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ОСОБИСТІСТЬ
Василь ТКАЧУК. 
´ЗАДУРНО НІЧОГО НЕМАЄª
Сьогодні у нашій постійній рубриці Герой України
Василь Ткачук, який пропрацював свого часу міністром
сільського господарства і продовольства України,
неодноразово був депутатом різних рівнів, аж до
Верховної Ради СРСР, не звик до дармівщини,
марнотратства та пустопорожньої балаканини.

ТЕХНОЛОГІЇ
ЗРОШЕННЯ ñ НЕ ПРОСТО ДОДАЙ ВОДИ

Вже традиційні для компанії «АМАКО» Дні Поля цього
року розпочалися 15 серпня і були присвячені
технологіям вирощування соняшнику, кукурудзи,
зернових та ріпаку з використанням лінійних систем
зрошення для південного регіону України.

Президент
розпорядився
вдвічі підняти
орендну плату
за землю

Таке рішення, на думку

Віктора Ющенка, поси�

лить захист права власно�

сті громадян на землю,

створить сприятливі умо�

ви для ефективного гос�

подарювання на ній, фор�

мування сталого землеко�

ристування, вдосконален�

ня системи оцінки землі

та платності землекори�

стування. 

Так, Указом, підписаним
Президентом України 19
серпня цього року №725
«Про невідкладні заходи
щодо захисту власників
земельних ділянок та
земельних часток (паїв)»,
вносяться зміни до Указу
Президента України від
2 лютого 2002 року №92
«Про додаткові заходи
щодо соціального захисту
селян – власників земель!
них ділянок та земельних
часток (паїв)». Змінами
запропоновано збільшити
мінімальну орендну плату
з 1,5 відсотка до не менш
ніж 3 відсотків визначеної
відповідно до законодав!
ства вартості земельної
ділянки, земельної частки
(паю). Крім того, ця плата
має поступово збільшува!
тися залежно від результа!
тів господарської діяльно!
сті та фінансово!економіч!
ного стану орендаря. Вона
фіксується сторонами в
договорах оренди земель!
них ділянок сільсько!
господарського призна!
чення та земельних часток
(паїв). 
Кабінету Міністрів доруче!
но узгодити свої норма!
тивно!правові акти з цим
Указом та прийняти рішен!
ня, що випливають з нього. 
Крім того, серед орендарів
та орендодавців має бути
активізована роз'яснюваль!
на робота з питань
необхідності підвищення
розмірів плати за оренду
зазначених земельних ді!
лянок, паїв.

ТУТ БИ подякувати вітчизняним

трейдерам, які мають такі потуж�

ності, дають прозору ціну вироб�

нику за зерно, здаване прямо з

току без додаткових витрат на су�

шіння, калібрування тощо. Та

знову збурюється громадська дум�

ка у намаганні призначити вин�

ними у всіх негараздах малих та

середніх агровиробників зерно�

трейдерів: і чужих, і своїх.

Попит викликає пропозицію.

А не навпаки. Якби не було трей�

дерів (торговців), тоді світ ніколи

б не дізнався ані про картоплю,

ані про помідори чи каву, ми б і

досі ходили босоніж. Без торгівлі,

мабуть, не було б необхідності

вводити й гроші – бо зберігалися

б натуральне господарство та то�

варообмін. Торговці вишукують

(купують, замовляють) в кожній

країні найкращий товар і розво�

зять його по всьому світу, врахо�

вуючи, як тепер кажуть, ринкову

кон'юнктуру. Саме вони спонука�

ють виробляти товар, що прода�

ється. Тобто виробляти спожива�

не і якісне для себе, а решту про�

давати іншим. Це вигідна справа,

яка рухає світ. 

І якщо виробник сам не спро�

можний зробити цей товар прива�

бливим і конкурентноздатним, то

до необхідної кондиції його дово�

дить трейдер. Усі згодні, що для

того, щоб виробити товар, необ�

хідні зусилля й досвід. Чому ж во�

ни не потрібні, щоб його продати?

Якби не було зернотрейдерів,

то хто б в Україні зерно взагалі ку�

пував? 

Читайте на стор.6�9

Друга біда нашого аграрія

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ЯК ПІДЖИВИЛИ, ТАК І ВИРОСЛО

Серед факторів, які впливають на
хороший урожай, одне з перших
місць займають добрива. Про стан і
перспективи вітчизняної хімічної
галузі ми розмовляли з Олексієм
Голубовим, президентом Союзу
хіміків України.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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ВИРОБНИЦТВО
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
УКРАЇНИ НА 1 СЕРПНЯ 2008 РОКУ

Державний комітет статистики України
обрахував та оприлюднив дані щодо
обсягів виробництва і реалізації
агропродукції в Україні у січні2липні
поточного року.
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ЗЕРНОВИЙ РИНОК Цьогорічна врожайність, дякувати Богові, обіцяє найкращий за останні роки
ужинок. На цьому країні можна було б непогано заробити на світовому ринку. Натомість маємо
протилежне. Україна отримала багато збіжжя, і у нашому випадку це, як відомо, друга після негоди
біда селянина. Адже від початку вал збиває ціни на внутрішньому ринку, а нестача потужностей з
приймання та зберігання зерна цю ціну добиває. 
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МЕТА семінару – навчити селян

працювати з високоврожайними

гібридами, ознайомити їх з суча�

сною технікою та новітніми тех�

нологіями вирощування. 

Очікується понад 3 тисячі

учасників: керівники госпо�

дарств і агрономи, фермери з 16

областей України, фахівці про�

фільних вітчизняних і закордон�

них міністерств та громадських

організацій, учені�селекціонери,

представники понад 50 компа�

ній�партнерів, що виробляють та

реалізують сільгосптехніку, ЗЗР і

добрива тощо. 

Після пленарної частини від�

будеться огляд демонстраційних

полів АФ «Сади України», зокре�

ма, соняшнику (врожайність 30�

40 ц/га); кукурудзи (100�140

ц/га); цукрових буряків (900

ц/га); сої (30 ц/га). 

Також буде продемонстрова�

но сучасну сільгосптехніку, ЗЗР

добрива і т.п. Після закінчення –

розіграш лотереї (автомобіль Hy�

undai Grandeur, 3 путівки до Сер�

бії), святкові обід та концерт.

Довідки за тел. 8�057�714�01�65
8�057�714�01�66

День Поля 
в агрофірмі «Сади України»
29 серпня 2008 р.
Кегичівський р'н, Харківська обл.

Кожному району –
своє ветуправління
Державний комітет ветери�

нарної медицини України

затвердив Положення про

управління ветеринарної

медицини в містах обласно�

го значення та в районах. 

Відповідно до наказу №130 від
10 липня 2008 р. управління
ветеринарної медицини в мі!
стах обласного значення є те!
риторіальними органами цен!
трального органу виконавчої
влади Державного комітету ве!
теринарної медицини України,
утворені відповідно до Закону
України «Про ветеринарну ме!
дицину» та підпорядковані го!
ловним управлінням ветери!
нарної медицини в Автономній
Республіці Крим та областях.
Управління мають право: 
– залучати спеціалістів місце!
вих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та орга!
нізацій (за погодженням з їх
керівниками) для розгляду пи!
тань, що належать до їх ком!
петенції; 
– обмежувати, забороняти або
припиняти відповідно до актів
законодавства господарську
діяльність юридичних та фі!
зичних осіб у разі порушення
ними ветеринарно!санітарних
вимог, якщо це може спричи!
нити безпосередню загрозу
життю та/або здоров'ю людей
і тварин;
– проводити відбір зразків то!
варів та інших об'єктів держав!
ного ветеринарно!санітарного
контролю та нагляду для про!
ведення ветеринарно!санітар!
ної експертизи;
– створювати в разі потреби
комісії з числа спеціалістів ве!
теринарної медицини із залу!
ченням спеціалістів науково!
дослідних установ, навчаль!
них закладів для ідентифікації
хвороб тварин та причин їх
загибелі;
– залучати транспортні засоби
та спеціалістів державних уста!
нов ветеринарної медицини
для організації і здійснення
протиепізоотичних заходів;
– забезпечувати здійснення
протиепізоотичних заходів
юридичними та фізичними
особами, що провадять про!
фесійну діяльність у галузі ве!
теринарної медицини;
– управління мають також інші
права, передбачені законодав!
ством.

На виконання Рекомендацій

парламентських слухань

«Сучасний стан та перспек�

тиви розвитку земельних

відносин в Україні» та в ро�

звиток Закону України «Про

розмежування земель дер�

жавної та комунальної влас�

ності» Державний комітет із

земельних ресурсів видав

наказ №177 від 18 липня

ц.р. Документом вносяться

зміни до Методичних реко�

мендацій з розробки проек�

ту землеустрою щодо розме�

жування земель державної

та комунальної власності. 

ВІДПОВІДНО до наказу замов�

никами проекту землеустрою

щодо розмежування земель дер�

жавної та комунальної власно�

сті в межах населених пунктів є

сільські, селищні, міські ради, а

за межами населених пунктів –

Рада міністрів Автономної Рес�

публіки Крим, обласні, район�

ні, Київська та Севастопольська

міські державні адміністрації.

Розробником проекту зе�

млеустрою щодо розмежування

земель державної та комуналь�

ної власності є юридична особа,

яка має ліцензію на проведення

землевпорядних робіт за Єди�

ним ліцензійним реєстром, що

здійснюються в межах виду гос�

подарської діяльності «Прове�

дення землевпорядних та зе�

млеоціночних робіт», яка в уста�

новленому законодавством по�

рядку набула право на виконан�

ня робіт.

Координацію робіт із розме�

жування земель державної та

комунальної власності здійсню�

ють Рескомзем Автономної Рес�

публіки Крим, обласні головні,

Київське та Севастопольське

міські головні, міські (районні)

управління (відділи) земельних

ресурсів.

Місцеві органи земельних

ресурсів та регіональні відділен�

ня Державного підприємства

«Центр державного земельного

кадастру при Державному комі�

теті України із земельних ресур�

сів» надають дані для підготов�

ки тендерної документації на

проведення тендерів із визна�

чення переможця з розробки

проекту землеустрою щодо роз�

межування земель державної та

комунальної власності, а також

завдання на складання проекту.

Фінансування робіт здій�

снюється за кошти державного

та місцевого бюджетів пропор�

ційно площі віднесення земель

до державної чи комунальної

власності.

Розмежування триває. 
Поки що на рівні 
регуляторних актів

ПРЕЗИДЕНТ України 9 серпня

ц.р. підписав Указ «Про невід�

кладні заходи щодо вдосконален�

ня державного регулювання гос�

подарської діяльності» №698. Зо�

крема, постановлено перегляну�

ти регуляторні акти з питань зе�

млекористування, будівництва та

туризму, узгодити їх з принципа�

ми державної регуляторної полі�

тики, визначеними статтею 4 За�

кону України «Про засади дер�

жавної регуляторної політики у

сфері господарської діяльності».

Кабінет Міністрів України змі�

нив Порядок декларування

зміни оптово�відпускних цін

на продовольчі товари. 

ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ такої продук�

ції, як пшеничне борошно вищо�

го, першого і другого сорту, жит�

нє обдирне борошно, яловичина,

свинина, м'ясо птиці (тушка), ва�

рені ковбасні вироби, крім вищо�

го сорту, коов'яче питне молоко зі

вмістом жиру до 2,5%, кисломо�

лочний сир зі вмістом жиру до

9%, сметана зі вмістом жиру до

20%, вершкове масло зі вмістом

жиру до 72,5%, курячі яйця, цу�

кор�пісок, соняшникова олія. 

Згідно з постановою №709 від

6 серпня ц.р. підставою для від�

мови територіальних органів

Держцінінспекції в наданні вис�

новків щодо економічного

обґрунтування рівнів оптово�від�

пускних цін на продовольчі това�

ри, зміни на які підлягають де�

кларуванню, є неподання суб'єк�

том господарювання в повному

обсязі відповідних документів або

неналежне їх оформлення та

необґрунтованість зміни оптово�

відпускних цін.

За результатами аналізу цих

документів територіальні органи

Держцініспекції надають письмо�

ві висновки для суб'єкта господа�

рювання, який провадить діяль�

ність з виробництва продоволь�

чих товарів, – у 7�денний строк,

для суб'єкта, який провадить

діяльність з реалізації продоволь�

чих товарів, – у 2�денний строк. 

Зміна оптово�відпускних цін

суб'єктами господарювання, які

провадять діяльність з виробниц�

тва або реалізації продовольчих

товарів, здійснюється з дати пого�

дження уповноваженим органом

декларації зміни оптово�відпу�

скних цін на продовольчі товари.

Підвищити ціни
на продтовари буде непросто?

Вдосконалити 
державне регулювання



Уряд України має намір дору�

чити Державній податковій

адміністрації, Міністерству

економіки, Міністерству фі�

нансів, Міністерству аграрної

політики, Державній митній

службі, Міністерству внутріш�

ніх справ провести спільні пе�

ревірки імпортерів та вітчиз�

няних виробників м'яса і м'яс�

ної продукції. 

ПРО ЦЕ заявила прем'єр�міністр

України Юлія Тимошенко на за�

сіданні Кабінету Міністрів 20

серпня. 

Крім цього, Кабмін має намір

доручити відповідним міністер�

ствам і відомствам провести пе�

ревірку ціноутворення в м'ясній

галузі. Зі слів голови уряду, пере�

вірятимуться як вітчизняні ви�

робники м'яса і м'ясопродуктів,

так і їх імпортери на предмет від�

повідності вартості цієї продукції

світовим цінам.

Уряд також має намір переві�

рити якість вітчизняної та ім�

портної м'ясної продукції.

Національна асоціація вироб�

ників м'яса і  м'ясопродуктів

«Укрм'ясо» також виступає за по�

силення умов ввезення до Украї�

ни м'яса птиці. 

Як повідомив голова асоціації

«Укрм'ясо» Володимир Попов,

український ринок не відчуває

дефіциту м'яса птиці, проте ця

м'ясна сировина активно заво�

зиться в країну. 

За його словами, за 7 місяців

цього року Україна імпортувала

121 тис. тонн м'яса птиці. Водно�

час пан Попов вважає, що укра�

їнські м'ясокомбінати відчувають

дефіцит свинини і яловичини. У

зв'язку з цим він запропонував че�

рез Державний комітет з держав�

ного матеріального резерву заво�

зити як мінімум 200 тис. тонн сви�

нини та 100 тис. тонн яловичини

на рік для забезпечення м'ясопе�

реробників цією сировиною. 

В цілому «Укрм'ясо» оцінює

дефіцит м'ясної сировини в Укра�

їні на 2008 р. в діапазоні 450�500

тис. тонн.

АГРОПРОФІ

№ 28 [041] 22 серпня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 3 АКТУАЛЬНО
ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Шановні читачі!

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

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2008�й рік 

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

Інформацію для Голови!

Наш
індекс:98990

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

«АЛЕКСАНДРОВ ТА ПАРТНЕРИ»®

ЮРИДИЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ВАШОГО БІЗНЕСУ ®

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

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

• Партнер рубрики – МЮК «Александров та партнери» •

10 кроків навздогін стихії
Уряд вирішив ужити невідкладних заходів з ліквідації наслідків

стихійного лиха, що сталося 23�27 липня цього року, в агропро�

мисловому комплексі. З цією метою розпорядженням Кабінету

Міністрів України №1079 від 6 серпня ц.р. передбачено 10 кроків. 

Так, Мінагрополітики та МНС доручено постійно здійснювати моніто!
ринг стану сільського господарства у регіонах, які постраждали внас!
лідок стихійного лиха та в разі потреби подавати Кабміну відповідні
пропозиції.
Держкомзем має забезпечити проведення інвентаризації підтопле!
них земель, визначити ступінь їх порушення та внести пропозиції
щодо їх подальшого використання.
Державному казначейству за пропозицією Мінагрополітики слід у
першочерговому порядку спрямовувати у регіони, які постраждали
від стихійного лиха, кошти, передбачені у держбюджеті для підтрим!
ки розвитку підприємств АПК за програмами «Бюджетна тварин!
ницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рос!
линництва» і «Здійснення фінансової підтримки підприємств агро!
промислового комплексу через механізм здешевлення кредитів».
Мінагрополітики забезпечуватиме поставку Аграрним фондом бо!
рошна, виробленого із зерна державного продовольчого резерву, у
постраждалі регіони відповідно до заявок облдержадміністрацій.
Вінницькій, Івано!Франківській, Закарпатській, Львівській, Терно!
пільській, Чернівецькій облдержадміністраціям наказано сприяти
першочерговому забезпеченню сільськогосподарських товаровироб!
ників, які постраждали внаслідок стихійного лиха, нафтопродуктами,
що поставляються в регіони згідно з розпорядженням КМУ від 5 лип!
ня ц.р. №909.
Національному банку та Асоціації українських банків рекомендовано
сприяти продовженню строків виконання зобов'язань за кредитними
договорами, укладеними сільськогосподарськими підприємствами та
фермерськими господарствами, які постраждали внаслідок стихійно!
го лиха, з поверненням кредитів після збирання врожаю 2009 року.
Мінагрополітики разом з НАК «Украгролізинг» мають визначитися у
тижневий строк стосовно можливості продовження на один рік стро!
ку дії договорів фінансового лізингу, укладених із сільськогосподар!
ськими підприємствами, які постраждали внаслідок стихійного лиха.
ДПА за погодженням з Мінфіном забезпечуватиме надання в устано!
вленому порядку сільськогосподарським товаровиробникам, у яких
не менш як 30 відсотків посівів постраждали від стихійного лиха,
розстрочку у сплаті податкових зобов'язань перед державним та міс!
цевими бюджетами.
А державним спиртовим заводам дозволено здійснювати до 15 ве!
ресня поточного року закупівлю некондиційного (вологого) зерна у
сільськогосподарських товаровиробників, які постраждали внаслідок
стихійного лиха, без застосування процедур, визначених Тимчасо!
вим положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти, затвердженим постановою КМУ від 28 березня ц.р. N 274.
Усі перелічені органи державної влади повинні інформувати щомі!
сяця Кабінет Міністрів України про перебіг виконання цього розпоря!
дження.

Розширено перелік іноземної техніки для
придбання фермерськими господарствами 
за безповоротної фінансової підтримки
Розпорядженням КМУ №1080 від 6 серпня 2008 р. внесено зміни

до Переліку технічних засобів іноземного походження, у разі

придбання яких новоствореним фермерським господарствам та

фермерським господарствам з відокремленими садибами може

надаватися фінансова підтримка на безповоротній основі. 

Так, до переліку ввійшли: 
– трактори, крім тракторів тягового класу 1,4 тс (замість тракторів із
двигуном потужністю 200!550 к.с.);
– зернозбиральні комбайни (раніше до уваги бралися лише комбай!
ни з потужністю до 200 к.с. та понад 250 к.с.);
– вантажні автомобілі (раніше зазначалося – вантажопідйомністю до
1,5 т, від 5 до 14 та понад 23 тонни).

До Ради Міжнародного союзу

з охорони нових сортів ро�

слин цього разу вирішили від�

рядити голову Державної

служби з охорони прав на

сорти рослин Валерія Хаджи�

матова. 

САМЕ він, згідно з Указом Прези�

дента України №700 від 9 серпня

ц.р., виступатиме представником

нашої держави у Раді. Раніше ці

обов'язки мав виконувати В.Вол�

кодав.

Нагадаємо, Держсортслужба,

серед інших завдань, здійснює

внутрішню політику в галузі інте�

лектуальної власності на сорти ро�

слин та забезпечує діяльність

представника та його заступника

у Раді Міжнародного союзу з охо�

рони прав на сорти рослин, а та�

кож створює передумови до всту�

пу України в СОТ, що регулює та

регламентує Угоду про торговель�

ні аспекти прав інтелектуальної

власності (ТРІПС). 

Створення такого органу, як

Держсортслужба передбачене

міжнародними зобов'язаннями

України, яка, відповідно до За�

кону України «Про приєднання

України до Міжнародної кон�

венції охорони нових сортів ро�

слин», є членом такої впливової

міжнародної організації, як Між�

народний союз з охорони прав

на сорти рослин, конвенція яко�

го вимагає у статті 30 наявності у

державах – членах Союзу, спе�

ціального компетентного органу,

якому доручає надання «права

селекціонера». Таке право нада�

ється в разі, якщо сорт є новим,

відмінним, однорідним і стабіль�

ним. 

Місцезнаходженням Міжна�

родного союзу та його постійних

органів є Женева. Постійними ор�

ганами Союзу є Рада та Бюро Со�

юзу.

Рада займається, зокрема, ви�

вченням відповідних заходів щодо

забезпечення інтересів Союзу та

сприяння його розвитку, встано�

вленням правил процедури, при�

значенням Генсека, його заступ�

ника, розглядає річний звіт про

діяльність Союзу та затверджує

програму його роботи надалі,

приймає адміністративні та фі�

нансові правила Союзу, розглядає

й затверджує бюджет Союзу та

встановлює розмір внеску кожно�

го члена Союзу, розглядає та за�

тверджує рахунки, що подаються

Генсеком, встановлює дату й місце

проведення конференцій, вживає

заходів до їх підготовки тощо. 

Голос України в Міжнародному союзі 
з охорони нових сортів

Уряд  хоче перевірити виробників 
та імпортерів м'яса і м'ясопродуктів



На Харківщині
побільшає
елеваторів
У Харківській області най!
ближчим часом має з'явитися
низка сучасних хлібоприй!
мальних підприємств. Про це
повідомив заступник началь!
ника головного управління
агропромислового розвитку
обласної держадміністрації
Володимир Ярмак. 
За його словами, 20 серпня
відбулася нарада за участю
аграріїв регіону і фахівців НДІ
«Промзернопроект» й хлібної
інспекції. На ній було розгля!
нуто заходи щодо врегулю!
вання ситуації на ринку зер!
на, зокрема питання забезпе!
ченості регіону елеваторами. 
Як зазначив Володимир Яр!
мак, нині в Харківській обла!
сті є 48 хлібоприймальних
підприємств загальною по!
тужністю 2,2 млн. тонн, тоді
як урожай ранніх зернових
становить вже більше 3 млн.
тонн. Крім того, очікується
надходження кукурудзи і со!
няшнику в обсязі не менше
300 тис. тонн. 
Володимир Ярмак повідо!
мив, що в області виділена
земля під будівництво трьох
нових хлібоприймальних під!
приємств. Одне з них – еле!
ватор вертикального збері!
гання потужністю 52 тис. тонн
– зводить в Нововодолазь!
кому районі ТОВ «Власів!
ський Мірошник». 
За його словами, НДІ «Пром!
зернопроект» збере інформа!
цію про наміри власників хлі!
боприймальних підприємств
щодо свого розвитку, і вона
ляже в основу пропозицій
області Кабінету міністрів. 
Як повідомлялося, уряд за!
питав від регіонів дані про
перспективи зернового ви!
робництва, які передбачають
і будівництво нових, і техно!
логічне переоснащення на!
явних хлібоприймальних
підприємств для зберігання
зерна.

На Одещині змушені
продавати зерно
Сільгоспвиробники Одесько!
го регіону вимушені продава!
ти зерно за цінами нижче со!
бівартості. Про це в ході ко!
легії Одеської облдержадмі!
ністрації повідомив губерна!
тор Одеської області Микола
Сердюк.
За його словами наразі заку!
півельна ціна на зерно стано!
вить 500!550 грн за одну
тонну, тоді як собівартість
його становить близько 700
грн. Сільгоспвиробники ви!
мушені продавати зерно
нижче собівартості, оскільки
терміни виплати відсотків по
кредитах у них обмежені.
Крім того, їм вже необхідно
купувати насіння для посадки
зернових на майбутній рік.
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– КОЛИ я прийшов працювати до

Києва (на посаду міністра АПК –

прим. ред.), думав зробити там

щось справді корисне, – пригадує

1992�й рік Василь Ткачук. – Тоді

саме у Польщі була хвиля «шоко�

вої терапії», відбувалася реструк�

туризація і реорганізація всієї си�

стеми господарювання, і я був за

те, щоб таке саме зробити в Укра�

їні. Тоді мене не підтримали… А

поляки, бачте, швидше стали на

ноги, ніж ми. Взагалі я вважаю,

що коли вже щось радикально ро�

бити, то треба робити сміливо й

недовго. Будь�яке нове будівниц�

тво, а впровадження технології –

це як нове будівництво, не тер�

пить тривалого часу. Що більше

часу минає, то більше воно до�

рожчає. Це так само, як хату буду�

вати 15 років – хтозна, чи буде

вона тоді потрібна.

Василю Михайловичу, а
чому Ви пропрацювали

міністром так недовго – менше
року?
– Я був там як біла ворона. А мов�

чати був не годен. Не знав, що не

треба економити коштів, напри�

клад. Хоча я й не міг дуже сильно

економити ні на науці, ні на лю�

дях, але я не знав, що як виділені

кошти, то їх треба будь що вико�

ристати. 

Коли сільське господарство

розвивалося в радянські часи, була

велика поміч селу. Була сільгоспхі�

мія, яка за рахунок держави займа�

лася поліпшенням родючості зе�

мель; сільгосптехніка, яка постача�

ла техніку тощо. І все це могло до�

возитися до господарства. Ці речі

були абсолютно позитивні.

Однак, на жаль, був і великий

негатив у ті часи. Насамперед,

жахливо високозатратне ведення

господарства. Ніхто не хотів раху�

вати. Треба купити два колеса, а

тобі ще мусили давати щось з ме�

талу, що не продавалося – і ти

брав, наприклад, дробилку, а тоді

здавав її, нову, на брухт. Це ж які

втрати для держави! Але був план.

Траплялося, привезуть мінеральні

добрива, а не у всіх були склади,

то їх повозять�повозять, а потім

висиплять у лісопосадку. І солярку

зливали, і мастила: після зими річ�

кової риби більше місяця не мож�

на було їсти! 

А навіщо ж це робили?
Чим це пояснити?

– Планове господарство! Це один

бік, страшний негатив. Водночас

електроенергію, газ ніхто не раху�

вав – бо це йшло задурно, за ко�

пійки. Ніхто про це не питав. Пи�

тали тільки про надої, врожаї, а

скільки в тебе лампочка задурно

горіла – ніхто не звертав уваги. А

це ж усе тягне з держави. На ща�

стя, зараз такого вже немає. Вели�

кий негатив ще був у тому, що, на�

приклад, вродився у нас гарний

урожай. А облік вели за бункер�

ним врожаєм, тобто і сміття, і во�

лога – все це йшло в урожайність,

у показники. Я казав: навіщо це

рахувати, давайте висушимо і по�

кажемо точний урожай. Ні! За те,

що я зменшив урожайність –

близько центнера по району –

мені ледь догану не записали і

змусили перерахувати й «підняти»

урожайність. Кому це потрібно?

Нікому. 

Або інше. Була велика врожай�

ність, і я сказав людям на зборах:

прекрасний урожай, дякую, ми

цього року дамо вам по шість

центнерів зерна кожному. Почали

видавати, як одразу ж це дійшло

до міськкому партії. Кажуть: ти

чого даєш стільки зерна? – Бо

урожайність добра є. – А ти не за

себе думай. Це що твій колгосп?

Це державний колгосп. Ми му�

симо притримуватися так, як сус�

іди дають. А в сусідньому колгоспі

що, не люди, тільки в тебе ра�

дянські люди? 

Тобто, не можна було заціка�

вити людей. І ця зрівнялівка, ці

приписки – усе це загалом давало

високовитратне виробництво.

Тримали забагато людей в колгос�

пі – змушували тримати, бо всі

повинні були мати роботу. Я про�

понував давати їм пенсію: ну чого

вони мають плентатися, якщо

вони мені не потрібні?!

А як Ви на сьогодні оці#
нюєте сільське господар#

ство? Які основні проблеми і як
їх виправити?
– Після великого спаду сільське

господарство пішло на підйом.

Шкода тільки, що рослинництво і

тваринництво ще не так зрушили

з місця, як хотілося б. Але все зру�

шиться. Що треба зробити? Дер�

жава має створити інфраструкту�

ру, щоби будь�який виробник міг

знати, коли, кому і за яку при�

близно ціну він продасть свою

продукцію. Він повинен гаранто�

вано мати покупця. І це повинно

стосуватися всієї продукції: й рос�

линництва, і тваринництва. Крім

того, має бути інфраструктура із

забезпечення запасними частина�

ми. Вона є, але не скрізь.  І, зви�

чайно, треба підняти вітчизняну

науку – створити систему впрова�

дження її досягнень, зацікавити

науковців. Приміром, тим, хто

одержав більші врожаї, але довів,

що це на основі впроваджень нау�

кового підходу, держава може

частково гасити кредити або ком�

пенсувати певні витрати. Науко�

вець має отримувати заробітну

плату не від розробок, а від ре�

зультатів впровадження своїх ви�

находів. Науковець чи науковий

інститут мають бути прив'язані до

науково�дослідного виробництва. 

А як Ви оцінюєте земель#
ну реформу? Де у  н ій

плюси, де мінуси? Якою б Ви її
зробили?
– Я повністю підтримую ідеї Пе�

тра Саблука – в них немає нічого

поганого. Більшість думали тоді,

що цю реформу слід звести до роз�

паювання земель, виділення меж,

і нехай кожен обробляє свою ді�

лянку. Це утопія. Тому що в Укра�

їні, поряд з невеликими фермер�

ськими господарствами, які мо�

жуть вирощувати щось ексклю�

зивне, мають працювати потужні,

масштабні господарства. Велике

господарство має великий потен�

ціал, воно не таке вразливе до сти�

хії, бо за великих масштабів одно�

го року щось вродило, наступного

року – інше. Великі господарства

можуть дозволити собі мати гар�

них спеціалістів і добре їм плати�

ти. Вони мають можливість заку�

пити високоякісну техніку, внести

відповідні органічні та мінеральні

добрива, по�новітньому, техноло�

гічно грамотно захистити рослини

від бур'янів чи грибків – і все це

разом може дати великий гарний

результат і гарантію високих вро�

жаїв та великих грошових прибут�

ків. А це означає, що господарство

може потужно тримати, насампе�

ред, спеціалістів. А якщо добрий

господар, то фінансує ще й інфра�

структуру на селі. 

Ринок землі має бути. Закон

про продаж землі треба приймати.

І не просто дозволити продаж, а

визначити певні умови. Насампе�

ред я заборонив би продавати зем�

Василь Ткачук. 

«Задурно нічого немає»
Королівський Герой України Василь Тка�

чук (а родом він із села Королівки, що

на Івано�Франківщині), який пропрацю�

вав свого часу міністром сільського

господарства і продовольства України,

неодноразово був депутатом різних рів�

нів, аж до Верховної Ради СРСР, не

звик до дармівщини, марнотратства та

пустопорожньої балаканини. Нині він

голова наглядової ради агрофірми

«Прут», відійшов від великих справ,

облаштував довкола домівки дендро�

парк і тепер відчинив його ворота для

всіх охочих відвідати в день весілля чи

ювілею його садибу та помилуватися

красою творіння його рук. 

Будь�яку справу він завжди розпочинав

насамперед із турботою про людей, а

не про прибуток, тож переконаний, що

ворогів не має. Василь Михайлович

тверезо оцінює нинішню ситуацію в аг�

ропромисловому комплексі, на все має

власну думку, якою ми й вирішили по�

цікавитися. 

Василь ТКАЧУК

ГЕРОЙ УКРАЇНИ

НОВИНИ РЕГІОНІВ



лю іноземцям, які не живуть в Ук�

раїні. Крім того, за неефективне

використання землі, у будь�який

момент відбирав би її, віддаючи

гроші горе�господарям. Якщо це

села, то можна частково прив'яза�

ти інфраструктуру: якісь невелич�

кі подвір'я тощо. І тоді тільки

можна запустити продаж. 

А ту землю, яку тепер розібра�

ли на паї і яка тепер наче в оренді,

не можна допускати до розпрода�

жу, бо це обдурення селян. Повер�

ніть їм те, що вони заробили ко�

лись своїм «горбом». А це можна

зробити тільки за рахунок варто�

сті того паю, який він одержав. 

Саблук має рацію. Я його під�

тримую. Якби землю пустити у

виробництво, це дало б великі ін�

вестиції. От чого так потужно ве�

дуть свої господарства Тетяна За�

суха, Володимир Плютинський,

Дмитро Моторний – дай їм,

Боже, здоров'я – вони стояли на

вістрі з наукою. Що нового було,

щоб вони не почули і не зацікави�

лися? 

А яке Ваше бачення інве#
стицій нині? Зараз, по

суті, скуповують землі… 
– Треба було давно прийняти

закон про продаж землі, але не

так, як деякі наші депутати ляка�

ють: мовляв, прийдуть, скуплять,

і ніхто нічого не матиме. Треба

розробити такий закон, який мав

би багато застережень, що не да�

ватимуть змоги використовувати

землю в інший спосіб, розбазарю�

вати, використовувати, скажімо,

під забудову, без спеціального до�

зволу, навіть урядового. А то фак�

тично скуповують за безцінь паї.

Це треба виправити, поки не піз�

но. Зробити закон, встановити ка�

дастр, ціну землі на рівні держави.

Має бути сформована потужна ін�

фраструктура із замовлення сіль�

госппродукції заздалегідь: коли я

знаю, що сію, знаю, кому і за

якою ціною продам, бодай при�

близно. Таку потужну інфраструк�

туру треба зробити і в частині тех�

ніки. Наразі нема проблеми десь

за кордоном купити добрий ком�

байн, але він вломиться – і нема

де поблизу купити запчастину. І

він мусить в жнива чекати два дні,

а то й тиждень, поки з Німеччини

надійде та запчастина. А втраче�

ний час у жнива – це прірва. І тут

не треба нічого вигадувати – у

Європі вже все вигадано. Якщо ти

замовиш машину, можуть забрати

просто з поля, навіть за відсутно�

сті ґазди, якщо в тебе немає свого

току, там і оброблять – усе це

швидко обраховують. У нас малий

фермер має стільки проблем, що

він не може господарювати, а хоче

і вміє! Таким треба допомагати на

державному рівні й створити для

них відповідну інфраструктуру. Бо

є такі, що не варто їм землю дава�

ти, їх треба гнати – але вони самі

відпадуть. 

Сільське господарство має

бути рентабельним. Наприклад,

вирощувати ріпак. Я давно ним

займався, він мені надзвичайно

подобався як культура. А як не по�

добатися? Зараз одержати 30 ц/га

товарного ріпаку – зовсім не про�

блема (це нижче середнього).

Продайте цих 30 центнерів по 3

тис. гривень – дев'ять тисяч заро�

бляєш на гектарі. Посійте пше�

ницю – теж можна отримати 9 ти�

сяч, але витрати на вирощування

того й іншого – зовсім інші. На�

віть по насінню: на той самий гек�

тар посівного матеріалу ріпаку

треба в десятки разів менше, ніж

пшениці. 

Але ж в ід  пшениці  не
можна відмовитися?

– У жодному разі. Після ріпаку

(він раніше збирається) є час гар�

но підготувати поле для пшениці.

Пшениця ніколи не буде витісне�

на, але й ріпак не треба витісня�

ти. Штучно не треба нічого витіс�

няти. 

Що все ж таки порадите
робити з паями, щоб люди

не продали їх за безцінь інозем#
цям і ми не стали батраками?
– Треба чітко сказати, що ті, хто

купив паї, повинні повернути ці

гроші власникам паїв, щоб ті про�

дали їх за ціною, яка буде встано�

влена державою за земельним ка�

дастром. Бо не мали права купува�

ти. Якщо покупець знатиме, що

доведеться повертати, то він доб�

ряче подумає, перш ніж купувати. 

Як Ви вважаєте, Україна
– аграрна держава? Який

у неї потенціал?
– Я думаю, що він надзвичайний.

І аграрний сектор дедалі більше

користуватиметься попитом. Хо�

чете бути здоровими, хочете збе�

регти себе і природу – будьте

ближче до природи, вирощуйте

все природне. У нас, наприклад, є

окремі фермери, які вже вирощу�

ють екологічно чисту продукцію.

Але їх дуже мало. В Англії дуже ба�

гато таких. Але вони мають спе�

ціальні ціни, постійних покупців,

а ті – свої магазини, а люди зна�

ють, що тільки в цьому магазині

продаються екологічно чисті про�

дукти. Цей ланцюжок треба скла�

дати. 

Буде Україна аграрною, це її

найбільший потенціал. Чим ми

можемо похвалитися в Україні? З

похвальбою можемо назвати при�

роду, хліб. От вам і перспектива.

І то треба розвивати, але не вшир,

а в якість. 

Маючи величезний багаж
знань, досвід, власне ба#

чення, який Ви порекомендуєте
Україні вихід з кризи? Що по#
радите людям?
– Україна виходить і вийде з кри�

зи. А порада для людей така, що

була у віках і зберігається дотепер:

люди, працюйте, але працюйте

уважно, пильно, чесно, добросо�

вісно і дбайте про тих людей, які

працюють на вас. Є чимало госпо�

дарів, які прекрасно ведуть госпо�

дарства, мають доходи і дбають за

людей. Але є й такі, яким люди

байдужі – це образливо. Справа

керівника, який дбає тільки про

себе (а тепер, на жаль, є така мо�

жливість), недовговічна, і хліб

його буде несолодкий. 

Треба поновлювати мате�

ріально�технічну базу – нічого не

може стояти на місці. Але найгос�

трішим залишається кадрове пи�

тання, навіть гострішим, ніж за

часів Союзу. Раніше, як тільки

щось не так, одразу керівника зні�

мали з посади, був контроль. А за�

раз його немає: люди, бідні, тер�

плять, і на тому все закінчується.

А що порадити, коли керівник не

вміє або не хоче працювати, коли

у нього думки не за господарство,

не за людей, а трошки в інший

бік? Конкуренція або змусить

його працювати, або викине. І цю

конкуренцію треба підтримувати і

розвивати. 

Так багато хто думає, але дума�

ти – це одне, а робити – інше. Я

знаю керівників, які так гарно го�

ворять і так розумно розповіда�

ють, а роблять інакше… 

Василю Михайловичу, що
скажете про ситуацію

довкола нинішніх цін на зерно#
ві? Виростили зерна чимало,
стільки радилися, щоб отри#
мати багатий урожай. У Європі
та світі голод, а у нас такі ціни.
Нам би скористатися з цього: і
людей нагодувати, і грошей за#
робити…
– Тільки так і треба. Але поки

урожай ще не в коморі, не варто

вихвалятися. Бо урожай – річ не�

певна: тут замочило, там побило,

там проросло. Як можна кричати,

що у нас два з чимось мільйони рі�

паку, що сорок з гаком мільйонів

зерна? Зачекайте: зерно – це те,

що в коморі. Це мудрість наших

предків. А те, що в полі, – це ще

«може, зерно». А виробник має

знати, що продасть зерно за га�

рантованою ціною. І, якщо на сві�

товому ринку ціни зростуть, то він

отримає доплату, якщо ж впадуть,

тоді можна буде продати й менше,

але не опускаючи до самовироб�

ництва та не доводячи до банкрут�

ства. Ці витрати легко прорахову�

ються. Усе має бути чесно і добро�

совісно. Треба вивчати ринок. По�

дивіться, хто у нас є з вітчизняних

трейдерів – їх майже немає. Дер�

жава має можливість усе регулю�

вати: законами, постановами –

щоб не образити виробника і щоб

усі були зацікавлені. Не можна,

щоб один їв хліб з маслом, а інші

збирали крихти. Навіть жменька

передових великих господарств,

таких як у Володимира Плю�

тинського, Дмитра Моторного,

Леоніда Яковишина, Володимира

Бортника, Юрія Карасика, Тетяни

Засухи – вони не піднімуть усього

– Україна має мільйони гектарів. 

Пане Василю, яка у Вас
мрія нереалізована?

– Я ще хочу побудувати щось таке

для людей. У нас є сад на 20 гекта�

рів зі ставками. Колись я, де бачив

джерело, там робив ставок. За

масштабне виробництво не беру�

ся, бо для цього треба днювати й

ночувати на місці, усе бачити,

контролювати. Але загалом іде до

доброго в селі, повірте. 

А що вважаєте найбіль#
шим здобутком у своєму

житті?
– Найбільшим здобутком вважаю

те, що хоч би де я був, до мене

скрізь ставляться з шаною і пова�

гою. Я навіть не можу такого уя�

вити, що у мене є якийсь ворог.

Прожив життя з добрими людьми,

щось добре робив, і  люди це

пам'ятають. А особисті здобутки –

це 8 внуків і два правнуки. Внуки

є різні: одні добре вчаться, інші –

не дуже. Але я до цього спокійно

ставлюся, бо не кожен може бути

вченим. Хто не хоче вчитися,

працює. Я, коли щось роблю, то

залучаю до роботи внуків. І плачу

їм так, як усі люди платять. Задур�

но нічого немає. Усім всім внукам

казав: я вам кожному готовий до�

помагати, буду платити за що тре�

ба, але це відносно науки, а що не

до науки – то вже самі. Але я їм

усім даю можливість добре заро�

бити.

Підготувала Євгенія Руженцева
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ІВАНО�ФРАНКІВСЬКИЙ інсти�

тут агропромислового виробниц�

тва УААН пропонує насіння кра#
щих безерукових низькоглюкози#
нолатних сортів озимого ріпаку
Тисменицький, Свєта, Дема,

Дангал,  Дембо,  Черемош

власної селекції, що мають такі

показники:

інтенсивний тип;

урожайність 60�100 ц/га;

вміст олії 44�48%;

морозостійкість 25�40°С;

для різних грунтово�кліматич�

них зон;

стійкі до вилягання і уражен�

ня хворобами;

придатні для одержання хар�

чової олії та для біопалива.

Насіння інкрустоване – обро�

блене біостимулятором та триком�

понентним протруйником «Круїзер

OSR» (Сингента) – завдяки цьому

зменшується норма висіву у 2 рази.

Івано�Франківський інститут

АПВ УААН вже понад 25 років

займається селекцією ріпаку.

Наші сорти не поступаються кра�

щим сортам зарубіжної селекції, а

за морозостійкістю та врожайні�

стю навіть перевершують їх. Ми

також забезпечуємо технологіч�

ний супровід вирощування куль�

тур. Тому наші сорти в Україні

займають близько 70% посівних

площ, зайнятих сортами вітчизня�

ної селекції.

Ріпак – високорентабельна

культура з високою економічною

віддачею. Сьогодні витрати на

вирощування за інтенсивними

технологіями становлять 4,5 тис.

грн./га при очікуваній врожайно�

сті 5 тонн/га і виході товарного

насіння 4,3 тонн/га. Дохід від ре�

алізації сягає 12900 грн., чистий

прибуток відповідно – до 8400

грн. з гектара.

Ріпакове насіння – чудовий ек�

спортний валютообмінний товар з

постійно зростаючим ринковим

попитом. А наявність високоякіс�

ного посівного матеріалу вітчизня�

ного виробництва та селекції ро�

бить цей напрям агровиробництва

доступним та привабливим.

Вартість посівного матеріалу:

елітне насіння:

– необроблене – 125 грн./кг;  

– оброблене препаратом 

«Круїзер OSR» – 156 грн./кг.

насіння I репродукції:

– необроблене – 12�15 грн./кг;

– оброблене препаратом 

«Круїзер OSR» – 36 грн./кг.

Вирощуйте ріпак із нашого насіння
та отримуйте гідні прибутки!

Високопродуктивні сорти 
для екстремальних ситуацій

Івано�Франківський
інститут АПВ УААН

76014, м.Івано2Франківськ,
вул.С.Бандери, 21А.
Тел. (0342) 52225250, 52226210,
факс 52225298.

E2mail: inst�apv@il.if.ua



СВОГО ЧАСУ навіть лунали див�

ні пропозиції: щоб ціна для ви�

робника була високою, варто

було б взагалі закрити кордони й

обмежитися у виробництві зерна

на рівні власних потреб. Але це

прямий шлях до монополізації

виробництва та зловживань із

держзакупівлями. І, поясніть, на�

віщо нам тоді буде потрібна така

кількість агропідприємств, розо�

раних земель, впровадження но�

вітніх технологій. Дискусійним

стає саме питання ринку землі від

права власності на неї до збере�

ження родючості ґрунтів для на�

щадків. Тоді й Мінагрополітики

не потрібне…

Однак, дякувати Богу, здоро�

вий глузд переміг, цей етап «ре�

формування АПК» ми оминули.

Тепер Україна є членом СОТ, і на

зовнішньому ринку наше зерно

викликає неабиякий інтерес: зав�

дяки родючим ґрунтам воно

може бути першокласним, на

будь�який смак. Водночас вироб�

ництво вимагає  дотримання су�

часних інтенсивних технологій

через ризикований клімат, що, у

свою чергу, має забезпечити від�

повідні якість та кількість. І якщо

запаси нафти та газу незабаром

вичерпаються й спричинять крах

країн�власниць, то зернові – це

справжній невичерпний скарб.

Людство завжди хотітиме їсти, а

нинішня світова продовольча

криза тому зайвий доказ. 

Ми лише зараз починаємо

широко застосовувати інтенсивні

технології агровиробництва. По�

тенційна можливість України ви�

рощувати не середньостатистич�

ні 35 млн. тонн, а 68 мільйонів

зернових на рік, якщо, за обра�

хунками УЗА, помножити кіль�

кість земель під ними на серед�

ньоєвропейську врожайність.

Якщо взяти світову врожайність,

то ця цифра сягне 100 млн. тонн.

Ми й на державному рівні по�

годилися, що кон'юнктурою сві�

тового ринку варто скористатися,

і у програмі «Зерно 2008�2015»

навіть заклали прогнозну цифру

у 50 млн. тонн щороку. Шкода,

що її так досі й не прийнято на

порушення указу Президента…

Цьогорічна ситуація на віт�

чизняному ринку зерна була заз�

далегідь прогнозована. Експерти

ще навесні попереджали, що зер�

нових буде багато. Проблеми ви�

никнуть через відсутність

необхідної техніки при збиранні,

а також через майже двократний

дефіцит ємностей для сушіння й

зберігання збіжжя. І якщо не

вжити необхідних урядових захо�

дів, то ми захлинатимемося зер�

ном під час жнив.

Натомість ми вкотре проде�

монстрували усьому світові укра�

їнську державницьку недалеко�

глядність. Головною помилкою

було збереження у поточному

році експортних квот. Ці надлиш�

кові  7 млн. тонн минулорічного

зерна можна було б продати за

високими світовими цінами, ви�

вільнити елеватори і дати можли�

вість аграріям придбати міне�

ральні добрива на посівну. Хіба

тільки тепер стало зрозуміло, що

через це кількість саме фуражно�

го, а не продовольчого зерна буде

суттєво більшою? Вітчизняні

дрібні й середні агровиробники

знову намагаються продати «з ко�

ліс» те, що виростили. А воно не

продається! Точніше, продається,

але за свідомо збитковою для них

ціною. І не варто їх звинувачува�

ти у тому, що вони заздалегідь не

подбали ані про техніку, ані про

ємності для зберігання. Адже

саме державна аграрна політика

на зерновому ринку відчутно

кульгає. 

Зараз області рапортують про

зібрані мільйони тонн. Уряд вітає

сільгоспвиробників з рекордним

врожаєм і водночас лише напри�

кінці липня вносить на затвер�
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Початок на стор.1 Друга біда нашого аграрія

– ЯК ПАТРІОТ України, націо�

нальний виробник і зернотрей�

дер, який працює відкрито, вва�

жаю за доцільне відверто накре�

слити основні проблеми, які іс�

нують на сьогодні на вітчизняно�

му зерновому ринку. Наша ком�

панія вже майже 17 років прозоро

працює у галузі агровиробництва,

і мені нічого приховувати.  

Великотоварне агропідприєм�

ство цілком здатне не лише виро�

щувати великі обсяги якісного

зерна, а й самостійно займатися

зовнішньоекономічною діяльні�

стю. До цієї думки ми дійшли по�

над шість років тому, коли НІБУ�

ЛОН уже був потужним вітчизня�

ним виробником зернових куль�

тур. До створення власної мережі

елеваторів та комплексів зі збері�

гання зерна, а також власного пе�

ревантажувального терміналу в

м.Миколаїв нас спонукало неба�

жання стояти в черзі разом з ін�

шими сільгоспвиробниками, щоб

мати можливість продати своє

зерно трейдерам. Для втілення

цього завдання потрібно було

створити вертикально інтегрова�

ну компанію, яка б займалася ви�

рощуванням, зберіганням і реалі�

зацією зерна, якою, власне, сьо�

годні і є ТОВ СП «НІБУЛОН».

Щороку ми вкладаємо в будів�

ництво нових високотехнологіч�

них елеваторів понад $40 млн.

У поточному році з вироще�

них нашою компанією 120 тис.

тонн зернових колосових 80%

становить продовольча пшениця

1�3 класів. 

Для вирішення нагальних пи�

тань в аграрному секторі потріб�

но проводити регулярні, при�

наймні раз на місяць, зустрічі

між представниками влади і ви�

робниками. Щоб обговорювані

під час них питання набували ва�

гомого практичного втілення,

потрібно ввести посаду віце�

прем'єр�міністра з АПК, як це

було при попередніх урядах. Ра�

ніше віце�прем'єр збирав щотиж�

ня учасників ринку і, завдяки на�

даним йому повноваженням, за�

лучав до вирішення нагальних

аграрних питань інші міністер�

ства та відомства. Я не маю пре�

тензій до роботи міністра агропо�

літики, але його повноважень на

сьогодні для цього не вистачає.

На жаль, не працює координа�

ційна рада з ринку зерна. Це оз�

начає, що ситуацію залишено на�

призволяще.

Отже, наразі ми маємо таке. 

1. Однією з причин складної

ситуації є занадто пізнє скасуван�

ня експортних обмежень. Якби

це було зроблено на 2�3 місяці ра�

ніше, то і агровиробники, і зер�

нотрейдери мали б змогу реалізу�

вати надлишки минулорічного

урожаю у 7 мільйонів тонн за

більш високими цінами. Через

нашу недолугість та відсутність

на світовому ринку ціни там зро�

сли, і продавці з інших країн от�

римали надприбутки.  

2. Наступною помилкою була

відсутність визначеності з боку

уряду, щодо дозволу експорту

зерна з 1 липня, адже чинна по�

станова визначає відсутність об�

межень до 1 липня. Тому прак�

тично ніхто не контрактував зер�

но на липень�серпень. Тому ри�

нок знову працював без України. 

3. Сьогодні немає чіткої пози�

ції Кабінету Міністрів щодо про�

грами експорту зерна з України:

скільки, якої продукції і на яких

умовах ми будемо експортувати.

Це унеможливлює укладання

контрактів на вересень�грудень.

Уряд має визначити стратегію ро�

звитку і умов роботи на ринку

зерна на поточний маркетинго�

вий рік і на перспективу. 

4. Як виробник і зернотрей�

дер, який серйозно займається

логістикою, мушу констатувати,

що ціни в наших портах  на про�

довольче зерно станом на 5 сер�

пня 2008 року вищі, ніж на цю ж

дату минулого року. І немає сенсу

звинувачувати зернотрейдерів у

якійсь змові, бо між ними існує

конкуренція.

Водночас ніхто не говорить

про зростання ціни на транспорт�

ні послуги у півтора�два рази,

зниження курсу долара на 10 %,

внаслідок чого при рівній ек�

спортній ціні ціна в гривнях буде

на 10% нижчою, ніж торік, про

збільшення вартості послуг пор�

тів тощо. І усе це тягарем лягає

саме на сільгоспвиробників, бо

через це ціни на місцях стали

нижчими.

5. Проблема якості зерна. По�

перше. Досить годувати світ фу�

ражною пшеницею. Попитом в

усьому світі користується продо�

вольче зерно, яке було, є і завжди

буде в ціні. Тому сьогодні на про�

довольче зерно є ціна, а на фу�

ражне – немає. Але якщо через

об'єктивні причини в Україні в

цілому сьогодні отримали із за�

гальної кількості понад 70% фу�

ражного зерна, то слід впровади�

ти заставні закупівлі фуражного

зерна.

По�друге. Сьогодні вітчизня�

не зерно надзвичайно (близько

70�75%) уражене шкідниками,

зокрема клопом�черепашкою. Це

стихійне лихо і для внутрішньо�

го ринку, і для зовнішньоеконо�

мічної діяльності. У нас немає

нормативної бази по якості зер�

на щодо його ураження шкідни�

ками.

По�третє. Наявні на сьогодні

ДСТУ дають можливість маніпу�

лювати з визначенням класності

зерна: у одному випадку класифі�

кувати його як 3 клас і платити

1250 грн/т, в іншому – як фураж�

не по 600 грн/т. Тому немає мо�

жливості точно визначити, скіль�

ки і якої пшениці в Україні сьо�

годні є в наявності. Щоб випра�

вити становище, необхідно ви�

ключити з ДСТУ примітку про

масову частку сирої клейковини.

Тоді залишиться чітка класифіка�

ція пшениці за 6 класами, і про�

блему буде знято.

6. Щоб Україна мала змогу

вирощувати високоякісне зерно,

ми маємо докорінно змінити си�

стему контролю за використан�

ням матеріальних ресурсів на зер�

новому ринку. На сьогодні орган

контролю – Держконтрольсіль�

госппрод – слід вивести з підпо�

рядкування Мінагрополітики і

зробити його незалежною устано�

вою, як в усіх цивілізованих краї�

нах. З наявних на сьогодні близь�

ко 70 тисяч агровиробників май�

же 80% навіть не уявляють умов

роботи на зерновому ринку. З

ними треба проводити роз'ясню�

вальну роботу, контролювати, за�

охочувати їх вирощувати якісну

продукцію.

7. Україна має споживати

якісний і смачний хліб. А він не

може бути дешевим. Тому плато�

спроможні громадяни мають ку�

пувати його за рентабельною для

виробників ціною, а для малоза�

безпечених державі слід ввести

спеціальні дотаційні картки на

якісний хліб, борошно, макарон�

ні вироби тощо, як це робиться у

розвинених країнах, у тому числі

США. У такий спосіб ми звільни�

мося від штучного втручання в

ринок хлібобулочних виробів, і

дамо йому динамічно розвивати�

ся. Сільгоспвиробники ж отриму�

ватимуть високу ціну за якісне

зерно. 

8. Слід покласти край тіньо�

вому обігу зерна, який на сьогод�

ні становить близько 30%. Запи�

тайте сьогодні у виробника, який

скаржиться на низьку ціну за

продане зерно, кому він його реа�

лізував: посереднику чи трейде�

ру? На шляху від виробника до

зернотрейдера існують 3�4 пере�

купні ланцюжки, в яких часто

присутні тіньові схеми. Той, хто

бере участь у цих тіньових схемах,

отримує меншу ціну за свою про�

дукцію. Тому кожен виробник

має сам обирати, на яких умовах

йому слід працювати. Експортер

є останнім у цьому процесі, тому

найбільш уразливий щодо пере�

вірок контролюючих органів і за�

лишається в усьому винним.

9. Треба також докорінно змі�

нити систему дотацій, припини�

ти «підтримувати усіх потроху», а

стимулювати виробників якісної

продукції. 

10. Ми своєю працею довели,

що набагато вигідніше працюва�

ти відкрито. Багатьом фермерсь�

ким господарствам ми надавали

допомогу за умов, що вони пра�

цюватимуть легально, сплачува�

тимуть податки. Ці господарства

на сьогодні є прибутковими і пе�

ретворилися на агітаторів розвит�

ку цивілізованого вітчизняного

ринку зерна.

Тези виступу на зустрічі з прем'єр'
міністром України 5 серпня 2008 року

Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ, 

генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН», Герой України:

Досить годувати світ фуражною пшеницею
ТОЧКА ЗОРУ
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дження парламенту зміни до бю�

джету, якими Аграрному фонду

надається 1,25 млрд. грн. на заку�

півлю продовольчого зерна під

час жнив! Цей захід покликаний

стабілізувати ситуацію на вну�

трішньому ринку зерна: міні�

мальна закупівельна ціна продо�

вольчої пшениці 3 класу 1251 грн

має забезпечити рентабельність

агровиробникові і не дати мо�

жливість трейдерам збивати ціни. 

Ситуація справді складна.

Урядові мінімальні закупівельні

ціни було встановлено ще у лю�

тому 2008 року. І саме на продо�

вольче, а не на фуражне зерно.

Вони стали поштовхом для фор�

мування ціни трейдерами, які на

початку жнив пропонували агро�

виробникам на 50�100 грн. біль�

ше. Однак через те, що реально

Аграрний фонд грошей не має,

ціни на злакові культури почали

падати. 

Свої корективи у формування

ціни на пшеницю  та ячмінь вніс

ріпак: його рентабельність наба�

гато вища, попит на Заході шале�

ний, обмежень щодо експорту

немає і бути не може. Бо які б го�

лодні ми не були, а їсти його за�

мість хліба однак  не будемо.

Знову�таки, фуражного зерна

виявляється більше, продовольче

ж не перевищує 35�40%. Не ви�

стачає ємностей для сушіння і

зберігання зерна, про що також

говорили експерти. Наявні 600

сертифікованих елеваторів і зер�

носховищ розраховані разом на

27,5 млн. тонн, певна кількість з

яких іще має минулорічне зерно.

І всі вони – самоокупні, тому на

власний розсуд приймають рі�

шення щодо придбання сирови�

ни. Чого ж тепер дивуватися, що

елеватори і трейдери, виходячи із

світової кон'юнктури ринку, дик�

тують свої умови і ціни? І не тіль�

ки на ранні зернові. Ще попереду

кукурудза і соняшник.

Знову виникає споконвічне

питання:  що робити? Що робити

агровиробникові? 

Відповідь начебто проста –

вкладати кошти в будівництво су�

шарок і елеваторів, ємностей для

зберігання зерна. 

Діяти за умовами ринку –

укладати ф'ючерсні контракти.

Дрібним підприємствам об'єдну�

ватися в асоціації, як, наприклад,

«Козацька зернова компанія»

(Запорізька обл.) об'єднує 41 під�

приємство загальною площею

147 тис. га землі або «Нива�парт�

нер» (Луганська обл.), до якої

входять понад півсотні госпо�

дарств від 500 до 10 тис. га землі. 

Добрий вітчизняний госпо�

дар, незалежно від потужності

господарства, ще до весни обра�

хував і домовився: що, кому і за

якою ціною він зможе продати,

бо інакше б і не сіяв. Адже це –

його бізнес! Як доказ, – вільної

незораної землі, судячи з офіцій�

них звітів, поточної весни уже

майже не було. Іще близько 5

млн. га може бути додано до об�

робітку. І цей процес боротьби за

землю між агровиробниками три�

ває! Такий господар насамперед

дуже зацікавлений, щоб усе було

прозоро – без тіньових схем. 

Зерно з�під комбайна прода�

ють ті, хто зазвичай покладається

«на авось». Найближчим часом

ця хибна практика зникне, бо за

ринкових умов вона просто при�

речена. Купити у такий спосіб

збіжжя у потужного агровироб�

ника неможливо, бо йому вигі�

дніше доробити зерно і легально

продати за високою ціною. Та й

трейдер, що себе поважає, не ма�

тиме справи з «підкомбайнови�

ми» посередниками, адже вимоги

до якості зерна в міжнародній

торгівлі дуже високі.

Той, хто виробляє якісний то�

вар, що користується попитом,

має отримувати гідну ціну. Для

цього Україна як держава в особі

своїх представників – державних

і комерційних структур – повин�

на не лише вирощувати зернові

культури, а й продавати зерно та

продукцію його переробки. Отже,

треба плекати й підтримувати віт�

чизняного зернотейдера. 

На цьому шляху помітні перші

кроки. На початку серпня уряд

виголосив пропозицію розшири�

ти повноваження Аграрного фон�

ду – внести до їх переліку міжна�

родну торгівлю. У такий спосіб

він міг би скинути накопичені за�

паси, а отримані кошти направи�

ти на подальші закупівлі зерна на

внутрішньому ринку. Але тут ви�

никають певні правові колізії,

адже Аграрний фонд – некомер�

ційна структура… Поки що це за�

лишається на рівні пропозицій

(принаймні про існування підпи�

саної Постанови з цього питання

станом на 21 серпня авторові ні�

чого не відомо). Незабаром 5 сер�

пня прем'єр�міністр провела роз�

ширену робочу зустріч з фахівця�

ми аграрного ринку, на якій, при�

наймні, було обговорено стан

справ галузі. Дуже хотілося б, аби

хоч певну частину з накреслених

заходів було виконано. 

Присутність вітчизняного біз�

несу на світових ринках – це вод�

ночас престиж, визнання й впли�

вовість України у світі. А скільки

вітчизняних зернотрейдерів ви

можете пригадати? Тепер порів�

няйте їхню кількість з присутні�

ми на нашому ринку транснаціо�

нальними компаніями. 

Згідно з чинним законодав�

ством, усі іноземні і вітчизняні

компанії працюють в рівних умо�

вах. Якщо держава справді готова

створити вітчизняних потужних

гравців на зерновому ринку і за�

безпечити їх реальними ресурса�

ми, а не купою неринкових пре�

ференцій, то не слід гальмувати

розвиток своїх же вітчизняних аг�

ровиробників�зернотрейдерів. 

Цивілізована торгівля – це не

спекуляція, а бізнес. Він повинен

приносити його власникам при�

бутки. Тому має розвиватися в

цивілізованих ринкових умовах

на чітких нормативно�правових

засадах. Варто нагадати, що реалії

СОТ дуже жорсткі – тут існують

чіткі правила гри, проте й за

ними виживає сильнішій, читай

– найкращий.

Вітчизняний трейдер має бути

потужною компанією з відповід�

ною мережею та інфраструкту�

рою, яка прозоро працює, спла�

чує відповідно до чинного зако�

нодавства податки та мита, й у та�

кий спосіб може гідно предста�

вляти імідж (інтереси) держави на

зовнішніх ринках. На побудову

такої структури потрібні чималі

інвестиції. 

І насамкінець. Що впливає на

сьогоднішню ціну зерна на вну�

трішньому ринку? Державна по�

літика і загальносвітова ціна. Ві�

домо, що «за морем телушка –

полушка, да рубль перевоз». Той,

хто доведе зерно до загальносвіто�

вих норм якості, довезе його на

зовнішні ринки і там продасть,

також має на цьому заробити. І не

нам із вами зазирати до його ки�

шень. Зернотрейдер же не навчає

наших аграріїв агротехнологій, не

примушує їх порушувати агротех�

ніку тощо. Він просто виголошує,

що, в якій кількості та за якою ці�

ною згоден придбати. А ми вже

вирішуємо, чи вигідна нам його

пропозиція. Якщо ж він припу�

скається помилки у своїх обра�

хунках, усі подальші ризики – не�

якісне зерно, наявність клопа�че�

репашки, обвал цін на біржах

тощо – то вже його проблеми.

Артем Житков

37800, Україна, Полтавська обл.,
м.Хорол, вул.Леніна, 106; 
тел./факс 8 (05362) 3�22�04, 3�22�93 
E�mail: mehzavod@ukrpost.ua
http://www.mehzavod.com.ua

ВАТ «Хорольський
механічний завод»

Сушарки 

зернові 

модульні 

СЗМ
Продуктивність, т/год СЗМ2310 СЗМ2320 СЗМ2330 СЗМ2540

обмелена кукурудза (20%–15%) 10 20 30 50
обмелена кукурудза (25%–15%) 6,5 13 19 33
пшениця (20%–15%) 9 19 29 48

Продовження на стор.8

Міністерство сільського господарства США підвищило

прогноз виробництва зернових в ЄС в 2008/09 МР на 1%

до 297 млн. тонн.

При цьому прогноз урожаю пшениці збільшено на 1,1% до
143,5 млн. т, ячменю – на 0,8% до 62,5 млн. т, кукурудзи – на
1,7% до 57,4 млн. т. Водночас існують побоювання з приводу
погіршення якості в деяких регіонах Євросоюзу.
Значною мірою покращились перспективи урожаю в східно!
європейських країнах, а саме в Румунії, Угорщині та Болгарії.
Весняні дощі в Іспанії та Португалії більш сприятливо вплинули
на посіви, ніж прогнозувалося.
Італія також повідомляє про істотно більший, ніж прогнозува!
лося, урожай дурума. Він збільшиться на 50% порівняно з
2007/08 МР.
Для Франції прогноз було знижено унаслідок більшого, ніж
очікувалося, вилягання злаків та поширенння хвороб. У ре!
зультаті, не дивлячись на те, що Франція залишиться одним із
найбільших в Євросоюзі виробників зернових, якість урожаю
буде нижчою, ніж середня.
Також покращились перспективи виробництва ячменю. Про
вищу, ніж  прогнозвалось, врожайність повідомили Болгарія,
Чеська Республіка, Словаччина, Франція та Великобританія.
Водночас зменшилися прогнози для деяких інших країн, осо!
бливо для Іспанії, де, як і в Угорщині, Франції та Скандинав!
ських країнах, існують побоювання щодо якості.
Прогноз експорту зернових з ЄС підвищено на 0,9% до 21 млн. т.
Для пшениці, ячменю та кукурудзи прогнози залишені без
змін, і становлять 15,5 млн. т, 4,5 млн.т та 500 тис. т відповідно.
За інформацією компанії «ПроАгро», французька компанія
Strategie Grains підвищила прогноз виробництва зернових в
Євросоюзі в 2008/09 МР на 1,4% до 299,7 млн. т. Це на 17%
більше його обсягу в попередньому сезоні.
Підвищення прогнозу урожаю зернових в основному виклика!
не його збільшенням для м'якої пшениці – на 1,7% до 133,9
млн. т – у зв'язку з поліпшенням перспектив урожаю в західно!
європейських країнах.
За інформацією компанії, дощі, які пройшли в липні, могли не!
гативно позначитися на якості урожаю в північній Франції, Ні!
меччині та Великобританії.
Прогноз виробництва ячменю переглянуто у бік підвищення на
1,3% до 63,7 млн. т, що на 10,8% більше 2007/08 МР. Його
збільшення викликане інформацією про високу врожайність в
Іспанії, Франції, Німеччині та Великобританії.
Відносно кукурудзи прогноз підвищено на 1,9% до 59,7 млн. т,
проте врожайність значною мірою залежатиме від погодних
умов найближчого місяця.
Збільшення прогнозів виробництва зернових спричинило тиск
на європейський ринок.

Прогноз виробництва
зернових у ЄС,27 збільшено
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ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ Друга біда нашого

– КОЖЕН рік ми починаємо з

проблем урожаю: чи то він заве�

ликий, чи то замалий.

У нас є багато чудових зако�

нів, урядових рішень і постанов.

Але їх усі треба виконувати – і

владі усіх рівнів, і підприємцям.

Наша головна проблема – у від�

сутності продуманої виконавчої

дисципліни.

Поясніть, чому Аграрний

фонд закупив лише близько 100

тисяч тонн продовольчого зерна?

Він і торік був у важкому стані, а в

цьому році хоч і вирішилося пи�

тання його фінансування, але за�

пізно. 

Проблем багато. Наприклад,

сьогодні орендувати елеватор –

проблема. Це переважно приватні

бізнесові структури, які дбають

про власні інтереси. Вони само�

стійно вирішують, з ким і як

працювати, яке зерно закладати.

Зараз частково там залишається

минулорічне зерно, частину зай�

має ріпак, також їм необхідно

зберегти місце під соняшник і ку�

курудзу. Послуги елеваторів коли�

ваються в межах від 67 грн./т у се�

редньому по Україні до 130 гри�

вень. 

Далі – наявність і якість зер�

на. Сьогодні користується попи�

том продовольче зерно, і ціна у

1300 грн/т, яку сьогодні маємо, не

його справжня. Якщо подивитися

на ф'ючерсні контракти, то на�

прикінці року ціна наблизиться

до світової у $400. Трейдери у нас

народ творчий, тому вони у будь�

який спосіб це зерно намагаються

скупити. Наші агровиробники

вже також останніми роками, як

кажуть, води напилися, і не по�

спішають продавати продовольче

зерно, бо знають, що прийде час і

його куплять за належною ціною.

Наступне питання – підтрим�

ка агровиробників з боку держа�

ви. На урядовому рівні прийнято

низку рішень. Наприклад, під�

ключити спиртові заводи для за�

купівлі некондиційного зерна.

Або компенсувати з бюджетних

коштів банківські кредити пере�

робникам і трейдерам, якщо вони

купуватимуть зерно безпосе�

редньо у товаровиробників, оми�

наючи посередників. Знов�таки,

через погану виконавчу дисци�

пліну у здійснення таких рішень

мало хто вірить. Судячи з кілько�

сті вантажівок з зерном, які

стоять на півдні під елеваторами,

ця постанова не виконується.

Тепер стосовно обрахунку

зерна. Маємо велику кількість

фуражного зерна, яке лежить

сьогодні на токах. І збути намага�

ються в першу чергу його. І тут

ми знову повертаємося до питан�

ня, яке постійно обговорюємо і

не виконуємо, – це якість про�

дукції. Ми маємо виробляти якіс�

ну продукцію. Думаю, що навіть

фуражне зерно буде прибутковим

при нинішньому врожаї та порів�

няно невеликій ціні на 18 серпня:

пшениця 3 клас – 1100�1370, 4 кл

1000�1300, 6 клас 640�1100 грн/т .

На біржах ціни нижче 1100 не�

має. Отже веселого мало, але і

плакати не треба. Урожай доб�

рий, але треба дати йому раду.

Сьогоднішня ситуація прива�

блива для трейдерів: є достатня

пропозиція продукції, є можли�

вість вибрати. Водночас держав�

ницька політика полягає у тому,

щоб ринковими методами регу�

лювати виробництво, щоб трима�

ти рівень цін у державі. Напри�

клад, варто було б розширити мо�

жливості заставних закупівель

зерна. Але для цього треба мати

певні місткості де його тримати.

Власникам елеваторів тримати

зерно невигідно. Будувати  дер�

жавні елеватори, думаю, ми не

будемо. Але їх зводитиме бізнес.

Тому уряду треба зацікавлювати

бізнес у будівництві нових суча�

сних елеваторів та у зберіганні на

них зерна продовольчого резерву

та заставного. 

Звідси дуже серйозно постає

питання створення вітчизняних

кооперативних об'єднань сіль�

госпвиробників. Сьогодні одному

виробникові не завжди вигідно

мати свій елеватор, але 4�5  мо�

жуть скластися та побудувати

його. Це саме стосується і молоч�

ної галузі, і м'ясної.  

І наостанок. Щодо осіннього

комплексу, то ми почали на цьо�

му тижні сіяти ріпак. Зменшен�

ня посівних площ не буде. Ма�

невр у нас невеликий – у струк�

турі сівозміни залишається сіяти

зернові або соняшник – і ви ще

побачите, які будуть на нього

ціни – сою, ячмінь, ріпак та ку�

курудзу. 

Маємо ще одну гостру про�

блему: гонитва за тим, щоб взяти

землю в оренду. Почалася переу�

ступка корпоративних прав – та�

кого «вітрового бізнесу», дуже

прибуткового. Але це окрема

тема.

Василь ЯРОШОВЕЦЬ, 

перший заступник голови Всеукраїнського союзу

сільськогосподарських підприємств:

Веселого мало, але й плакати не треба
ТОЧКА ЗОРУ

– СИТУАЦІЯ наразі є непро�

стою – з точки зору, в першу чер�

гу, перспективи розвитку галузе�

вого господарства. Адже обвал

цін, що відбувся (особливо на

фураж) буде стримуючим факто�

ром у подальшому розвитку зер�

нового господарства України.

І, цілком зрозуміло, основного

хліба – озимої пшениці. Адже на

сьогодні ціни на фураж стано�

влять приблизно 700 грн. за тон�

ну. Водночас собівартість – наба�

гато вища. Це є найголовнішою

проблемою в мотивації сільсько�

господарських виробників та ро�

звитку інфраструктури аграрно�

го ринку зернового господарства

на перспективу. 

Погодні умови виявилися

дуже благополучними. Так, осінь

минулого року видалася дуже

вдалою: де б не посіяли зерно –

там воно зійшло, причому в

будь�якому регіоні України. По�

тім була благополучна зима, фак�

тично без втрат. А далі – винят�

ково чудова весна,  яка тра�

пляється раз на 10 – 20 років,

особливо в хлібних регіонах Пів�

дня, Сходу та Центру, де була до�

статня кількість опадів. А відтак

– валове виробництво зерна різ�

ко збільшилося. 

І в той самий час діяли обме�

ження в експорті. У результаті пе�

рехідні запаси залишилися досить

високими – понад 10 млн. тонн.

Це, по�перше, серйозно вплину�

ло на формування ціни, а по�дру�

ге не вивільнило потужності для

зберігання на сертифікованих

елеваторах від урожаю 2008 року. 

Інший фактор – бюджет, що

приймався в грудні минулого

року, не давав сигналу щодо ін�

тервенцій на аграрному ринку.

Через все це ціна стала занадто

низькою. І тільки стихія в захід�

них областях України підштов�

хнула до прийняття змін до бю�

джету в частині АПК і, зокрема,

надання Аграрному фонду кош�

тів. Їх виділили, але в останній

момент, коли в Україні було зі�

брано близько 20 млн. тонн зер�

на, сукупність факторів об'єктив�

но створила умови для низької

закупівельної ціни. 

У цій ситуації все залежатиме

від того, наскільки ефективними

будуть інтервенції Аграрного

фонду. 

Заготівельні організації хлі�

бопекарської, переробної та хар�

чової промисловості, які працю�

ють на зерні також сильно впли�

нуть своїми діями на формуван�

ня ціни. Є також гарний інстру�

мент – 400 млн. кредитних ре�

сурсів, що були виділені на ком�

пенсацію за кредитами. І ті з пе�

реробних підприємств, які заку�

повують свою річну потребу, от�

римують безвідсотковий кредит.

6 серпня була прийнята відповід�

на урядова Постанова №702. Все

це надасть можливість активізу�

вати закупівлі. Від названих фак�

торів, та, з іншого боку, організо�

ваної поведінки сільгоспвироб�

ників буде залежати, як склада�

тиметься цінова ситуація на рин�

ку зерна. 

Іван ТОМИЧ, 

президент Асоціації фермерів 

та приватних землевласників України:

Декілька факторів за доброї погоди
ТОЧКА ЗОРУ

Початок на стор.1,6�7

Кооператитви 
затвердять 
як неприбуткові
МінАП україни розробило

проект Закону України «Про

внесення змін до Закону Ук�

раїни «Про сільськогоспо�

дарську кооперацію» та ін�

ших законодавчих актів». 

Як зазначається у пояснювадьній
записці до законопроекту, його
розроблено з метою забезпечен!
ня державної підтримки сільсь!
когосподарських обслуговуючих
кооперативів, а також реалізації
положень чинного закону щодо
неприбутковості сільськогоспо!
дарських обслуговуючих коо!
перативів та визначення їх як не!
прибуткових організацій.
Прийняття цього закону, на
думку розробників, дасть по!
штовх створенню та ефективно!
му функціонуванню сільсько!
господарських обслуговуючих
кооперативів, ліквідує перешко!
ди на шляху їх державної реє!
страції як неприбуткової органі!
зації, передбачить розробку
державної цільової програми
підтримки сільськогосподарсь!
ких обслуговуючих кооперати!
вів, також сприятиме: 
– розширенню доступу сіль!
госпвиробників до агросервіс!
них послуг;
– удосконаленню для сіль!
госпвиробників процесу реалі!
зації продукції, більш ефектив!
ному використанню каналів
збуту продукції;
– зменшенню кількості посе!
редників при реалізації сіль!
госппродукції;
– створенню додаткових робо!
чих місць у сільській місцевості.

Чим зароблятимуть
державні інспекції
захисту рослин
Міністерство аграрної полі�

тики оприлюднило проект

Постанови Кабінету Міністрів

«Про затвердження платних

послуг, які можуть надавати�

ся державними інспекціями

захисту рослин». 

Так, до переліку пропонується
включити:
– проведення огляду, дослі!
дження посівів сільгоспкультур
та багаторічних насаджень;
– проведення аналітичних до!
сліджень засобів захисту ро!
слин на відповідність їх серти!
фікату якості;
– проведення навчання праців!
ників, які виконують роботи із
захисту рослин;
– проведення реалізації біоло!
гічних засобів захисту рослин,
виготовлених лабораторіями з
біологічних методів боротьби зі
шкідниками, хворобами рослин
та бур'янами;
– надання консультативних та
інших послуг із захисту рослин;
– надання узгодження асорти!
менту ЗЗР та пестицидів, які
ввозяться до України. 



– ОТЖЕ, валовий збір зернових

в Україні в 2008 році абсолютно

справедливо прогнозується на

рівні 44 млн. т. Це майже на 50%

більше, ніж торік – 29,3 млн. т.

Відповідно, якби витрати на ви�

робництво зерна залишилися на

рівні минулого року, собівартість

зерна з 1 га зібраної площі могла

б бути приблизно на  третину

нижчою, ніж торік. Безумовно,

вартість матеріально�технічних

ресурсів за минулий рік зросла,

проте, за всіма розрахунками, це

зростання було адекватне зро�

станню врожайності зернових.

Таким чином, якщо собівартість

виробництва зерна в поточному

році й вища, ніж у 2007 р., то не

набагато. Згідно з даними Держ�

комстату, середня собівартість ви�

робництва зерна в Україні в

2007 р. становила 566,6 грн./т. 

Насправді в Україні ціни на

зерно, які називають «рекордно

низькими», не є такими. Напри�

клад, упродовж 2006 року вони

були набагато нижчі. 

Проте об'єктивними є лише

ціни реальних операцій. І трейде�

ри, і переробники, і навіть дер�

жавні оператори здебільшого за�

раз лише декларують закупівельні

ціни, обсяги ж реальних закупі�

вель незначні та залишатимуться

такими до кінця процесу ціно�

утворення (за прогнозами, вже

найближчим часом активізується

експортна контрактація, і ціни

спочатку стабілізуються, а потім

можуть почати швидко зростати). 

Аграрії, не вважаючи пропо�

новані ціни прийнятними, також

поки що масово утримуються від

продажу зерна. Об'єктивне ба�

жання вигідніше продати або ку�

пити властиве й продавцям, і по�

купцям зерна. Але чомусь спра�

ведливим традиційно вважається

лише бажання виробників зерна

отримати максимальну ціну за

свою продукцію. При цьому в

зростанні цін на продовольство

теж традиційно звинувачують ви�

ключно споживачів зерна: пере�

робників і трейдерів. 

За нашими даними, на 20 сер�

пня середні ціни фактичних опе�

рацій по фуражній пшениці ста�

новлять близько 720�750 грн./т

EXW, а не 550�600 грн./т. Роком

раніше в цей же період фуражна

пшениця торгувалася по 910

грн./т, тобто нинішні ціни нижчі,

ніж торік на 18�23%. Реальні за�

купівельні ціни на фуражну пше�

ницю в серпні 2006 р. становили

в середньому 550 грн./т, тобто

були нижче нинішніх на 23�27% і

нижче торішніх на 40%!

Ціни на продовольчу пше�

ницю в Україні продовжують за�

лишатися високими. Вони вище

торішніх: реальні ціни операцій з

пшеницею 3 класу зараз на рівні

1240�1260 грн./т EXW проти 1150

грн./т у серпні 2007 р. (+ 8�10%).

Вони також на 85�88% вище по�

рівняно з 2006 р. (670 грн./т).

Фактично, нинішній рівень заку�

півельних цін на пшеницю 3 кла�

су відповідає встановленому дер�

жавою як на об'єкт державного

цінового регулювання (1251

грн./т). 

Аналогічно зросли і ціни на

продовольчу пшеницю 4 класу:

+7�9% до рівня минулого року і

+77�79% до показника 2006 р. 

Таким чином, ціни на фураж�

ну пшеницю за рік впали, але на

продовольчу пшеницю – зросли.

Не слід забувати, що, по�перше,

господарства збирають як продо�

вольчу, так і фуражну пшеницю

(а не тільки фуражну). По�друге,

в багатьох традиційних господар�

ствах, яких в Україні більшість,

виробничі витрати на вирощу�

вання пшениці практично одна�

кові для пшениці різної якості.

І, по�третє, собівартість не роз�

раховується тільки для одного з

цих видів зерна, вона розрахову�

ється для пшениці в цілому. 

Навіть якщо припустити, що

нинішні закупівельні ціни фураж�

ної пшениці нижче собівартості,

чи обраховував хто�небудь, якою

буде середня рентабельність ви�

робництва пшениці з урахуванням

реалізації продовольчого зерна?

Далі. Жодне господарство не

реалізує все вирощене зерно відра�

зу після збору урожаю, оскільки в

цей період традиційно спостеріга�

ється сезонний мінімум цін. Гос�

подарства продають вирощений

урожай протягом року, виходячи з

власних потреб у фінансах. Врахо�

вуючи сприятливу кон'юнктуру

світового ринку, прогнози високо�

го експортного попиту на укра�

їнське зерно і чітку прив'язку ук�

раїнських цін до тенденцій світо�

вого ринку зерна, справедливо

припустити, що за нинішнім

швидким падінням внутрішніх цін

вже на початку осені почнеться

таке ж помітне їх зростання.

Згідно з даними Держкомста�

ту, в 2007 р. середня рентабель�

ність виробництва рослинницької

продукції становила 15%, зокре�

ма зернових – 28%. Це середньо�

статистичні дані по всіх українсь�

ких підприємствах, без урахуван�

ня доплат і дотацій. Поки важко

припустити, наскільки прибутко�

вим зерновиробництво залишить�

ся нинішнього року, хоча всі рин�

кові чинники свідчать про те, що

середні за сезон ціни на зерно в

Україні та в світі мають бути не

нижче, ніж торік. Тому і цього се�

зону виробництво зерна зали�

шиться достатньо рентабельним,

хоча й трохи менше, ніж торік.

Програвши в цінах реалізації, аг�

рарії виграють за рахунок збіль�

шення обсягів продажів. 

Другий меморандум – традиція партнерства 
19 серпня, вже другий рік поспіль, відбулася урочиста церемо�

нія підписання Меморандуму про співпрацю між німецьким

зернотрейдером «Альфред С.Топфер Інтернешенал (Украї�

на)», ЗАТ «Холдинг «Т і С», ЗАТ «Укрзернопром» та ТОВ

«Хмельницьк�Млин». 

У РАМКАХ заходу відбулася прес!конференція за участю генераль!
ного директора «Альфред С.Топфер Інтернешенал (Україна)» Бьор!
на Штенделя,  керівника торгового відділу цієї компанії Ірини При!
сяжнюк, президента ЗАТ «Холдинг «Т і С» Володимира Слабовсько!
го, першого заступника голови правління ЗАТ «Укрзернопром» Євге!
на Ленга, генерального директора ТОВ «Хмельницьк!Млин» Василя
Барилюка, директора Департаменту розвитку ринку Міністерства аг!
рарної політики Анатолія Розгона.
«Альфред С.Топфер Інтернешенал (Україна)» пообіцяв поставити
борошномельному підприємству ТОВ «Хмельницьк!Млин» 20 тис.
тонн зерна.  А таким великим хлібним підприємствам, як ЗАТ «Хол!
динг «Т і С» ЗАТ «Укрзернопром» – 20 тис. тонн та 30 тис. тонн від!
повідно. Зернотрейдер зобов`язується погоджувати із замовниками
місця та умови зберігання зерна протягом усього періоду дії угод.
Сума контрактів включає витрати на закупку зерна, послуги по його
зберіганню, втрати на фінансування та прибуток постачальника.
Крім того,  враховуючи попередній досвід, покупець має право
збільшувати обсяги поставок зерна.  
Слід зазначити, що загальну суму контрактів ні в тому, ні в цьому
році сторони не розголошували. 
Довідка: «Альфред С.Топфер Інтернешенал (Україна)» є дочірньою
компанією «Alfred C. Toepfer International», що була заснована в 1919
році в Гамбурзі. Працює в Україні з 1999 року і є одним з найбільших
зернотрейдерів та інвесторів в аграрному секторі. Компанія має 7
відділень у різних регіонах України, а також володіє 11!ма елевато!
рами для зберігання зерна (включаючи два портових елеватори).
ЗАТ «Холдинг «Т і С» – один з найбільших операторів на ринку хліба
та хлібобулочних виробів України. Холдинг керує такими виробни!
чими підприємствами хлібопекарної галузі: ВАТ «Кримхліб» (ТМ
«Булкін»), ВАТ «Одеський коровай» (ТМ «Булкін», ТМ «Духмяний
хліб», ТМ «EURO», ТМ «Сьеш!ка»), ЗАТ «Бахчисарайський хлібоза!
вод», ТОВ «Білгород!Дністровська паляниця», ТОВ «Котовський хлі!
бозавод», а також зернопереробне підприємство ВАТ «Сімферо!
польський КХП». Загальна потужність підприємств ЗАТ «Холдинг 
«Т і С» з виробництва хліба та хлібобулочних виробів становить
близько 700 тонн на добу , борошна – до 500 тонн на добу.
ЗАТ «Укрзернопром» є одним із лідерів в галузі рослинництва та ви!
робництва хлібобулочних виробів в Україні. Компанія посідає про!
відне місце серед виробників хліба в Україні – загальна виробнича
потужність становить 700 тонн хлібобулочних виробів на добу та
більше 400 тонн борошна. До складу закритого акціонерного товари!
ства входить «Укрзернопром Агро» – найбільший виробник ріпаку в
Україні, який об'єднує 16 агрофірм в 10 областях України, загальний
обсяг землі в оренді більше 70 тис. га.
ТОВ «Хмельницьк!Млин». Основною діяльністю підприємства є ви!
робництво пшеничного та житнього борошна та послуги по прийому
та зберіганню. 
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* 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 15 серпня 2008 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго  (пшениця SRW) 302,85 8,243 0,590 8,493 0,590 8,740 0,595 8,895 0,603 8,988 0,558
KCBT Канзас Сіті (пшениця HRW) 317,18 8,633 0,595 8,850 0,643 9,100 0,690 9,140 0,630 9,070 0,590
MGE Міннеаполіс (пшениця HRS) 335,19 9,123 0,543 9,225 0,565 9,400 0,620 9,430 0,600 9,350 0,620
CBOT Чикаго (Кукурудза) 194,65 5,298 0,313 5,495 0,313 5,685 0,305 5,805 0,298 5,888 0,278

аграрія

Микола ВЕРНИЦЬКИЙ, 

директор Інформаційної компанії «ПроАгро»:

ТОЧКА ЗОРУ

• Партнер рубрики – ЮФ «AGA Partners» •

Про «рекордно низькі» ціни 
на зерно і прибуткові перспективи



Херсонщина 
перероблятиме 
томати
Відтепер на Херсонщині в Голо!
пристанському районі працює
один із найпотужніших в Європі
заводів з переробки томатів.
Урочисте його відкриття відбу!
лося 12 серпня.
Голова облдержадміністрації
Борис Силенков від імені всієї
громади області подякував
власнику заводу, президенту
холдингу «Agrofusion» Сергію
Сипку за новий потужний ком!
бінат, який має велике значення
для розвитку економіки району,
області та всієї України.
Як підкреслив Борис Силенков,
компанія вже зробила відчут!
ний внесок у розвиток економі!
ки, сплатила майже 7 млн по!
датків до районного бюджету.
На заводі працює чимало меш!
канців району (штатна чисель!
ність – 260 робочих місць).
Крім того, це і ринок збуту то!
матів для фермерів із сусідніх
районів.
Довідково. Завод з переробки
томатів у Голопристанському
районі вироблятиме 7 видів то!
матних паст. Майже всі процеси
виробництва на заводі автома!
тизовані. Обсяги інвестицій, за!
лучені в будівництво, – понад
100 млн грн. На сьогодні завод
здатний переробляти близько
2,4 тис. тонн томатів за добу,
потужність становить близько
170 тис. тонн. 
Як повідомив Сергій Сипко, за!
раз завершується будівництво
третьої черги цього заводу, із
уведенням її в експлуатацію по!
тужність переробки томатів
зросте до 3,5 тис. тонн за добу
– 245 тис. тонн томатів на рік.
50% продукції заводу експорту!
ватимуть до Європи, 20% – до
Росії та 30% – залишиться в Ук!
раїні (що приблизно становити!
ме 5!6% ринку томатної пасти
Європи, 10% – ринку Росії та
50% – України).

Селекція на Сумщині 
На Сумщині на базі державного
підприємства «Сумський дер!
жавний селекційний центр»
пройшов обласний конкурс
операторів з відтворення вели!
кої рогатої худоби.
У конкурсі взяли участь 32 опе!
ратори Сумщини. 
За результатами конкурсу Ната!
лію Пархоменко – оператора з
відтворення великої рогатої ху!
доби в громадському секторі
СВК АФ «Семенівська» Липово!
долинського району та Тетяну
Хряпіну – оператора з відтво!
рення великої рогатої худоби в
приватному секторі села Кон!
стянтинівка Сумського району
визнано найкращими майстра!
ми племінної справи. Перемож!
ців буде направлено для участі
у державному конкурсі опера!
торів з відтворення великої ро!
гатої худоби, який відбудеться
у м. Полтава 12!13 вересня.

Павло Мороз

У ЗАХОДІ взяли участь понад 350

чоловік – керівники сільгосппід�

приємств, агрономи, науковці.

День Поля відвідали також за�

ступник міністра аграрної політи�

ки України Олександр Шевчен�

ко, заступник голови Херсонсь�

кої облдержадміністрації з питань

агропромислового комплексу

Анатолій Осінній, голова Бери�

славської районної державної ад�

міністрації Володимир Стеценко. 

Клімат України забезпечує усі

умови для ведення інтенсивного

сільського господарства та отри�

мання високих врожаїв.  На пе�

решкоді, особливо у південних

областях, стоїть недостатнє забез�

печення рослин вологою – на

рівні 40�60% від потреби.

Колись Україна мала на зро�

шенні 1 млн. 700 тис. га, наразі

залишилося лише 500 тис. га та�

ких земель. З них на Херсонщині

– 282 тис. га. 

Багаторічні дані Інституту зе�

млеробства Південного регіону

свідчать, що зрошувальне земле�

робство ефективне незалежно від

погодних умов, що склалися про�

тягом року. Прикладом цьому

може служити нинішній рік, який

за кількістю опадів і температур�

ним режимом відноситься до

сприятливих для вирощування

більшості сільгоспкультур. Прове�

дення поливу на озимій пшениці

дало додаткові 15�20 ц з гектара,

по кукурудзі очікують прибавку у

40�45 ц. Отож, усі учасники пого�

дилися, що зрошення потрібне,

справа лише за технологіями.

Пленарна частина Дня Поля

також включала доповіді щодо

шляхів і проблем поновлення та

ефективного використання зро�

шення від локальних систем, тех�

нологій вирощування агрокультур

– зокрема порушувалися питання

структури посівних площ та сівоз�

міни на зрошуваних землях. 

Представник Південноукра�

їнської філії УкрНДІПВ ім.Пого�

рєлого Олександр Митрофанов

доповів про проміжні результати

тестування роторних і клавішних

зернозбиральних комбайнів Mas�

sey Ferguson: випробування трива�

ють, тож остаточні висновки фа�

хівців ми дізнаємось згодом.  
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Зрошення – 
не просто додай води
ТЕХНІКА ДЛЯ АПК Вже традиційні для компанії «АМАКО» Дні Поля цього року розпочалися 15
серпня на базі ТОВ «Юг Транзит Сервіс Агропродукт» у с.Новорайськ Бериславського району
Херсонської області. Треба зауважити, що погода – 40'градусна спека – одночасно і заважала
учасникам, і підкреслювала переваги представленої техніки. Адже основним напрямом першого
цьогоріч Дня Поля стали технології вирощування соняшнику, кукурудзи, зернових та ріпаку з
використанням лінійних систем зрошення для південного регіону України.

– ПОСУХА минулого року була
одним із головних факторів,
який вплинув на рішення ба!
гатьох сільгоспвиробників про!
аналізувати ситуацію, наскільки
зрошення може впливати на кін!
цеву ефективність, в першу чер!
гу, у південних та східних регіо!
нах України.
Тут є три складових, які вплину!
ли на те, що в країні почали
з'являтися саме сучасні системи
зрошення, такі, наприклад, як
машини виробництва PIERCE. 
По!перше, ціни на сільськогос!
подарську продукцію наблизи!
лися до світових рівнів. І вироб!
ники розуміють, що використо!
вуючи зрошення, нарощуючи
урожайність, вони зможуть за!
робити більше. 
По!друге, нині в Україні 2,5 млн.
га землі потребують зрошення,
оскільки знаходяться в зоні осо!
бливо ризикованого землероб!
ства. Якщо говорити простими
словами, то на таких землях в

дев'яти із десяти років існує ве!
ликий ризик того, що всі посіви
просто висохнуть.
По!третє, уряд України вже дру!
гий рік поспіль намагається під!
тримати відновлення зрошуван!
ня через різні системи компен!
сацій. 
Через це ще три роки тому ми
задумалися над тим, що в Укра!
їні існує прекрасна система ка!
налів водопостачання, яка була
побудована на початку 50!х ро!
ків, і її треба відновити та вико!
ристовувати. Але використову!
вати її зі старим обладнанням
буде неефективно. Тому наразі
ми протягом місяця запускаємо
на базі цього господарства 7
проектів і на наступний рік – ще
17. Тобто разом буде 24!25 про!
ектів у Бериславському районі.
І це буде, мабуть, єдине місце
на території колишнього СРСР,
де можна побачити промислове
використання найсучасніших си!
стем зрошення.

Там, де немає каналів, можуть
використовуватися інші систе!
ми зрошення, що беруть воду
зі свердловин. На наступному
Дні Поля у Донецькій області,
який відбудеться 29 серпня,
ми представлятимемо саме
такі машини виробництва
компанії Western Irrigation Sy!
stem, яка також входить до
нашої групи.

Віталій СКОЦИК, 

генеральний директор компанії «АМАКО»:

25 проектів ефективного використання 
існуючої системи водопостачання від «АМАКО»

КОМЕНТАР



Ярмарки у Донецьку 
З метою насичення товарами
споживчого ринку 30 серпня у
всіх районах Донецька тривати!
муть ярмарки сільгосппродук!
ції. Головам РДА області  нада!
но доручення сприяти у поста!
чанні продукції, також закріп!
лено обласних районів за райо!
нами Донецька.
З боку облдержадміністрації ви!
словлено прохання звільнити
товаровиробників від ринково!
го збору з метою здешевлення
продукції та досягти домовле!
ності з керівниками ринків щодо
звільнення їх від сплати за по!
слуги ринків. З управлінням ве!
теринарної медицини погодже!
но на цей період звільнення то!
варовиробників на 100% від
сплати за санітарно!ветеринар!
ну експертизу.

Луганщина – 
урожайність добра
«За врожайністю озимої пшени!
ці Луганщина посідає 1!е місце
серед 9!ти степових областей і
6!7 місце в цілому по Україні»,
– заявив заступник голови Лу!
ганської облдержадміністрації
Олександр Ольшанський. За
рівнем врожайності ранніх зер!
нових та зернобобових культур
область посіла 3 місце в зоні
Степу України.
Зі слів О.Ольшанського, на 15
серпня збирання ранніх зерно!
вих і зернобобових культур за!
вершено, а отриманий обсяг
валового збору зерна дасть
змогу повністю забезпечити
область як продовольчим, так і
фуражним зерном. 
«Виконана робота дала нам
змогу в поточному році отрима!
ти 1 млн. 470 тис. тонн зерна
ранніх зернових і зернобобових
культур. Це – найбільший збір
за останні півтора десятки років,
починаючи з 1993 року, і на 830
тис. тонн або в 2,3 рази вище за
торішній рівень. В основному
цього досягнуто за рахунок ози!
мої пшениці, валовий збір зер!
на якої становив близько 1 млн.
150 тис. тонн – в 2,4 рази біль!
ше, ніж у 2007 році», – заявив
заступник голови ОДА.
Отримана врожайність озимої
пшениці – 40,4 ц/га – найкра!
ща за 70!річчя області. 

Курятини побільшає 
На Херсонщині невдовзі збіль!
шиться виробництво курячих
яєць та м'яса птиці. Про це пові!
домив 13 серпня на брифінгу в
обласній держадміністрації го!
лова ОДА Борис Силенков. З
його слів, у 2009 році господарі
Чорнобаївської птахофабрики
планують здати в експлуатацію
новий птахівничий комплекс.
Він дасть можливість втричі
збільшити чисельність птиці !
до 3 млн штук.
Будівельно!монтажні роботи на
новому птахівничому комплексі
веде німецька будівельна ком!
панія.

Тим часом на полях господар�

ства ВАТ «Юг Транзит Сервіс Аг�

ропродукт» на гостей вже чекала

різнобічна сільськогосподарська

техніка провідних світових брен�

дів, постачальником якої до Ук�

раїни є компанія «АМАКО». 

Крім вже традиційної для себе

зернозбиральної, посівної та

ґрунтообробної техніки компанія

представляла і логістичні рішен�

ня для сільського господарства. А

саме продукцію компанії IVECO,

офіційним дилером якої з 2007

року є «АМАКО». Особливу увагу

присутніх викликав зерновоз

IVECO, який дає змогу замінити

при транспортуванні два автопо�

їзди КамАЗ чи МАЗ. Швидкість

90 км/год, потреба у техоглядах

через кожні 75 тис. км (КамАЗ,

МАЗ – 10 тис. км), зйомний на�

півпричеп – це те що робить цей

зерновоз не лише помічником на

сільгоспроботах, а й дуже за�

ощадливим ТЗ.     

Особливий наголос під час де�

монстраційних показів робився на

перевагах впровадження сучасних

агротехнологій для вирощування

основних сільськогосподарських

культур в умовах Південного і

Східного регіонів України, всі

необхідні складові яких пропонує

виробникам «АМАКО». При цьо�

му компанія гарантує обумовле�

ний рівень рентабельності вироб�

ництва за умов додержання всіх

технологічних процесів.

Зокрема, учасникам Дня Поля

було представлено технології ви�

рощування озимого ріпаку за мі�

німальною технологією та з вико�

ристанням прямого посіву, техно�

логії вирощування соняшнику та

кукурудзи. Окрему увагу було

приділено гібридам соняшнику

компанії Pioneer. 

Проте повернімося до зрошу�

вання. Представлена лінійна до�

щувальна система виробництва

компанії PIERCE, яка входить до

групи «АМАКО», може викори�

стовуватися на полях великої пло�

щі (до 350 га), де існує система ка�

налів. Переваги таких систем по�

лягають в тому, що вони дають

змогу зрошувати великі площі з

використанням меншої кількості

води, а також ефективно управля�

ти процесом зрошування. Систе�

ма розробляється під кожного клі�

єнта персонально. Ціна включає в

себе рушійний візок із двигуном і

генератором, які є достатньо до�

рогим вузлом. Інженерно машина

розрахована на 15 років служби,

проте фактично успішно викори�

стовується протягом 25�30 років. 

Вартість системи, яку ми по�

бачили в роботі на полі «Юг

Транзит Сервіс Агропродукт», –

довжиною 800 метрів, зрошує 212

га землі – приблизно $225 тис. 

З технічної точки зору головні

конкурентні переваги системи

PIERCE полягають у такому: 

завдяки правильно підібра�

ним комп'ютерним технологіям,

рівномірність поливу забезпечу�

ють насадки, діаметр і довжина

яких підбирається за потребою; 

розбризкувачі низького тиску

працюють при тиску 0,4 бар, що

дає змогу зменшити витрати

електроенергії; 

ефективність поливу стано�

вить 96% і вище залежно від типу

зрошувальних систем; 

датчики тиску води вимика�

ються, коли тиск падає нижче за�

програмованого рівня; 

для зручності обслуговування

прискорювальні насоси знахо�

дяться на останньому тягловому

візку; 

обладнання для внесення за�

собів захисту рослин, органічних

та мінеральних добрив дає змогу

ефективно й рівномірно вносити

їх як на рослинний покрив, так і

під нього, що дає змогу економи�

ти до 25% речовин, що вносяться;

передбачено декілька спосо�

бів зменшення колії: використан�

ня задніх штанг для розміщення

розпилювачів позаду коліс; 

використання систем сек�

торного зрошування на задніх

штангах або з двох боків візка; 

легкість заміни і обслугову�

вання насадок; 

можливість переобладнання

дефлекторами для внесення

добрив.
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– НАША компанія є частиною
великого російського агрохол!
дингу. В Україні працюємо вже
майже три роки. І практично від
початку співпрацюємо з
«АМАКО» у багатьох напрямках.
Це і зрошення, і обробіток ґрун!
ту, і посівна техніка, і трактори. 
Наразі у господарстві відновили
1000 га зрошення і на наступний
рік плануємо довести до 3000 га.
Думаю, протягом двох!трьох
років ця цифра зросте до десяти
тисяч гектарів. Звісно, дово!

диться вкладати кошти у відно!
влення меліоративної системи.
Не вистачало плит у каналах, не
вистачало гідрантів. Вже після
відбудови купили 9 дощуваль!
них машин. Хоча земля і орен!
дована, вкладати кошти не
шкода. Плануємо, що гроші,
вкладені у зрошення, з ураху!
ванням коштів на відновлення
меліоративної системи і прид!
бання нових дощувальних ма!
шин, повернуться вже за п'ять
років.

Володимир ЯРОВИЙ, генеральний директор 

ТОВ «Юг Транзит Сервіс Агропродукт»:

Кошти на зрошення повернуться за 5 років
КОМЕНТАР

29 серпня 
ЗАТ «Екопрод», Донецька обл.

Технології вирощування зернових, соняш,
нику та кукурудзи з використанням круго,
вих систем зрошування для Сходу України

12 вересня 
ТОВ «Агроеталон», Вінницька обл.

Технології вирощування зернових та куку,
рудзи для Центральної та Південно,Захід,
ної України

2 жовтня
ЗАТ ПЗ «Агрорегіон», Київська обл.

Комплексні рішення в рослинництві та тва,
ринництві на основі супроводження інве,
стиційних проектів.

Компанія АМАКО

Тел. +38044 490232251,
Тел. +38044 490277281.

www.amacoint.com



Україна – 
спонсор західних
технологій  

Олексію Григоровичу, яка
нині рентабельність галузі

виробництва добрив?
– Якщо говорити про прибутко�

вість підприємств, то за перше пі�

вріччя поточного року ми маємо

сальдовий прибуток приблизно

1,9 млрд. гривень. Минулого року

за такий самий період ця цифра

становила 970 – 980 млрд. гри�

вень. Проте, ця динаміка відбула�

ся не тому, що ми різко збільшили

обсяги виробництва (хоча це й

спостерігається у багатьох галузях

– добрив тощо), а через цінову

кон'юнктуру на зовнішньому рин�

ку. Тому говорити про великі до�

сягнення мені б не хотілося, хоча,

ще раз підкреслю, динаміка зро�

стання обсягів виробництва все�

таки існує. 

Основна причина певних успі�

хів – і я це підкреслю – пов’язана

із продовольчою безпекою у світі.

Зросла потреба в мінеральних

добривах, а відтак – маємо збіль�

шувати й пропозицію.

Нещодавно був зафіксований

випадок, коли ціна на добрива пе�

ревищила вартість аміаку, що від�

бувається дуже рідко. Тут варто

згадати і про ринок внутрішній,

який за останній час зріс приблиз�

но на 34%. Але ця цифра стосуєть�

ся лише його обсягу. А от частка

вітчизняного виробника, навпаки,

зменшилася на 2%. Це свідчить

про те, що ми втрачаємо внутріш�

ній ринок, і від цього залежить та�

кож і внутрішньоторговельне

сальдо. А воно – від`ємне, за пер�

ше півріччя становило близько 1,7

млрд. доларів, що є дуже значним

перевищенням імпорту над ек�

спортом. З іншого боку, ми зросли

в експорті  – за перше півріччя він

становив приблизно 2 млрд. 600

грн. А в минулому році цей показ�

ник був 2 млрд. 190 тис. грн. 

Якщо подивитися на ситуацію

по країні в цілому, то в нас із року

в рік зростає від'ємне сальдо зов�

нішньоторгової діяльності. Це

вказує на те, що ми фактично фі�

нансуємо західні технології та ви�

робництво. В цьому році вдалося

ввести антидемпінгове мито на

аміачну селітру. Але показник

цього мита коливається від 10 до

12%. І це при тому, що присутність

російського товару на нашому

ринку вже перевищувала 30%. 

В США, наприклад, мито на

нашу аміачну селітру становить

близько 150%. 

Я особисто брав участь у робо�

ті комісії, організованій Міністер�

ством торгівлі США, яка розгля�

дала це питання. Ми намагалися

захистити інтереси наших підпри�

ємств. Заступник міністра торгівлі

США визнав, що ще не зустрічав

так грамотно підготовленої доку�

ментації та аргументів. Але все�

таки ввести санкцію це не завади�

ло, чим нас було відрізано від рин�

ку. От так у США держава захищає

власного виробника. Нам варто

було б повчитися у них як це ро�

биться.

Тримаємося 
всупереч, 
а не завдяки

Чи відчуває галузь дер#
жавну підтримку чи бодай

зацікавленість?
– Якщо мова йде про внутрішній

ринок, слід згадати, що на початку

самостійності нашої держави була

розроблена програма імпортозамі�

нюючих товарів. Ми, хіміки, що�

року звітували, які товари випу�

стили на противагу імпорту, нас�

кільки останній скоротився тощо.

Тобто, велася якась робота зі вті�

лення прогресивних технологій. 

Проте зараз ми тримаємося

не завдяки, а всупереч діям уряду

та структур влади. Що ми маємо?

Для випуску тих самих мінераль�

них добрив у нас нема власної си�

ровини. Газ у нас російський, ка�

лій – білоруський, фосфор заво�

зимо із Алжиру та Марокко тощо.

Росія свою фосфорну сировину

нам не дає, бо бажає позбутися

конкурента. 

Ми розпочали таку роботу –

випуск власних добрив – але буле

це не так вже й легко. Нам необ�

хідно було переконати Міністер�

ство охорони здоров'я, отримати

сертифікат, щоб завозити сирови�

ну з інших – не тільки з Росії –

країн. Наприклад, з африкансь�

ких. І ми це зробили. 

Але цього було ще не досить

для того, щоб розпочати вироб�

ництво. Адже наше виробництво

орієнтувалося на російський ри�

нок, а ми завезли сировину дещо

іншу. Тому треба було внести змі�

ни до технологічного регламенту

та нормативних документів. Якщо

б ми цього не робили, у нас би ви�

пало щонайменше три роки, і за

цей час виробництво фосфорних

добрив було б зруйновано повні�

стю. І тоді завозили б до нас

складні фосфорні добрива з Біло�

русії та Росії, диктуючи свої ціни. 

Був у нас вже прецедент на�

прикінці минулого сторіччя, коли

практично знищили виробниц�

тво каталізаторів у Сєверодонець�

ку. Тоді ринок відразу заполонила

продукція західних фірм  – Япо�

нії, Данії, Китаю тощо. Ціни зро�

сли вдвічі, й ми нічого не могли

із цим зробити. 

Але як тільки ми відродили це

виробництво, – відокремили

його від складу державного під�

приємства  «Азот», знайшли інве�

стора, який вклав в нього гроші,

– вітчизняне виробництво ката�

лізаторів збільшилося на поря�

док. І з початком випуску власної

продукції, ціна на неї впала більш

ніж у півтора рази. 

Вперед в минуле! 
Чи достатньо в Україні
власної сировини для ви#

готовлення добрив? 
– Газ, калій, сірка, фосфор – все

привозне. І в цьому велика про�

блема. Підприємства за все спла�

чують за передоплатою, виробля�

ють продукцію та тільки потім її

реалізують й отримують за неї гро�

ші. Потім настає міжсезоння, і по�

питу кілька місяців нема. Весь цей

період галузь працює на експорт. 

Раніше був взаємозалік: коли

сировина перетинала наш кор�

дон, видавався вексель, а коли

вивозилися міндобрива, держава

не повертала ПДВ, а він погашав�

ся на цю суму за рахунок векселя

на сировину. 

Зараз при перетинанні кордо�

ну підприємство розраховується

за вексель, а держава місяцями не

розраховується за ПДВ із підпри�

ємством. От і вимиваються обіго�

ві кошти у підприємств, у деяких

заборгованість за ПДВ з боку дер�

жави сягає 70�100 млн. грн.

На закупівлю сировини, при�

родного газу підприємство виму�

шене брати кредити і ще більше

ускладнювати своє фінансове

становище, – так і до знищення

підприємств зовсім не далеко.

Щодо сировини. Спеціа#
лісти вважають, що влас#

ну ми маємо, але її активні роз#
робки не ведуться… 
– Саме так: її ніхто не розробляє.

Треба створити певну національну

програму – як із енергозбережен�

ня, так і з розробки сировинних

ресурсів. Адже ми маємо досить

вагомі запаси калію – у Львівсько�

Прикарпатському басейні їх 7,3

млрд. кубометрів. Цього може ви�

стачити на 300�400 років. Є в нас і

така сировина, як ільменіт, що ви�

користовується для виробництва

двоокису титану – 5 потужних ро�

довищ на Житомирщині. Пліч�о�

пліч із ільменітом, як правило, йде

і фоссировина. Проте усі розробки

потребують інвестора, який пови�

нен мати план роботи, розписа�

ний за роками.    

Чи вживає Союз хіміків
України якихось заходів

щодо покращення ситуації?
Можливо, маєте певні пропози#

ції? Чи існують державні про#
грами підтримки галузі?  
– Під час зустрічі з головою Фе�

дерації роботодавців України

Юрієм Бойком ми визначили

шляхи подальшої діяльності

щодо захисту підприємств від дій

з боку держави. Але для боротьби

з імпортом в нашій державі прак�

тично нічого не робиться, під�

приємства не можуть виживати,

стають боржниками. 

Щодо пропозицій виходу із

ситуації – не треба винаходити

велосипед, звернімося хоча б до

недавнього нашого минулого. Ра�

ніше держава йшла на те, що

звільняла підприємства, які пра�

цюють над розробкою імпортоза�

мінюючих технологій, від сплати

ввізного ПДВ. Їм влаштовували

«податкові канікули» на 2, 3 або 5

років залежно від складності ви�

робничого процесу. Тобто держа�

ва сприяла тому, щоб виробник

був зацікавлений у продукції, яку

не виробляють в країні. 

Те саме можна сказати про

енергозберігаючі технології. Мас�

медіа, чиновники постійно гово�

рять про необхідність економити

енергію, і це справді є важливим

важелем. Але у нас палець об па�

лець ніхто не ударив для того,

щоб якісь заходи щодо цього

справді вживалися. Перш за все,

я маю на увазі розробки альтер�

нативних джерел енергії: шах�

тний метан, буре вугілля, синтез�

газ із відходів деревини, соломи,

торфу та інше.   

Шахтний метан –
біда замість користі

Чи є можливості змен#
шити сировинну залеж#

ність вітчизняних виробників
добрив?
– Україна займає четверте місце

у світі за запасами шахтного ме�

тану. Але нічого, окрім біди, він

нам не приносить. На рік ми ви�

кидаємо в довкілля  близько 2,5

млрд. кубів газу. Для корисних ці�

лей ми беремо лише 8% від цього

обсягу. 
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ВИРОБНИЦТВО ДОБРИВ Серед факторів, які впливають на хороший
урожай, одне з перших місць займають добрива. Про стан і перспективи
вітчизняної хімічної галузі ми розмовляли з Олексієм Голубовим,
президентом Союзу хіміків України.

Олексій ГОЛУБОВ

ЗАТ «Полтавський олієек�

стракційний завод – Кернел

Груп» планує збільшити статут!
ний капітал на 31 млн. грн. – до
49,8 млн. грн. Про це йдеться в
повідомленні ЗАТ. 
Наголошується, що мотивом
нарощення статутного капіталу є
збільшення основних і обігових
коштів підприємства для здій!
снення статутної діяльності. 
Статутний капітал планується
наростити шляхом збільшення
кількості акцій існуючої номі!
нальної вартості – 1 грн. шля!
хом закритого розміщення ак!
цій кількістю 31 млн. штук. 
Акціонери мають переважне
право на придбання додатко!
вих акцій відповідно до чинного
законодавства України і рішен!
ня про розміщення акцій. 
Питання про збільшення СФ
буде розглянуто на зборах акці!
онерів ЗАТ 30 вересня 2008 р.

* * * 
Згідно з повідомленням прес!
служби Антимонопольного ко!
мітету України, комітет надав
дозвіл ТОВ «Українські аграрні

інвестиції» (м.Київ), що займа!
ється наданням консультаційних
послуг і послуг з оренди сіль!
госптехніки, і ТОВ «Поділля�

агросервіс» (м.Хмельницький),
яке займається вирощуванням і
реалізацією зернових і олійних
культур, на створення ТОВ «Мі!
чурін Агро» (смт.Ярмолинці,
Хмельницька обл.) і ТОВ 
«Мир!1» (с.Клишковці, Чернігів!
ська обл.). Планується, що вони
займатимуться вирощуванням і
реалізацією зернових та олійних
культур.

* * * 
Група компаній Allseeds

Group, один із найбільших опе!
раторів на світовому ринку ви!
робництва і експорту соняшни!
кової олії, та «Зерноторгова
компанія», що входить до її
структури, 8 серпня 2008 р. здій!
снила планований викуп влас!
них корпоративних облігацій
(серія В) згідно з угодою зворот!
ного викупу на загальну суму
більш як 14,860 млн. грн. Облі!
гації були розміщені в листопаді
2007 р. в ТОВ «Унікредит Банк».
Доходність цього розміщення
становила 14,5% річних в гривні.
Про це йдеться в прес!релізі
компанії. Успішні показники ро!
боти компанії дають змогу га!
рантувати своєчасну виплату
відсотків власникам облігацій, а
також дають змогу достроково!
го викупу своїх цінних паперів і
перегляду розміру купонної
ставки за облігаціями. 
Цінні папери вказаної серії були
розміщені в жовтні 2005 р. в
повному обсязі емісії 50 млн.
грн. з терміном обігу 3 роки з
моменту початку випуску. За да!
ними на 8 серпня 2008 р., розмі!
щеними серед інвесторів зали!
шаються близько 30 тис. обліга!
цій номіналом 1 тис. грн., і ку!
понною ставкою 16% річних у
гривні. 



У США також була схожа ситуація. Але

як тільки американці прийняли ефектив�

ний закон про альтернативні джерела

енергії, та надали масу пільг тим, хто зай�

мається цією проблемою, в країні розпо�

чався бум на видобуток шахтного метану.

І наразі вони мають такі показники: у 2004

році було видобуто 32 млрд. кубів, у 2005

році – 40 млрд. кубів, у 2006 – більше ніж

50 млрд. кубів. 

Україна видобуває близько 20 млрд. ку�

бів природного газу. Споживаємо – 70

млрд. кубів. Якщо б ми активно розробля�

ли шахтний метан, то практично мали б

можливість закрити баланс країни по при�

родному газу. І можна підрахувати, яка

кількість грошей за цих обставин не вихо�

дила б з країни. Але цим ніхто не займа�

ється – мабуть, тому, що всі відчувають

себе тимчасовими найманцями. 

Наприклад, згідно з техніко�економіч�

ними розрахунками, на Кропивнянсько�

му родовищі при розробці 12 млн. тонн

руди разом з іншими корисними копали�

нами будуть добуватися близько 600 тис.

тонн ільменітового концентрату, якого до�

статньо для роботи «Сумихімпром» та

кримського «Титану» для випуску 180 тис.

тонн двоокису титану, частину з яких

можна експортувати. А також дасть змогу

видобувати близько 600 тис. тонн апати�

тового концентрату, що містить приблиз�

но 39% Р2О5, чого достатньо для випуску

більш ніж 1200 тис. тонн нітроамофоски

марки 17:17:17.  

До того ж, усе виробництво електрое�

нергії сходу країни та Придніпров'я можна

перевести на шахтний метан. Підрахуйте,

скільки валюти залишиться в країні. 

Яким чином в галузі ведеться інве#
стиційна політика? 

– Головна сировина для виробництва азот�

них добрив – аміак. На виробництво його

тонни ми в середньому по країні викори�

стовуємо 1200 кубометрів природного газу.

Розвинені технології дають змогу зменши�

ти витрати до 900�950 кубометрів. Що ж

нам робити, – закуповувати ці нові техно�

логії? Самі «не потягнемо», бо вартість од�

ного агрегату, що виробляє 1800�2000 тонн

аміаку за добу – більш як 0,5 млрд. дола�

рів. Важко уявити, коли можна «відбити»

вкладені гроші. Тому ми вирішили йти

шляхом реконструкції та модернізації іс�

нуючих агрегатів.  

Ми маємо технологію, розроблену ін�

жиніринговою фірмою «Алвіго» та Сєвє�

родонецьким інститутом хімтехнологій.

Цей проект дає збільшення потужностей

приблизно на 20%. Також істотно знижу�

ються витрати природного газу. Все це пі�

двищує конкурентноздатність товару –

адже від кількості застосованого природ�

ного газу собівартість залежить приблиз�

но на 70%. Якщо реконструкцію та мо�

дернізацію провести на всіх працюючих

підприємствах, то витрати скоротяться на

1 млрд. 250 млн. – 1 млрд. 300 млн. кубів

газу. 

Для всього цього необхідний час і майже

$1 млрд. В цьому році модернізацію агрега�

ту із виробництва аміаку закінчує підприєм�

ство «Черкаський азот». Два агрегати рекон�

струювали і в місті Рівне. Маємо такі ре�

зультати: до модернізації витрати природно�

го газу на 1 тонну аміаку були 1240 кубоме�

трів/тонна. Після реконструкції  – 995 ку�

бічних метрів на тонну аміаку.  

Нас тримає світовий 
ринок. Поки що… 

Як змінилися цінові показники у
галузі протягом останнього року? 

– В середньому у всій галузі ціни зросли

на 28,4%. Але водночас ціни на сировину

зросли на 30�70%, вартість сірки зросла в

10 разів. 

Якщо б ціни на добрива підвищувалися

відповідно до зростання їх на сировину, то

вони стали неможливими для всіх. Вироб�

ники мінеральних добрив поки що трима�

ються тільки тому, що на світовому ринку

ціни на цю продукцію значно зросли. Але

така ситуація не буде вічною, і нам треба

вже зараз піднімати конкурентноздатність

за рахунок зниження використання енер�

гоносіїв та сировини, втілення новітніх

технологій. 

Як на розвиток галузі впливає
факт вступу України до Світової

організації торгівлі? 
– Звісно, деякі підприємства, особливо

малої хімії, якоюсь мірою постраждають.

Але великі давно вже працюють за прави�

лами СОТ. Тому їх безпосередньо все це

стосуватиметься мало. Проте, опосередко�

вано – може. Ситуація залежатиме від цін

на сільськогосподарську продукцію, кон�

курентоспроможність наших селян, їх

спроможність купляти добрива. 

До речі, тут є одне дуже цікаве питан�

ня. Держава дає селянам дотації. На заку�

півлю мінеральних добрив централізовано

виділялося 150 млн. гривень. Це – бю�

джетні гроші, вони зароблені – в тому чи�

слі й нашими підприємствами. І дуже ва�

жливо, щоб селяни закупали ці добрива

тільки у наших виробників, – адже укра�

їнські гроші не повинні йти за кордон. 

Але насправді добрива закуповуються із

різних джерел – де дешевше. Наприклад,

ціна в росіян зменшиться на дві гривні – і

от продукт будуть брати у них. Держава по�

винна регулювати такі моменти. 

Про вітчизняні 
«великі досягнення». 
Без добрив.

Можливо,  заощаджуючи на
добривах, також можна мати

непогані врожаї?
– Одного часу мені довелося працювати на

Кіпрі. Там дуже погана земля – суцільне

каміння та глина. Але там, якщо врожай

нижче за 50 центнерів з гектара, – це вва�

жається катастрофою. 

Ми ж, на нашому чудовому чорноземі

знімаємо 30 ц/га – і б'ємо в барабани, во�

лаючи про великі досягнення. І так воно у

нас виходить тому, що шкодуємо коштів

в першу чергу на мінеральні добрива та хі�

мічні засоби захисту рослин. Якщо в 1990

році ми вносили 159 кг на гектар, то в

останні роки ця цифра скоротилася до

15 кг, а потім дещо зросла – до 30 кг. 

Європа, в свою чергу, на своїх суглин�

ках має стабільні врожаї у 80 центнерів з

гектара – все завдяки добривам, яких вона

вносить від 250 до 600 кг на гектар. 

Епілог 
– РОЗВИТОК сільського господарства для

нашої країни має бути пріоритетним і для

цього держава повинна створювати певні

умови. Адже селяни потягнуть за собою

сільськогосподарське машинобудування,

розвиток нафтопереробних, заводів по ви�

робництву міндобрив, харчову, переробну

промисловість тощо. 

Якщо ми зараз не візьмемося за голову

та не використаємо нинішню складну си�

туацію із продовольчою безпекою в світі на

нашу користь, нащадки нам це не проба�

чать.

Наталія Тарченко
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ЗАГАЛЬНЕ виробництво про�

дукції сільського господарства в

усіх категоріях господарств за сі�

чень�липень цоьго року зросло

на 10,9%, у т.ч. у сільськогоспо�

дарських підприємствах – на

20,1%, а в господарствах насе�

лення – на 3,1%.  

Рослинництво. За січень�ли�

пень 2008 р. виробництво про�

дукції рослинництва по�рівняно

з відповідним періодом 2007 р.

збільшилося на 30,0%, у т.ч. в аг�

рарних підприємствах – на

33,1%, господарствах населення

– на 25,1%.

Станом на 1 серпня ц.р. зер�

нові та зернобобові культури (без

кукурудзи) було зібрано  на пло�

щі 7,7 млн.га, що складає 59%

площ, посіяних під урожай

2008 р. Одержано 26,3 млн.т зер�

на (у початково оприбуткованій

вазі), що на 32,2% більше проти

відповідної дати минулого року,

в т.ч. аграрними підприємствами

– 20,7 млн.т (на 29,4% більше),

господарствами населення – 5,6

млн.т (на 44,0% більше).

Значне збільшення валового

збору зерна зумовлено зростан�

ням урожайності зернових куль�

тур на 64,7%. У середньому з 1 га

обмолоченої площі одержано по

34,1 ц зерна (на 13,4 ц більше, ніж

торік), у т.ч. сільськогосподар�

ськими підприємствами – 34,9 ц

(на 13,7 ц більше), господарства�

ми населення – 31,7 ц  (на 13,1 ц

більше). 

У загальному обсязі зернових

та зернобобових культур (без ку�

курудзи) майже три чверті стано�

вить виробництво озимих культур

– 19,5 млн.т, що більше відповід�

ного рівня 2007 р. на 33,0%; ви�

робництво ярих зернових (6,8

млн.т) збільшилося на 30,2%.

Серед озимих зернових куль�

тур майже 85% становить вироб�

ництво пшениці озимої (16,5

млн.т). Валовий збір цієї культу�

ри порівняно з минулорічним

збільшився на 23,9% за рахунок

зростання урожайності  (на

11,9 ц, або на 47,8%). Майже

втричі зросло виробництво ячме�

ню озимого (зібрано 2,7 млн.т

проти 0,9 млн.т на початок сер�

пня у 2007 р.), що зумовлено як

прискореними темпами збиран�

ня площ (на 75,9% більше), так і

значно вищою урожайністю цієї

культури (32,5 ц з 1 га проти

19,1 ц торік).

У виробництві ярих зернових

культур 91% складає ячмінь (6,2

млн.т). Порівняно з початком

серпня 2007 р. його валовий збір

більший на 43,3%, а урожайність

зросла в 2,1 раза (склала 30,8 ц з 1

га проти 14,6 ц торік).

Тваринництво. У січні�липні

ц.р. виробництво продукції тва�

ринництва було майже на рівні

відповідного періоду 2007 р.

(99,9%), у т.ч. в аграрних підпри�

ємствах – зросло на 7,5%, госпо�

дарствах населення – скоротило�

ся на 4,5%.

Зростання обсягу загального

виробництва м'яса відбулося за

рахунок збільшення реалізації

худоби та птиці на забій в аграр�

них підприємствах (на 8%).

У структурі реалізації тварин на

забій сільгосппідприємствами

частка птиці всіх видів становила

61% (у 2007 р. – 53%); великої

рогатої худоби – 17% (23%), сви�

ней – 22% (24%).

У сільгосппідприємствах об�

сяг вирощування худоби та птиці

перевищив рівень січня�серпня

2007 р. на 9,8%, у т.ч. птиці – на

22,1%, при зменшенні вирощу�

вання великої рогатої худоби на

11,3%, свиней – на 1,4%. Відно�

шення загального обсягу виро�

щування худоби та птиці до реалі�

зації на забій становило 101,2%

(торік – 99,9%).

На початок серпня ц.р. госпо�

дарствами населення утримува�

лось 68,5% загальної чисельності

великої рогатої худоби, у т.ч. корів

– 78,5%, свиней – 60,4%, овець і

кіз – 83,3%, птиці – 59,0%.

Реалізація сільськогосподар�

ської продукції. Загальний об�

сяг реалізованої аграрними під�

приємствами власно виробленої

продукції  за  січень�липень

2008 р. порівняно з відповідним

періодом 2007 р. збільшився на

10%, у т.ч. продукції рослинниц�

тва – на 12%, продукції тварин�

ництва – на 8%.  

Середні ціни продажу аграр�

ної продукції сільськогосподар�

ськими підприємствами за всіма

напрямами реалізації за січень�

липень 2008 р. проти відповідно�

го періоду 2007 р. зросли на 54%,

у т.ч. на продукцію рослинництва

на 48%, на продукцію тваринниц�

тва – на 59%. 

У липні ц.р. порівняно з чер�

внем ц.р. середні ціни реалізації

аграрної продукції знизилися на

9%, у т.ч. продукції рослинниц�

тва – на 15%, тваринництва –

на 0,1%. 

Наявність зерна. Станом на 1

серпня 2008 р. в сільськогоспо�

дарських підприємствах (крім ма�

лих) та підприємствах, що здій�

снюють зберігання, переробку

зернових культур, було в наявно�

сті 19,3 млн.т зерна (на 42% біль�

ше проти 1 серпня 2007 р.), у т.ч.

12,6 млн.т пшениці (на 34% біль�

ше). Безпосередньо в аграрних

підприємствах зберігалося 11,7,

млн.т зерна (на 34% більше), у т.ч.

7,5 млн.т пшениці (на 29% біль�

ше). Зернозберігаючі та зернопе�

реробні підприємства мали в на�

явності 7,6 млн.т зерна (на 56%

більше), у т.ч. зернозберігаючі –

5,6, млн.т (на 73% більше).

Середня закупівельна ціна

зернових культур, яку пропонува�

ли зберігаючі та переробні під�

приємства, у січні�липні ц.р. ста�

новила 1130 грн. за т (торік – 754

грн.), з них на пшеницю – 1109

грн. (738 грн.), жито – 1116 (765

грн.), ячмінь – 1203 грн. за т (757

грн.). У липні ц.р. ці підприєм�

ства купували зернові культури в

середньому по 998 грн. за т, що на

13% менше, ніж у червні, у т.ч.

пшеницю – по 976 грн. (на 12%

ме�нше), жито – по 1024 грн. (на

14% менше), ячмінь – по 949 грн.

за т (на 24% менше).

Сільське господарство 
України на 1 серпня 2008 року

СТАТИСТИКА Державний комітет статистики України обрахував та
оприлюднив дані щодо обсягів виробництва і реалізації агропродукції в Україні
у січні,липні поточного року.

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

М'ясо1, тис.т 1493,1 101,6 756,7 108,2 736,4 95,5 49,3 52,4
Молоко, тис.т 7016,6 95,7 1297,4 94,3 5719,2 96,0 81,5 81,2
Яйця, млн.шт. 9198,9 106,5 4872,7 112,7 4326,2 100,2 47,0 50,0

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні'липні 2008 р.

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

Таблиця 3. Реалізація основних видів продукції аграрними підприємствами2 у січні'липні 2008 р.

Продукція

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

тис.тонн
у % до 

січня,липня 
2007 р.

грн. за тонну
(тис.шт.)

у % до 
січня,липня 

2007 р.

грн. за тонну
(тис.шт.)

у % до 
червня 
2008 р.

Зернові культури 5822,5 136,8 998,9 138,0 859,5 85,0
з них пшениця 2620,2 115,1 937,2 137,3 807,5 80,6
з них жито 39,4 86,6 946,9 132,9 837,4 88,8
з них ячмінь 1450,0 157,8 938,2 126,2 844,9 90,0
Насіння соняшнику 302,8 41,4 3543,4 311,0 3021,9 96,3
Худоба та птиця (у живій вазі) 756,8 108,3 9768,3 167,5 11005,3 101,2
в т.ч. велика рогата худоба 141,1 79,8 9099,7 172,2 9847,8 105,9
в т.ч. свині 163,4 103,8 12133,1 179,3 14371,1 107,0
в т.ч. птиця 449,4 124,4 9140,7 160,2 10222,9 97,5
Молоко 1094,2 100,8 2040,8 139,4 1886,0 101,3
Яйця, млн.шт. 4369,4 118,8 332,1 152,4 244,1 88,0

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення

на
1 серпня
2008 р.

до 1 серпня 
2007 р.

на
1 серпня
2008 р.

до 1 серпня 
2007 р.

на
1 серпня
2008 р.

до 1 серпня 
2007 р.

+/– у % +/– у % +/– у %
Велика рогата худоба 5997,9 ,635,1 90,4 1889,8 ,338,5 84,8 4108,1 ,296,6 93,3

у т.ч. корови 3083,9 ,220,9 93,3 661,7 ,64,8 91,1 2422,2 ,156,1 93,9
Свині 6831,0 ,1464,8 82,3 2703,0 ,596,9 81,9 4128,0 ,867,9 82,6
Вівці та кози 2020,8 18,6 100,9 338,4 7,7 102,3 1682,4 10,9 100,7
Птиця 210866 3186 101,5 86492 4047 104,9 124374 ,861 99,3

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

За матеріалами Держкомстату України (Експрес'випуск від 15 серпня 2008 р.)
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 FCA 420,00 1997,72 412,49
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2008 DDU 320,70 6184,13 1276,71
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2008 EXW 970,23 1177,91 243,21 981,59 202,67
Жито 1 клас ДСТУ 4522,2006 2008 EXW 300,05 1115,88 230,39 929,90 191,99
Жито 2 клас ДСТУ 4522,2006 2008 EXW 1035,92 1016,89 209,95 847,41 174,95
Жито 3 клас ДСТУ 4522,2006 2008 EXW 1318,62 964,67 199,17 803,89 165,97
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2008 EXW 211,45 1295,56 267,51 1079,63 222,92
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2008 EXW 351,87 1177,91 243,21 981,59 202,68
*Насіння льону ГОСТ 10582,76 2008 CPT 22,00 3924,08 810,09
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2008 EXW 2000,00 1190,00 245,69 991,67 204,74
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 DAF 1500,00 838,01 173,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 3000,00 838,01 173,00
Тернопільська агропромислова біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2008 CPT 72,02 1250,00 258,10 1041,67 215,08
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2008 CPT 1644,34 1289,22 266,16 1074,35 221,80
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 CPT 9,18 900,00 185,80 750,00 154,83
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 DDU 40,00 2546,14 525,68
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2008 DAF 20,00 5455,55 1126,25
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768,2004 2008 EXW 202,68 1418,32 292,82 1181,93 244,02
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2008 EXW 443,54 1291,54 266,65 1076,28 222,21
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2008 EXW 425,07 1177,95 243,20 981,62 202,66
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 10000,00 968,13 199,87
*Насіння гарбуза ГОСТ 658,95 2007 CPT 2,00 5328,40 1100,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2008 FCA 60,00 3923,96 810,10
*Насіння коріандру ГОСТ 17081,97 2008 CPT 20,00 5570,60 1150,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2008 EXW 603,82 1345,15 277,71 1120,96 231,42
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2008 EXW 2282,27 1230,03 253,95 1025,02 211,62
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768,2004 2008 EXW 650,00 1000,00 206,45 833,33 172,04
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 DAF 3500,00 726,47 150,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2008 CPT 5000,00 992,98 205,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2008 EXW 633,51 1291,72 266,67 1076,43 222,23
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2008 EXW 320,92 1178,06 243,21 981,72 202,68
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2008 CPT 2500,00 1128,61 233,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2008 FOB 55000,00 1227,90 253,50
*Ріпак технічний ГОСТ 10583,76 2008 CPT 3000,00 2387,99 493,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 500,00 1206,16 249,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 CPT 6000,00 899,53 185,70
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 DAF 20000,00 1431,79 295,58
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2008 FOB 25000,00 1147,96 237,03
*Горох 3 клас ДСТУ 4523,2006 2008 CPT 1000,00 1888,81 390,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 CPT 3000,00 2664,09 550,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2008 EXW 329,91 1294,25 267,21 1078,54 222,67
Жито 2 клас ДСТУ 4522,2006 2008 EXW 73,68 1016,89 209,95 847,41 174,95
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 30000,00 1324,78 273,50
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 20000,00 1022,02 211,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 30000,00 1046,26 216,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 CPT 3000,00 920,28 190,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 25000,00 944,50 195,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2008 FOB 66000,00 1153,26 238,09
*Олія соєва ДСТУ 4534,2006 2008 FCA 195,00 5889,95 1216,15
*Олія соєва ДСТУ 4534,2006 2008 DAF 70,00 6489,75 1340,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 FCA 250,00 2675,51 552,44
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 CPT 2000,00 2543,00 525,00
Херсонська товарно2сировинна біржа «Кристал»
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 CPT 1000,00 871,76 180,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 2650,00 968,72 200,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 DAF 4970,00 908,86 187,63
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 2650,00 968,80 200,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583,76 2008 DAF 1620,00 2467,30 509,35
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 CPT 240,00 2615,54 540,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 DAF 4130,00 2630,94 543,18
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2008 FCA 64,00 4131,62 853,09

Форвард

Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 31.12.2008 FOB 12100,00 775,04 160,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 31.12.2008 FOB 10000,00 871,92 180,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768,2004 31.12.2008 FOB 5000,00 1550,08 320,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 31.12.2008 FOB 10000,00 1452,93 300,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 31.12.2008 FOB 10000,00 1331,85 275,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 30.09.2008 CPT 6000,00 862,20 178,00
Херсонська товарно2сировинна біржа «Кристал»
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 31.10.2008 DDU 201,00 5661,43 1168,85

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб2
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 15 по 21 серпня 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 15 по 21 серпня 2008 року

Внутрішні контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768,2004 2008 EXW 202,68 1418,32 1418,32 1418,32 292,82
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2008 EXW 2222,24 1290,40 1306,94 1350,00 269,83
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2008 CPT 72,02 1250,00 1250,00 1250,00 258,10
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2008 EXW 6350,36 1177,91 1200,46 1250,00 247,85
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2008 CPT 1644,34 1100,00 1289,22 1400,00 266,16
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768,2004 2008 EXW 650,00 1000,00 1000,00 1000,00 206,45
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 CPT 9,18 900,00 900,00 900,00 185,80
Жито 1 клас ДСТУ 4522,2006 2008 EXW 300,05 1112,81 1115,88 1124,81 230,39
Жито 2 клас ДСТУ 4522,2006 2008 EXW 1109,60 1016,89 1016,89 1016,89 209,95
Жито 3 клас ДСТУ 4522,2006 2008 EXW 1318,62 943,09 964,67 1000,00 199,17

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 30000,00 1324,78 1324,78 1324,78 273,50
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 20500,00 1017,16 1026,51 1206,16 211,93
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 32650,00 968,72 1039,97 1046,26 214,70
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 CPT 10000,00 871,76 902,98 920,28 186,42
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 DAF 29970,00 726,47 1232,98 1431,79 254,54
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2008 FOB 40650,00 838,01 944,04 974,81 194,90
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2008 CPT 7500,00 992,98 1038,19 1128,61 214,33
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2008 FOB 146000,00 1060,75 1180,47 1227,90 243,71
Горох 3 клас ДСТУ 4523,2006 2008 CPT 1000,00 1888,81 1888,81 1888,81 390,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583,76 2008 CPT 3000,00 2387,99 2387,99 2387,99 493,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583,76 2008 DAF 1620,00 2446,22 2467,30 2518,88 509,35
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 FCA 670,00 1997,72 2250,63 2675,51 464,71
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 CPT 5240,00 2543,00 2615,65 2664,09 540,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 DAF 4130,00 2542,63 2630,94 2790,14 543,18
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2008 DDU 40,00 2511,00 2546,14 2581,27 525,68
Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2008 FCA 124,00 3583,89 4031,14 4542,83 832,29
Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2008 DAF 20,00 5455,55 5455,55 5455,55 1126,25
Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2008 DDU 320,70 4280,84 6184,13 6539,40 1276,71
Насіння льону ГОСТ 10582,76 2008 CPT 22,00 3924,08 3924,08 3924,08 810,09
Насіння гарбуза ГОСТ 658,95 2007 CPT 2,00 5328,40 5328,40 5328,40 1100,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081,97 2008 CPT 20,00 5570,60 5570,60 5570,60 1150,00
Олія соєва ДСТУ 4534,2006 2008 FCA 195,00 5811,72 5889,95 6150,74 1216,15
Олія соєва ДСТУ 4534,2006 2008 DAF 70,00 6489,75 6489,75 6489,75 1340,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768,2004 31.12.2008 FOB 5000,00 1550,08 1550,08 1550,08 320,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 31.12.2008 FOB 10000,00 1452,93 1452,93 1452,93 300,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 31.12.2008 FOB 10000,00 1331,85 1331,85 1331,85 275,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 30.09.2008 CPT 6000,00 862,20 862,20 862,20 178,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 31.12.2008 FOB 12100,00 775,04 775,04 775,04 160,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 31.12.2008 FOB 10000,00 871,92 871,92 871,92 180,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 31.10.2008 DDU 201,00 5661,43 5661,43 5661,43 1168,85

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб2
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

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

Довідково: Базиснi умови поставки

На аграрному ринку Росії простежу�

ється різке зростання попиту на тех�

ніку для АПК. Російські виробники

сільгосптехніки не справляються із

замовленнями, техніки бракує.

У ПЕРШІЙ половині 2008 року в Росії

було вироблено 4588 зернозбиральних і

795 кормозбиральних комбайнів. За оцін�

ками Союзу виробників сільськогоспо�

дарської техніки і устаткування для АПК

«Союзагромаш», в першому півріччі 2008

року зростання виробництва агротехніки

в Росії порівняно з показниками аналогіч�

ного періоду 2007 року становило 128,2%.

Наприклад, тракторів було вироблено

більше 10 тис. (зростання – 170,9%). За

підсумками 2007 року приріст виробниц�

тва становив лише 25,7%.

За 6 місяців ц.р. Росія експортувала

сільгосптехніки, обладнання для АПК і

запчастин на $152,6 млн., що більше ніж

в 2 рази перевищує показники 2007 р.,

при цьому 47,1% експорту було поставле�

но до Казахстану, 18,4% – до України.

Після торішнього стрибка цін на зерно

та іншу продукцію АПК продемонстрував,

що може бути вельми прибутковим, і в

сільське господарство пішли інвестиції.

Тепер же аграріям банально не вистачає

техніки, щоб утілити свої плани в життя.

Так, за даними Всеросійського НДІ

ремонту й експлуатації машинно�трактор�

ного парку, на весняній посівній брак тех�

ніки становив в середньому тракторів –

55%, плугів – 63%, сівалок – 34%.

Водночас, імпорт сільгоспмашин до

Росії в січні�червні 2008 року зріс більш

ніж в півтора рази порівняно з показни�

ками першого півріччя 2007 року і стано�

вив $1,99 млрд. (проти $1,28 млрд.). При

цьому 28,4% машин було поставлено з Ні�

меччини, 21,4% – із США, 7% – з Украї�

ни. За даними «Союзагромаш», у 2007

увесь російський ринок сільгосптехніки

оцінювався в $3,495 млрд, з яких імпорт, –

$2,233 млрд. При цьому частка імпорту

останніми роками зростає. 

Слід також відзначити, що якщо на

початку століття істотну частку постачань

до Росії становила б/в сільгосптехніка, то

в 2007 році ці постачання займають всього

1% в загальному обсязі імпорту.

Причини відставання вітчизняних ви�

робників озвучувалися неодноразово.

«Сьогодні щорічне оновлення технологіч�

ного устаткування на підприємствах

сільськогосподарського машинобудуван�

ня не перевищує 1�2% і відбувається за ра�

хунок власних засобів російських компа�

ній, – відзначав генеральний директор

«Союзагромаш» Євген Корчевой. – У ре�

зультаті середній вік обладнання стано�

вить 16�25 років, тоді як у наших зарубіж�

них колег – 5�8 років. Вартість кредитів на

модернізацію в Росії більша в 3 рази і ста�

новить 15% проти 2�6% за кордоном».

В середині червня Комітет Ради Феде�

рації по аграрно�продовольчій політиці та

рибогосподарському комплексу рекомен�

дував Мінфіну передбачити щорічне виді�

лення з бюджету 500 млн. руб. на субси�

дування відсотків по кредитах на технічне

переозброєння виробників сільгосптехні�

ки на строк до 5 років.

За даними «Союзагромаша», по пере�

доплаті в Росії отримується близько 10%

сільгосптехніки, в лізинг береться до 20%,

а найбільша частина отримується за допо�

могою кредитних програм банків, в пер�

шу чергу Россільгоспбанку і Ощадбанку.

За матеріалами Росбалт

Росія: попит зростає, техніки бракує
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