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АГРОПОЛІТИКА
КОГО ВРЯТУЮТЬ 15%?

Введення граничної 15�відсоткової роздрібної
надбавки на реалізацію соціально значимих
продуктів харчування – це добрий намір.
Основне питання: чи буде комусь легше від
такого обмеження?

БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
ВІРТУАЛЬНІ ТОРГИ ЗА ЗЕМЛЮ

Земельна спілка України (ЗСУ) спільно з
Національною мережею аукціонних центрів
провела презентаційний «віртуальний» аукціон,
щоб продемонструвати механізми та технічні
нюанси продажу земельних ділянок.

Україна збільшує
мито на селітру. 
Не для всіх
Україна строком на п'ять років
вводить остаточне антидем�
пінгове мито на імпорт нітрату
амонія (аміачна селітра) з Ро�
сійської Федерації. Про це
йдеться в повідомленні Міжві�
домчої комісії з міжнародної
торгівлі, опублікованому
29 травня в газеті «Урядовий
кур'єр». 
Згідно з повідомленням, роз�
мір зазначеного мита станови�
тиме 11,91%. 
Разом з тим, для продукції
двох російських компаній –
ВАТ «Дорогобуж» і ВАТ «Міне�
рально�хімічна компанія
«Єврохім» – вказане мито буде
встановлено на дещо нижчому
рівні – 9,76% і 10,78% відпо�
відно. Таке рішення міжвідом�
ча комісія мотивувала тим, що
зазначені компанії «співпра�
цювали з Міністерством еконо�
міки України». 
У результаті проведеного ко�
місією розслідування було
встановлено, що в 2006 році
імпорт до України російської
аміачної селітри здійснювався
з демпінговою маржою 11,91%.
У результаті при зростанні об�
сягів споживання аміачної се�
літри в Україні в 2006 році на
12,8% обсяг імпорту вказаної
продукції з Російської Феде�
рації збільшився в 3,5 рази. 
Це, у свою чергу, привело до
збільшення частки російської
аміачної селітри на українсь�
кому ринку більш ніж в 3 рази,
тоді як частка вітчизняної про�
дукції знизилася в 1,3 рази,
йдеться в повідомленні комісії. 
Рішення Міжвідомчої комісії
про встановлення імпортного
мита набуває чинності через 30
днів з моменту його опубліку�
вання. За звітом Мінпромполі�
тики України, на 20 березня
сільгоспвиробникам було від�
вантажено 457 тисяч тонн амі�
ачної селітри, що становило
100% від потреби.

Без держави – ніяк
СІЛЬСЬКЕ господарство в усьому

світі є стратегічною галуззю еко�

номіки, яка значною мірою забез�

печує продовольчу безпеку краї�

ни, зокрема, і є складовою націо�

нальної безпеки і розвитку. Вод�

ночас кількість та якість первин�

ної продукції сільського господар�

ства дуже вразливі до погодних та

інших природних ризиків. Таке

поєднання важливості галузі та

нестійкості агровиробництва до

зовнішніх чинників і є підґрунтям

розвитку агрострахування із ак�

тивним залученням держави до

цього процесу. 

Агрострахування розвивалося

в усьому світі як головний інстру�

мент управління ризиками з ме�

тою зменшення негативного

впливу погоди та природних ризи�

ків. Перевагами агрострахування є

те, що воно: 

– спрямовує допомогу до сіль�

госптоваровиробників ефектив�

ніше, ніж альтернативні види

державної підтримки на кшталт

прямих виплат при настанні ка�

тастрофічних подій;

– при належному оформленні до�

говірної бази не суперечить кри�

теріям міжнародних торгових угод

у частині державної підтримки; 

– сприяє довірі кредитодавців, що

дає змогу господарствам залучати

більші кредитні ресурси та на ви�

гідніших умовах.

Продовження на стор.8

Агрострахування: українські перспективи

Світовий баланс виробництва 
та споживання пшениці, млн.тонн

Температура ринку
ЕКОНОМІКА

ІДЕАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО.
ФІЛОСОФСЬКИЙ ПІДХІД

Чи існує ідеальне підприємство?
На це питання шукають відповіді
науковці, бізнесмени, фахівці�
практики всього світу. В корпорації
«Агро�Союз» мають свою версію.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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РЕГІОНИ
УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ
ТА ЕКЗОТИКА ПІВДЕННОЇ АФРИКИ

Сергій Омельяненко, директор ФГ,
що в селі Іванівка під Кіровоградом,
з гордістю показував нам своє
господарство. Керівникові й справді
є чим пишатися.
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АГРОПОЛІТИКА Експерти Міжнародної фінансової корпорації (IFC) підготували проект розвитку
агрострахування в Україні – так звану Білу книгу «Концептуальні засади розвитку агрострахування
в Україні». Цей документ, на думку фахівців IFC, може стати основою для проведення консультацій усіх
зацікавлених сторін з метою створення стратегії розвитку агрострахування в Україні, яка повинна
відображати пріоритети державної політики у сфері агрострахування та інтереси учасників ринку.
Дослідження експертів IFC має за мету висвітлити концептуальні вимоги до створення та розвитку
повноцінної системи страхування сільськогосподарських ризиків в Україні у довгостроковій перспективі.
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Питанням оптимізації управ�

ління в АПК, інвестицій та

фондового ринку було при�

свячено міжнародний бізнес�

форум «Аграрна індустрія».

Задля цього понад півсотні

керівників і власників потуж�

них агропідприємств України,

політиків і  бізнесменів з

Європи та Америки 27 травня

зібралися у готелі «Хаятт Рі�

дженсі Київ».

УЧАСНИКИ проаналізували

проблеми і перспективи розвитку

аграрного сектору України. Зо�

крема, заступник міністра сільсь�

кого господарства Литви говорив

про поліпшення справ у аграрно�

му секторі своєї країни після

вступу до Євросоюзу. Він резюму�

вав,  що сьогодні  українське

сільське господарство перестає

бути відсталою галуззю, воно пе�

ретворюється на індустрію. Тому,

на його думку, наші країни і в по�

дальшому мають більш активно

обмінюватися досвідом, концен�

тровано переймати усе передове.

Про досвід роботи і особливо�

сті управління компаніями розпо�

віли директор агропромислового

комплексу ММК ім.Ілліча Мико�

ла Каїра, голова спостережної

ради ТОВ «Панда» Генадій Бобов.

Також на бізнес�форумі виступи�

ли Олександр Мугеля (Банк

«ING», Лондон), Максим Мель�

ничук (НАУ), Костянтин Невя�

домський («Ернст енд Янг»), Сер�

гій Тихонов («Квазар�Мікро»).

Дискусії точилися довкола ви�

ходу українських компаній на

IPO, інвестування коштів в аг�

рарний бізнес України, техноло�

гій управління господарством

тощо.  Головною темою форуму

стала презентація нового продук�

ту Інституту сучасних аграрних

технологій (ІСАТ) і компанії

«Квазар�Мікро» – системи

управління агропідприємством

«АгроКлевер®», який і виступив

організатором цього форуму.

«АгроКлевер®» – це комплексна

комп'ютерна програма, яка поєд�

нала у собі сучасні інформаційні

технології і практичний досвід

спеціалістів АПК. Вона направ�

лена на ліквідацію низки харак�

терних проблем обліку і управ�

ління компаній АПК. 

Ця система вже віднайшла

своїх прихильників у Росії. Віт�

чизняним же галузевим партне�

ром з впровадження системи

управління агропідприємством є

ТОВ «Агротехнолоджі».
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Ще один 
мораторій: 
цього разу 
на рекреаційні землі
Комітет з питань екологіч�
ної політики, природоко�
ристування та ліквідації
наслідків Чорнобильської
катастрофи підтримує за�
конопроект «Про морато�
рій на зміну цільового
призначення земельних ді�
лянок рекреаційного при�
значення в містах та інших
населених пунктах».
Законопроектом (№2443)
пропонується ввести мора�
торій строком на 5 років на
зміну цільового призначен�
ня земельних ділянок
об'єктів благоустрою усіх
форм власності, що мають
рекреаційне призначення і
розташовані в містах та ін�
ших населених пунктах, та�
ких як зелені зони та
об'єкти фізичної культури і
спорту, в тому числі стадіо�
ни, спортивні та дитячі
майданчики.
Також передбачається роз�
ширити площу земель ре�
креаційного призначення в
містах та інших населених
пунктах із забезпеченням
до 2012 року їхнього зро�
стання на 5�10%.
На засіданні Комітету автор
– народний депутат Іван
Заєць зазначив, що прий�
няття проекту закону «зу�
пинить процес подальшої
забудови зелених зон та
руйнування об'єктів спор�
тивної і дитячої інфра�
структури в містах та інших
населених пунктах, сприя�
тиме розширенню земель
рекреаційного призначен�
ня та зобов'яже органи міс�
цевого самоврядування
здійснити низку конкрет�
них заходів щодо обліку та
збереження зазначених зе�
мель та об'єктів благоус�
трою».
Крім того, для забезпечен�
ня права громадян на
сприятливі умови відпо�
чинку, оздоровлення та за�
нять фізкультурою і спор�
том Кабінету Міністрів Ук�
раїни доручається підготу�
вати проект закону, що
визначить правові основи
охорони і використання зе�
мель рекреаційного при�
значення в країні.

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ

Відразу декілька експертів

різних відомств підтримали

ідею введення в Україні міні�

мальних роздрібних цін на ал�

коголь, подібно до тих, які ді�

ють зараз на сигарети. 

ОСКІЛЬКИ виробництво фаль�

сифікованої горілки, неврахова�

ного спирту, а також вина з не�

сертифікованого виноматеріалу

процвітає на ринку, необхідно

впровадити механізм із боротьби

з фальсифікатом. 

У своєму виступі на конферен�

ції щодо акцизів, ініційованій Ко�

мітетом Верховної Ради України з

питань податкової і митної полі�

тики, директор асоціації виробни�

ків алкоголю і тютюну СОВАТ

Володимир Демчак заявив, що на

ринку є багато горілки, вартість

якої нижча мінімальної. Це вказує

на те, що з цього продукту не

сплачено податок. Учасники кон�

ференції погодилися з експертом.

Зокрема, заступник голови ДПАУ

Василь Регурецький зазначив, що

введення мінімальних роздрібних

цін на алкоголь – дієвий інстру�

мент контролю за тіньовим обігом

алкоголю. 

Також Володимир Демчак зая�

вив, що  алкогольна галузь висту�

пає проти підвищення вартості

акцизної марки, що може призве�

сти до подорожчання кінцевої

продукції. Коментуючи постано�

ву* про введення нової акцизної

марки, а також збільшення її вар�

тості для алкогольної продукції,

він підкреслив, що в цій постано�

ві галузь не влаштовують два

пункти. Так, галузь виступає про�

ти передачі повноважень Міні�

стерству фінансів визначати ціну

марки, до того ж їх не влаштовує

сама вартість цієї марки. 

Як наголошувалося на конфе�

ренції, підвищення вартості мар�

ки, безперечно, позначиться на

ціні продукції. 

Володимир Демчак підкрес�

лив, що галузь виступить із «про�

тестними діями» стосовно цієї

постанови. 

Алкоголь по�мінімуму 

* Постановою №486 від 21 травня 2008 року підвищується розмір плати

за марки акцизного збору: для алкогольних напоїв – в 2,8 разу до 0,103

грн./шт., а на тютюнові вироби – в 2 рази, до 0,055 грн./шт.

Крім того, Кабінет Міністрів передає Міністерству фінансів пра$

во змінювати розмір плати за марки акцизного збору з урахуванням ін$

дексу інфляції в Україні і підвищення собівартості їх виготовлення. Та$

кож вносяться зміни у форму акцизних марок і встановлюється, що

марки старого зразка можна обміняти безкоштовно на нові до 1 жов$

тня 2008 року.

АПК України: від відсталої галузі до індустрії

У 2008 р. в Україні очікується істот�

не збільшення валового збору ози�

мої пшениці, що традиційно стано�

вить основну частку (90�95%) у за�

гальному обсязі виробленої пше�

ниці. Про це 26 травня заявила

аналітик ІА «АПК�Інформ» Ана�

стасія Івасенко, виступаючи з до�

повіддю в рамках міжнародної кон�

ференції «Зерновий форум�2008». 

За даними експерта, збиральна

площа озимої пшениці складе

близько 6,4 млн. га. Урожайність

збільшиться до 29,5 ц/га, а валовий

збір озимої пшениці, таким чином,

складе близько 18,9 млн. тонн про�

ти 13,2 млн. тонн в 2007 році. 

З урахуванням ярої, загальна

посівна площа пшениці під уро�

жай 2008 року може становити

7 млн. га, що на 12% більше, ніж

було відведено під культуру в ми�

нулому сезоні. При середній уро�

жайності 29,1 ц/га загальний вало�

вий збір озимої і ярої в 2008 р.

може становити близько 19,7 млн.

тонн у вазі після доробки, що на

42% більше, ніж в 2007 р. 

Виходячи із загальної пропози�

ції пшениці і рівня її споживання,

експортний потенціал України по

пшениці в 2008/09 МР при врожаї,

що прогнозується, може скласти

6,5 млн. тонн. 

Експерт вважає, що в майбут�

ньому сезоні основним напрямом

експорту української пшениці за�

лишиться основний покупець при�

чорноморського зерна – регіон

Північної Африки та Близького

Сходу (Єгипет, Туреччина, Ізраїль,

Сирія, Ліван, Йорданія тощо).

Озимої побільшає



Протягом перших трьох міся�

ців 2008 року номінальні сві�

тові ціни на більшість продо�

вольчих товарів досягли най�

вищого рівня за 50 років, а

реальні світові ціни (з ураху�

ванням інфляційних проце�

сів) сягнули найвищого зна�

чення за 30 останніх років. 

СЕРЕДНІЙ рівень цін на продо�

вольство за три місяці 2008 року на

53% перевищує відповідний по�

казник минулого року, зазначаєть�

ся у звіті Організації з питань про�

довольства та сільського господар�

ства ООН (FAO) «Зростання цін

на продовольство: факти, перспек�

тиви, вплив та необхідні дії». 

Серед причин, що призвели

до зростання цін, міжнародні

експерти називають, зокрема,

вплив погодних факторів, скоро�

чення перехідних залишків про�

дукції, зростання світових цін на

паливо, розвиток біопаливної га�

лузі, зміни структури споживан�

ня (у тому числі зростання дохо�

дів у країнах, що розвиваються),

вплив фінансових ринків, дер�

жавні адміністративні втручання

та зміни валютних курсів.

У звіті повідомляється, що де�

які з країн вдавалися до практики

обмеження експорту у спробі за�

безпечити продовольчу безпеку,

проте, на думку міжнародних екс�

пертів, такі дії Урядів можуть сиг�

налізувати про проблеми і спро�

вокувати ажіотажний попит на

внутрішньому ринку. Крім того,

за інформацією ФАО, в окремих

країнах, де застосовувалися такі

експортні обмеження, фермери

скоротили посівні площі зерно�

вих, тому що невисокі ціни на

зерно на внутрішньому ринку не

відповідали високим цінам на ре�

сурси, зокрема паливо, насіння,

добрива тощо. Також експортні

обмеження посилюють нестабіль�

ність на світових ринках.

У середньостроковій перс�

пективі, за інформацію фахівців

ФАО, потрібно відновити сер�

йозну увагу до сільськогоспо�

дарського сектору. Щоб збіль�

шити ефективність виробництва

продукції сільського господар�

ства,  кр ім  зростання ц ін,

необхідними є також суттєві по�

кращення у сферах дослідження,

дорадництва, розвитку інфра�

структури, удосконалення упра�

вління ризиками та у питаннях

кредитування, повідомляє прес�

служба Української аграрної

конфедерації. 

«Вперше за 25 років з'явився

фундаментальний економічний

стимул (високі ціни) розвитку

сільського господарства», – за�

значають експерти. Уряди повин�

ні використовувати державні ін�

вестиції та створити гарні умови

для приватних інвестицій, а та�

кож забезпечити належний за�

хист найбільш вразливих верств

населення від голоду. 

Потрібно також думати про

створення нового покоління аг�

рарних технологій, які дадуть

можливість нарощувати вироб�

ництво аграрної продукції  з

урахуванням кліматичних змін

та обмеженості земельних і вод�

них ресурсів.

«Україна є однією з неба�

гатьох країн, що мають високий

потенціал для стрімкого нарощу�

вання виробництва аграрної про�

дукції. Це унікальний шанс для

розвитку сільськогосподарського

сектору нашої країни, проте агра�

ріям потрібні збалансована дер�

жавна політики та мінімізація ін�

вестиційних ризиків, зокрема по�

літичних», –  зазначає заступник

генерального директора УАК

Олександр Артюшин. 

За інформацією 
ВГО «Українська аграрна конфедерація»

Чоловіки обійдуться 
без пільгової пенсії?
Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів реко�
мендує відхилити проект Закону України «Про внесення
змін до статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечен�
ня» (щодо надання пенсії за віком на пільгових умовах
окремим категоріям працівників, зайнятих у сфері сільсько�
го господарства)».
Законопроектом №2414, поданим народним депутатом Ук�
раїни Романом Ткачем, пропонується поширити право на
призначення пенсії за віком на пільгових умовах на чолові�
ків, які працюють доярами (операторами машинного доїн�
ня), свинарями�операторами в колгоспах, радгоспах, інших
підприємствах сільського господарства, після досягнення
ними 55 років і при стажі роботи не менше 20 років за умо�
ви виконання встановлених норм обслуговування. 
За нормами пункту «д» статті 13 Закону «Про пенсійне за�
безпечення» правом на призначення пенсії за віком на піль�
гових умовах користуються жінки, які працюють доярками
(операторами машинного доїння), свинарками�оператора�
ми, після досягнення ними 50 років і при стажі зазначеної
роботи не менше 20 років за умови виконання встановле�
них норм обслуговування. 
Тобто у проекті Закону, на думку членів Комітету, має бути
визначено період зайнятості чоловіків на зазначених робо�
тах, який дає їм право на призначення пенсії за віком на
пільгових умовах та який би відрізнявся від періоду зайня�
тості на зазначених роботах жінок, враховуючи різницю в 5
років віку виходу на пенсію.
Водночас впорядкування пенсійних пільг у зв'язку з умова�
ми їх праці передбачається шляхом поступового перенесен�
ня фінансування цих пільг на роботодавця та створення
професійних пенсійних систем. Саме тому пунктом 2 розді�
лу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загаль�
нообов'язкове державне пенсійне страхування» передбаче�
но, що пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які пра�
цювали або працюють на посадах, що дають право на при�
значення пенсії за віком на пільгових умовах, за вислугу
років, має здійснюватися згідно з окремим законодавчим
актом через професійні та корпоративні фонди.
Встановлення нових пільг при призначенні пенсій не відпо�
відає загальним принципам здійснення пенсійного страху�
вання і призведе до нерівних умов щодо отримання пенсій�
них виплат застрахованими особами, переконані члени
Комітету. 
Крім того, не підтримується законопроект і Міністерствами
праці та соціальної політики і фінансів та Пенсійним фон�
дом України. 
Утім, за висновком Головного науково�експертного упра�
вління апарату Верховної Ради України за результатами
розгляду в першому читанні законопроект може бути
прийнятий за основу.
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тел./факс (044) 236�02�08 або пишіть: info@agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2008�й рік 

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

Інформацію для Голови!

Наш
індекс:98990

Передплата на український тижневик ділової інформації – газету
«АГРОПРОФІ» триває. Ми ставимо за мету заповнити вакуум
ОПЕРАТИВНОЇ, ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ БЕЗ ПОЛІТИКИ 
для фахівців АПК, які приймають рішення: керівників і менеджерів,
власників та інвесторів. Наша інформація стане в пригоді і студентам
вищих навчальних закладів, науковцям.
Передплатити нашу газету ви можете у будь�якому відділенні УДППЗ
«Укрпошта» за Каталогом. Вартість передплати у II півріччі 2008 року 
на 1 місяць – 14,84 грн. + приймання передплати (0,55�1,60 грн.).
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію, до того ж – 
з будь�якого місяця та на будь�який термін за договором. Вартість
редакційної передплати у II півріччі 2008 року на 1 місяць – 14,80 грн.

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ!

Міжнародна зернотрейдерська компанія 
з офісом в Києві має відкриту посаду 

для енергійного молодого агроспеціаліста –
випускника Аграрного університету 

з дипломом агронома
Обов'язки:

Аналіз стану посівів та прогнозування майбутнього
врожаю. 
Проведення польових досліджень і підготовка
відповідних звітів.
Аналіз умов вирощування зернових.

Вимоги:

Бажання розвинути та удосконалити професійні
здібності. 
Згода на відрядження.
Вільна англійська (письмова та усна).
Математичне мислення.

Контактна особа:

Наталія Собецька�Колода [менеджер з підбору персоналу]
8 044 461 97 94, 8 067 2352249

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ

Ціни на продовольство
б'ють рекорди



Наталія Тарченко

САМЕ така цифра передбачена

прийнятим 16 травня 2008 року

Законом України «Про регулю�

вання реалізації окремих соціаль�

но значимих продуктів харчуван�

ня». У заході взяли участь Прези�

дент Української аграрної конфе�

дерації Леонід Козаченко, Прези�

дент Спілки молочних підпри�

ємств України Лідія Карпенко,

директор Асоціації  торгівлі

«КОРТС» Ігор Кішко, віце�пре�

зидент, генеральний директор

Спілки малих, середніх та прива�

тизованих підприємств В`ячеслав

Биковець, Президент Амери�

канської торгової палати Хорхе

Зукоскі.   

Основним недоліком визначе�

ного переліку соціально значимих

продуктів харчування учасники

вважають те, що його упорядни�

ками не враховувалися фізико�хі�

мічний склад молочних продук�

тів, терміни зберігання, види упа�

ковки тощо. До того ж, останнім

часом реалізація молочних про�

дуктів, вироблених на одному під�

приємстві, здійснюється по всій

території України. Тому реаліза�

цію організовують дистриб’ютор�

ські компанії – доставляти її са�

мостійно підприємства не спро�

можні. 15�відсоткова націнка до

оптово�відпускної ціни виробни�

ка не може компенсувати витра�

ти, пов'язані з доведенням про�

дукту до кінцевого споживача. 

До того ж, затвердження ти�

пового договору купівлі�продажу

продуктів харчування, яке перед�

бачає вищеназваний закон, супе�

речить Цивільному і Господарсь�

кому кодексам України, згідно з

якими суб`єкти господарювання

самостійно визначають свої дого�

вірні стосунки. Крім того, він су�

перечить Закону України «Про за�

сади державної регуляторної по�

літики у сфері господарчої діяль�

ності», бо не проходив галузевого

і громадського обговорення. 

А отже, виходячи із всього цьо�

го, учасники прес�конференції за�

явили, що новий закон підлягає

ветуванню з боку Президента Ук�

раїни. Виходом з цієї ситуації ба�

читься адресна підтримка населен�

ня із низькими доходами, що по�

требує соціального захисту. Адре�

сні дотації – це шкільні сніданки

та обіди, продуктова допомога

дошкільним закладам, а також

особам, які перебувають за межею

бідності, підтримання мінімально�

го рівня купівельної спроможності

багатодітних сімей. Всі ці заходи

дадуть змогу в короткий строк зня�

ти соціальну напругу і водночас не

допустити скорочення виробниц�

тва продуктів харчування.  

Як зазначив президент Укра�

їнської аграрної конфедерації

Леонід Козаченко, своє рішен�

ня уряд пояснює намаганням бо�

ротися з інфляцією. Проте на�

справді він створить великі про�

блеми суб'єктам господарювання,

які задіяні не тільки в реалізації

продукції, а й в її виробництві.

Адже потужності з виробництва в

нашій країні значно більші, ніж

внутрішній попит. В будь�якій

країні чим більше продуктів ви�

робляється – тим менша частка

ціни припадає безпосередньо на

виробника сировини. Українська

специфіка ще в тому, що інфра�

структура аграрного ринку в на�

шій країні ще не повністю вибу�

дувана. На ланцюжку від вироб�

ника до споживача у нас заго�

стрюється конкуренція – ми ма�

ємо все більше компаній, які зай�

маються логістикою, зберіган�

ням, маркуванням тощо. У разі

реалізації цього закону, зі слів

пана Козаченка, весь згаданий

ланцюжок буде зруйновано. За�

мість зменшення цін ми отрима�

ємо багато проблем – зокрема,

торгівля в багатьох випадках буде

мати стихійний характер. Великі

супермаркети прагнутимуть до

того, щоб вивести вказану продо�

вольчу групу із торгового обігу та

заповнити полиці іншим продук�

том, що не регулюється. Очевид�

но, що велика кількість продуктів

буде продаватись на вулицях. 

Лідія Карпенко, президент

Спілки молочних підприємств,

зазначила, що представників

очолюваної нею організації дуже

непокоїть цей закон. Бо молоко

– продукт, який швидко псуєть�

ся, а виробництво його має се�

зонний характер. До того ж, ук�

раїнська продукція не має таких

великих термінів зберігання, як

закордонна. Тому в кожній обла�

сті існують дистриб'юторські

центри, які здійснюють безпосе�

редню реалізацію продукції. А

15% надбавки не зможе покрити

всі витрати. 

– Все це призведе до того, що

торгівельні мережі не впораються

з проблемою, і продукція на по�

лиці не потрапить, – погодилася

вона зі словами Леоніда Коза�

ченка. 

Як зазначив, у свою чергу,

президент УАК, за нинішніх об�

ставин «бастувати» все ж сенсу

немає. «Подивимось лише, до

яких наслідків це призведе», –

сказав він. Та висловив гіпотезу,

що за таких обставин, перш за

все, постраждають малі підпри�

ємства, і процес їх поглинання

великими прискориться. 
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ЕКОНОМІКА Прес3конференція, яка відбулася 23 травня за ініціативи Української аграрної
конфедерації, Спілки молочних підприємств та Американської торгової палати, мала назву: «Закон на
торгові надбавки: боротьба з інфляцією чи руйнація торгівлі?» була присвячена питанню введення
граничної 153відсоткової роздрібної надбавки на реалізацію соціально значимих продуктів харчування.

Кого врятують 15%?

А ЯК БАЧАТЬ ситуацію самі
рітейлери? За коментарем ми
звернулись до Оксани

Пономарьової, катего�

рійного менеджера мережі

супермаркетів «Фуршет»:

– По�перше, цей закон нега�
тивно вплине на роботу агро�
промислового комплексу в
цілому – саме він поставляє
на полиці соціально значимі

продукти харчування. Адже
для такого виробництва
необхідні «соціальні» бензин,
оренда, оподаткування.
Всього цього на сьогодні
немає. 
Виробник несе витрати,
пов'язані із зберіганням, пе�
реробкою, логістикою, які
15% націнки, звісно, не по�
криють. А отже, таких про�

дуктів справді не буде на по�
лицях. 
До того ж, наша мережа не
буде витрачати зайві кошти
на сприяння реалізації. Звіс�
но, продукція не зникне зов�
сім, але дефіцит її буде. Та й
ціни, ясна річ, зростуть. 
Зараз закон на підписанні у
Президента, отже, очікуємо
на результат.

Соціальні продукти в роздрібній мережі – 
шлях до дефіциту

СОТ може
розширити список
«географічно
захищених
продуктів»
Ініціативна група, що пред�
ставляє інтереси виробників
харчових товарів, «прив'яза�
них» до назв конкретних
місць, звернулася до Світової
організації торгівлі із закли�
ком розширити список про�
дуктів, що мають статус «гео�
графічно захищеного про�
дукту». 
Серед вимог – створення спе�
ціалізованого міжнародного
реєстру продуктів, що володі�
ють відповідним статусом,
який би автоматично надавав
їм право на захист у більшості
країн. На думку членів ініціа�
тивної групи, нинішній список
продуктів, що володіють пра�
вом на захист, вельми обме�
жений і складений на користь
постачальників елітних вин і
аналогічної продукції. За да�
ними європейської преси,
група добиватиметься від
СОТ надання статусу захище�
ного товару індійському рису
басматі, колумбійській каві,
кенійському чаю, швейцарсь�
кому годиннику – аналогіч�
ним статусом вже щосили ко�
ристуються виробники фран�
цузького шампанського і мек�
сиканської текіли. 
Продаж аналогічних продук�
тів, що мають інше територі�
альне походження – свідо�
мий або несвідомий обман
споживача. Євросоюз, Швей�
царія і деякі інші країни нама�
гаються розширювати сферу
вказаного захисту. Ця тема
стала однією з головних на
нещодавніх переговорах ви�
робників з керівництвом СОТ.
Більшість товарів, що претен�
дують на статусний захист, є
продукцією фермерських гос�
подарств, проте група хоче
від міжнародного співтовари�
ства такого ж статусу і окре�
мим ремеслам і технічним то�
варам (як у випадку з швей�
царським годинником), чиє
виробництво також пов'язане
з конкретною топонімією. Ук�
раїнське сало, на жаль, до
пропонованого переліку не
входить.



Боротьба між Президентом

України та урядом вже увій�

шла в життя кожного україн�

ця. Черговий її етап – бор�

сання за олію, чи то в олії –

окрім комічного, набув бю�

рократичного характеру. 

28 ТРАВНЯ 2008 року Прези�

дент видав Указ №481/2008

«Про зупинення дії постанов

Кабінету Міністрів України від

12 березня 2008 року №189, від

19 березня 2008 року №229 та

від 23 квітня 2008 року №488»,

яким знята заборона на ек�

спорт олії. Власне, нічого б

смішного тут не було – дозво�

лили і слава Богу. Проте на

окрему увагу заслуговує сама

історія питання.

Виробники буквально захли�

налися у власній олії через об�

меження експорту, зупиняли за�

води, писали листи уряду, Пре�

зиденту. Проте, все в нас ро�

биться повільно і, є такі підоз�

ри, з якоюсь метою.

Нарешті результатом став

Указ Президента України від 26

травня №481/2008, яким зупи�

нялися дії двох Постанов Кабмі�

ну: від 12 березня 2008 року

№189 та від 19 березня 2008 року

№229. 

Проте, що ж то за гра – без

козиря у рукаві. Саме ним і стала

третя постанова КМУ від 23 квіт�

ня 2008 року №488, якою ліцен�

зування експорту олії соняшни�

кової та насіння соняшнику про�

довжено до 1 вересня 2008 р.

Постанова ніде не «сплива�

ла» аж до 26 травня, коли вона

з'явилася на сайті Верховної

Ради України. Ну, точнісінький

збіг у часі з першим Указом

Президента. Власне, її поява і

викликала видання наступного

Указу – від 28 травня. 

Що означають такі бюрокра�

тичні ігрища, зрозуміти пересіч�

ному українцю вкрай важко, а

припущень може бути багато.

І чи чекати наступного раунду –

не зрозуміло.
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У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про зупинення дії 

постанов Кабінету Міністрів України 

від 12 березня 2008 року № 189, 

від 19 березня 2008 року № 229 

та від 23 квітня 2008 року № 488

Кабінет Міністрів України 12 березня 2008 року
видав постанову № 189 «Про затвердження обсягів
квот на олію соняшникову та насіння соняшнику,
експорт яких підлягає ліцензуванню до 1 липня
2008 р., та порядку видачі ліцензій», якою,
зокрема, затвердив обсяги квот на олію
соняшникову та насіння соняшнику, експорт яких
підлягає ліцензуванню до 1 липня 2008 року, а
також Порядок видачі ліцензій на експорт олії
соняшникової та насіння соняшнику і розподілу
квот, до якого постановою Кабінету Міністрів
України від 19 березня 2008 року № 229 було
внесено відповідні зміни. Постановою Кабінету
Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 488 дію
постанови № 189 у частині ліцензування експорту
олії та насіння соняшнику продовжено до 1 вересня
2008 року (тобто, до кінця маркетингового року). 

Зазначені постанови видано Кабінетом
Міністрів України всупереч низці норм Конституції
України. 

В ідпов ідно  до  Закону  Укра їни  «Про
зовнішньоекономічну діяльність» ліцензування
експорту товарів запроваджується в Україні в
разі, зокрема, значного порушення рівноваги
щодо певних товарів на внутрішньому ринку, що
мають вагоме значення для життєдіяльності в
Укра їн і ,  особливо  с ільськогосподарсько ї
продукції (стаття 16). 

Постановою від 12 березня 2008 року № 189 (з
урахуванням наступних змін) затверджено обсяг
квоти на олію соняшникову, експорт якої підлягає
ліцензуванню до 1 вересня 2008 року, в розмірі
300 тис. тонн. Таке рішення не враховує ринкову
ситуацію в Україні, оскільки, як свідчить баланс
попиту та пропозиції олії соняшникової, на даний
час на внутрішньому ринку є надлишок олії. Так, за
даними Міністерства аграрної політики України та
експертів, наявні ресурси олії в Україні до кінця
маркетингового року становлять близько 750 тис.
тонн. Щомісячна потреба в олії в Україні – близько
40 тис. тонн, тому до кінця маркетингового року
для задоволення попиту внутрішнього ринку
потрібно 160 тис. тонн олії соняшникової. Для
створення ж перехідних залишків необхідно 40 –
80 тис. тонн олії. Таким чином, Україна може
експортувати до кінця маркетингового року (до 31
серпня 2008 року) близько 500 тис. тонн олії. 

Відтак, постанова Кабінету Міністрів України від
12 березня 2008 року № 189 (з наступними
змінами, внесеними зазначеними вище
постановами) не в ідповідає зазначеному
положенню Закону України «Про
зовнішньоекономічну діяльність», створює умови
для стримування експорту олі ї  з  України,
недоотримання с ільськогосподарськими
товаровиробниками прибутку від їх реалізації,
негативно вплине на оновлення виробничих фондів
в агропромисловому комплексі, що знаходяться у
незадовільному стані. 

Ураховуючи, що Законом України «Про основи
національної безпеки України» критичний стан
основних виробничих фондів у агропромисловому
комплексі визначено серед основних реальних та
потенційних загроз національній безпеці України в
економічній сфері (стаття 7), постанови Кабінету
Міністрів України, про які йдеться, не відповідають
статті 17 Конституції України, за якою забезпечення
економічної безпеки є однією з найважливіших
функцій держави. 

Зазначені постанови Кабінету Міністрів України
суперечать також міжнародним зобов'язанням
України щодо скасування необгрунтованих
експортних обмежень з моменту вступу України до
СОТ, узятим Україною за Протоколом про вступ
України до Світової організації торгівлі, що
ратифікований Законом України від 10 квітня 2008
року № 250�VI. Оскільки принцип сумлінного
виконання міжнародних зобов'язань є одним із
загальновизнаних принципів міжнародного права,
постанови Кабінету Міністрів України від 12
березня 2008 року № 189, від 19 березня 2008
року № 229 та від 23 квітня 2008 року № 488 не
відповідають статті 18 Конституції України, якою
проголошено, що зовнішньополітична діяльність
України грунтується на загальновизнаних
принципах і нормах міжнародного права. 

Слід також наголосити, що встановлення
необгрунтованих обмежень експорту ол і ї
соняшникової фактично обмежує права суб'єктів
господарювання на належний їм товар, чим
порушуються основоположне право власників
щодо розпорядження своєю власністю, право
кожного на підприємницьку діяльність, яка не
заборонена законом, закріплені частиною першою
статті 41 та частиною першою статті 42 Конституції
України, не відповідає положенням Основного
Закону держави про забезпечення захисту
державою прав усіх суб'єктів права власності і
господарювання, непорушність права власності,
невтручання держави у здійснення власником
права власності (частина четверта статті 13,
частина четверта статті 41). 

Таким чином, видавши зазначені постанови,
Кабінет Міністрів України діяв усупереч і вимогам
частини другої статті 8 Конституції України, згідно з
якими нормативно�правові акти мають прийматися

на основі Конституції України і відповідати їй,
частини другої статті 6 та частини другої статті 19
Основного Закону держави, за якими органи
державної влади зобов'язані діяти лише в межах
повноважень та у  спосіб,  що передбачені
Конституцією та законами України. 

З огляду на викладене, керуючись частиною
другою статті 102, пунктами 1 та 17 частини
першої статті 106 та відповідно до пункту 15
частини першої статті 106 Конституції України
п о с т а н о в л я ю : 

1. Зупинити дію: 

– постанови Кабінету Міністрів України від 12
березня 2008 року № 189 «Про затвердження
обсягів квот на олію соняшникову та насіння
соняшнику, експорт яких підлягає ліцензуванню до
1 липня 2008 р., та порядку видачі ліцензій»; 

– постанови Кабінету Міністрів України від 19
березня 2008 року № 229 «Про внесення змін до
пункту 5 Порядку видачі ліцензій на експорт олії
соняшникової та насіння соняшнику і розподілу
квот»; 

– постанови Кабінету Міністрів України від 23
квітня 2008 року № 488 «Про продовження дії
постанови Кабінету Міністрів України від 12
березня 2008р. № 189».

2. Скасувати Указ Президента України від 26
травня 2008 року № 478 «Про зупинення дії
постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня
2008 року № 189 та від 19 березня 2008 року
№ 229». 

3. Кабінету Міністрів України: 

– вжити заходів щодо припинення практики
несвоєчасного доведення та оприлюднення актів
Кабінету Міністрів України, як це мало місце з
постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня
2008 року № 488 «Про продовження дії постанови
Кабінету Міністрів України від 12 березня 2008 р.
№ 189»; 

– забезпечувати неухильне виконання вимог
частини п'ятої статті 52 Закону України «Про
Кабінет Міністрів України» щодо зупинення
вчинення будь�якими органами, особами дій,
спрямованих на виконання актів Кабінету Міністрів
України, дію яких зупинено Президентом України
на підставі пункту 15 частини першої статті 106
Конституції України, здійснення повноважень,
визначених такими актами. 

4. Цей Указ набирає чинності з дня його
опублікування. 

Президент України В.ЮЩЕНКО 

м.Київ, 28 травня 2008 року № 481/2008

Борсання за олію

Зарезервоване
м'ясо
Державне підприємство (ДП)
«Ресурспостач» системи Дер�
жавного резерву України
уклало на Аграрній біржі 43
договори на закупівлю біль�
ше 100 тис. тонн м'яса для по�
дальшого його постачання
м'ясопереробним підприєм�
ствам. Як повідомляється в ін�
формації Державного коміте�
ту державного матеріального
резерву (Держкомрезерву),
м'ясопереробним підприєм�
ствам уже реалізовано 7,5 ти�
сяч тонн м'яса. 
У повідомленні також зазна�
чається, що Держкомрезерв
організував на більш ніж 30
столичних ринках продаж сві�
жого охолодженого м'яса. 
Як повідомлялося, Держком�
резерв планував до кінця
травня закупити і поставити
на внутрішній ринок близько
50 тис. тонн м'яса. 
Раніше уряд доручив держпід�
приємству «Ресурспостач» за�
купити і продати м'ясо м'яс�
опереробним підприємствам,
які визначить Міністерство
економіки України, за ціною,
встановлюваною як різниця
між вартістю закупівлі м'яса і
сумою сплаченого ввізного
мита. 
7 травня Кабінет Міністрів Ук�
раїни своїм розпорядженням
№693�р надав Держкомре�
зерву розстрочку на сплату
ввізного мита по товарах гру�
пи тваринництва (м'ясо) і цу�
кру. Розстрочка надавалася
до кінця бюджетного року. 
Податкові пільги для Держ�
комрезерву викликали незго�
ду приватних гравців ринку.
На думку представників біз�
несу, розпорядження уряду
штучно створило нерівні умо�
ви для роботи на ринку.
У свою чергу, Президент
України Віктор Ющенко сво�
їм Указом №450/2008 від
19 травня зупинив дію цього
розпорядження. У поданні
до Конституційного Суду
України було зазначено, що
таке розпорядження супере�
чить Конституції України, а
уряд перевищує свої повно�
важення.

НОВИНИ ï СТИСЛО



Євгенія Руженцева

НАГАДАЄМО, що обов'язкове

проведення земельних аукціо�

нів для придбання права влас�

ності та права оренди земель�

них ділянок державної або ко�

мунальної власності запрова�

джено змінами до земельного

законодавства, внесеними з по�

чатку року Законом України

«Про Державний бюджет на

2008 рік та внесення змін до де�

яких законодавчих актів». Це

правило не поширюється лише

на ділянки, де розташовані

об'єкти нерухомості, що пере�

бувають у власності громадян

або юридичних осіб і в яких

відсутні акції (частки, паї), що

належать державі.

Далі почалася катавасія між

Президентом та Кабінетом Мі�

ністрів України щодо правил

проведення таких торгів. Так,

ще 22 лютого ц.р. Уряд своєю

постановою затвердив Порядок

проведення земельних аукціо�

нів. Однак 7 квітня Президент

призупинив дію цього Поряд�

ку. І вже за 10 днів Кабмін

прийняв постанову «Про поря�

док проведення в 2008 році зе�

мельних аукціонів» №394. Утім,

з огляду на постійне жонглю�

вання урядовими постановами

та призупиненням їх Прези�

дентом, що нагнічується в різ�

них сферах, навіть останній

Порядок не вселив у потенцій�

них інвесторів упевненості, що

земельні аукціони таки запра�

цюють.

Альтернатива
аукціонам є
ЯК ПОЯСНИВ президент Асо�

ціації «Земельна спілка Украї�

ни» Андрій Кошиль, мета за�

ходу – показати технічно, як

проводяться земельні аукціони,

ознайомити з основними пра�

вилами потенційних учасників

таких торгів і розповісти, яка

законодавча база на сьогодні

регулює аукціонну діяльність з

продажу землі. 

«На сьогодні остаточне пи�

тання про те, у який спосіб

проводитимуться аукціони, на

жаль, не врегульовано, – ко�

ментує пан Кошиль. – Однак в
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СЬОГОДНІ Україна інтегрується

у світове товариство, що відкриває

доступ імпортної сільгосппродук�

ції на її ринки. Чому це питання є

таким болючим для України, чому

всі аграрії із занепокоєнням звер�

тають на нього увагу? Відповідь

досить проста і доволі прикра: за

роки своєї незалежності Україна

значно скоротила обсяги випуску

сільгосппродукції. Ця тенденція

зберігається і зараз.

Сумні реалії часу
ЗА СТАТИСТИКОЮ, у 1990 році

ми могли зібрати 51 млн. тонн

зернових. З того часу  і до 2008

року ми навіть не наближаємося

до цього показника. Тому, коли у

прогнозах на нинішній рік вказу�

ють цифру у більш як 40 млн. тонн

зернових і називають це шаленим

прогресом, стає сумно, адже нія�

кого прогресу немає, а скоріше –

навпаки. 

З 1990 до 2006 року поголів'я

ВРХ скоротилося з 24 млн. голів

до 6 млн. Така ж динаміка спосте�

рігається і в інших галузях. Якщо в

1990 році виробляли 23 млн. тонн

молока, то в 2006 – вже 13 млн.

тонн.

Крім цього, слід звернути ува�

гу і на таку деталь: у 1995 році

близько 60% ВРХ утримувалося

на великих товарних фермах, де

відбувалося промислове вироб�

ництво молока, яке відповідало

певним стандартам і нормам. В

останні ж роки більша частина по�

голів'я утримується в приватних

господарствах населення, близько

80% молока скуповується велики�

ми молочними заводами  у селян

без будь�яких документів про

якість. Звичайно ж, за такої якості

експорт молока  майже неможли�

вий. Можна сказати, що сільсько�

господарський сектор нашої еко�

номіки складається в основному з

великої кількості малих госпо�

дарств населення.

Підсумовуючи ці негативні

факти, можна додати, що, напри�

клад, рослинництво у 1990 році

мало рентабельність у 90�100%, і

до сьогодні в Україні не можуть і

близько підійти до того рівня. Є

показники в 11�25%, але рідко –

більше.

Отже, подивімося на ситуацію

зсередини. Однією з великих про�

блем АПК в Україні є «варварсь�

ке» використання агропідприєм�

цями природного потенціалу. У

нас зосереджено близько 25% сві�

тового чорнозему, але відсоток

може різко впасти за умов подаль�

шого використання землі подіб�

ним чином. Якщо говорити кон�

кретно, то в Україні вже не зали�

шилося землі, яка б не деградува�

ла. Більший чи менший ступінь

деградації присутній на всіх чор�

ноземах держави. Це відбувається,

в першу чергу, через спосіб обро�

бітку землі. Якщо в світі вже давно

перейшли на No�Till технології, то

багато вітчизняних сільгосппід�

приємств досі орють свої поля, не

звертаючи уваги на негативні

наслідки.

Звісно, не лише у обробітку

землі справа. Політична «чехарда»

призводить до відсутності цілісної

державної стратегії розвитку аг�

рарної галузі та неможливості пі�

двищити її конкурентоспромож�

ність. Це, м'яко кажучи, непрофе�

сійний підхід. Замість того, щоб

шукати шляхи стимулювання

власного виробництва м'ясної

продукції через заохочення і вве�

дення нових технологій великото�

варного виробництва, керівниц�

тво держави намагається виріши�

ти проблему шляхом імпорту

м'яса, остаточно втрачаючи віт�

чизняного виробника.

І це аж ніяк не всі проблеми

сучасного АПК. Саме тому корпо�

рація «Агро�Союз» вирішила під�

няти таке філософське і глобаль�

не питання: чи існує ідеальне під�

приємство взагалі? Та чи вважа�

ють у «Агро�Союзі» своє підпри�

ємство ідеальним? Власні мірку�

вання з цього приводу виклав Ко�

стянтин Ковтун у другій частині

свого виступу.

На шляху до ідеалу
ОТЖЕ, для початку – кілька по�

зицій, які існують у практиці, в

науці про ідеальне підприємство. 

Хтось вважає, що ідеальне

підприємство – це таке, що має

клієнтів, готових до співпраці, які

прагнуть і можуть співпрацювати,

тобто постійних. Співробітники

пишаються своїм підприємством,

суспільство в цілому вважає, що

робота його корисна і що воно

виконує свою «місію». Інша дум�

ка така, що ідеальне підприєм�

ство – це таке, що вже спромож�

не зрозуміти свої потреби і має

необхідність усвідомлення світу і

розуміння своєї діяльності. Третя

думка: теорія «синергічної орга�

нізації» Аркадія Пригожина.

Фундаментальні умови такої ор�

ганізації – цілісність, керова�

ність, постійність складу фахів�

ців, узгодженість дій, організа�

ційний порядок.

Після цих думок експертів

пан Ковтун робить висновок, що

«Агро�Союз», на жаль, не є іде�

альним підприємством. Проте,

думка менеджерів підприємства

така, що ідеального підприємства

в світі не існує. Існує лише певна

модель, до якої необхідно ціле�

спрямовано іти та намагатись на�

близитися. Тобто ідеальне під�

приємство – це не те, яке можна

побудувати, а те, до якого треба

прагнути для того, щоб в резуль�

таті отримати підприємство, здат�

не виживати і ефективно функ�

ціонувати в умовах сучасного сві�

ту, який постійно і швидко змі�

нюється.

І от, нарешті, сама модель іде�

ального підприємства, яку пропо�

нує журналістам «Агро�Союз». 

До ідеалу треба рухатися посту�

пово. Перший крок – потрібно

зрозуміти мету компанії та усвідо�

млено іти до неї, а також усвідоми�

ти її місце в суспільстві, намагати�

ся бути корисним йому. Цілеспря�

мовано будувати систему управ�

ління своїм підприємством та під�

ходити до економічного критерію

ефективності, виважено приймати

технологічні та стратегічні рішен�

ня. Тобто підприємство має «усві�

домлювати саме себе» – від мети і

до вибору конкретного елемента

технічної системи.

Треба рухатися певними «схо�

дами», але не знизу вгору, а навпа�

ки. Спочатку обирається мета під�

приємства, його філософія. Потім

будується взаємозв'язок та гармо�

нійне співіснування компанії з су�

спільством, навколишнім середо�

вищем. На основі взаємозв'язку із

суспільством далі будується систе�

ма управління всередині організа�

ції. Потім – економічні фактори

діяльності, які, в свою чергу, є ос�

новою для формування логістики

та вибору технологій. І тільки під

кінець, після формування цих

6 факторів, треба обирати техніч�

ну систему підприємства.

Чому саме така побудова? Все

дуже просто. Треба підрахувати

лише ціну помилки на різних рів�

нях цих сходів. Наприклад, якщо

ти купив не ту сіялку або не той

трактор, які потрібні, то втрати

можуть бути ±15%. Сьогодні

трактор не підійшов, наступного

дня ти його продав і купив новий.

Та коли у підприємства відсутнє

цілісне розуміння своєї діяльно�

сті, то ціна помилки може бути

«щасливий/нещасливий». Це вже

перевірено на власному досвіді

«Агро�Союзом».

Ідеальне підприємство спря�

мовує свою діяльність у різних

напрямах: налагоджує чесні та

тісні відносини з персоналом,

клієнтами, постачальниками,

пресою, різноманітними контро�

люючими і регулюючими органа�

ми. Воно має бути соціально від�

повідальним.

Підприємство визначається

рівнем своїх технологій та взаєми�

нами з навколишнім середовищем

(наприклад, через цей параметр

«Агро�Союз» перейшов на No�

Till). Компанія повинна застосо�

вувати інструментарій, який би

підвищив її керованість і цінність.

Тобто ідеальне підприємство по�

винно оперувати такою катего�

рією, як вартість компанії. Усе

управління ідеальної компанії по�

винно орієнтуватися на підви�

щення своєї вартості та цінності.

Наприклад, технологічні та інве�

стиційні рішення, які приймають�

ся, також істотно впливають на

формування вартості компанії, бо

гроші мають вкладатися з розу�

мом, а підприємець має напевне

знати, задля якого результату він

їх витрачає. Всі вкладення, що не

призводять до збільшення цінно�

сті компанії, є сумнівними.

При цьому підприємство по�

винне максимально ефективно

використовувати передовий ін�

струментарій управління, здій�

снювати стратегічне управління.

Моделювання, зміцнення моти�

вації, управління процесами,

управління командою, проектами

і бюджетом – також є дуже ва�

жливими чинниками. Ідеальне

підприємство є економічно ефек�

тивним.

І зрештою, треба додати, що

підприємство, яке прагне бути іде�

альним, має бути відкритим для

контактів. Навіть якщо воно вже

добре розвинуте, треба пам'ятати

просту істину: «Погано жити бага�

тим серед жебраків і важко бути

щасливим серед нещасливих».

Артем Олекса

• Партнер рубрики – ЮФ «AGA Partners» •

Ідеальне підприємство.
Філософський підхід
ЕКОНОМІКА Чи існує ідеальне підприємство? На це питання шукають відповіді науковці, бізнесмени,
фахівці3практики всього світу. В корпорації «Агро3Союз» мають свою версію, яку днями на відкритому
семінарі для аграрних журналістів виклав виконавчий директор Костянтин Ковтун. Ось що дізналися
з цього приводу учасники семінару.



Україні проводяться аукціони за

правилами – тимчасовими поло�

женнями, затвердженими радами

відповідних адміністративних

одиниць. Такі положення були

зазвичай у містах�«мільйонниках»

– в Києві, Одесі, Львові, Запоріж�

жі… З початку року за різними да�

ними вже проведено 103 аукціони.

Звичайно ж, усі чекають, коли ос�

таточно буде врегульовано питан�

ня порядку проведення аукціонів.

І, звісно, має бути врегульовано

питання щодо ліцензування цієї

діяльності. Наша асоціація одно�

стайна в думці, що аукціони ма�

ють відбуватися. Проте не в усіх

випадках вони є доцільними. Ін�

коли аукціони навіть шкідливі як з

економічної, так і з адміністратив�

ної точки зору. Наприклад, при

продажі ділянок для прокладання

лінійних об'єктів, доріг, добування

корисних копалин. Має бути виз�

начено вичерпний перелік випад�

ків, у яких аукціони можуть не

проводитися.

Що ж стосується придбання

на аукціонах земель для сільсько�

господарських потреб, то згідно з

чинним законом про бюджет ма�

ють виділятися землі державної

та комунальної власності, тобто

це ті землі, які залишилися в за�

пасі населених пунктів або ті зе�

млі, які є державними. Єдиний

момент – статус майже всіх зе�

мель у нас поки що не визначено,

і процес розмежування земель

державної та комунальної влас�

ності ще не відбувся. А отже, ви�

значити статус земельної ділянки

буває важко. Але в загальному ви�

падку аграрії можуть набувати

прав на ті земельні ділянки, які

не перебувають у приватній влас�

ності .  Навіть якщо це землі

сільськогосподарського призна�

чення, але державні чи комуналь�

ні, то вони також мають продава�

тися через аукціон».

Перш ніж проводити демон�

страційні торги, голова ради ЗСУ

Микола Калюжний юридично

«підкував» учасників та спостері�

гачів за аукціоном, розповівши

про останні зміни в земельному

законодавстві. Як завжди, розмова

дійшла і до перспектив зняття мо�

раторію на продаж земель с/г

призначення. На думку доповіда�

ча, законопроекти «Про ринок зе�

мель» (хоч їх на сьогодні є аж два

– кабмінівський та депутатський)

та «Про державний земельний ка�

дастр», конче потрібні для відміни

злощасної заборони, можуть бути

прийняті лише наступного року.

Адже на сьогодні, за словами пана

Калюжного, їх прийняття невигід�

не жодній політичній силі. 

Представники компаній, які

отримали всю дозвільну докумен�

тацію на земельні ділянки до 1 січ�

ня ц.р., вклали чималі кошти, а

тепер зобов'язані ще й купувати їх

на аукціонах, ставили питання:

коли краще йти до суду – вже за�

раз чи ще почекати на прийняття

нормативних документів КМУ.

Найбільш запальні учасники семі�

нару, які не вірять в те, що невдов�

зі Кабмін поставить остаточну

крапку в правилах проведення

аукціонів, рекомендують подавати

позови вже сьогодні… Аби не було

запізно.

Однак Микола Калюжний ра�

дить не поспішати, а звернутися

до таких здавна відомих правових

титулів, як емфітевзис (право на

користування чужою земельною

ділянкою для с/г потреб) та супер�

фіцій (право використання чужої

ділянки під забудову). Саме в цій

юридичній екзотиці заховано

ключ до розв'язання проблем із

землекористуванням за нинішніх

непевних умов. Адже аукціони –

то не єдиний шлях для отримання

заповітного клаптика землі.

Представники Земельної спіл�

ки радять перед процедурою ку�

півлі�продажу чи укладення дого�

вору оренди земельної ділянки

обов'язково перевіряти можливі

ризики правочину. Для цього ЗСУ

пропонує таку послугу як земель�

ний аудит – щось на кшталт юри�

дичного due diligence. Так, переві�

ряється на справжність державний

акт на право володіння землею,

документація, що має супрово�

джувати такий акт, відповідність

цільового призначення ділянки

планам покупця, вірогідність того,

що ділянка може бути вилучена

для суспільних потреб, наявність

земельного сервітуту тощо.

Враховуйте кроки,
щоб не переплатити
ВЛАСНЕ аукціон провели пред�

ставники Національної мережі

аукціонних центрів. Раніше це був

центр сертифікатних аукціонів,

який згодом реорганізувався в

державну компанію і нині налічує

25 філій в усіх обласних центрах.

Окрім продажу майна будь�якої

форми власності, продають через

аукціон і акції, а минулого року

проводили і продаж земельних ді�

лянок несільськогосподарського

призначення під забудову. 

Отож, зачитавши привітання,

ведучий аукціону оголосив поча�

ток торгів відкритим. В нашому

випадку за право придбати ділян�

ку в Криму вартістю 500 млн. грн.

змагалося два учасники. За прави�

лами проведення аукціонів, по�

тенційних покупців має бути не

менше двох. Якщо котрийсь із

учасників спізнився – на торги не

допускається. Якщо хтось заважав

проведенню торгів, то аукціон

може бути відмінено. 

Далі – як у кіно: удар молотка

– і учасники підіймають свої но�

мери, «голосуючи» за названу

ціну. Цього разу крок становив 1

млн. гривень. Інколи покупці пі�

сля оголошення чергової ціни на�

зивають більшу, але не достатню

для наступного кроку. Тобто,

якщо в нашому варіанті після

оголошення 502 мільйонів хтось

вигукує 502 млн. 100 тисяч, то лі�

цитатор приймає цю пропозицію,

однак сплатити такому «ощадли�

вому» учаснику доведеться не

названу ним суму, а всі 503 міль�

йони. Річ у тім, що ведучий торгів

завжди підтягує суму до наступ�

ного кроку. А незнання правил,

як відомо, не звільнює від спла�

ти. І після завершення аукціону

переможець залишається для під�

писання протоколу. 

Де ділянка – там і суд
Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти за
основу законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо визначення підсудності справ з питань земель�
них відносин».
Законопроектом (№1047) пропонується доповнити Господарський
процесуальний кодекс, Цивільний процесуальний кодекс, Кодекс
адміністративного судочинства України положеннями, які передба�
чають розгляд справ з приводу земельних відносин за місцезнахо�
дженням об'єктів земельних відносин.
Члени Комітету підтримали ідею законопроекту, однак висловили
окремі зауваження та пропозиції до нього, повідомляє Інформацій�
на служба ВРУ.
Зокрема, зазначалося, що в порівняльній таблиці до законопроекту
не враховано останню редакцію ст.16 ГПК України зі змінами, внесе�
ними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо визначення підсудності справ з питань привати�
зації та корпоративних спорів» від 15 грудня 2006 року. Народні де�
путати вважають, що з урахуванням цього має змінитися кількісна
нумерація запропонованих змін до ст.16 ГПК.
На думку народних депутатів, доповнення до ст.16 ГПК України сто�
совно того, що «справи у спорах про земельні відносини розгляда�
ються господарським судом за місцезнаходженням об'єктів земель�
них відносин», необхідно узгодити з частиною четвертою цієї статті.
Крім того, наголошувалося на засіданні, доповнення до ст.19 КАС
України стосовно того, що «адміністративні справи з приводу зе�
мельних відносин вирішуються адміністративним судом за місцезна�
ходженням об'єктів земельних відносин», слід узгодити з частиною
третьою цієї статті.
Члени Комітету також вважають, що у запропонованих змінах до
ст.16 ГПК та ст.19 КАС України необхідно визначити підсудність
справ у разі, якщо об'єкт земельних відносин розташований на тери�
торії, що частково належить до юрисдикції одного суду, а частково
– до іншого. 
Зважаючи на це, Комітет ухвалив рішення рекомендувати парла�
менту прийняти проект за основу з урахуванням висловлених про�
позицій.

Ліквідувати нарешті КСП
На розгляд Комітету з питань аграрної політики та земельних відно�
син передано проект Закону «Про внесення змін та визнання таки�
ми, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України щодо
колективного сільськогосподарського підприємства». 
Законопроект (№2534), поданий Кабінетом Міністрів України, роз�
роблено з метою узгодження законодавчих актів України з Консти�
туцією, Земельним та Цивільним кодексами України щодо колек�
тивних сільськогосподарських підприємств. Проектом також перед�
бачається прискорити процес реформування і ліквідації КСП.
Оскільки Конституцією України, Земельним та Цивільним кодек�
сами України колективної форми власності не передбачено, то
законопроектом вносяться зміни до статей Господарського кодек�
су України, законів України «Про приватизацію державного май�
на», «Про особливості приватизації майна в агропромисловому
комплексі», які стосуються колективних сільськогосподарських
підприємств.
Також передбачено визнати таким, що втратив чинність, Закон Ук�
раїни «Про колективне сільськогосподарське підприємство».
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ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ

Інформаційний центр «СВІТОГЛЯД»
Телефони: (044) 332 4314, 332 4313, 332 4315. 
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Новинка: Узагальнення судової практики з
питань самочинного будівництва. Березень �
квітень 2008 р., Верховний Суд України.

Особливості правового регулювання рин�
ку земель відповідно до Бюджету�2008,
мораторій.

Цільове призначення земельних ділянок,
вплив на права землевласників і землекори�
стувачів.

Державна земля: розпорядження землею,
особливості розмежування земель комуналь�
ної та державної власності, компетенція місце�
вих рад у питаннях розпорядження землею.

Оренда землі, процедура укладення дого�
вору оренди.

Продаж землі, особливості та проблемні
питання укладення угод щодо продажу землі,
продаж з аукціону, правові підстави.

Публічно�правові спори, пов'язані з зе�
мельними правовідносинами.

Розмежування земельних спорів (спори
про право) і публічно�правових спорів, пов'я�
заних з земельними правовідносинами.

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

ДОПОВІДАЧІ ТА КОНСУЛЬТАНТИ:
Кулинич П.Ф.–  заступник завідувача відділу аграрного, земельного та екологічного

права Інституту держави і права НАН України; 
Бейцун І.В.–  начальник управління вивчення та узагальнення судової практики

Верховного Суду України, к.ю.н.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ�ТРЕНІНГУ:

Земельні правовідносини, 
особливості законодавчого регулювання та судова практика

Семінар�тренінг 3�5 липня 2008 року, Ялта (АР Крим)

Реєстрація триває до 15 червня 2008 р. При реєстрації до 1 червня 2008 р. – знижка 15%.

Віртуальні торги 
за землю
ПРЕЗЕНТАЦІЯ Земельна спілка України (ЗСУ) спільно з Національною
мережею аукціонних центрів провела презентаційний «віртуальний» аукціон,
аби продемонструвати всім зацікавленим механізми та технічні нюанси
продажу земельних ділянок на цьому виді торгів. Захід відбувся 28 травня
цього року в межах І Всеукраїнського інвестиційного форуму «Інвестиції
в будівництво та нерухомість».

”
Андрій КОШИЛЬ:

«Має бути визначено
вичерпний перелік ви3
падків, у яких аукціони
можуть не проводитися»



СІЛЬСЬКЕ господарство має пев�

ні унікальні особливості, які зумо�

влюють доцільність участі держа�

ви в страхуванні сільськогоспо�

дарських ризиків. 

По�перше, виробництво хар�

чових продуктів через вплив пого�

ди та природних ризиків є об'єк�

тивно ризиковим. У багатьох кра�

їнах (і Україна не є винятком) ста�

більність сільського господарства

розглядається як передумова для

сталого економічного зростання

держави та посилення добробуту її

громадян. Держава традиційно

здійснює інтервенції в сільське

господарство, надаючи фінансову

допомогу в разі настання природ�

них катаклізмів, дефіциту мате�

ріальних запасів або надмірних

коливань цін на товари, що приз�

водять до потрясінь у цій галузі.

Агрострахування вважається по�

зитивним, технічно доцільним ме�

ханізмом для стабілізації вироб�

ництва і доходів сільгосптоваро�

виробників, що сприяє ефектив�

нішому цільовому витрачанню

бюджетних коштів на такі цілі. 

По�друге, дія сільськогоспо�

дарських ризиків негативно по�

значається на багатьох виробни�

ках, інколи цілих регіонах одноча�

сно. Наприклад, зниження цін на

продукцію завдає збитків великій

кількості господарств одночасно.

Погодні ризики можуть бути дуже

поширеними і впливати на якість

та/або кількість продукції багатьох

сільгоспвиробників одночасно.

Така потенційна акумуляція нас�

лідків страхових подій у багатьох

застрахованих господарствах від�

різняє аграрні ризики від інших,

як�от ризики пожежі в будинку

або ДТП. За таких обставин стра�

хові виплати будуть значно вищи�

ми від зібраних премій. 

У середовищі, де багато сіль�

госпвиробників можуть одноча�

сно зазнати дії цих ризиків, щоб

накопичити достатні кошти, яких

вистачило б на покриття збитків у

«погані роки», необхідно у «вро�

жайні роки» збирати премії у всіх

регіонах країни, від виробників

усіх культур, з усіх господарств. 

Без участі держави приватні

страхові та перестрахові компанії

не зможуть виділити достатні фі�

нансові кошти, щоб повною мі�

рою відповідати за зобов'язання�

ми, пов'язаними з системними ри�

зиками в сільському господарстві

або невтручання держави призведе

до такого зростання тарифів, що

страхування стане недоступним

для сільгосптоваровиробників.

По�третє, традиційні державні

інтервенції у сільське господар�

ство через виплату допомоги в разі

стихійного лиха безпосередньо

конкурують із страхуванням

сільськогосподарських ризиків.

Водночас для створення повно�

цінної системи агрострахування

потрібен час, особливо якщо вона

має охоплювати всі категорії ви�

робників, усі регіони та всі куль�

тури. Тож потенційну допомогу

держави на випадок природних

катастроф необхідно інтегрувати в

національні програми розвитку

сільського господарства і застосо�

вувати в комплексі. 

Насамкінець, сучасне ефектив�

не сільськогосподарське вироб�

ництво є високотехнологічним.

Як наслідок, страхування сільсь�

когосподарських ризиків також

стає спеціалізованою і фахово

складною сферою. У країнах же,

де сільське господарство розви�

вається, галузь агрострахування

також перебуває на різних етапах

розвитку, відчуваючи нестачу між�

народного досвіду, спеціальних

знань та фахівців. 

Агрострахування
в Україні
СТРАТЕГІЧНІ рішення щодо ро�

звитку страхування сільськогоспо�

дарських ризиків вже були прий�

няті в Україні на державному рівні

та викладені в Законі України

«Про державну підтримку сільсь�

кого господарства в Україні». 

Відповідно до прийнятої зако�

ном стратегії уряд України надає

субсидії на здешевлення вартості

страхових премій, сплачених

суб'єктами аграрного ринку,

страхування сільського господар�

ства здійснюється приватними

страховими компаніями. Крім

того, Указом Президента України

№890/2007 від 18.09.2007 р. «Про

деякі заходи щодо розвитку ринку

зерна» визначена провідна роль

агрострахування в рамках «націо�

нальної програми розвитку страх�

ування сільськогосподарських ри�

зиків», передбачене створення за

участю держави фонду страхуван�

ня сільськогосподарських ризиків,

а також заплановано створити

державне агентство з управління

сільськогосподарськими ризика�

ми для забезпечення розроблення

та удосконалення механізму

страхування відповідних ризиків.

Водночас, ситуація, яка скла�

лася сьогодні в Україні щодо ро�

звитку системи страхування

сільськогосподарських ризиків,

може бути визнана кризовою. Чи�

новникам різних державних

структур, керівникам страхових

компаній і навіть спеціалістам

сільського господарства і тради�

ційного страхування бракує знань

з різних функціональних та опера�

ційних аспектів, які необхідні для

належного розвитку системи

страхування сільськогосподарсь�

ких ризиків. Субсидії з державно�

го бюджету для здешевлення вар�

тості страхових премій не досяга�

ють більшості аграріїв в Україні, а

використовуються в страхуванні

за неефективними схемами лише

для забезпечення доступу до кре�

дитів або отримання державних

субсидій, не даючи справжнього

захисту від ризиків, а при їх роз�

поділі застосовуються забюрокра�

тизовані та витратні процедури,

що відлякують аграріїв. На сьогод�

ні сільгоспвиробники повинні на�

перед сплатити всю суму премії, а

потім звертатися за отриманням

відповідної субсидії з державного

бюджету до регіональних структур

державної влади. Цей механізм

доцільно було б вдосконалити,

щоб зменшити значний адміні�

стративний тягар на господарства,

який відлякує їх від участі в ни�

нішній системі.

В Україні відсутнє спеціальне

законодавство, яке регулювало б

агрострахування, що з огляду на

унікальні характеристики агро�

страхування становить істотну

проблему. Для системи аграрного

страхування в цілому, субсидова�

ної чи ні, характерні такі ознаки,

як обмеженість даних, неадекват�

на експертиза та недостатня про�

зорість. Крім того, дослідження,

які проводяться в цій сфері, не от�

римують достатнього фінансуван�

ня, погано скоординовані та не

мають у своєму розпорядженні

всіх необхідних даних. У цій си�

стемі відсутнє належне ліцензу�

вання і не має всієї необхідної

нормативної бази. Більше того,

захист споживачів послуг агро�

страхування практично відсутній.

Уряд України усвідомлює по�

тенційну цінність страхування

сільськогосподарських ризиків

для розвитку сільського господар�

ства. Втім, сьогодні чіткого стра�

тегічного плану в цьому напрямі

немає.  

Таким чином, нинішня ситуа�

ція є вкрай нестабільною і не

може слугувати ефективною плат�

формою для подальшого розвит�

ку. Вона становить значний ризик

для страхових компаній, є джере�

лом нерозуміння для сільгоспто�

варовиробників, має неадекватне

ціноутворення (враховуючи су�

купність витрат, які несуть у

зв'язку з цим агровиробники) і

містить деякі порушення мораль�

них принципів.  

Попри ці проблеми, існує сві�

товий досвід страхування сільсь�

когосподарських ризиків, який

довів його ефективність і може

бути запозичений і адаптований

до умов України. Принципи ра�

ціонального страхування сільсь�

когосподарських ризиків затвер�

дились і є прийнятними для всіх

країн. Це, в першу чергу, прозо�

рість та обмін інформацією між

зацікавленими сторонами, послі�

довність при застосуванні проце�

дур та політики серед усіх клієн�

тів; актуарно обґрунтовані тарифи

відповідно до ймовірності настан�

ня ризиків, передбачених страхо�

вою програмою; усвідомлення

наслідків застосування продуктів

страхування, які субсидуються

державою, для галузі в цілому;

створення мережі фахівців для

розгортання системи агростра�

хування в довгостроковій перс�

пективі.

Приватні страхові компанії не

втрачають інтересу до цього на�

пряму і намагаються розробляти

ефективні страхові продукти для

сільськогосподарської галузі, яка

зростає.

Пріоритети 
на 2008:2010 рр.
Удосконалення законодавчої

і нормативної бази. Щоб забез�

печити сприятливе середовище

для розвитку системи страхування

сільськогосподарських ризиків,

необхідно вдосконалити чинне за�

конодавчо�регуляторне поле. Аг�

рострахування є унікальним по�

рівняно з іншими формами стра�

хування, такими як: страхування

автомобілів, життя і власності, від

нещасних випадків. Учасники си�

стеми агрострахування, фахівці

сільського господарства та поса�

довці органів влади ще не мають

значного досвіду в застосуванні

принципів та практики страхуван�

ня. Така ситуація зумовлює

необхідність розробки та запрова�

дження спеціалізованого законо�

давчо�нормативного середовища

для регулювання системи агро�

страхування. 

Існує необхідність в ухваленні

спеціального закону про страху�

вання сільськогосподарських ри�

зиків, а також внесенні змін та до�

повнень до низки законів,

пов'язаних з різними компонента�

ми системи агрострахування,

включаючи державну програму

здешевлення страхових премій у

сфері агрострахування. Мета та�

ких змін – забезпечити:  

– інтеграцію страхування

сільськогосподарських ризиків до

системи Державної аграрної полі�

тики; 

– відповідність вимогам між�

народних торгових угод форми

продуктів страхування сільсько�

господарських ризиків, які під�

тримуються державою; 

– прозорість при розробці

форми програми, актуарних роз�

рахунках та оцінці ризиків, зби�

ранні даних та управлінні ними,

конфіденційність інформації спо�

живачів та захист прав споживачів;  
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Агрострахування: 
українські перспективи

МінАП визначилось
з мінімальним
рівнем цін на
тваринницьку
продукцію
Мінагрополітики на виконання
Закону України «Про державну
підтримку сільського господар�
ства України» розробило про�
ект постанови Кабінету Міні�
стрів щодо встановлення міні�
мально допустимого рівня цін
на продукцію тваринництва на
2009 рік, текст якого оприлюд�
нено на офіційному інтернет�
сайті відомства.
Документом передбачено вста�
новити мінімально допустимий
рівень цін на продукцію тва�
ринництва на 2009 рік (без
урахування ПДВ): 

Головною метою встановлення
мінімально допустимого рівня
цін є визначення розмірів на�
дання бюджетних тваринниць�
ких дотацій з метою стабілізації
та відновлення поголів'я
сільськогосподарських тварин
і птиці.
На базі встановленого міні�
мально допустимого рівня цін
буде визначатися розмір бю�
джетної дотації на метричну
одиницю реалізованої продук�
ції – як різниця між мінімально
допустимим рівнем ціни та се�
редньою ціною реалізації на
ринку продукції тваринництва,
а також проведено розрахунок
потреби коштів для бюджетної
тваринницької дотації (за їх
об'єктами та сумами), який
буде надано як додаток до
проекту Закону України «Про
Державний бюджет України на
2009 рік». У разі, коли рівень
цін реалізації продукції тварин�
ництва переробним підприєм�
ствам перевищуватиме встано�
влений мінімально допустимий
рівень цін, бюджетна дотація
сільськогосподарським това�
ровиробникам не надавати�
меться.
Мінагрополітики прогнозує, що
дія цього акта пошириться на
6 тис. агропідприємств та по�
над 130 тис. фізичних осіб. За
прогнозами відомства, прий�
няття цього документа дасть
змогу збільшити поголів'я ху�
доби на 5�7%, виробництво
продукції тваринництва на 
3�8%, підвищити рівень рента�
бельності виробництва молока
і м'яса птиці на 5�8%. 

Продукція

Мінімальна 
ціна, грн. 
за тонну
(тис.шт.)

Молоко екстра 
та вищого гатунку 2600 

Молоко I гатунку 2500 
Молоко II гатунку 2100 
Вершки, жирність 10% 7300 
ВРХ жива 13700 
Свині живі 13900 
Птиця жива 9500 
Вовна у фізичній вазі 19190 
Яйця курячі 375 



– реалізацію на законодавчо�

му рівні для функціонування

Агентства з управління сільсько�

господарськими ризиками прин�

ципів партнерства між державним

і приватним сектором.  

Враховуючи унікальність та

технічну складність агростраху�

вання порівняно з іншими форма�

ми страхування, необхідно розро�

бити і запровадити спеціальне ре�

гулювання для системи страхуван�

ня сільськогосподарських ризиків,

яке визначатиме: 

– рівень технічних знань (а та�

кож механізми збору та моніто�

рингу даних про цей рівень), який

повинні мати страхові компанії,

щоб бути спроможними надавати

послуги страхування сільськогос�

подарських ризиків; 

– рівень платоспроможності

страхових і перестрахових компа�

ній, відповідні механізми його

обліку та моніторингу; 

– рівень платоспроможності /

кредитний рейтинг, які спроможні

утримувати ризики, притаманні

агрострахуванню, а також меха�

нізми його обліку та моніторингу; 

– рівень технічних знань та

сертифікаційні вимоги до

осіб/фірм, що надають системі

страхування сільськогосподарсь�

ких ризиків підтримку з андеррай�

тингу та врегулювання збитків; 

– необхідні елементи угоди

страхування сільськогосподарсь�

ких ризиків у розрізі конкретних

форм агрострахування; 

– базову інформацію, яка має

збиратися на рівні господарства,

зберігатися і включатися в щоріч�

ну звітність для забезпечення

функціонування конкретних

форм страхування сільськогоспо�

дарських ризиків;  

– практичний механізм арбі�

тражу для вирішення спорів між

сторонами угоди страхування

сільськогосподарських ризиків;  

– вимоги до щорічної звітно�

сті до Держфінпослуг. 

Стандарти діяльності. Дизайн

системи агрострахування має бути

таким, у якому б забезпечувалася

прозорість ухвалення рішень за

максимального залучення до цього

державних органів, страхових ком�

паній та сільгоспвиробників. Щоб

досягти цих цілей, необхідно стан�

дартизувати форму та зміст страхо�

вих продуктів та операційних про�

цедур. Субсидуванню державою

мають підлягати лише ті страхові

продукти затвердженого дизайну,

які забезпечують прийнятний і ці�

леспрямований захист сільгоспто�

варовиробника від ризиків. Для

кожного затвердженого дизайну

мають бути розроблені стандартні:

угоди страхування, положення ан�

деррайтингу, процедури врегулю�

вання збитків, визначені на основі

актуарних розрахунків тарифи та

ставки для пропонованого по�

криття, процедури вирішення спо�

рів, механізми збору даних. При

цьому, дані мають методично зби�

ратися і надходити до спеціалізо�

ваного депозитарію даних. 

Захист прав споживачів. У

кожній угоді агрострахування має

бути визначений практичний ме�

ханізм арбітражу (вирішення спо�

рів або апелювання). Цей меха�

нізм арбітражу буде незарегульо�

ваним, матиме формат позасудо�

вого незалежного органу, уповно�

важеного у прозорий спосіб вирі�

шувати спірні питання між сторо�

нами угоди страхування. Членами

цього органу будуть незалежні

представники основних зацікав�

лених сторін та фахівці сільського

господарства, які пройшли техніч�

не навчання і добре розуміють

мету угоди страхування та

обов'язки сторін угоди страхуван�

ня. Мета механізму арбітражу по�

лягає в тому, щоб забезпечити від�

критий, прозорий та легкодоступ�

ний процес вирішення спорів між

сторонами угоди страхування, а

зібрані в ході процесу арбітражу

матеріали мають визнаватися су�

довою системою України як дока�

зова база. 

Система перестрахування

катастрофічних ризиків. Такі

погодні ризики, як посуха, пере�

зволоження та вимерзання, як

правило, охоплюють велику тери�

торію і позначаються на якості

та/або кількості продукції ба�

гатьох сільськогосподарських під�

приємств одночасно. Приватні

страхові компанії неспроможні

взяти на себе весь ризик агро�

страхування, а доступ до приват�

ного перестрахування обмежений

або воно надто дороге, що робить

його застосування неможливим. У

зв'язку з цим на урядовому рівні

було ухвалене рішення підкріпити

страхування сільськогосподарсь�

ких ризиків шляхом створення

фонду перестрахування з акцен�

том на портфелі катастрофічних

ризиків. Для цього необхідно на

підставі відповідного аналізу ви�

значити рівень ризику, який слід

вважати катастрофічним (і, відпо�

відно, таким, що підлягає пере�

страхуванню за рахунок держав�

ного фонду).

Удосконалення асортименту

страхових продуктів. Наявні в

Україні страхові продукти не від�

повідають вимогам широкого

спектру сільгоспвиробників, різ�

номанітності рослинних культур

або напрямів тваринництва і

необхідності реагувати на майбут�

ні потреби галузі. Окремі страхові

компанії можуть запроваджувати

свої власні продукти з метою

освоєння ринку або обмежитися

реалізацією стандартних субсидо�

ваних страхових продуктів. Однак

окремі страхові компанії в Україні

зараз, як правило, не можуть зай�

матися цією діяльністю з огляду

на свої технічні та фінансові мож�

ливості.  

Термін «продукт страхування»
застосовується на позначення кін$

цевого результату діяльності з його

розробки та інструмента управлін$

ня ризиками, який пропонується

товаровиробникам. Програма
страхування – це весь комплекс

функцій, необхідних для підтримки

схеми страхування, включаючи і

сам продукт. Часто значна увага

приділяється новому дизайну про$

дукту, при цьому розробка необхід$

них елементів, що підтримують

процес, залишається поза увагою.

Ці інші елементи включають: нор$

мативну базу, процеси адміністру$

вання, можливості перестрахуван$

ня та взаємодію з державними

КАТ$фондами, угоди страхування,

методології актуарних розрахунків,

механізми вирішення спорів, збиран$

ня, зберігання та управління дани$

ми, стандарти виїзного андеррай$

тингу, сертифікацію аварійних ко$

місарів, дизайн (модель, шаблон –

ред.) продукту, мережу збуту

страхування, взаємодію з виробни$

ками та їх асоціаціями, можливо$

сті приватного страхування та пе$

рестрахування для прийняття ри$

зиків та/або продажу полісів

страхування, навчання персоналу

для продажу страхування та опе$

раційної діяльності, постійний роз$

виток місцевих знань та досвіду.

Створення кадрового потен�

ціалу. Розвиток людських ресур�

сів є ключовим елементом упро�

довж усього процесу страхування

сільськогосподарських ризиків, і

будь�який план розвитку системи

агрострахування в Україні має пе�

редбачати вирішення питання

підвищення кваліфікації персона�

лу зацікавлених сторін. Україна,

як і будь�яка інша країна, в якій

страхування сільськогосподарсь�

ких ризиків перебуває на ранніх

стадіях розвитку, потребує ство�

рення мережі експертів у цій га�

лузі. Необхідно запровадити фор�

мальний механізм навчання, сер�

тифікації та моніторингу поступу

всіх елементів професійного роз�

витку фахівців (з урегулювання

збитків, нормотворення, актуар�

ної справи, операційного менед�

жменту та досліджень і розробки

програм). 

Агентство з управління ризи�

ками. Системи агрострахування

сьогодні працюють у багатьох кра�

їнах по всьому світу. Досвід довів,

що необхідно створити групу (або

агентство), яка мала б права і

обов'язки щодо розвитку та упра�

вління системою страхування

сільськогосподарських ризиків.

Прикладами таких інституцій є в

різних країнах: Федеральний від�

діл з управління ризиками з про�

вінційними агентствами (Канада);

Агентство з управління ризиками

(США); ENESA (Іспанія); Феде�

ральне агентство з державної під�

тримки агрострахування (Росія).

Агентство з управління сільсько�

господарськими ризиками, яке

працює на засадах партнерської

взаємодії між приватним і держав�

ним сектором з представництвом

від усіх зацікавлених сторін, є

практичним механізмом реалізації

в Україні моделі управління, яка б

забезпечувала нагляд за створен�

ням моделі страхування сільсько�

господарських ризиків та опера�

тивного управління ключовими

елементами пропонованої страте�

гії розвитку системи агростра�

хування, до яких належать: 

– чітка законодавчо�норма�

тивна база; 

– чітка, прозора система зби�

рання, зберігання та управління

даними у рамках центрального де�

позитарію даних з достатнім рів�

нем захисту конфіденційності ін�

формації, наданої сільгоспвироб�

ником; 

– наявність легкого доступу до

механізмів вирішення спорів, що

забезпечують прозорість для всіх

сторін угоди страхування;  

– наявність ефективних меха�

нізмів перестрахування;  

– удосконалення наявних

страхових продуктів та програм,

включаючи поширення агро�

страхування  на нові регіони краї�

ни, культури, напрями тварин�

ництва; 

– зменшення витрат на доступ

до агрострахування для сіль�

госпвиробників;  

– запровадження професійно�

го, орієнтованого на обслугову�

вання, бізнес підходу до стра�

хування сільськогосподарських

ризиків;  

– розвиток людських ресурсів

для створення мережі місцевих

експертів з числа основних заці�

кавлених сторін. 

На державному рівні було про�

демонстровано бажання створити

Агентство з управління ризиками

для подолання перешкод, що за�

важають подальшому розвитку аг�

рострахування в Україні. Однак

функції Агентства та підходи до

управління його діяльністю поки

що не розроблені, не визначені та�

кож видатки, пов'язані з його ро�

ботою. 

Обов'язки та інтереси, пов'яза�

ні з вищезгаданими функціями,

стосуються цілої низки структур

та організацій, це: зокрема, Держ�

комфінпослуг, Мінагрополітики,

Мінфін, приватні страхові компа�

нії, аграрні ВНЗ, сільгоспвироб�

ники та їх представницькі асоці�

ації. Задля забезпечення відкрито�

сті та прозорості процесу розвитку

системи страхування сільськогос�

подарських ризиків в Україні, тіс�

ної взаємодії вищезгаданих уча�

сників процесу, доцільно при

створенні Агентства з управління

сільськогосподарськими ризика�

ми передбачити представництво в

ньому всіх згаданих органів та ор�

ганізацій.
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Житомирські пекарі
на межі – 5%
З метою не допустити підви�
щення цін на хліб губернатор
Житомирської області Юрій За�
бела своїм розпорядженням
обмежив рівень рентабельності
при виробництві хліба до 5%.
Це обмеження стосується таких
видів хліба: пшеничного вищо�
го, першого і другого гатунку; з
борошна житнього обдирного;
хліби вагою більш ніж 500 г із
борошна пшеничного вищого,
першого і другого гатунку і їх
суміші; муки житньої і суміші
борошна пшеничного і житньо�
го простої рецептури (борошно,
дріжджі, сіль, вода) без дода�
вання цукру, жиру, інших на�
повнювачів, а також хліба і хлі�
бобулочних виробів для діабе�
тиків. Це розпорядження стос�
ується всіх суб'єктів підприєм�
ницької діяльності незалежно
від форми власності.
Розпорядження зареєстроване в
управлінні юстиції 21 травня
2008 року.

Якість м'яса 
під контролем
Фахівці Миколаївського облас�
ного управління із захисту прав
споживачів перевірили якість
м'ясопродуктів у торгових мере�
жах міста. Із 38 підприємств тор�
гівлі в 33 виявлені факти прода�
жу м'яса, птиці і м'ясопродуктів із
порушеннями чинних норматив�
них документів. Дві третини пе�
ревірених продуктів знято з реа�
лізації. Так, у супермаркеті «Пів�
денний Буг» фахівці управління
забракували охолоджених кур�
чат�бройлерів, м'ясні консерви
для дитячого харчування, що
були на реалізації без повної ін�
формації для споживачів.
Також у торгових точках переві�
рили рибу і риботовари. В ре�
зультаті перевірок забраковано
майже 65 відсотків продукції,
оскільки вона не відповідала
вимогам нормативних доку�
ментів.
Зафіксовано порушення в уні�
версамі «Сільпо», магазині «Зо�
лотий вік», універсамі «Копій�
ка». У цих торгових точках за�
браковані смажена вагова
риба, заморожена риба, кон�
серви з ікри минтаю. 

Наталія Тарченко

Олена Артемова 

Трохи історії 
НА ПОЧАТКУ 90�х найбільший в

області радгосп з вирощування

цукрових буряків навколо 6 сіл

розділився на три господарства.

Одне з них – КСП «Іванівське» в

одноіменному селі проіснувало до

1996 року. Далі справи пішли гір�

ше. В 2000 році інвестори запро�

понували купити те, що залиши�

лося від господарства, яке вже на�

зивалося ТОВ «Агротрейд». На

той час Сергій Омельяненко був

міцним фермером, мав 45 га своєї

землі і близько 2000 га орендова�

ної. Потім договори оренди част�

ково були переведені на власне

господарство, а ТОВ «Агротрейд»

залишився у власності фермера

Омельяненка. Тепер тут сконцен�

тровано виробництво борошна і

печива під маркою «Омко». 

Сергій Борисович має дві вищі

освіти. За його словами, третю –

аграрну – він щодня отримує на

полі і фермі.  Він народився і виріс

у цьому селі. За життя він багато

часу працював поза рідною Іванів�

кою, але відколи повернувся на

рідну землю господарювати, тоді

й почалося зовсім інше, справжнє

життя. Пан Сергій відчуває себе

щасливою людиною, бо у нього

міцна родина, троє синів, улюб�

лена робота і багато планів.  

Зібрати 
та зберегти 
ГОРДІСТЮ Сергія Омельяненка

є сучасний зерновий елеватор

бункерного типу виробництва ні�

мецької фірми RIELA ємністю

10 тис. тонн. Це дає змогу зберіга�

ти свій чималий урожай і не зал�

ежати від чужих потужностей. 

Фермерське господарство має

в обробітку 4600 га землі. Мину�

лий рік був непоказовим щодо

врожайності через посуху. Однак

господарі дякували Богу і за зібра�

ні близько 2,5 тис. тонн пшениці,

2 тис. тонн ячменю, 3 тис. тонн

соняшнику, 4 тис. тонн кукурудзи. 

Натомість, кукурудза тут –

пріоритетна культура, засівається

висококласним насінням: 600 га –

насінням компанії «Сингента»

(Швейцарія), 400 га – «КВС» (Ні�

меччина), 400 га – «Маїс» (Черка�

си). Загалом під кукурудзу відве�

дено близько 1,5 тис. га. Засоби

захисту рослин також переважно

від «Сингенти».

Близько десяти років тому

пан Сергій стажувався в одного

успішного американського фер�

мера, з яким і по сьогодні підтри�

мує товариські стосунки. Тому

перехід в 2000 році на мінімальні

технології обробітку ґрунту мож�

на назвати логічним продовжен�

ням набутого за кордоном досві�

ду. Втім, соняшник, кукурудзу і

цукрові буряки тут висаджують за

класичною схемою.  

Нещодавно родина Омелья�

ненків  побувала в США, проїхав�

ши країною від заходу до сходу.

Побачене й почуте довели, що ні�

яких докорінних змін у сільсько�

му господарстві там не відбулося.

А от американський товариш був

у захваті від «революції» в укра�

їнському агровиробництві, осо�

бливо щодо застосування сучас�

них технологій. 

Тварини не винні
ТВАРИННИЦТВОМ в господар�

стві займаються з  2000 року. Все

почалося з того, що кілька голів

свиней і бичків із власного госпо�

дарства перегнав на ферму Борис

Савелійович, батько Сергія. Так

утворився сімейний підряд. 

Омельяненко�старший вия�

вився завзятим господарем. Не�

зважаючи на свій вік, він натхнен�

но займається тваринництвом,

розводить у ставку рибу. Крім тра�

диційних ВРХ та свиней, збирає  в

господарстві, як�то кажуть, «уся�

кої тварі по парі». Є тут і цесарки,

і качки, і гуси. Страусова ферма

також його заслуга.

Ферма ВРХ зараз має два

корпуси. Один – це голов�

ний племрепродуктор для розве�

дення м'ясної абердино�ангуської

породи. Цих чорних безрогих тва�

рин у господарстві на сьогодні 120

голів. Загальна ж кількість ВРХ –

300 голів. Виробництвом молока у

господарстві не займаються і най�

ближчим часом не планують через

низьку ціну і відсутність перспек�

тив зі збутом. Свиней, близько 400

голів, утримують для власних по�

треб.  

Солодкий цех
Є В ГОСПОДАРСТВІ також  цех

із виробництва печива, на якому

постійно працює 40 осіб. Треба

було вирішувати проблему збуту

зерна і борошна. Розрахували, що

випікати хліб буде нерентабельно.

Зовсім інша річ – печиво, для

якого власне є усі інгредієнти. По�

чали з невеличких партій. Та по�

тім з'ясувалося, що смачне і недо�

роге печиво користується неабия�

ким попитом, тож виробництво

вирішили розширити. Сьогодні

тут випікають декілька марок

смачного печива – «Метіль»,

«Вершкове» тощо. За місяць
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та екзотика Південної Африки
ФЕРМЕР Сергій Омельяненко, директор ФГ «Омельяненко», що в селі Іванівка під Кіровоградом, з
гордістю показував нам своє господарство та завзято розповідав, поки за вікнами авто миготіли поля
із зеленими паростками. За кілька тижнів кукурудза тут буде дорослій людині по пояс. Керівникові й
справді є чим пишатися – його господарство міцне та квітуче.

Світова популяція
страусів становить
близько 2 млн. 30%
цієї кількості припадає
на Африку. За підра�
хунками, більше 90%
страусів на цьому кон�
тиненті живе на фер�
мах або в зоопарках, і
тільки 10% – на волі.
Комерційним розве�
денням страусів актив�

но займаються США,
Ізраїль, Канада, Поль�
ща, Бельгія, Молдавія,
Росія та ін. Реінтродук�
тивні підприємства іс�
нують також в Африці
та Австралії. Потужний
поштовх  розвитку
страусівництва спосте�
рігається в Польщі, де
за неповне десятиріччя
з'явилося понад 200

ферм. І, тим не менше,
попит значно переви�
щує пропозицію. 
На сьогодні розведення
страусів вважається од�
нією з найрентабельні�
ших галузей у сільсько�
му господарстві. 
В Україні страусівниц�
твом на сучасному про�
мисловому рівні зай�
маються в корпорації

«Агро�Союз» на Дні�
пропетровщині. Компа�
нія – вітчизняний лідер
в цій галузі.
Розведення страусів –
безвідходне виробниц�
тво: все, що від нього
отримують (м’ясо,
яйця, пір’я, шкіра), ре�
алізується для певного
харчового або проми�
слового використання. 

Заморський птах несе прибутки 
вітчизняним аграріям 

Сергій ОМЕЛЬЯНЕНКО



Відбулася офіційна зустріч

керівництва Житомирської

області з делегацією датсь�

ких фермерів, яка перебуває

на Житомирщині. 

ДАТЧАН цікавлять можливості

розвитку зернового виробниц�

тва, молочного тваринництва,

вирощування суниць:  вони

ознайомляться з роботою місце�

вих сільськогосподарських під�

приємств, фермерських госпо�

дарств, молокозаводів. Про це

повідомила прес�служба обл�

держадміністрації.

Голова Житомирської ОДА

Юрій Забела зазначив, що зов�

нішньоекономічна політика

області спрямована на поглиб�

лення та розширення взаємови�

гідних торговельно�економічних

зв'язків з усіма країнами світу, в

тому числі з Королівством Данія.

Розвитку зовнішньої торгівлі

з Данією сприяє і спільна інве�

стиційна діяльність. Станом на

1 квітня 2008 року в область було

внесено $3,2 млн. датських інве�

стицій. Сьогодні в області вже

працюють підприємства, які

створені спільно з датським ка�

піталом: ТОВ «Даніко» (смт.

Черняхів, займається виробниц�

твом металевих конструкцій) та

ТОВ «Аграрій Полісся» (Рома�

нівський р�н, яке працює в галу�

зі сільського господарства).

Виїзний семінар�нарада з

представниками агропро�

мислового комплексу обла�

сті «Про заготівлю кормів у

2 0 0 8  р о ц і »  в і д б у в с я  в

Мар'їнському районі Донець�

кої області.

ПРИСУТНІ обговорили одне з

найважливіших питань, що

стосується подальшого розвит�

ку тваринництва – забезпечен�

ня його кормами, заготівлі кор�

мів, удосконалення галузі кор�

мовиробництва. 

Згідно з вимогами ГОСТу

вміст білка у молоці має бути не

менше 3%. А без збалансованої

годівлі це практично неможли�

во. У структурі собівартості мо�

лока корма займають від 50 до

75%, а рівень продуктивності

корів на 60% залежить від їхньої

поживності і збалансованості.

Тож питанню кормів має приді�

лятися першочергова увага, заз�

начили присутні. 

Начальник головного упра�

вління агропромислового роз�

витку облдержадміністрації

Іван Пащенко повідомив, що

господарства області розпочали

заготівлю кормів. На 2008 рік

необхідно за всіма категоріями

господарств заготовити: грубих

– 608,5 тис.тонн, у тому числі:

сіно – 241,2 тис. тонн, сінаж –

63,3 тис. тонн, соковитих –

590,1 тис. тонн, у тому числі:

силос – 441,6 тис. тонн, конц�

корми – 845,9 тис. тонн, зелені

корми – 2063,8 тис. тонн.

Також було зазначено, що у

зв'язку зі збільшенням вироб�

ництва тваринницької продукції

необхідно збільшити посівні

площі під кормові культури, з

яких 40% від кормового клина

повинно бути засіяно багаторіч�

ними травами.

Начальник управління від�

значив, що «у найближчі дні

необхідно завершити ремонт лі�

созахисної техніки. Сьогодні

підготовлено 582 од. (93%) лісо�

захисних комбайнів, відновлена

працездатність 177 од. (91%)

преспідбирачів, підготовлено

377 од. (93%) сінокосарок різ�

них модифікацій».

Ведеться робота з відбудови

дощувальних машин, яких в

області налічується 340 од., з

них до роботи на сьогодні під�

готовлено 320 од. (94%).

Іван Пащенко завірив уча�

сників семінару�наради, що

«незважаючи на вступ до СОТ,

не можна скидати з рахунку по�

голів'я худоби в господарствах

населення, у яких на початок

поточного року було 76,4 тис.

голів великої рогатої худоби, у

тому числі 47,4 тис. голів корів

або 55% від поголів'я корів, на�

явних у нашій області».

По області  всього  є  560

сільськогосподарських підпри�

ємств, а розведенням великої

рогатої худоби займаються тіль�

ки 154 господарства, у яких

утримується 100,2 тис. голів ве�

ликої рогатої худоби.

Господарства, що не займа�

ються тваринництвом, також

повинні дотримуватися сівозмі�

ни, тобто вирощувати корми й

реалізовувати їх населенню за

рахунок оплати паїв, а також

всім бажаючим – за готівку.

28 травня 2008 р. на товарній

біржі «Єкатеринославська»

(м.Дніпропетровськ) відбули�

ся перші в Україні електронні

міжбіржові торги в секції

«Електронні торги сільсько�

господарською продукцією» з

використанням інтернет�ка�

налів зв'язку за технічної під�

тримки Московської фондо�

вої біржі. 

У ТОРГАХ, як повідомили в

прес�службі ТБ «Єкатеринослав�

ська», взяли участь представники

восьми брокерських фірм Дні�

пропетровської області і трьох

провідних товарних бірж України

(ТБ «Українська універсальна

біржа», м.Полтава, універсальна

біржа «Україна», м.Харків, ТБ

«Українська ф'ючерсна біржа»,

м.Київ). На торгах також були

присутні представники головно�

го управління сільського госпо�

дарства Дніпропетровської обл�

держадміністрації і Дніпропе�

тровського регіонального управ�

ління Антимонопольного коміте�

ту України. 

На торгах було укладено дві

угоди з купівлі�продажу пшениці

4 класу з базисом постачання

EXW елеватори Дніпропетров�

ської області обсягом 130 тонн

на суму 178,46 тис. грн. із ПДВ.

За  результатами торгів  се�

редньозважена ціна пшениці

4 класу становила 1373 грн. за

тонну з ПДВ. 

Наступні торги намічено на

4 червня 2008 р.
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80�90 тонн, за добу – 2�3 тонни.

Реалізується продукція в Микола�

єві, Херсоні, Кременчуці, Києві,

Умані, Одесі, Дніпропетровську.

Оптова ціна за 1 кг печива – 4 грн.

50 коп.  

Екзотичний птах 
У МИНУЛОМУ році відкрили і

страусову ферму, надавши пере�

вагу чорному африканському

птаху. Спочатку двох самців та

трьох самок взяли для екзотики,

а потім почали збільшувати ста�

до. В цьому році воно вже налічує

три десятки дорослих особин,

було здано на інкубацію близько

60 яєць. 

Від однієї птиці на тиждень

можна отримати в середньому 2�3

яйця, але тільки в теплий сезон.

Тож за тамтешніх природних

умов можна розраховувати при�

близно на 40 яєць на рік від од�

нієї особини. 

Для того, щоб отримати яйце,

яке має високу репродуктивну

функцію, слід дотримуватися на�

лежного раціону харчування.

Їдять страуси люцерну, комбі�

корм, взимку – сіно. Можна го�

дувати і зерном, але з особливими

добавками. 

– Деякі страусоводи ставлять

птахам навіть класичну музику,

яку ті із задоволенням слухають.

Можуть навіть танцювати. Твари�

на ця дуже цікава, любить все, що

блищить, може навіть зняти з

пальця каблучку. Водночас стра�

уси дуже віддані й полохливі, –

розповідає Сергій Омельяненко. 

Узимку птахи утримуються в

приміщенні, утепленому сіном.

Однак вони дуже добре аклімати�

зувалися до умов української

зими: по снігу дорослі страуси бі�

гають легко, як коні, – з усміш�

кою каже господар. 

До речі, доглядаючи за страу�

сами, в жодному разі не можна

провокувати в них агресію, адже

удар ноги в цього нелітаючого

птаха –  40 кг. 

Страусів розводити дуже ціка�

во ще й тому, що не кожному це

вдається. Страусоводи часто

влаштовують міжнародні семіна�

ри, обмінюються досвідом – адже

справа дуже екзотична.  

Зараз у ФГ «Омельяненко»

тільки нарощують поголів'я, але

планують поставити справу на

промислову основу.

На Житомирщину приїхали датчани

За 2007 рік товарооборот з Коро�
лівством Данія становив 4,3 млн.
дол. США, порівняно з 2006 ро�
ком цей показник збільшився на
16,2%. Обсяг експортних опера�
цій у порівнянні з 2006 роком
збільшився на 78,8% і склав
1,7 млн. дол. США, імпортні над�
ходження, порівняно з 2006 ро�
ком зменшились на 9,2% і ста�
новлять 2,6 млн. дол. США. 
Основними статтями експорту
були: котли, машини, апарати,
механічні пристрої, їстівні плоди,

меблі, деревина і вироби з дере�
вини; імпорту – котли, машини,
апарати та механічні пристрої,
чорні метали та вироби з них. 
За перший квартал 2008 року
товарооборот з Королівством
Данія склав 1,02 млн. дол.
США, в тому числі експорт –
0,47 млн. дол. США, що на
20,4% менше ніж за січень�бе�
резень 2007 року, імпорт склав
0,55 млн. дол. США, що на
63,9% менше за аналогічний
показник 2007 року.

ДОВІДКА

Про заготівлю кормів 
говорили на Донеччині  

Перші електронні міжбіржові торги

Чернігівщина –
соняшниковий край
Посіви соняшника в області в
цьому році значно перевищують
прогнозні показники – в се�
редньому по області цією куль�
турою на сьогодні вже засіяно
майже 14 тис. га або у понад 1,5
рази більше, ніж планувалось,
повідомила прес�служба голов�
ного управління агропромисло�
вого розвитку ОДА.
В окремих районах реальний
посів соняшника перевищує
прогноз у кілька разів. Напри�
клад, сільгоспвиробники Борз�
нянського району засіяли цією
культурою 290% прогнозова�
них площ, Талалаївського –
400%, а аграрії Коропського та
Козелецького районів – взагалі
понад 4000%. Експерти
пов'язують значне збільшення
площ під соняшником із підви�
щенням цінової пропозиції на
сировину цієї культури.
У цілому в області ярими культу�
рами вже засіяно 604,7 тис. га,
або 95,1% до прогнозу. В розрізі
культур ситуація виглядає на�
ступним чином: кукурудзою на
зерно станом на 19 травня засія�
но 113% (372 тис. га) прогнозо�
ваних площ, гречкою – 36% (6,1
тис. га), просом – 54% (1,8 тис.
га), соєю – 87% (7,8 тис. га),
цукровим буряком – 92% (10,4
тис. га) площ, ярим ріпаком –
70% (3,8 тис. га), льоном�дов�
гунцем – 63% (2,4 тис. га) площ.

Крим – 
за незалежність.
Біопаливну
23 травня на базі Інституту агро�
промислового виробництва
УААН (с.Клепиніне, Красно�
гвардійський р�н) під голову�
ванням заступника голови Ради
Міністрів АРК Миколи Колісні�
ченка пройшла республіканська
нарада з питань перспектив ро�
звитку виробництва ріпаку і
його переробки на біопаливо.
На нараді прозвучали доповіді
щодо особливостей і перспек�
тив вирощування ріпаку і ви�
робництва з нього біопалива,
було розглянуто також питання
виробництва біодизельного па�
лива. Учасники наради підтри�
мали необхідність розвитку
цього напряму в Криму. 



Інспекції місії ЄС
З 17 по 20 червня Мурманську
область з інспекційною пере�
віркою відвідає місія Food and
Veterinary Office (FVO) – про�
довольчо�ветеринарної служ�
би Генерального директората
з охорони здоров'я і захисту
прав споживачів Європейської
Комісії. Мета інспекції: пере�
вірка підприємств і суден –
експортерів рибної продукції
в ЄС і підтвердження відповід�
ності продукції рибальства і
продукції аквакультури, що
експортується в країни ЄС,
вимогам європейських регла�
ментів.
Одночасно місія FVO проін�
спектує рибовидобувні судна,
що працюють на Далекому
Сході і басейнах півдня Ро�
сійської Федерації.
Також треба буде оцінити
діяльність регіональних філіа�
лів і референс�лабораторій
ФДМ «Нацрибякість», визна�
чити ефективність лаборатор�
ного контролю якості та безпе�
ки рибної продукції.

Виловити рибку 
із ставка
У 2007 році рибгоспи  Білорусі
виробили 14 тис. тонн ставко�
вої риби, реалізували 10,7 тис.
тонн. «В 2008 році ми ставимо
завдання продати 13 тис. тонн
риби», – повідомив директор
Департаменту по меліорації і
водному господарству Мінсіль�
госпу і продовольства Респуб�
ліки Білорусь Анатолій Булиня.
Вже повністю завершено за�
риблення ставків рибопосадко�
вим матеріалом, покращено
стан ставків. Водночас, очіку�
ється зростання цін на ставкову
рибу. «Вартість комбікормів в
2008 році зросла в середньому
до Br0,9�1 млн. з Br0,6 млн.,
що призведе до різкого подо�
рожчання риби. Зараз ми обго�
ворюємо, як здешевити вироб�
ництво риби», – додав він.
Спеціалізовані організації ри�
боводів республіки мають за�
гальну площу 20,3 тис. га, зо�
крема 16,3 тис. га використову�
ється для вирощування ставко�
вої товарної риби і 3,93 тис. га
– для розведення рибопосад�
кового матеріалу. У республі�
канській власності знаходиться
19 рибгоспів. Найбільші з них –
«Селец», «Червона слобода»,
«Любань», «Волма», «Біле»,
«Тремля», «Полісся», «Новосе�
ли», «Новинки».
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Заповідник на Дніпрі 
для збереження цінних видів риб
ПРОПОЗИЦІЯ Створення іхтіологічних заповідників може суттєво покращити ситуацію у збереженні
водних живих ресурсів, охороні та відтворенні цінних видів риб. Саме тому Держкомрибгосп виступив
ініціатором організації такого заповідника на Київщині.

СЬОГОДНІ в Україні склалась

вкрай напружена ситуація з про�

мисловим добуванням рибних

ресурсів, їх відтворенням та охо�

роною. Окремі цінні промислові

види риб, зокрема осетрові, май�

же зникли. 

Державний комітет рибного

господарства України вважає за

необхідне створити іхтіологіч�

ний заповідник у верхній части�

ні Київського водосховища від

с. Зелений Мис до с. Дніпров�

ське, де промисловий вилов

заборонити, а дозволити лише

аматорське та спортивне ри�

бальство.

Виступивши ініціатором

цього проекту, минулого тижня

Держрибгосп провів громадські

слухання з цього питання, щоб

вивчити думку фахівців і пере�

січних громадян. Участь у захо�

дах взяли представники Ради

національної безпеки і оборо�

ни, Міністерства аграрної полі�

тики, Міністерства охорони

навколишнього природного се�

редовища України, Державного

комітету України із  земельних

ресурсів, Державної служби за�

повідної  справи,  Київської

міської державної адміністрації,

а також громадських організа�

цій, об'єднань суб'єктів госпо�

дарювання, професійних спі�

лок, наукових установ та пере�

січні громадяни.

Згідно з наказом Державного

комітету рибного господарства

України №320 від 25 грудня 2007

року «Про розподіл лімітів на

квоти спеціального використан�

ня водних живих ресурсів загаль�

нодержавного значення у 2008

році» квоти на спеціальне вико�

ристання водних живих ресурсів

у Київському водосховищі отри�

мали 25 користувачів, які також

були присутні під час проведен�

ня заходу.

Під час підготовки та прове�

дення слухань було підготовлено

звернення до Президента Украї�

ни Віктора Ющенка та Прем'єр�

міністра України Юлії Тимошен�

ко на підтримку створення запо�

відника. Захід довів, що фахівці

та громадськість підтримують

ініціативу щодо створення таких

заповідників не тільки у Київ�

ській області, але і в інших регіо�

нах України.

Російський осетер зникає в Росії 
ПЕРСПЕКТИВИ Створений понад півроку тому в Росії Держкомітет з рибальства всерйоз
налаштований вийти у Світовий океан, відмінити наукові квоти і нагодувати росіян вітчизняною рибою.

РОСІЙСЬКА рибна галузь також

переживає кризу, подолати яку й

було покликане створення Дер�

жавного комітету під керівниц�

твом Андрія Крайнєго. До 2013

року відомство розраховує повер�

нути російські судна в Світовий

океан і виконати федеральну ці�

льову програму розвитку рибгос�

пу вартістю 61 млрд. руб. Для

цього – побудувати 493 судна, 90

риборозплідних заводів та рекон�

струювати 14 морських терміна�

лів. Чорну ікру, яка зараз коштує

230 тис. руб./кг, планують отри�

мувати на спеціально створених

для цього фермах, а оборот осе�

трових – здійснювати за новими

правилами з «елементами держ�

монополії». 

За даними держчиновників,

за останні 15 років вилов риби

знизився в 2,2 разу, флот нині

зношений на 68%, а російська

економіка через браконьєрство

втрачає щороку близько $1 млрд.

До того ж, росіяни споживають

усе менше риби. 

Якщо не розпочати до мас�

штабних реформ сектора, то до

2015 року вилов біоресурсів ско�

ротиться ще на 20% – із ниніш�

ніх 3,3 млн. тонн за рік до 2,6

млн. т, а обсяг риби, що спожи�

вається в країні, виявиться удвічі

нижчим за медичну норму (11,6

кг/рік на людину). Щоб цього

уникнути, у відомстві розроблена

федеральна цільова програма

розвитку рибогосподарського

комплексу на 2009�2013 роки. 

Насамперед, росіяни хочуть

реально оцінити, які біоресурси

доступні для їх промислу. Для

цього заплановано провести ряд

експедицій до світового океану. 

Ще один захід для наведення

ладу в риболовецькому секторі –

припинення комерційного ви�

добування біоресурсів за так зва�

ними науковими квотами, які

виділяються НДІ та іншим держ�

структурам на дослідницькі цілі. 

В результаті роботи програми,

на думку чиновників,  вилов біо�

ресурсів має зрости майже в два

рази – з 3,3 млн. т за рік зараз до

5,9 млн. т у 2013 році. Частка пе�

реробленої рибної продукції за

той же період збільшиться з 51%

до 82% виловленої сировини. А

середньостатистичний рибний

раціон на душу населення стане

майже удвічі більшим і станови�

тиме 23 кг/рік на людину. 

Традиційний для Росії проми�

сел осетрових переживає не кра�

щі часи. Квота на вилов осетро�

вих зараз становить 194 тонни

для Каспійського моря і 39 тонн

– для Амура. Ці обсяги передба�

чені виключно для наукових ці�

лей і відтворення популяції, а

промисловий вилов осетра забо�

ронено. Таке само правило по�

ширюється на чорну ікру: прода�

вати її можна лише 9 тонн за рік.

Це залишковий матеріал, який

отримується в ході наукових дос�

ліджень. Легальну ікру зараз мож�

на купити дуже дорого і лише в

одиничних магазинах: напри�

клад, в Москві вона коштує 230

тис. руб./кг.

Розведення, вважають фахів�

ці, технологічно можливе на

рибницьких фермах. Напри�

клад, у Франції виробляють 27

тонн «фермерської» чорної ікри

за рік. У Росії теж є охочі ство�

рити такі ферми. Є проекти, за

якими передбачають виробниц�

тво 50 тонн ікри за рік у Ря�

занській, Калузькій, Новосибір�

ській областях. 

Поки що на ринку багато не�

легальної ікри. У Каспійському

морі виловлюють осетрових у ві�

сім разів більше квоти, стверджу�

ють фахівці й додають, що потріб�

но відновлювати популяцію, яка

катастрофічно скорочується через

браконьєрство. Нагадаємо, що за

оцінкою ФСБ, оборот осетрових

та ікри, включаючи нелегальну,

становить близько $1 млрд.

За даними Держкомстату України

Показники
Січень�квітень 2008 р. Січень�квітень

2007 р. у %
до січня�квітня

2006 р.
тонн у % до січня�

квітня 2007 р.
Виловлено риби та добуто інших
водних живих ресурсів – всього 63980 104,7 93,7

у т.ч. у внутрішніх водоймах 4166 108,1 137,5
Виловлено риби – всього 40811 88,0 105,1

Вилов риби та добування інших 
водних живих ресурсів у січніNквітні 2008 р.

Сторінку підготував Артем Житков
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МІНІСТР сільського господарства РФ

Олексій Гордєєв вважає, що немає

необхідності вводити обмеження на ек�

спорт зерна після 1 липня 2008 р. Про це

він заявив 28 травня на прес�конференції

в Москві. 

За прогнозами МСГ Росії, ціни на

зерно в країні остаточно стабілізуються в

липні і становитимуть близько 6 тис. ру�

блів за тонну. «Пік цін на зерно пройдено

– вони досягали в середині квітня 9,5

тис. рублів за тонну. Зараз ціни знижу�

ються – до 8,5 тис. рублів за тонну», –

зазначив міністр. Він повідомив, що в

країні є непогані запаси зерна: на 1 лип�

ня вони становитимуть приблизно 11,5

млн. тонн, що на 1 млн. тонн більше, ніж

у 2007 році.

Нагадаємо, що 29 січня 2008 р. набула

чинності постанова уряду РФ про підви�

щення в 4 рази обмежувального тимчасо�

вого мита на експорт зазначених зерно�

вих: тепер її рівень становить 40%, але не

менше 0,105 євро за 1 кг. Відповідна по�

станова уряду повинна була діяти до

30 квітня 2008 р. включно. 

Восени 2007 р. російські трейдери ре�

кордними темпами збільшували експорт

зерна, Росія стала одним із лідерів світо�

вого ринку в цьому сегменті. Рентабель�

ність експорту зерна була як мінімум

втричі більша порівняно з його збутом на

внутрішньому ринку. З січня 2008 р. на

світовому ринку ціни на зерно зросли

майже в два рази і становлять більш як

$400 за тонну. До 29 січня 2008 р., коли

діяло заборонне мито, експорт зерна за

2007 р. становив 12,5 млн. т.

20 березня 2008 р. урядова комісія із

захисних заходів у зовнішній торгівлі і

митно�тарифній політиці ухвалила рі�

шення про продовження дії експортних

мит на пшеницю, ячмінь і меслин до

1 липня 2008 р. На думку Міністерства

сільського господарства РФ, цей захід

дасть змогу накопичити достатній запас

зерна і захистити внутрішній ринок від

цінового сплеску, пов'язаного зі зростан�

ням вартості зернових на світовому

ринку. 

При цьому міністр сільського госпо�

дарства О.Гордєєв заявляв, що обмежен�

ня на експорт діятиме до настання ново�

го зернового року (тобто до липня). Про�

те учасники ринку стурбовані, що і після

початку нового маркетингового року

уряд не зніме експортні мита остаточно.

За даними Росстату, валовий збір зер�

на в Росії в 2007 р. становив 81,8 млн. т (у

вазі після доробки), що вище за рівень

попереднього року на 4%. Росстат пові�

домляє, що основними виробниками

зерна і технічних культур залишаються

сільськогосподарські підприємства: їх

частка у виробництві зерна в 2007 р. ста�

новила 78,5%, соняшнику – 70,1% (на

рівні попереднього року), цукрових буря�

ків (фабричних) – 87,5% проти 86,8% в

2006 р. 

У 2008 р., за прогнозом МСХ РФ, пе�

редбачено зібрати 85 млн. тонн зерна. 

За матеріалами МСГ РФ, «Зерно Он3лайн» 

Росія не планує обмежувати 
експорт зерна в новому МР

“ ” –

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГОЛОВИ!

«АГРОПРОФІ» – український тижневик ділової інформації 

Ми ставимо за мету заповнити вакуум ОПЕРАТИВНОЇ, суто ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ
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 компаній�лідерів 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
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E�mail: info@agroprofi.com.ua
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Тел. (044) 227�93�55, 236�0208. 
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ВО «ГОМСЕЛЬМАШ» поставило біло�

руським агропідприємствам  262 кормо�

збиральні комбайни при плановому зав�

данні 200 одиниць. Про це повідомив на�

чальник головного управління механізації

і технічного прогресу міністерства сільсь�

кого господарства і продовольства Білору�

сі Франц Мінько. 

Збільшення закупівель кормозбираль�

ної техніки в поточному році обумовлене

проведенням збирання кормових культур,

зокрема багаторічних трав, у стислі термі�

ни для підвищення їх якості, а також

збільшенням завдання за обсягами їх за�

готівлі.

За словами чиновника, відповідно до

планів на 2008 рік, ВО «Гомсельмаш» має

збільшити об'єм виробництва сільсько�

господарської техніки на 11– 15 відсотків

порівняно з минулим роком.

Мешканці столиці і ряду обласних центрів

Узбекистану стикнулися з дефіцитом так

званого формового соціального хліба, що

реалізується населенню за фіксованою ці�

ною, еквівалентною $0,2. Власники приват�

них пекарень, що поставляють цей хліб до

магазинів у вельми обмеженій кількості, по�

силаються на припинення поставок борош�

на з Казахстану, повідомляє «Uzmetronom». 

Істотно скоротилося і виробництво хлі�

ба високої якості, який коштував у межах

$0,5�0,8. Причина та сама – припинення

експорту зерна і борошна з Казахстану. 

Невеликі приватні пекарні поки виру�

чають контрабандисти, які щоночі пере�

правляють через кордон КАМАЗи,

завантажені борошном казахстанського

виробництва. 

262 замість 200

ПЕКАРІ Камчатки  отримуватимуть субси�

дії з місцевого бюджету на транспортні ви�

трати, пов'язані з доставкою борошна в

труднодоступні і віддалені райони півостро�

ва. Таку постанову підписав губернатор

Камчатки Олексій Кузьміцкий. Відшкоду�

вання частини транспортних витрат може

становити до 50%.  Постанова набуде

чинності 1 червня 2008 року.

За офіційними даними, в бюджеті Кам�

чатського краю на надання субсидій перед�

бачено суму 2,715 млн.  рублів,  яка повин�

на бути збільшена до 9,5 млн. рублів. 

Субсидії надаватимуться юридичним

особам та індивідуальним підприємцям, які

випікають хліб. Мінсільгоспторг краю ви�

значатиме об'єми субсидії для кожного під�

приємства окремо, виходячи з наданих

ними документів. Для надання таких суб�

сидій повинні бути укладені тристоронні

Угоди з Мінсільгоспторгом регіону, голо�

вою муніципального району і керівництвом

хлібопекарського підприємства. В угодах

буде вказано, що одержувач субсидії зо�

бов'язується не допускати необґрунтовано�

го підвищення цін на хліб.

Як здешевити хліб

Дефіцит соціального хліба



Сторінку підготував Артем Житков

Виробництво зерна у світі в

наступному маркетинговому

році досягне рекордних 2192

млн. тонн, що на 3,8% більше,

ніж в сезоні 2007/08 рр. 

НАЙБІЛЬШИЙ приріст вироб�

ництва очікується по пшениці.

Високі ціни на цю культуру в по�

точному сезоні стимулювали

сільгоспвиробників розширити її

посівні площі. Завдяки збільшен�

ню площ і добрим погодним умо�

вам світовий урожай пшениці

збільшиться на 8,7%.

Не зважаючи на збільшення

валового збору зерна, світовий

баланс виробництва і споживан�

ня залишиться напруженим. За�

гальне споживання зерна в світі

виросте на 2,3% і становитиме

2176 млн. тонн. Переробка зерна

(переважно, кукурудзи) на біо�

етанол зростатиме і надалі.

Вперше за останні три сезони

світове виробництво зерна пере�

вищить його споживання. За ра�

хунок цього очікується збільшен�

ня перехідних запасів зерна з

найнижчого показника за останні

30 років – 408,8 млн. тонн в по�

точному сезоні до 421,3 млн. тонн

в 2008/09 МР, що складе 19,5% від

загального об'єму споживання.

Світова торгівля зерном в на�

ступному сезоні буде менш ак�

тивною, ніж в поточному, і скла�

де 252 млн. тонн, що на 4% мен�

ше порівнянно з 2007/08 МР.

При цьому експорт кукурудзи

зменшиться, пшениці і рису –

збільшиться. Зростання пропози�

ції зерна лише трохи ослабить

світові ціни, оскільки обсяги

споживання, як наголошувалося

вище, також зростуть.

Виробництво пшениці пере�

вищить попередній рекорд сезо�

ну, що завершується, і досягне

658 млн. тонн. Найбільш помітне

зростання валового збору цієї

культури відбудеться в країнах�

експортерах, в т.ч. в США, Кана�

ді, ЄС, Росії і Україні. У країнах

Азії валовий збір пшениці зни�

зиться, в т.ч. в Ірані, Казахстані,

Пакистані.

Світова торгівля пшеницею

трохи зросте – всього на 0,5 млн.

тонн. Через зниження валового

збору закупівлі пшениці збіль�

шать країни Азії – з 44,3 до 49

млн. тонн. Іран може підвищити

обсяги імпорту до найвищого

показника за останні 5 років –

2 млн. тонн. Зростання імпорту

пшениці очікується також в Аф�

ганістані, Індонезії, Іраку і Сау�

дівській Аравії. ЄС і Індія знач�

но скоротять закупівлі пшениці

за кордоном завдяки збільшен�

ню власного виробництва. Єги�

пет знову активно купуватиме

імпортну пшеницю, щоб пони�

зити внутрішні ціни. Марокко,

яке в поточному сезоні імпорту�

вало значний об'єм пшениці че�

рез неврожай, в наступному се�

зоні скоротить імпорт на 1 млн.

тонн.

Добрий урожай пшениці в

США не збільшить її експорт

через зростання внутрішнього

попиту і дуже низьких перехід�

них запасів. Скоротить вивіз

пшениці і Казахстан. У Канаді,

ЄС, Австралії, Росії, Україні очі�

кується підвищення обсягів ек�

спорту пшениці. Світове спожи�

вання пшениці підскочить на

17 млн. тонн – до 634,8 млн.

тонн. Таке стрімке зростання

відбудеться вперше з 2004/05

МР. Фуражне використання

пшениці збільшиться, в т.ч. че�

рез зниження ресурсів грубих

зернових. Найбільш помітне

зростання споживання фураж�

ної  пшениці  в ідбудеться  в

США, Австралії, Китаї і ЄС.

Через зростання світового

споживання світові перехідні за�

паси пшениці в майбутньому

МР, не зважаючи на збільшення

врожаю на 53 млн. тонн, збіль�

шаться лише на 23 млн. тонн і

становитимуть 26,4% від обсягу

споживання за сезон. Найбільші

країни�експортери поповнять

запаси, вичерпані в поточному

сезоні.

У США перехідні кінцеві за�

паси пшениці  виростуть на

6,5 млн. тонн, в ЄС – на 5,5 млн.

тонн, в Австралії – на 3,3 млн.

тонн, в Канаді – на 2,0 млн.

тонн.

За матеріалами «Зерно Он3Лайн»
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*Примітка: EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ; FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ.
1) Поставка з елеватора, Південний ФО РФ За даними AgroNews.ru
2) Порт відвантаження – Новоросійськ Довідково: за курсом НБУ на 27.05.2008 1 RUB = 0,2059 грн.

Ф'ючерсний контракт
Ціни угод * Розра�

хункова
ціна *

Зміни
розрах.
ціни *

Ціни котувань * Обсяг

відкр. мін. макс. закр. краща
купівля

кращий
продаж

кіл�ть
угод RUB

EXW1) пшениця кл.3 Липень 7200 7200 7220 7220 +7210 +267 7200 7220 2 7498400

EXW1) пшениця кл.3 Вересень 6200 5575 6350 5575 �5840 �185 5575 6350 7 18980000

EXW1) пшениця кл.3 Листопад 6050 5204 6100 5204 �5472 �182 5204 6100 7 18495360

EXW1) пшениця кл.4 Липень 7000 7000 7050 7050 +7025 +191 7000 7050 2 7306000

EXW1) пшениця кл.4 Вересень 6050 5535 6150 5535 �5744 �241 5535 6150 7 18669300

EXW1) пшениця кл.4 Листопад 5800 4979 5850 4979 �5239 �190 4979 5850 7 17708860

FOB2) експорт пшениця Липень 320,0 320,0 326,0 322,4 +323,4 +8 320,0 326,0 4 14620594

FOB2) експорт пшениця Вересень 319,0 319,0 319,5 319,5 +319,3 +8 319,0 319,5 2 7217604

FOB2) експорт пшениця Листопад 315,0 315,0 316,0 316,0 +315,5 +3 315,0 316,0 2 7132824

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 27 травня 2008 року

* 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 23 травня 2008 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго  (пшениця SRW) 276,49 7,525 �0,230 7,678 �0,223 7,895 �0,203 8,075 �0,190 8,165 �0,190
KCBT Канзас Сіті (пшениця HRW) 293,12 7,978 �0,265 8,120 �0,240 8,318 �0,193 8,520 �0,140 8,480 �0,240
MGE Міннеаполіс (пшениця HRS) 378,45 10,300 0,260 8,570 �0,070 8,560 �0,140 8,620 �0,180 8,600 �0,250
CBOT Чикаго (Кукурудза) 236,11 5,998 0,088 6,128 0,093 6,273 0,105 6,403 0,110 6,483 0,110

Прогноз ФАО на 2008/09 МР: 
людство поповнить запаси зерна

Світовий баланс виробництва та споживання зерна, млн. тонн
Показники\Маркетинговий рік 2006/07 2007/08 2008/09

Виробництво 2013,3 2111,9 2191,9

Торгівля 255,5 261,9 251,8

Споживання, в т.ч. 2064,8 2127,2 2176,0

� на продовольчі потреби 994,0 1006,6 1002,1

� на фуражні потреби 741,4 756,8 760,3

� на інші потреби 329,3 363,8 393,5

Кінцеві запаси 427,2 408,8 421,3

Світовий баланс виробництва та споживання пшениці, млн. тонн
Показники\Маркетинговий рік 2006/07 2007/08 2008/09

Виробництво 596,7 605,1 658,0

Торгівля 113,1 110,0 110,5

Споживання, в т.ч. 620,6 618,1 634,8

� на продовольчі потреби 442,3 445,5 452,8

� на фуражні потреби 113,0 109,2 117,8

� на інші потреби 65,3 63,4 64,1

Кінцеві запаси 159,5 144,5 167,6

Показники попиту та пропозиції на світовому ринку зерна
Показники\Маркетинговий рік 2006/07 2007/08 2008/09

Споживання зерна на душу населення,
кг/рік 152,3 152,4 152,2

Відношення залишкових запасів до
споживання, % 20,1 18,8 19,5

МСГ Казахстану – 
за біржову торгівлю
зерном
Про це 27 травня на засіданні
уряду повідомив очільник Міні�
стерства сільського господар�
ства Ахілбек Курішбаєв, пере�
дає Казінформ. Уряд Казахстану
прагне створити всі умови для
виходу сільгоспвиробників на
зовнішній ринок без посеред�
ників, а цього, на думку міні�
стра, можна досягти саме через
організацію біржової торгівлі
зерном.
«Наразі реалізацію зерна на
зовнішній ринок здійснює 280
ліцензованих експортерів, – по�
відомив глава МСГ РК. – При
цьому, частка середніх і дрібних
посередницьких компаній ста�
новить близько 20% ринку ек�
спорту зерна, або майже 1,5
млн. тонн на рік».
За словами міністра, наявність
зернової біржі дозволить укла�
дати форвардні контракти, які
стануть базою для попередньо�
го аналізу зернового виробниц�
тва в країні, а також дозволить
здійснювати ф'ючерсні операції.
«За рахунок цього можна буде
прогнозувати ситуацію на зер�
новому ринку і мати гарантова�
ний збут зерна за фіксованими
цінами», – вважає він.
А.Курішбаєв пропонує також
відкрити електронні торгові
майданчики на базі універсаль�
ної товарно�сировинної біржі
АТ «Казагромаркетинг».
Всі вищезазначені пропозиції
МСГ Казахстану з впорядкуван�
ня експорту зерна пов'язані, за
словами міністра, зі щорічним
збільшенням обсягів експорт�
них поставок, а також очікува�
ним зростанням світового ім�
порту пшениці.
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Вінницька товарна універсальна біржа
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 68,00 1794,50 370,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 CPT 204,00 2182,50 450,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 68,00 2134,00 440,00
Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 1000,00 1261,00 260,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа
*Солод пивоварний 2007 DAF 102,00 3053,95 629,68
Запорізька товарна біржа «Гілея»
*Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2007 CPT 22,00 2748,54 566,71
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769�98 2007 DAF 1000,00 2028,71 418,29
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 5000,00 1697,50 350,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 520,00 1236,75 255,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2007 FOB 20000,00 1576,25 325,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2007 CPT 1000,00 1333,75 275,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2007 FOB 85000,00 1457,85 300,59
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 7700,00 1310,75 270,26
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 FOB 26000,00 1455,00 300,00
*Рис 1 клас ГОСТ 6293�90 2007 DAF 135,70 6305,00 1300,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 4800,00 1377,20 283,96
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 20660,00 1477,28 304,59
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 6070,00 1377,40 284,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 7000,00 1287,33 265,43
Чорноморська товарна біржа АПК (м. Миколаїв)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2007 FOB 75433,82 1382,25 285,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 FOB 78008,40 1309,50 270,00

Форвард

Донецька товарна біржа
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2008 FOB 1000,00 1115,50 230,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 30.06.2008 DAF 773,23 1304,65 269,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 01.07.2008 CPT 2726,38 1047,60 216,00
*Рис 1 клас ГОСТ 6293�90 31.07.2008 DAF 40,00 5723,00 1180,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.06.2008 DAF 600,00 1348,30 278,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 15.07.2008 DAF 300,00 1673,25 345,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 22.06.2008 DAF 5000,00 1406,50 290,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2008 DAF 1035,00 1455,00 300,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.06.2008 CPT 16000,00 1256,15 259,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 01.06.2008 CPT 7000,00 1241,60 256,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 25.06.2008 DAF 3000,00 1312,81 270,68
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 15.06.2008 DAF 3000,00 1312,81 270,68
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.06.2008 DAF 22100,00 1272,98 262,47
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.09.2008 DAF 3000,00 1324,05 273,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 30.09.2008 DAF 5800,00 1391,45 286,90
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 30.10.2008 DAF 15000,00 1367,70 282,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 30.06.2008 FCA 675,00 1998,20 412,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 30.06.2008 FCA 140,00 2012,75 415,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 31.08.2008 FAS 505,00 2172,80 448,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 31.10.2008 DDU 40,00 7735,73 1595,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробN
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 23 по 29 травня 2008 року

Середньозважені біржові ціни
на сiльгосппродукцiю, продукти її переробки, продовольство, 

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 23 по 29 травня 2008 року

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 5000,00 1697,50 1697,50 1697,50 350,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 7070,00 1261,00 1360,94 1377,40 280,61
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 FOB 26000,00 1455,00 1455,00 1455,00 300,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DAF 520,00 1236,75 1236,75 1236,75 255,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2007 FOB 20000,00 1576,25 1576,25 1576,25 325,00
Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769�98 2007 DAF 1000,00 2028,71 2028,71 2028,71 418,29
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2007 CPT 1000,00 1333,75 1333,75 1333,75 275,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2007 FOB 160433,82 1382,25 1422,31 1552,00 293,26
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 40160,00 1164,00 1400,28 1534,76 288,72
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 FOB 78008,40 1309,50 1309,50 1309,50 270,00
Рис 1 клас ГОСТ 6293�90 2007 DAF 135,70 6305,00 6305,00 6305,00 1300,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2007 CPT 22,00 2748,54 2748,54 2748,54 566,71
Солод пивоварний 2007 DAF 102,00 3053,95 3053,95 3053,95 629,68
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 68,00 1794,50 1794,50 1794,50 370,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 CPT 204,00 2182,50 2182,50 2182,50 450,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 68,00 2134,00 2134,00 2134,00 440,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 30.06.2008 DAF 773,23 1304,65 1304,65 1304,65 269,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 01.07.2008 CPT 2726,38 1047,60 1047,60 1047,60 216,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 22.06.2008 DAF 5000,00 1406,50 1406,50 1406,50 290,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2008 DAF 1035,00 1455,00 1455,00 1455,00 300,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2008 FOB 1000,00 1115,50 1115,50 1115,50 230,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 01.06.2008 CPT 7000,00 1241,60 1241,60 1241,60 256,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 15.06.2008 DAF 3000,00 1312,81 1312,81 1312,81 270,68
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 25.06.2008 DAF 3000,00 1312,81 1312,81 1312,81 270,68
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.06.2008 CPT 16000,00 1256,15 1256,15 1256,15 259,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.06.2008 DAF 22700,00 1261,00 1274,97 1387,10 262,88
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.09.2008 DAF 3000,00 1324,05 1324,05 1324,05 273,00
Рис 1 клас ГОСТ 6293�90 31.07.2008 DAF 40,00 5723,00 5723,00 5723,00 1180,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 31.10.2008 DDU 40,00 7735,73 7735,73 7735,73 1595,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 30.09.2008 DAF 5800,00 1358,00 1391,45 1406,50 286,90
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 30.10.2008 DAF 15000,00 1367,70 1367,70 1367,70 282,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 30.06.2008 FCA 675,00 1998,20 1998,20 1998,20 412,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 15.07.2008 DAF 300,00 1673,25 1673,25 1673,25 345,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 30.06.2008 FCA 140,00 2012,75 2012,75 2012,75 415,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 31.08.2008 FAS 505,00 2172,80 2172,80 2172,80 448,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробN
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD
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Передплатити «АГРОПРОФІ» ви зможете у будь�якому відділенні «Укрпошти».
Вартість передплати у IІ півріччі 2008 р. на 1 місяць – 14,84 грн.
+ витрати на приймання передплати (0,55�1,60 грн). 
Передплатити нашу газету можна також через редакцію, 
до того ж – з будь�якого місяця та на будь�який термін. 
Вартість редакційної передплати у IІ півріччі 2008 р. на 1 місяць – 14,80 грн.

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


