
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У договорі на умовах
FOB покупець укладає
договір перевезення за
власний рахунок. 
Згідно з умовами CIF
обов'язки і витрати за
договором перевезення
покладаються на
продавця.

• Партнер рубрики – ЮФ «AGA Partners» •



У 2002 році ВАТ «Вінницький

міський молочний завод» увійшов

до складу ТзОВ «Торговий дім «За�

хідна молочна група», яка на сьо�

годні є одним з лідерів вітчизняної

молокопереробної галузі.

Підприємство орієнтоване на

переробку натурального молока.

Тому існує пряма залежність між

обсягами переробленого молока та

виробленої продукції. Отже відро�

джувати роботу молокозаводу роз�

почали з відновлення сировинної

бази, яку перехопили виробники

твердих сирів, та переоснащення

підприємства. Чималі кошти було

вкладено в реконструкцію цехів із

виготовлення продукції з незбира�

ного молока, сухих молочних про�

дуктів та кисломолочних сирів. 

Виробничі потужності Він�

ницького заводу сьогодні дозволя�

ють переробляти близько 170 тонн

молока за добу. Серед численного

асортименту споживачам пропо�

нують у різних розфасовках і, від�

повідно, жирності молоко, кефір,

ряжанку, сметану, кисломолочні

сири, йогурти, масло вершкове

(моноліт), сухе цільне та знежире�

не молоко. Постачальниками за�

водської сировини є Вінницька,

Хмельницька та Житомирська

області. Географія реалізації наба�

гато ширша – від  Поділля аж до

Одеси, Херсону, Миколаєва та

Криму.

Вінничани випускають про�

дукцію під торговою маркою «Мо�

лочна родина», тобто продукти для

всієї сім`ї. За медичними нормами

в харчовому раціоні здорової лю�

дини молокопродукти мають ста�

новити не менше 15%. Тому про�

дукція ТМ, яка  виготовляється на

сучасному обладнанні в умовах ви�

сокої гігієни, завжди свіжа, містить

необхідні вітаміни та мінерали. 

Ніхто не заперечує, що най�

більш складним вступ України до

СОТ буде для м'ясної і молочної

галузей. На думку голови правлін�

ня ВАТ «Вінницький міський мо�

лочний завод» Івана Дерменжи,

після вступу до СОТ, ймовірно,

молочна галузь матиме певне ско�

рочення виробництва та реалізації

продукції. В першу чергу через по�

яву іноземних виробників, які мо�

жуть зайняти до 30% нашого рин�

ку сиру. Втім, на вітчизняних за�

водах наголошують, що спад буде

тимчасовим і уже зараз починають

модернізацію підприємств. Так,

завод невдовзі планує розпочати

будівництво нових цехів, які роз�

містяться на території Вінницько�

го індустріального парку. 

Сьогодні переробні підприєм�

ства відчувають надлишок низькоя�

кісного молока від приватників і

гострий дефіцит якісної сировини

від агропідприємств. Поки процес

переробки «приватної» сировини

на сухе молоко триває, але деякі

підприємства почали згортати це

виробництво. Через відсутність по�

питу нею затоварюються склади, і,

на думку експертів, зі вступом Ук�

раїни до СОТ вона взагалі стане не�

конкурентоспроможною. 

Тому «Західна молочна група»

активно заохочує господарства�

виробники молочної сировини

кредитними та інвестиційними

програмами, вкладає чималі кош�

ти в реконструкцію власних ви�

робництв, які б відповідали світо�

вим вимогам.

Артем Житков
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ПЕРЕРОБКА Поділля завжди славилося своїм смачним молоком: і за радянської, і за незалежної
України було лідером за якістю, кількістю та асортиментом готової продукції. Потреби численних
мешканців Вінниччини з середини 1960"х років забезпечував єдиний в місті молочний завод.
Особливим попитом користувалася продукція дитячого харчування, бо виготовлялася з
якнайякіснішого молока на високотехнологічному обладнанні під найсуворішим контролем.
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інформації для фахівців АПК, які приймають рішення: керівників і
менеджерів, власників та інвесторів. Наша інформація стане в нагоді
також студентам вищих аграрних навчальних закладів, науковцям...

Потрібні слова, зрозумілі для профі
Інформаційна політика газети – стисло, оперативно та фахово надавати
читачам:    
— актуальні новини та події в галузі АПК;
— моніторинг державної аграрної політики;
— аналітичні огляди і прогнози аграрних ринків України від провідних

аналітиків і практиків;
— результати біржових торгів в Україні;
— юридичні та бухгалтерські аспекти роботи аграрних підприємств;
— рекомендації щодо безпеки бізнесу;
— рецепти нестандартних бізнесових рішень;
— передовий вітчизняний і світовий досвід;
— думки керівників і поради від компаній2лідерів вітчизняного АПК;
— відповіді на питання соціальної та кадрової політики.

Ми прагнемо стати справжнім помічником у нелегкій аграрній справі.
Пропонуємо місце на сторінках нашої газети для розміщення інформації про
діяльність вашого підприємства, технології, надбання і проблеми ведення
бізнесу. Саме ваша думка та досвід зможуть допомогти нашим читачам.
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Оприлюднено перший прог�

ноз урожаю нинішнього року,

підготовлений ФАО. Експерти

передбачають, що обсяги на�

явного продовольства мо�

жуть дещо зрости, що частко�

во зніме напругу на світових

ринках. Проте все одно ціни

це не зупинить.

Поточний момент. Продовольча

криза спостерігається нині в 37

країнах світу. За імпорт зерна, на�

приклад, країни, що розвивають�

ся, змушені будуть заплатити в

2007/2008 році на 56% більше, ніж

раніше. У попередньому сезоні

2006/2007 року зерно вже подо�

рожчало на 37%. Найбільше світо�

ві ціни зросли за останні 2 місяці.

Головна причина – скорочення

запасів. Ціни на рис зросли голов�

ним чином тому, що експортери

ввели обмеження або заборону на

вивіз. В кінці березня ціни на рис

і пшеницю були майже в 2 рази

вищі, ніж рік тому, а на кукурудзу

– на третину вищі.

У ряді країн, що розвивають�

ся, зазначає ФАО, зросли ціни на

хліб, рис, кукурудзу, молоко,

олію, сою та інші продукти. Все

це відбулося, не зважаючи на

вжиті заходи: обмеження експор�

ту, субсидії, зниження тарифів і

контроль за цінами. Високі ціни

призводять до безпорядків. Про�

довольчі бунти відбулися в Єгип�

ті, Камеруні, Сенегалі, Ефіопії,

Індонезії, на Філіппінах, Гаїті й

т.д. У Пакистані і в Таїланді війсь�

ка запобігали нападам на поля та

продовольчі склади.

Фахівці ФАО зазначають, що

зростання цін в першу чергу б'є

по бідноті, адже у розвинених

країнах на продовольство спожи�

вач витрачає приблизно 10�20%

коштів, а в країнах, що розвива�

ються, – 60�80%.

Прогноз на 2008 рік. Згідно з

початковим прогнозом ФАО, зер�

нових 2008 року буде отримано

рекордну кількість – 2,164 млн.

тонн. Це більше, ніж торішній

урожай на 55,5 млн. тонн або на

2,6%. В основному зростання ва�

лового збору буде досягнуто за ра�

хунок пшениці (на 41 млн. тонн

або на 6,8% більше, ніж у 2007 р.)

за рахунок збільшення посівних

площ цієї культури.

Водночас ФАО попереджає,

що йдеться лише про перший і

обережний прогноз. Багато зал�

ежатиме від погоди. Наприклад,

у 2007 році на цей період прогно�

зи були набагато кращими, ніж

зараз, а підсумки – набагато гір�

шими.

ФАО також вважає, що пере�

хідні запаси зерна впадуть до най�

нижчої позначки за останні 25 ро�

ків. Вони становитимуть 405 млн.

тонн, що на 20,5 млн. тонн або на

4,8% менше порівняно з поперед�

нім роком. Тому будь�які нес�

приятливі погодні умови усклад�

нюватимуть ситуацію на ринку

продовольства.

Міжнародна підтримка. ФАО

почала термінову програму тех�

нічного сприяння селянам і фер�

мерам низки країн Африки. ФАО

закликала країн�донорів збільши�

ти обсяги допомоги. За поперед�

німи оцінками, для фінансування

різних програм, направлених на

поліпшення ситуації з продоволь�

ством, буде потрібно додатково

$1,2�$1,7 млрд.

За матеріалами AgroNews.ru

ЗА СЛОВАМИ міністра сільсько�

го господарства Казахстану

Акилбека Курішбаєва, його міні�

стерство оцінює потенціал ви�

робництва зернових в Казахстані

в найближчій перспективі  в

26 млн. тонн. Він також нагадав,

що главою держави (Президентом

Н.Назарбаєвим – ред.) перед Ка�

захстаном поставлено завдання

увійти до п'ятірки провідних ек�

спортерів пшениці, для чого об�

сяг експорту пшениці повинен

становити не менше 12 млн. тонн

на рік.

Для того, щоб стабільно виро�

бляти таку кількість пшениці на

експорт, Казахстан має резерв:

впровадження нових технологій і

розширення посівних площ. Зав�

дяки цим складовим республіка

може вже в найближчій перспек�

тиві виробляти щорічно в се�

редньому 26 млн. тонн зернових,

з них – 18 млн. пшениці. В та�

кому разі 12 млн. тонн пшениці

Казахстан зможе експортувати,

вважає А.Куришбаев.

Міністр нагадав, що зараз

традиційними шляхами експорту

казахстанського зерна через Ро�

сію і Україну, Узбекистан і Таджи�

кистан вивозиться близько 9�10

млн. зерна на рік. «Щоб розши�

рити експорт, нам потрібно мати

вихід в Каспійське і Чорне море.

Ми будуємо там зернові терміна�

ли, щоб мати найкоротші шляхи

до Європи, Північної Африки,

Азії і арабських країн», – пояснив

глава аграрного відомства.

З іншого боку, є великий по�

тенціал експорту до Китаю, який

зараз імпортує щорічно близько

8 млн. тонн пшениці. Казахстан

розраховує поставляти 1�1,5 млн.

тонн пшениці в рік до Західного

Китаю; заявив А.Куришбаєв.

Прем'єр�міністр РК Карим

Масимов 22 квітня в ході засідан�

ня уряду доручив міністрові сільсь�

кого господарства розглянути мо�

жливість перенаправлення коштів

Фонду стійкого розвитку (ФСР)

«Казина» на заходи щодо збіль�

шення врожайності зернових. Він

пояснив, що керівництву МСГ

необхідно визначити комплекс за�

ходів для збільшення врожайності

зернових: які технології потрібно

застосовувати для цього, що пот�

рібно зробити, з огляду на засто�

сування добрив. Розглянути ком�

плекс таких заходів, визначений

міністерством, планується на спе�

ціальному засіданні уряду. За його

підсумками кошти, які виділяють�

ся на проривні проекти в сільсько�

му господарстві з ФСР, можуть

бути перенаправлені на збільшенні

врожайності, повідомив прем'єр.

За матеріалами ІА «Казахстан Сегодня»
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Ф'ючерсний контракт
Ціни угод, RUB/тонну Ціни котувань,

RUB/тонну Обсяг

відкриття мін. макс. закриття краща
купівля

кращий
продаж

кількість
угод RUB

EXW1) пшениця кл.3 Липень 7200 7200 7210 7210 7200 7210 2 936650
EXW1) пшениця кл.3 Вересень 5900 5900 5910 5910 5900 5910 3 1151280
EXW1) пшениця кл.3 Листопад 6530 6530 6530 6530 6530 6530 1 424450
EXW1) пшениця кл.4 Липень 7100 7095 7100 7095 7095 7100 2 922675
EXW1) пшениця кл.4 Вересень 5750 5750 5770 5770 5750 5770 3 1123200
EXW1) пшениця кл.4 Листопад 6180 6180 6180 6180 6180 6180 1 401700
FOB2) експорт пшениця Липень, $/тонну 347,0 347,0 350,0 350,0 347,0 350,0 2 981515
FOB2) експорт пшениця Вересень, $/тонну 330,0 317,0 330,0 317,0 317,0 330,0 4 1827844
FOB2) експорт пшениця Листопад, $/тонну 331,0 330,0 334,0 334,0 330,0 334,0 4 1870090

1) Поставка з елеватора, Південний ФО РФ За даними AgroNews.ru
2) Порт відвантаження – Новоросійськ Довідково: за курсом НБУ на 22.04.08 1 RUB = 0,2152 грн.

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі 

НА ВИКОНАННЯ постанови

Кабінету Міністрів України від

12.03.2008 р. №189 «Про затвер�

дження обсягів квот на олію со�

няшникову та насіння соняшни�

ку, експорт яких підлягає ліцен�

зуванню до 1 липня 2008 р., та

порядку видачі ліцензій» 16 квіт�

ня 2008 року в Мінекономіки

відбулося засідання комісії з пи�

тань розгляду заявок на видачу

ліцензій на експорт олії соняш�

никової та насіння соняшнику і

розподілу квот.

Комісія прийняла рішення

щодо обсягів квот в межах яких

суб'єкти господарської діяльно�

сті зможуть здійснити експорт

олії соняшникової та насіння со�

няшнику до 1 липня 2008 року.

«Кернел Груп» отримав 30%
експортної квоти на олію

Розподіл квот на експорт олії соняшникової та насіння
соняшнику до 1 липня 2008 року згідно з рішенням Комісії 
з питань розгляду заявок на видачу ліцензій та розподілу
Код УКТ ЗЕД 1512 11 91 00, 1512 19 90 10.
Річна квота – 300 000 тонн.

№ Назва підприємства Розмір квоти
(тонн)

1. ТОВ «Кернел�Трейд» 89585,7
2. ДП з ІІ «Сантрейд» 67533,0
3. ТОВ «Зерноторгівельна компанія» 23971,7
4. ЗАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» 18380,4
5. ЗАТ «Креатив» 16005,7
6. ЗАТ «Пологівський олієекстрактний завод» 11078,5
7. ЗАТ «АТ Каргілл» 9005,3

8. ТОВ «Миронівський завод по виготовленню 
круп і комбікормів» 8460,0

9. ДП з ІІ «Сангрант Плюс» 6695,2
10. ТОВ «Торговий дім Пересічанський ОЕЗ» 4504,0
11. П з ІІ «Сєрна» 4311,5
12. ТОВ «Агрекс» 3779,4
13. ПВП «Квадро» 3547,7
14. ТОВ «АДМ Україна» 3250,1

15. ЗАТ «Міловський завод рафінованої олії 
«Стрілецький степ» 3223,0

16. ТОВ «Компанія Агро�Трейд» 3127,8
17. ЗАТ «Троїцький олійно�пресовий завод» 2552,0
18. ВАТ «Одеський олійно�жировий комбінат» 2443,6
19. ПП «Торговий дім «Майола» 1824,5
20. ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» 1810,4
21. ТОВ «Ді енд Ай Еволюшн» 1798,5
22. ТОВ «Альфред С.Топфер Інтернешенал (Україна)» 1681,5
23. ЗАТ «Донагроімпекс» 1572,8
24. ТОВ «Біол Універсал Україна» 1550,1
25. ТОВ «АГРОІНТЕР» 1406,1
26. ЗАТ «Золота краплина» 1303,2
27. ТОВ «УкрОлія» 1150,2
28. ТОВ «Віойл�Агро» 899,3
29. ТОВ «Підволочиськ Зерно» 771,1
30. ТОВ «Екобіотек�Україна» 608,7
31. ВАТ «Мелітопольський олійноекстракційний завод» 521,3
32. ТОВ «АПК Агроінтер» 427,5
33. ТОВ «Волот» 324,2
34. ДП «Нововолинський олійно�жировий комбінат» 312,8
35. ТОВ Компанія «КАМА» 223,2
36. ТОВ «Радема» 156,4
37. ТОВ «Полі Грейн» 104,6
38. ТОВ «Дружківська харчосмакова фабрика» 88,9
39. ЗАТ «Палма�Україна» 5,2
40. ТОВ «Агросільпром» 4,9

РАЗОМ 300000,0

За даними Мінекономіки України

Сторінку підготував Артем Житков

Зерновий потенціал Казахстану

Перший прогноз ФАО: 
врожай буде більший, запаси стануть менші
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ЗАГАЛЬНЕ виробництво продук�

ції сільського господарства в усіх

категоріях господарств за І квар�

тал ц.р. зросло на 0,2%, у т.ч. у

сільськогосподарських підприєм�

ствах – на 7,0%, а в господарствах

населення – скоротилося на

4,4%.

Зростання обсягу загального

виробництва м'яса відбулося за

рахунок збільшення реалізації ху�

доби та птиці на забій в аграрних

підприємствах (на 15%). У струк�

турі реалізації тварин на забій

сільгосппідприємствами частка

птиці становила 59% (у січні�бе�

резні 2007 р. – 53%), великої ро�

гатої худоби – 18% (25%), свиней

– 23% (22%). 

У сільськогосподарських під�

приємствах загальний обсяг ви�

рощування худоби та птиці пере�

вищив минулорічний рівень на

11,2%, у т.ч. свиней – на 1,7%,

птиці – на 23,5%, а вирощування

великої рогатої худоби зменши�

лося на 11,4%. Проте, продовжує

зберігатися негативна тенденція

перевищення обсягів реалізації

худоби та птиці на забій над об�

сягами вирощування. У І кварта�

лі ц.р. відношення обсягу виро�

щування до реалізації тварин на

забій становило 97,5% (торік –

101,3%).

На початок квітня ц.р. насе�

ленням утримувалось 67% загаль�

ної чисельності великої рогатої

худоби (на 1 квітня 2007 р. –

65%), у т.ч. корів – 78% (77,5%),

свиней – 61% (60%), овець і кіз –

82% (на минулорічному рівні),

птиці – 49% (торік – 52%).

Станом на 1 квітня ц.р. в аг�

рарних підприємствах (крім ма�

лих), що займалися тваринниц�

твом, наявність кормів усіх видів

складала 1,4 млн.тонн к.од., що

на 23% менше, ніж на відповідну

дату 2007 р., у т.ч. концентрова�

них – 0,7 млн. тонн к.од. (на 3%

менше). У розрахунку на одну

умовну голову великої худоби

припадало по 3,7 ц к.од. усіх кор�

мів, у т.ч. концентрованих – по

1,7 ц к.од. (торік – відповідно

4,4 ц та 1,6 ц к.од.). 

Зниження рівня забезпечено�

сті тварин кормами зафіксовано

в сільськогосподарських підпри�

ємствах 17 регіонів.

Реалізація сільськогоспо�

дарської продукції. Загальний

обсяг реалізованої аграрними

підприємствами власно виробле�

ної продукції за І квартал 2008 р.

залишився на рівні аналогічного

періоду 2007 р., у той же час реа�

лізація продукції тваринництва

зросла на 10%, продукції рослин�

ництва – скоротилася на 12%. 

Середні ціни продажу аграр�

ної продукції сільськогосподар�

ськими підприємствами за всіма

напрямами реалізації за І квартал

2008 р. проти відповідного періо�

ду 2007 р. зросли на 63%, у т.ч. на

продукцію рослинництва на 84%,

продукцію тваринництва – на

52%. У березні 2008 р. порівняно

з лютим ц.р. середні ціни реаліза�

ції сільськогосподарської продук�

ції зросли на 10%, у т.ч. продукції

рослинництва – на 8%, тварин�

ництва – на 11%.

Надходження продукції

тваринництва на переробні

підприємства. За січень�бере�

зень 2008 р. переробними підпри�

ємствами закуплено від усіх кате�

горій сільськогосподарських то�

варовиробників 157 тис.тонн жи�

вої ваги худоби та птиці (на 1%

менше, ніж у І кварталі 2007 р.) та

1119 тис.тонн молока та молоч�

них продуктів (на 8% більше).

Крім того, надійшло на перероб�

ку 154 тис.тонн власно вирощеної

худоби та птиці (на 24% більше,

ніж у І кварталі 2007 р.) та 1,7

тис.тонн молока (на 8% менше). 

У I кварталі 2008 р. частка

господарств населення в загаль�

ному обсязі закупівлі переробни�

ми підприємствами худоби та

птиці порівняно з минулорічним

зменшилася з 34,7% до 32,9%,

молока – зросла з  58,3% до

60,5%.

П р о в е д е н н я  в е с н я н о �

польових робіт. На початок

квітня ц.р. сівбу ярих культур

розпочато в усіх регіонах України.

За розрахунками, господарствами

всіх категорій ярі культури (з

урахуванням пересіву по загиблих

озимих та багаторічних травах)

посіяно на площі 2,4 млн.га, що

складає 52,8% від минулорічного

(станом на 2 квітня 2007 р.).

В аграрних підприємствах

(крім малих), із 8,0 млн.га озимих

на зерно і зелений корм, посіяних

восени 2007 р., в зимовий та вес�

няний період, загинуло 72 тис.га

(0,9% до посіяного), у тому числі

32 тис.га озимих на зерно. Весня�

не підживлення озимих культур,

що збереглися, проведено на

площі 4,5 млн.га, або на 57,0%

посівів (на початок квітня 2007 р.

ці показники становили відповід�

но 3,1 млн.га та 49,3%).

(Детальніше про хід сівби ярих

сільгоспкультур в Україні див. в

№15/2008 від 18 квітня 2008 року

на стор.14 – ред.).

Наявність зерна. Станом на

1 квітня 2008 р. в сільськогоспо�

дарських підприємствах (крім ма�

лих) та підприємствах, що здій�

снюють зберігання, переробку

зернових культур, було в наявно�

сті 10,2 млн.тонн зерна (на 30%

більше проти 1 квітня 2007 р.), у

т.ч. 4,9 млн.тонн пшениці (на

23% більше). Безпосередньо в аг�

рарних підприємствах зберігало�

ся 3,5 млн.тонн зерна (на 51%

більше), у т.ч. 1,2 млн.тонн пше�

ниці (на 61% більше). Зернозбе�

рігаючі та зернопереробні під�

приємства мали в наявності

6,7 млн.тонн зерна, у т.ч. зерноз�

берігаючі – 4,6 млн.тонн.

Середня закупівельна ціна

зернових культур, яку пропонува�

ли зберігаючі та переробні під�

приємства, у І кварталі ц.р. ста�

новила 1175 грн. за тонну (у січ�

ні�березні 2007 р. – 696 грн./т), з

них на пшеницю – 1164 (685

грн./т), жито – 1131 грн. за тонну

(780 грн./т), ячмінь – 1377 грн. за

тонну (637 грн./т). У березні ц.р.

ці підприємства купували зернові

культури в середньому по 1218

грн. за тонну, що на 4% більше,

ніж у лютому ц.р., у т.ч. пшеницю

– по 1206 грн. за тонну (+4%),

жито – по 1177 грн. за тонну

(+7%), ячмінь – по 1388 грн. за

тонну (+2%). 

За матеріалами Держкомстату України

Експрес"випуск від 17 квітня 2008 р.

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

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

Таблиця 3. Реалізація основних видів продукції аграрними підприємствами2 у січні"березні 2008 р.

Продукція

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

тис.т
у % 

до січня�березня
2007 р.

грн. за т
(тис.шт.)

у % до січня�
березня  
2007 р.

грн. за т
(тис.шт.)

у % 
до лютого 

2008 р.

Зернові культури 1644,1 108,2 1106,0 163,1 1170,8 106,9
з них пшениця 756,4 124,5 1050,6 164,1 1101,3 105,2
з них жито 15,3 122,7 990,0 148,4 1007,2 100,9
з них ячмінь 177,2 60,0 1269,1 184,6 1330,8 106,8
Насіння соняшнику 202,0 41,4 3551,0 339,4 3918,6 109,9
Худоба та птиця (у живій вазі) 331,6 115,4 8338,4 147,6 9616,0 118,9
в т.ч. велика рогата худоба 63,9 82,8 8537,8 172,3 8903,8 100,7
в т.ч. свині 74,6 122,8 10072,5 157,3 11895,3 124,3
в т.ч. птиця 191,7 129,4 7623,1 133,3 9033,3 124,8
Молоко та молочні продукти 374,9 103,4 2238,1 150,8 2244,8 99,8
Яйця, млн.шт. 1634,4 97,2 390,3 173,4 360,7 91,9

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

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення

на
1 квітня
2008 р.

до 1 квітня 
2007 р.

на
1 квітня
2008 р.

до 1 квітня 
2007 р.

на
1 квітня
2008 р.

до 1 квітня 
2007 р.

+/– у % +/– у % +/– у %
Велика рогата худоба 5955,1 �706,7 89,4 1939,6 �378,1 83,7 4015,5 �328,6 92,4

у т.ч. корови 3090,8 �243,8 92,7 669,6 �81,1 89,2 2421,2 �162,7 93,7
Свині 6720,1 �1534,3 81,4 2655,7 �691,0 79,4 4064,4 �843,3 82,8
Вівці та кози 2006,1 53,7 102,8 367,2 10,1 102,8 1638,9 43,6 102,7
Птиця 157587 2570 101,7 80875 6584 108,9 76712 �4014 95,0

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

М'ясо1, тис.т 696,5 103,3 328,4 115,3 368,1 94,6 52,8 57,7
Молоко, тис.т 2074,5 97,2 448,4 96,8 1626,1 97,3 78,4 78,3
Яйця, млн.шт. 3247,2 100,5 1993,7 100,9 1253,5 100,0 38,6 38,8

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва.

Вінницький комбінат хлібо�

продуктів №2 реорганізується з
відкритого акціонерного това
риства на товариство з обмеже
ною відповідальністю. Про це 17
квітня повідомили на підприєм
стві. Відповідне рішення було
ухвалене на засіданні спосте
режної ради Вінницького комбі
нату хлібопродуктів №2. 
ВАТ «Вінницький комбінат хлі
бопродуктів №2» спеціалізуєть
ся на виробництві борошна
пшеничного, крупи манної,
комбікормів. 
75,23% акцій комбінату володі
ють підприємства, які входять
до складу продовольчої компа
нії «Поділля», 20,71% – компа
нія New Euro Division Limited
(Велика Британія).

***
ЗАТ «Сільськогосподарське

племінне птахівниче підпри�

ємство «Чорнобаївське»

(Херсонська обл.) отримало у
ВАТ «Ощадбанк» кредит на
суму 314 млн. грн. для фінансу
вання будівництва нового пта
хокомплексу. Про це йдеться в
офіційному повідомленні ком
панії. Кредитний договір було
підписано 14 квітня. Відсоткова
ставка – 16% річних. Позика за
лучається на 5 років. 
СППП «Чорнобаївське» до
2010 р. має намір ввести в ек
сплуатацію комбінат в с.Ходне
Білозірського рну Херсонської
обл. місткістю 3 млн. голів
птиці. Вартість проекту оціню
ється в 334 млн. грн. 
ЗАТ «Чорнобаївське» створене
в 1998 р. Поголів'я птахофабри
ки налічує 650 тис. голів. 
СФ компанії становить 89,6 млн.
грн.  93,21% акцій належить ТОВ
«Чорнобаївське» (м.Київ).

***
Компанія «Мідівіал Лімітед»
придбала у компанії Gosport
Commerce Limited (обидві – Ве
ликобританія) 15,63% (871,9
тис. штук) акцій ВАТ «Чернігів�

ська макаронна фабрика». 
Чернігівська макаронна фабри
ка випускає продукцію під ТМ
«Тая» і «Боніта». 
На кінець 2005 р. 24,96% акцій
фабрики належало компанії
Emsworth Enterprises Limited,
15,63% – компанії Gosport
Commerce Limited, 16,08% –
компанії «Говік Ентерпрайзіс Лі
мітед» (всі – Великобританія).

***
Компанія DRGN Limited отри
мала дозвіл Антимонопольного
комітету України на придбання
більше 50% компанії Chumak
Holdings Limited (обидві – Кіпр). 
DRGN Limited здійснює інвести
ційну, фінансову і консультацій
ну діяльність. Chumak Holdings
Limited управляє корпоративни
ми правами компанії «Чумак»
(Херсонська обл.). 
Раніше Dragon Capital і East Ca
pital Bering Ukraine Fund заявля
ли про наміри завершити опе
рацію з купівлі 70% акцій ком
панії «Чумак» до кінця квітня.
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524�2006 2007 FCA 20,00 3131,00 620,00
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524�2006 2007 DDU 19,00 2765,30 547,58
*Борошно житнє ГОСТ 7045�90 2008 DDU 1,00 2164,15 428,54
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 CPT 195,00 2045,25 405,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 80,00 1792,75 355,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 FCA 20,00 2272,50 450,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 CPT 145,00 2182,47 432,17
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 189,00 2188,87 433,44
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2007 DDU 12,70 2777,50 550,00
Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 5000,00 1388,75 275,00
Товарна біржа "Київська агропромислова біржа"
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 CPT 28500,00 1363,50 270,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016�95 2008 FOB 6500,00 909,00 180,00
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2007 FOB 600,00 2676,50 530,00
Українська універсальна біржа "Капітал" (м.Київ)
*Рис 3 клас ГОСТ 6293�90 2007 DAF 67,85 3307,75 655,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 84100,00 1405,20 278,26
*Олія соєва ДСТУ 4534�2006 2008 DAF 710,00 8130,50 1610,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292�93 2007 DAF 317,85 4346,40 860,67
*Кукурудза некласифікована ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 260,00 1464,50 290,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 CPT 3500,00 1363,50 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 52900,00 1462,93 289,69
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 8289,00 1407,76 278,76

Форвард

Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 25.05.2008 DAF 2200,00 1489,75 295,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.05.2008 DAF 3000,00 1363,50 270,00
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 30.06.2008 CPT 235,00 1578,93 312,66
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.06.2008 CPT 5000,00 1262,50 250,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.06.2008 DAF 5000,00 1313,00 260,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 15.06.2008 DAF 3000,00 1414,00 280,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.06.2008 FOB 15000,00 1338,25 265,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 01.07.2008 FOB 2950,00 8332,50 1650,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 31.05.2008 CPT 10000,00 1388,75 275,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 30.06.2008 DAF 3500,00 1439,25 285,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016�95 31.05.2008 DAF 2600,00 858,50 170,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 15.05.2008 CPT 10000,00 1388,75 275,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.06.2008 CPT 27500,00 1439,25 285,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.06.2008 DAF 5000,00 1363,50 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 05.06.2008 DAF 6050,00 1478,73 292,82
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 20.06.2008 DAF 15000,00 1398,80 276,99
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 25.05.2008 DAF 3300,00 1484,70 294,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 05.06.2008 DAF 2530,00 1477,56 292,59
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 28.06.2008 DAF 3000,00 1560,28 308,97
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.06.2008 DAF 5000,00 1363,50 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 25.05.2008 DAF 1100,00 1479,65 293,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.06.2008 DAF 6850,00 1363,50 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 31.05.2008 DAF 10090,00 1464,51 290,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 31.07.2008 FOB 58000,00 1464,50 290,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 25.05.2008 FOB 6000,00 1363,50 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 31.05.2008 FOB 11000,00 1280,86 253,64
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 25.05.2008 FOB 3000,00 1363,50 270,00
*Насіння гороху ГОСТ 2240�93 31.12.2008 DAF 5,00 2272,50 450,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 30.08.2008 DAF 6500,00 1439,25 285,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 14.05.2008 DAF 250,00 1439,25 285,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016�95 15.06.2008 FOB 3000,00 909,00 180,00
*Насіння ячменю ДСТУ 2240�93 31.12.2008 DAF 10,00 3787,50 750,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 30.07.2008 DDU 40,00 7585,85 1502,15

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробJ
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 18 по 24 квітня 2008 року

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

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

Експортнi контракти*: СПОТ
Гречка 3 клас ДСТУ 4524�2006 2007 FCA 20,00 3131,00 3131,00 3131,00 620,00
Гречка 3 клас ДСТУ 4524�2006 2007 DDU 19,00 2765,30 2765,30 2765,30 547,58
Рис 3 клас ГОСТ 6293�90 2007 DAF 67,85 3307,75 3307,75 3307,75 655,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 CPT 32000,00 1363,50 1363,50 1363,50 270,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 150289,00 1348,35 1425,11 1557,27 282,20
Кукурудза некласифікована ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 260,00 1464,50 1464,50 1464,50 290,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2007 FOB 600,00 2676,50 2676,50 2676,50 530,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016�95 2008 FOB 6500,00 909,00 909,00 909,00 180,00
Борошно житнє ГОСТ 7045�90 2008 DDU 1,00 2164,15 2164,15 2164,15 428,54
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 CPT 195,00 2045,25 2045,25 2045,25 405,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 80,00 1792,75 1792,75 1792,75 355,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 FCA 20,00 2272,50 2272,50 2272,50 450,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 CPT 145,00 2171,50 2182,47 2348,25 432,17
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 189,00 2121,00 2188,87 2323,00 433,44
Крупа рисова ГОСТ 6292�93 2007 DAF 317,85 4292,50 4346,40 4545,00 860,67
Олія соєва ДСТУ 4534�2006 2008 DAF 710,00 8130,50 8130,50 8130,50 1610,00

Експортнi контракти*: Форвард
Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 30.06.2008 CPT 235,00 1540,25 1578,93 1767,50 312,66
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 15.05.2008 CPT 10000,00 1388,75 1388,75 1388,75 275,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 25.05.2008 DAF 6600,00 1479,65 1485,54 1489,75 294,17
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 25.05.2008 FOB 9000,00 1363,50 1363,50 1363,50 270,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.05.2008 DAF 3000,00 1363,50 1363,50 1363,50 270,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 31.05.2008 CPT 10000,00 1388,75 1388,75 1388,75 275,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 31.05.2008 DAF 10090,00 1454,40 1464,51 1479,65 290,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 31.05.2008 FOB 11000,00 1212,00 1280,86 1363,50 253,64
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 05.06.2008 DAF 8580,00 1446,83 1478,39 1535,20 292,75
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 20.06.2008 DAF 15000,00 1398,80 1398,80 1398,80 276,99
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.06.2008 CPT 32500,00 1262,50 1412,06 1439,25 279,62
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.06.2008 DAF 21850,00 1313,00 1351,94 1363,50 267,71
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.06.2008 FOB 15000,00 1338,25 1338,25 1338,25 265,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 31.07.2008 FOB 58000,00 1464,50 1464,50 1464,50 290,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 30.07.2008 DDU 40,00 7585,85 7585,85 7585,85 1502,15
Насіння гороху ГОСТ 2240�93 31.12.2008 DAF 5,00 2272,50 2272,50 2272,50 450,00
Насіння ячменю ДСТУ 2240�93 31.12.2008 DAF 10,00 3787,50 3787,50 3787,50 750,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 30.06.2008 DAF 3500,00 1439,25 1439,25 1439,25 285,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 30.08.2008 DAF 6500,00 1439,25 1439,25 1439,25 285,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016�95 31.05.2008 DAF 2600,00 858,50 858,50 858,50 170,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016�95 15.06.2008 FOB 3000,00 909,00 909,00 909,00 180,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492�2005 01.07.2008 FOB 2950,00 8332,50 8332,50 8332,50 1650,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробJ
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD
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14�16 травня 2008 року в Шанхаї
(Китай) пройде Міжнародна виставка
продуктів харчування, напоїв і вина SIAL
China 2008.
Виставка SIAL надає міжнародному вироб
никові можливість вийти на китайський
ринок, який відчуває величезну потребу в
якісних продуктах харчування і напоях. На
виставці SIAL представлені всі найбільші
національні розповсюджувачі продуктів
харчування і напоїв в Китаї. Тут предста
влена найрізноманітніша продукція 500
виробників зі всього світу – від молочних
продуктів до дарів морів і від ковбасних до
кондитерських виробів. Також предста
влені дієтичні продукти і спеціальне дитяче
харчування. Особливий розділ виставки
складає алкогольна продукція.
Виставка SIAL проходить паралельно з
виставкою «Packtech And Foodtech», на
якій представлена пакувальна продукція і
технології виробництва в харчовій про
мисловості. Це дозволяє відвідувачам
одночасно побувати на двох виставках і
побачити як технологічні процеси вироб
ництва продуктів харчування, так і саму
вироблену продукцію.

* * *
26�27 травня 2008 року в м.Ялта від
будеться Сьома міжнародна конференція
«Зерновий форум2008», яку проводить
ІА «АПКІнформ». Конференція стала
щорічним місцем зустрічі професіоналів
зернового ринку: сільгоспвиробників і
трейдерів, аналітиків і юристів, експертів
з логістики і управління фінансами. 
У «Зерновому форумі2007», який від
бувся в Одесі, взяли участь представники

більше 200 компаній з 25 країн світу.
Цього року очікується близько 250 уча
сників із 25 країн світу.
На форумі будуть представлені такі тема
тичні розділи: 
• стан і розвиток світового зернового
ринку; 
• середньостроковий розвиток АПК Ук
раїни, перспективи і напрямки держав
ної підтримки зернової галузі; 
• зміна клімату на планеті – позитивні і не
гативні наслідки для зернового ринку; 
• проблеми якості рослинницької про
дукції; кадрова проблема АПК і зерново
го ринку та інші.

* * *
27�29 травня 2008 року в Москві (Ро
сія) відбудеться V Міжнародний Форум
М'ясна Промисловість. На виставці
«М'ясна промисловість: переробка, упа
ковка 2008» буде представлена така те
матика: нові тенденції в галузі харчуван
ня, переробки, упаковки, продажу м'яса
птиці і птицепродуктів; розвиток харчових
підприємств в сучасних умовах, якість і
конкурентоспроможність російської хар
чової продукції; вступ до СОТ і готовності
російського АПК до можливих змін в ін
фраструктурі ринку; проблеми реформу
вання системи стандартизації і сертифіка
ції в РФ і законодавчої бази для АПК, а
також залучення інвестицій для модерні
зації підприємств харчової галузі
В рамках форуму відбудеться також ви
ставка «Курячий Король 2008» – один з
головних заходів м'ясної та птахопереро
бної промисловості. На виставці будуть
представлені: готова продукція; устатку
вання і сировина; тара і упаковка; харчо
ві домішки; екологія виробництва – мит
тя і дезинфекція устаткування приміщень
і транспорту.

* * *
3�6 червня 2008 року в Києві на тери
торії Міжнародного виставкового центру
пройдуть дві виставки, організатором
яких є виставкова фірма «Троян»: Спеціа
лізована виставка «Кондитерекспо2008»
і XIII Міжнародна спеціалізована вистав
ка «Хліб2008».
Спеціалізована виставка «Кондитерек
спо2008» пройде за підтримки: Об'єд
нання підприємств хлібопекарської про
мисловості «Укрхлібпром», Українського
союзу промисловців і підприємців, На
ціонального університету харчових тех
нологій. Основна мета виставки –
сприяння виробництву і просуванню на
вітчизняному споживчому ринку висо
коякісних кондитерських виробів, суча
сних технологій для їх виробництва, роз
ширення ділових контактів і підвищення
рейтингу кондитерської галузі України.
До програми виставки увійдуть дегуста
ційний конкурс, тематичні семінари, пре
зентація нових видів продукції, а також
салон «Кафекондитерська».
XIII Міжнародна спеціалізована виставка
«Хліб2008» пройде за підтримки: Міні
стерства аграрної політики, Об'єднання
підприємств хлібопекарської промисло
вості «Укрхлібпром», Українського союзу
промисловців і підприємців, Національ
ного університету харчових технологій.
Мета виставки – розвиток вітчизняного
хлібопекарського і кондитерського бізне
су; представлення повної об'єктивної
картини вітчизняного хлібнокондитерсь
кого ринку, нових тенденцій і технологій
в галузі виробництва і продажу хлібних і
кондитерських виробів, обмін інформа
цією і укладання контрактів.
В рамках виставки відбудуться професій
ний дегустаційний конкурс хлібобулоч

них і борошняних кондитерських виро
бів, тематичні семінари та презентація
нових видів продукції.

* * *
16�17 червня 2008 року в Києві від
будеться Конференції «Харчова проми
словість України і СОТ: стратегія і такти
ка». Організатор форуму – Агентство
промислових новин. 
Конференція розрахована на фахівців –
технологів, менеджерів з управління які
стю, фінансистів, які прагнуть бути в кур
сі нових умов роботи в рамках СОТ. Та
кож це інвестори, керівники великих фі
нансових і інвестиційних компаній, про
відні менеджери і власники власного
бізнесу.
Попередня програма конференції вклю
чає обговорення таких тем:
• наслідки вступу до СОТ для харчової
промисловості України;
• механізми забезпечення конкурентос
проможності роботи підприємств харчо
вої промисловості в перехідній період;
• законодавство України: відповідність
новим умовам;
• гармонізація вітчизняних стандартів і
технічних регламентів з директивами СОТ;
• впровадження систем менеджменту
якості ISO 9001;
• проблеми якості і безпеки сільгосппро
дукції в умовах формування цивілізова
ного продовольчого ринку;
• сертифікація продукції харчової проми
словості України;
• принципи ветеринарного контролю у
виробництві харчової продукції згідно з
директивами СОТ;
• прогнози і перспективи розвитку сиро
винних ринків.
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