
4 5

www.agroprofi.com.uaукраїнський тижневик ділової інформації№ 29 [042] 29 серпня, 2008

АГРОПОЛІТИКА
ТРИ ВІДСОТКИ: БАГАТО ЧИ МАЛО?

Підвищення плати за оренду земельних ділянок
сільгосппризначення та земельних паїв  дало
привід для нових сподівань орендодавців та для
роздумів орендарів�аграріїв. Утім, порівняно з
досвідом європейських країн, 3% від вартості
землі – не так уже й багато.

ТОЧКА ЗОРУ
ЗА ПОСЕРЕДНИКА ЗАМОВТЕ ХОЧ СЛОВОÖ

Нові правила відшкодування ПДВ при експорті
зерна, ініційовані урядовим розпорядженням в
розпал жнив – що це: крок назустріч
експортерам, невдала спроба обмеження
експорту продовольчого зерна чи щось більше?

«Укрспирт»: 
можливе 
перевтілення
Уряд має намір ліквідувати
держконцерн «Укрспирт», нато�
мість створити державну служ�
бу «Укрспирт». Тобто, замість
суб'єкта господарювання утво�
рити орган державного упра�
вління при Мінагрополітики Ук�
раїни.
Розробити постанову про реор�
ганізацію концерну «Укрспирт»
Мінагрополітики доручив її іні�
ціатор перший віце�прем'єр�мі�
ністр України Олександр Турчи�
нов на початку серпня на засі�
данні уряду, де розглядалися пи�
тання розвитку спиртової галузі. 
До головних повноважень
структури, що створюється, ма�
ють належати: 
– здійснення контролю за тех�
нологією виробництва, повно�
тою оприбуткування і зберіган�
ня продукції; 
– внесення пропозицій щодо
проектування і будівництва но�
вих спиртових виробництв; 
– розподіл виробництва спирту
між суб'єктами підприємниць�
кої діяльності; 
– здійснення розподілу спирту
між суб'єктами господарювання
(оформлення нарядів на одер�
жання) і контроль за його ці�
льовим використанням;
– забезпечення нагляду за ро�
ботою технічних засобів обліку
обсягів виробництва спирту
етилового та алкогольних напо�
їв на державних підприємствах
– виробниках спирту етилово�
го, горілки та лікеро�горілчаних
виробів.
Після ліквідації обласних об'єд�
нань концерну «Укрспирт» на
місцях будуть створені представ�
ництва «Укрспирту», штат яких
не перевищуватиме 2�3 особи. 
Мінагрополітики підтримує таке
рішення.
Утім, проти постанови виступили
Мінфін, ДПАУ. У листі до Мін�
агрополітики Мінфін запевняє,
що передача «Укрспирту» таких
повноважень приведе до «ду�
блювання функцій», які викону�
ють ДПАУ і Держстандарт, а та�
кож «до необґрунтованої розтра�
ти бюджетних коштів». У ДПАУ
вважають, що це загрожує зни�
щенням системи держконтролю
в спиртовій галузі та скорочен�
ням надходжень до бюджету.
На думку експертів, у разі реор�
ганізації «Укрспирту» горілчан�
никам буде складніше впливати
на концерн за допомогою АМКУ.
І хоча АМКУ теоретично може
притягати його до відповідаль�
ності, довести провину буде на�
багато складніше. Утім, у АМКУ
впевнені, що комітет впливатиме
на «Укрспирт» і в разі отримання
ним статусу держслужби. 

А САМЕ: обмолочено – 12501,9

тис. га від запланованих 13000

тис. га, фактично намолочено

зерна 43 млн. тонн. На цю ж дату

минулого року цей показник був

майже вдвічі меншим і становив

23 млн. тонн. Середня урожай$

ність становить 34,4 ц/га.

Практично завершено зби$

рання пшениці, ячменю і жита. 

Зокрема, пшениці намолоче$

но 26,765 млн. тонн (торік – 14,6

млн.тонн) при середній урожай$

ності 37,9 ц/га (торік – 24,6 ц/га).

Зерна ячменю намолочено

13,4 млн.тонн (торік – 6,46 млн.

тонн). Середня врожайність ста$

новить 32,1 ц/га (торік –

15,7 ц/га).

Жита намолочено 1,05 млн.

тонн (торік – 0,56 млн.тонн).

Середня врожайність становить

22,9 ц/га (торік – 17,1 ц/га).

Триває збирання гречки – ви$

конано майже чверть (23%) за$

планованих робіт. Так, із заплано$

ваних 292 тис. га обмолочено 67,7

тис. га. Намолочено 80,8 тис.

тонн при середній урожайності

11,9 ц/га. Торік на цю ж дату було

зібрано 84 тис. тонн зерна при се$

редній урожайності 9 ц/га. 

На третину (32%) обмолочено

площі під просом – 46,5 із запла$

нованих 146 тис. га. Намолочено

88,1 тис тонн при середній уро$

жайності 18,9 ц/га. Торік на цю ж

дату показники становили 39 тис.

тонн і 11,8 ц/га.

На цьому тижні фактично

розпочато збирання соняшнику в

Автономній Республіці Крим,

Дніпропетровській, Запорізькій,

Миколаївській та Одеській обла$

стях. До збирання в Україні у по$

точному році заплановано 4219

тис. га.

Триває збирання кукурудзи на

силос і зелений корм. Її зібрано з

площі 135,1 тис.га. При цьому ва$

ловий збір становить 2423,7 тис.

тонн при урожайності 179,4 ц/га.

Загальна площа під збирання ста$

новить 469 тис. га. Фактично за$

кладено силосної маси 2010,2 тис.

тонн.

Хід осінньо$польових робіт

виглядає таким чином. 

Підготовку грунту під посів

озимих культур виконано на 82%.

Із запланованих 8838 тис. га  об$

роблено 7207,7 тис. га. Минулого

року на цю дату даний показник

становив 6848 тис. га. 

Озимий ріпак в поточному

році заплавновано посіяти на

площі 1282 тис. На 27 серпня по$

сіяно 202,5 тис. га.

Жнива фінішують. Осінній комплекс – стартував

АГРОПОЛІТИКА
ДЕ І ЯК ЗЕРНО ЗБЕРІГАТИ 
КОЖЕН ВИРІШУЄ САМ
Таку тезу на початку зустрічі висловив
начальник Державної інспекції з контролю
якості сільськогосподарської продукції та
моніторингу її ринку Василь Мельник.
Однак зерно має бути якісним і правильно
облікованим, зберігатися належним чином
на сертифікованих зерносховищах.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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РЕГІОНИ
У КОЖНОГО СВОЯ ІСКРА
В усіх звітах про роботу агропідприємств
Сумщини одні з кращих показників має
ЗАТ «Іскра». Та й сам керівник Олексій
Черненко добре знаний на Слобожанщині
по обидва її боки – українському і
російському – не тільки як фахівець
сільського господарства, а й як
вільнодумець.

8

ВИРОБНИЦТВО За офіційними даними, що базуються на оперативних даних регіонів, станом на 27
серпня збирання зернових і зернобобових культур без кукурудзи виконано на 96%.
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ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» на 2008�й рік 
в будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

або через Редакцію за тел. (044) 227�93�55
і щотижня отримуйте корисну 

Інформацію для Голови!

Наш індекс:98990



Уряд взявся за активізацію

роботи з розвитку тварин�

ництва. Для цього 20 серпня

2008 р. затверджено поста�

нову КМУ №729, що містить

аж 14 пунктів – майбутніх за�

ходів. 

ТАК, насамперед має бути розро$

блено проект Державної програм

розвитку тваринництва на період

до 2015 року та відповідні регіо$

нальні програми, що передбача$

ють, зокрема, забезпечення насе$

лення продуктами харчування тва$

ринного походження на рівні фі$

зіологічних норм споживання та

формування експортного потен$

ціалу. Зайнятися розробкою такого

документа мають Мінагрополіти$

ки, Мінекономіки, Мінфін разом

з Радою міністрів АРК, обласни$

ми, Київською та Севастопольсь$

кою міськими держадміністрація$

ми та Українською академією аг$

рарних наук. 

По$друге, Рада міністрів Кри$

му, обласні, Київська та Севасто$

польська міськдержадміністрації

повинні забезпечити в установле$

ному порядку пріоритетне виді$

лення земельних ділянок для бу$

дівництва і організації належного

функціонування тваринницьких

та птахівничих комплексів і ферм,

комбікормових заводів, а також

інфраструктури об'єктів аграрного

ринку та оптимізувати процедуру

погодження проектної документа$

ції і видачі дозволів на будівниц$

тво об'єктів сільськогосподарсько$

го призначення та об'єктів зазна$

ченої інфраструктури. 

По$третє, протягом п'яти ро$

бочих днів з моменту подання по$

даткової декларації Державна по$

даткова адміністрація має забезпе$

чити відшкодування ПДВ у перед$

баченому законом порядку під$

приємствам, які відповідають умо$

вам, визначеним підпунктом 6.2.6

пункту 6.2 статті 6, пунктами 11.21

та 11.29 статті 11 Закону України

«Про податок на додану вартість»,

у межах сум ПДВ, сплачених під

час ввезення на митну територію

України технологічного обладнан$

ня, збірних будівель та складної

сільськогосподарської техніки,

вантажних автомобілів.

Мінекономіки, Мінфін, Міна$

грополітики та Мін'юст повинні

підготувати і внести Кабінету Мі$

ністрів України узгоджені пропо$

зиції щодо зменшення ставок ввіз$

ного мита на племінну худобу і то$

варну худобу м'ясних порід. 

Четвертий крок – це передба$

чення Міністерством аграрної по$

літики, Мінфіном та Мінекономі$

ки під час підготовки пропозицій

до проекту Закону «Про Держав$

ний бюджет України на 2009 рік»:

надання бюджетної підтримки

особистим селянським господар$

ствам; державної підтримки ство$

рення і функціонування сільсько$

господарських обслуговуючих ко$

оперативів із заготівлі, переробки

та збуту продукції тваринництва,

штучного осіменіння тварин,

створення і утримання культурних

пасовищ та суб'єктів малого під$

приємництва на селі; відшкоду$

вання підприємствам АПК, ви$

щим навчальним закладам та нау$

ковим установам аграрного профі$

лю відсоткових ставок за користу$

вання кредитом у розмірі подвій$

ної облікової ставки Нацбанку, але

не більше передбаченої банком у

кредитному договорі, за рахунок

коштів державного бюджету для

будівництва і реконструкції тва$

ринницьких та птахівничих ком$

плексів і ферм, закупівлі племін$

ного молодняку, техніки та техно$

логічного обладнання; придбання

племінної худоби і птиці на умо$

вах фінансового лізингу.

П'ятим заходом передбачаєть$

ся: забезпечити впровадження з

1 січня наступного року держав$

них стандартів на ковбаси сиро$

копчені та сиров'ялені, смажені,

напівкопчені, варені, сосиски,

сардельки, хліби м'ясні; розроби$

ти та подати до цієї ж дати на роз$

гляду Уряду проекти технічних ре$

гламентів продукції тваринництва.

Такі завдання дано Міністерству

аграрної політики, Мінекономіки

та Державному комітету з питань

технічного регулювання та спо$

живчої політики. 

Від Нацбанку та Асоціації ук$

раїнських банків очікується роз$

гляд питань щодо: продовження

строків повернення кредитів, за$

лучених сільгосппідприємствами

для розвитку виробництва продук$

ції тваринництва; зменшення ста$

вок за кредитами, залученими для

капітального будівництва та ре$

конструкції тваринницьких ком$

плексів і ферм, придбання племін$

ного поголів'я сільськогосподарсь$

ких тварин, закупівлі обладнання

для тваринництва. 

Сьомим пунктом визначено

провести суцільну перевірку під$

приємств, які ввозили з$за кордо$

ну і переробляли у 2008 році м'ясо

на давальницьких умовах, та в разі

виявлення фактів порушення за$

конодавства вжити передбачених

законом заходів. Перевіряти має

ДПА разом з Мінагрополітики,

Мінфіном, МВС, Мінекономіки

та Державною митною службою. 

Крім того, у двотижневий

строк має бути проведена суціль$

на перевірка підприємств – імпор$

терів мяса і м'ясопродуктів на

предмет відповідності цін на ім$

портовану продукцію цінам, що

діють на європейському ринку, та

підприємств – виробників готових

м’ясних виробів на предмет

необґрунтованого завищення

оптово$відпускних цін. Таку реві$

зію повинні здійснити Мінеконо$

міки, Мінагрополітики, Мінфін,

Державна митна служба, Держав$

на інспекція з контролю за цінами

та Антимонопольний комітет. 

Імпортовані м'ясо та м'ясна

продукція підлягають перевірці та$

кож на предмет відповідності нор$

мативам якості та безпечності.

Відповідно мають бути вжиті захо$

ди щодо запобігання ввезенню на

територію України низькоякісної

продукції. 

Крім того, продукція тварин$

ництва та продуктів її переробки

буде піддана експертизі якості у

порядку, визначеному Законом

України «Про захист прав спожи$

вачів».

Натомість, планується впро$

вадити сучасні технології вироб$

ництва екологічно чистої продук$

ції тваринництва та продуктів її

переробки, підвищити ефектив$

ність роботи суб'єктів племінної

справи із збереження та раціо$

нального використання племін$

них (генетичних) ресурсів сільсь$

когосподарських тварин вітчиз$

няної селекції.

Порядки використання бю$

джетних коштів, спрямованих на

підтримку АПК, мають бути роз$

роблені Мінагрополітики та Мін$

фіном не менш як на п'ять років. 

Додаткові джерела фінансу$

вання розвитку тваринництва уряд

сподівається залучити за рахунок

коштів міжнародних фінансових

установ та іноземних банків. Про$

позицій щодо визначення таких

джерел, а також щодо створення

сприятливих умов для залучення

іноземних інвестицій на задово$

лення потреб АПК, кабмін чекає

від Мінагрополітики, Мінфіну та

Мінекономіки. 

І завершує низку заходів узго$

дження цих планів з чинними

нормативно$правовими актами, а

також внесення змін до Закону

«Про Державний бюджет України

на 2008 рік». 
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Незарееєстровані
ГМО впорядкують
Уряд України затвердив
Порядок видачі дозволів
на ввезення на митну тери�
торію країни незареєстро�
ваних генетично модифі�
кованих організмів для
науково�дослідних цілей
або державних апробацій.
Відповідну постанову КМУ
№734 від 20 серпня
2008 р. підписала прем'єр�
міністр України Юлія Тимо�
шенко. 
Згідно з документом, за�
значені дозволи видаються
юридичним і фізичним
особам на кожен генетич�
но модифікований орга�
нізм на безвідплатній осно�
ві на підставі виведення
державної науково�техніч�
ної експертизи і з ураху�
ванням рекомендацій між�
відомчої комісії з питань
біобезпеки, створеної Мі�
ністерством освіти і науки
України. 
Виданий дозвіл діє впро�
довж терміну проведення
науково�дослідних робіт
або державних випробу�
вань, але не більше 5 років. 
У видачі дозволу може
бути відмовлено у разі над�
ходження науково обгрун�
тованої інформації про не�
безпеку модифікованих
організмів для здоров'я лю�
дини або навколишнього
природного середовища у
разі їх використання за ці�
льовим призначенням. 
Ця постанова вступає в
силу з 1 січня 2009 р.
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Аграрії отримали державні відзнаки 
до Дня незалежності України

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про присвоєння В.Хорішку 

звання Герой України 

За визначний особистий внесок у зміцнення
потенціалу агропромислового комплексу України,
впровадження інноваційних технологій в
сільськогосподарське виробництво, вагомі
трудові досягнення  п о с т а н о в л я ю :

Присвоїти звання Герой України з
врученням ордена Держави ХОРІШКУ Володими)
ру Дмитровичу – директорові товариства «Кор)
порація «Агро)Союз», Дніпропетровська область.

Президент України В.ЮЩЕНКО 

м.Київ, 20 серпня 2008 року №749/2008

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

ППро присвоєння Ю.Косюку 

звання Герой України 

За визначні особисті заслуги перед Українсь)
кою державою у розвитку аграрної галузі, впро)
вадження сучасних високоефективних технологій
у виробництво і переробку сільськогосподарської
продукції  п о с т а н о в л я ю :

Присвоїти звання Герой України з
врученням ордена Держави КОСЮКУ Юрію
Анатолійовичу – голові правління акціонерного
товариства «Миронівський хлібопродукт»,
Київська область.

Президент України В.ЮЩЕНКО 

м.Київ, 20 серпня 2008 року №754/2008

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про присвоєння І.Гулому 

звання Герой України 

За визначні особисті заслуги перед Українсь)
кою державою в розвитку агропромислового
комплексу, досягнення високих показників з ви)
робництва сільськогосподарської продукції, ба)
гаторічну самовіддану працю  п о с т а н о в л я ю :

Присвоїти звання Герой України з
врученням ордена Держави ГУЛОМУ Івану
Михайловичу – генеральному директорові
приватного аграрно)орендного підприємства
«Промінь» Красноградського району, Харківська
область.

Президент України В.ЮЩЕНКО 

м.Київ, 20 серпня 2008 року №757/2008

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

(ВИТЯГ ІЗ ДОКУМЕНТУ)

Про відзначення державними нагородами України

працівників підприємств, установ та організацій 

з нагоди Дня незалежності України

За значний особистий внесок у соціально)економічний, культурний
розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та з нагоди 
17)ї річниці незалежності України  п о с т а н о в л я ю :

...Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»

в Автономній Республіці Крим:

РУДЮ Володимиру Петровичу – голові селянсько)фермерського
господарства «Яблуко», Нижньогірський район

ПАВЛЕНКО Яніні Петрівні – директорові державного підприємства
«Завод шампанських вин «Новий Світ», смт Новий Світ

ШОБУТІНСЬКОМУ Віктору Степановичу – трактористові підприємства
«Наірі – Агро», Роздольненський район

у Вінницькій області:

ВОЙТЕНКУ Олександру Івановичу – генеральному директорові
акціонерного товариства «Продовольча компанія «Поділля»,
Крижопільський  район

у Волинській області:

КРИЧКЕВИЧУ Леонтію Дмитровичу – голові Ківерцівської районної
державної адміністрації

у Донецькій області:

МЕЛЬНИКУ Івану Івановичу – генеральному директорові товариства
«Екопрод.А.Т.», Волноваський район 

ХОМЕНКУ Віталію Гавриловичу – заступникові директора дочірнього
підприємства « Ілл іч)Арго)Донбас» акціонерного товариства
«Маріупольський металургійний  комбінат імені Ілліча»

у Житомирській області:

РЯБЧУКУ Павлу Омеляновичу – старшому викладачеві Державного
агроекологічного університету,  м. Житомир

у Запорізькій області:

ГАЛЕТІ Лідії Іванівні – головному економісту товариства «Гайчур»,
Новомиколаївський район

у Івано1Франківській області

КОЗЛУ Мирославу Петровичу – голові фермерського господарства
«Поточище», Городенківський район

у Київській області:

ПАЦЕЛІ Віктору Прохоровичу – директорові підприємства «Аргофірма
«Джерело», Ставищенський район

у Кіровоградській області:

МОНАШКУ Миколі Дмитровичу – генеральному директорові
товариства «Прогрес», Новогородківський район

у Миколаївській області:

КОМЯГІНУ Володимиру Івановичу – директорові товариства імені
Богдана Хмельницького, Доманівський район

в Одеській області:

БАБАНСЬКОМУ Василю Марковичу – директорові товариства
«Саражинка», Балтський район

СЄКОВУ Федору Дмитровичу – комбайнерові фермерського
господарства «Агрофірма Бургуджі», Арцизький район

у Полтавській області:

ЖИЛІНУ Сергію Вікторовичу – генеральному директорові товариства
«Аргрофірма «Шишацька», Шишацький район

СЬОРІ Івану Івановичу – директорові сільськогосподарського
підприємства «Колос», Кременчуцький район

у Рівненській області:

МОСІЙЧУКУ Петру Йосиповичу – директорові сільськогосподарського
підприємства «Хлібороб», Здолбунівський район

у Сумській області

КНИШЕНКО Жанні Михайлівні – операторові машинного доїння корів
сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агрофірма «Перше
травня», Сумський район (див. матеріал вище  прим. ред.)

ОЛЕФІРЕНКУ Миколі Михайловичу – трактористові акціонерного
товариства «Сад», Охтирський район

у Тернопільській області:

ЗАЙЦЮ Володимиру Яковичу – генеральному директорові товариства
«Біо)Лан», Кременецький район

у Чернівецькій області:

ПАВЛЮКУ Іллі Миколайовичу – директорові об'єднаної дирекції
сільсько)господарського товариства «Тарасовецька птахофабрика»,

в органах державної влади: 

МИКИТЮКУ Дмитру Миколайовичу – директорові департаменту
Міністерства аграрної політики України

Президент України В.ЮЩЕНКО 

м.Київ, 19 серпня 2008 року №726/2008

БАТЬКИ І ДІТИ
У народі кажуть: яка вода, та�
кий млин, який батько, такий
син. А коли обидвоє батьків – і
чоловік, і дружина – шановані
не лише в рідних Великих Віль�
мах, що на Сумщині, а й по всій
державі, трударі села, то бояти�
ся, що на їхніх дітях природа
відпочине, не доводиться. І під�
твердження тому, а точніше за�
гальнодержавне визнання, до
славної, працелюбної родини
Шаповаленків надійшло 24 сер�
пня, як подарунок голові роди�
ни Михайлові Івановичу, який в
День незалежності святкував
свій 60�літній ювілей.
Цього дня Шаповаленки отри�
мали гарну звістку – їхню донь�
ку, Жанну Книшенко, операто�
ра машинного доїння корів СВК
«Агрофірма «Перше травня»,
Президент Віктор Ющенко від�

значив державною нагородою:
за значний особистий  внесок у
соціально�економічний, куль�
турний розвиток Української
держави, вагомі трудові дося�
гнення та з нагоди 17�ї річниці

незалежності, їй присвоєно
звання заслуженого працівника
сільського господарства Украї�
ни. Цікаво, що й син Шапова�
ленків Юрій теж вдався у їхній
роботящий рід – пройшовши

батьківську школу, нині очолює
свинотоварну ферму.
А от пані Жанна своїми успіха�
ми завдячує не лише батькові,
керівникові молочнотоварної
ферми №1, яка уславилася свої�
ми т.зв. клубами п'яти�, шести� і
семитисячниць (доярок�ре�
кордсменів з річних надоїв), ви�
сокою технологічною і трудовою
дисципліною, а й матері – зна�
менитій Павлині Михайлівні
Шаповаленко, першій жінці се�
ред аграріїв нашої держави, яка
стала Героєм України. 
Інтерв'ю з пані Павлиною, цією
берегинею славного хазяйсько�
го, працьовитого роду і найкра�
щих сімейних традицій, –
читайте в наступних числах
«АГРОПРОФІ».

Фото та інформація люб’язно надані
редакцією газети Сумського району

Сумської області «ВПЕРЕД»

Герой України Павлина ШАПОВАЛЕНКО з дочкою Жанною КНИШЕНКО

Працьовитому роду – державні нагороди



Євгенія Руженцева

ЄВРОПА Європою, а в нашій дер$

жаві, за прогнозами експертів, у

структурі орендної плати все ще

переважають розрахунки нату$

ральною продукцією, а в деяких

районах і відробіткова платня (по$

слугами). Вимоги нормативно$

правових актів щодо розміру

орендної плати виконуються дале$

ко не в усіх областях, навіть ви$

платити 1,5% від нормативної гро$

шової оцінки земельної ділянки

спромоглися не всі. А вже виплата

3% деякими дон$кіхотами аграр$

ного бізнесу, як$от, приміром сіль$

госппідприємством «НІБУЛОН»,

сприймалася як диво, що спону$

кало селян самим пропонувати

свої паї в оренду. Цікаво, що річ$

ний дохід селян від здачі своєї зе$

мельної ділянки або частки (паю)

в оренду, який значною мірою

залежить від її розміру та норма$

тивної грошової оцінки сільсько$

господарських земель, в нашій

державі для деяких регіонів може

відрізнятися майже у вісім разів. 

Оренда земель сільгосппризна$

чення широко використовується і

в країнах Західної Європи. Так, на$

приклад, за даними Аналітично$

дорадчого центру Блакитної стріч$

ки Програми розвитку ООН, в

Бельгії орендується близько 70%

земель, у Франції та Німеччині –

більш ніж 60%, а в середньому по

15 країнах ЄС орендовані землі

становлять 40% від усіх сільсько$

господарських земель. Для при$

кладу: в інших країнах цей показ$

ник значно нижчий: Канада –

30%, Японія – 20%, Нова Зеландія

– 14%, США – 12%, Австралія та

Аргентина – 5%. 

У країнах, де ефективно функ$

ціонує земельний ринок, існують

чіткі та прозорі правила викори$

стання землі та, зокрема, її орен$

ди. Найбільш типові договори

оренди сільгоспземель, що діють у

деяких країнах ЄС, охарактеризо$

вано в таблиці. 

Звичайно, умови оренди в різ$

них країнах неоднакові, проте

можна виокремити два основних

типи таких договорів. Для першо$

го типу характерне регулювання з

боку держави термінів договору

та граничних розмірів орендної

плати. Як правило, договори цьо$

го типу укладаються на більший

строк та вигідніші для  орендаря.

Зрозуміло, що вони сприяють

зменшенню гнучкості ринку

оренди земель. Другий тип базу$

ється на досягненні двосторон$

ньої домовленості між землевлас$

ником та орендарем, а термін

оренди та ціна визначаються ви$

ключно ринковими умовами.

У Франції договори на орен$

ду сільськогосподарської землі

належать переважно до першого

типу та захищають переважно ін$

тереси орендаря: термін оренди

здебільшого довгостроковий та

регулюється законодавчо, умови

договору містять положення, які

захищають інтереси орендаря

навіть після закінчення догово$

ру, верхні та нижні межі оренд$

ної плати встановлюються дер$

жавою.

У Німеччині, Швеції, Чеській

Республіці, Литві та Словаччині

більш поширені договори оренди

другого типу. В цих країнах умови

оренди сільськогосподарської зе$

млі визначаються головним чи$

ном умовами, що склалися на зе$

мельному ринку. 

В Італії та Великобританії спі$

віснують обидва типи договорів

оренди, однак спостерігається

тенденція до збільшення частки

угод на основі взаємної домовле$

ності. 

Плата за  оренду земель

сільськогосподарського призна$

чення зазвичай становить декіль$

ка відсотків від ціни землі та не

перевищує банківського відсотку.

Скажімо, п'ять років тому (2003

року) в Литві середня орендна

плата за 1 гектар становила 20

євро, у Чехії – 23, в Словаччині –

25, в східній Німеччині – 116, у

Швеції – 129, в Англії – 198, в за$

хідній Німеччині – 261, у Франції

– 122,7, а в Італії – 396,8 євро/га.

Отже,  як видно,  середня

орендна плата в країнах – нових

членах ЄС значно нижча порів$

няно з країнами ЄС$15. В Україні

ж, за даними Державного агент$

ства земельних ресурсів України,

минулого року річна плата за

оренду одного гектара земель ста$

новила в середньому від 95 до 190

гривень.

Хай там як, а на думку біль$

шості як західних, так і вітчизня$

них експертів, оренда була і зали$

шається найбільш придатним ме$

ханізмом для організації та функ$

ціонування ринку земель сільсь$

когосподарського призначення.

А як приклад наводять дві успіш$

ні, і  не лише в аграрному плані,

країни – Нідерланди та Ізраїль, –

які побудували свої земельні від$

носини саме на оренді, а пере$

важна кількість сільгоспземель

перебуває у державній власності.

Такий підхід дає змогу уникнути

створення земельних латифундій

та надмірної концентрації землі в

одного володаря, запобігти дро$

бленню земельних ділянок та ре$

зервувати землі для суспільних

потреб.
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ДОСВІД Підвищення плати за оренду земельних ділянок сільгосппризначення та земельних часток
(паїв), ініційоване Президентом Віктором Ющенком минулого тижня, дало привід для нових
сподівань орендодавців та для роздумів орендарів;аграріїв. Утім, порівняно з досвідом європейських
країн, 3% від вартості землі, як це передбачено президентським Указом №725/2008 від 19 серпня
2008 р., – не так уже й багато.

Країна Типи контрактів Тривалість Захист інтересів орендаря Вартість оренди

Франція Умови контрактів визначаються законодавчо
відповідно до «Закону про оренду». Дуже
великий рівень захисту інтересів орендаря
порівняно з захистом інтересів
землевласника.

Оренда с/г земель: 9 років.
Довгострокові: 
– мінімум 18 років;
– протягом всієї активної фермерської
діяльності орендаря.

У землевласника практично немає шансів от)
римати назад свою землю після закінчення
контракту:
– контракт автоматично продовжується;
– контракт успадковується. Землевласник
має можливість повернути свою землю тільки
тоді, коли він сам вирішить стати фермером.

Розмір орендної ціни фіксується адміністрацією на
регіональному рівні. Цей показник є основою для
обговорення при укладанні контракту.

Німеччина
Умови контрактів визначаються на основі
взаємної домовленості землевласника та
орендаря.

1 рік (тільки для дуже маленьких ділянок).
6,12 або 18 років (як правило, чим більша
площа орендованої ділянки, тим довший
термін її оренди).
Для оренди цілої ферми термін мінімум 18
років, а часто і 25 років.

Після закінчення терміну оренди контракт
автоматично продовжується ще на 1 рік.
Продовження терміну у разі, якщо орендар
доведе, що закінчення контракту призведе до
погіршення його життєвого рівня.

Протягом перших двох років договору або 2 роки після
останньої зміни орендна плата не коригується.
Вартість оренди, як правило, пов'язана з середнім вало)
вим прибутком, існує можливість зменшення орендної
плати в разі суттєвого зменшення валового прибутку (рі)
вень такого коригування встановлюється за погодженням
між землевласником та орендарем).

Італія
– звичайний контракт: умови регулюються
законодавством;
– «Раtti in deroga» («угода з відхиленням від
законодавчих норм»: умови визначаються
шляхом досягнення угоди між
землевласником та орендарем.

Стандартний контракт: 15 років.
«Раtti in deroga» («угода з відхиленням від
законодавчих норм»): взаємна домовленість
між землевласником та орендарем.

Відсутній

Стандартний контракт: укладається на регіональному рів)
ні та погоджується з місцевою адміністрацією та фермер)
ськими спілками.
«Раtti in deroga» («угода з відхиленням від законодавчих
норм»): взаємна домовленість між землевласником та
орендарем.

Швеція
Умови контрактів визначаються на основі
взаємної домовленості землевласника та
орендаря.

Двостороння угода між землевласником та
орендарем (від 1 до 25 років).

Укладається за взаємною домовленістю між землевлас)
ником та орендарем. Існує можливість коригувати вар)
тість оренди в разі зміни цін або аграрної політики Євро)
союзу. Існує спеціальна комісія для врегулювання спорів
щодо орендної плати між землевласником та орендарем.

Англія
– (1986) повна сільськогосподарська оренда
(FATs): умови встановлюються законодавчо;
– (1995) оренда фермерського бізнесу
(FВТs): умови визначаються на основі
взаємної домовленості землевласника та
орендаря.

FATs: 2)5 років.
FВТs: за взаємною домовленістю між
землевласником та орендарем.

РАТs: може бути успадкованим.
FВТs: право та порядок успадкування не
встановлюється.

Фіксується на основі взаємної домовленості між
землевласником та орендарем (допомогу надає
третейський суддя – арбітр).

Чехія
Умови контрактів визначаються на основі
взаємної домовленості землевласника та
орендаря.

Взаємна домовленість між землевласником
та орендарем (від 1 до 5 або до 10 років). Відсутній.

– землі приватної власності: за взаємною домовленістю
між землевласником та орендарем;
– землі державної власності: 1,5% від нормативно
встановленої оцінки землі.

Литва
Умови контрактів визначаються на основі
взаємної домовленості землевласника та
орендаря.

Землі приватної власності: взаємна домо)
вленість між землевласником та орендарем.
Землі державної власності: так само, але
термін оренди обмежується 25 роками.

Успадковується.

Взаємна домовленість між землевласником та орен)
дарем.
Землі державної власності: існує положення, яке дозво)
ляє орендарю коригувати орендну плату кожні 3 роки.

Словаччина
Умови контрактів встановлюються на
законодавчому рівні.

– короткотермінові: 5 років;
– довготермінові: 20)30 років. Відсутній.

– землі приватної власності: за взаємною домовленістю
між землевласником та орендарем;
– землі державної власності: 1,5% від нормативно
встановленої оцінки.

Три відсотки: багато чи мало?

Основні характеристики договорів оренди сільськогосподарських земель у деяких країнах ЄС

При підготовці статті використано матеріали дослідження Аналітично;дорадчого центру Блакитної стрічки Програми розвитку ООН «Проблеми становлення та функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні»

Плата за оренду земель
с.;г. призначення
зазвичай становить
кілька відсотків від ціни
землі та не перевищує
банківського відсотку



6 серпня, після знаменитої нара$

ди з аграріями днем раніше, Кабі$

нет Міністрів України приймає

Розпорядження №1082$р «Про за$

ходи щодо  прискорення відшко$

дування податку на додану вар$

тість експортерам зерна». 

«ДПА в тижневий строк  вне�
сти  до  власних  актів  зміни
щодо спрощення   порядку
відшкодування  відповідно  до
законодавства  податку на до�
дану вартість  зернотрейдерам
–  експортерам  зерна, при�
дбаного  безпосередньо у
сільськогосподарських това�
ровиробників за  біржовими
цінами,  але  не  нижче  вста�
новлених   мінімальних закупі�
вельних цін, для прискорення
такого відшкодування». 

«Інші отримуватимуть відшко�
дування ПДВ довічно», – проциту$

вали практично всі ЗМІ коментар

Юлії Тимошенко до свого дору$

чення Державній податковій адмі$

ністрації, зроблений на нараді з

аграріями.

«А не братимуть, відключимо

газ!», – говорила управдом з кіно$

фільму «Діамантова рука». Газ, на$

певно, відключити простіше, ніж

розпорядженням Кабінету міні$

стрів або рішенням ДПА внести

зміни до законів України щодо

відшкодування ПДВ по умові.

Більш того, введення подібної

умови прямо порушує принцип

вільної конкуренції. 

Експерти вважають, що про$

блеми з розпорядженням почнуть$

ся при його імплементації в зако$

нодавство України. Проте, укра$

їнські експортери і без того давно

звикли до труднощів, які виника$

ють у них вже зараз при відшкоду$

ванні ПДВ, до перевірок податко$

вими органами правомочності за$

явлених до відшкодування сум.

Відсутність грошей у Державному

бюджеті породжує нинішній вели$

чезний борг держави перед ек$

спортерами з відшкодування ПДВ.

Ймовірно, мета нинішнього роз$

порядження – не стільки зробити

відшкодування ПДВ при експорті

зерна прозорим і швидким, скіль$

ки примусити експортерів грати на

внутрішньому ринку за правила$

ми, встановленими державою.

Того ж 6 серпня Кабінет Міні$

стрів приймає Постанову №703

«Про внесення змін до пункту 1

Постанови Кабінету міністрів Ук$

раїни від 18.06.2008 р. №583».

«Дозволити Аграрному фонду
здійснювати  в установленому
порядку  для формування дер�
жавного продовольчого ре�
зерву не пов'язану з держав�

ним ціновим регулюванням
закупівлю продовольчого зер�
на врожаю 2008 року за се�
редньозваженими цінами, які
склалися протягом  трьох  по�
передніх  торгових  сесій  на
Аграрній біржі та сертифікова�
них нею акредитованих товар�
них  біржах,  а  в  разі  їх змен�
шення до рівня встановленої
мінімальної ціни закупівлю
зерна здійснювати безпосе�
редньо у сільськогосподарсь�
ких  підприємств  за мінімаль�
ними цінами, встановленими
для об'єктів  державного ціно�
вого регулювання».

Якщо пов'язати два вище на$

ведених акти кабміну, стане зрозу$

міло, за якими цінами хочуть зму$

сити вести закупівлі експортерів

зерна і з ким їм доведеться конку$

рувати. 

Український експортний ри$

нок зерна можна порівняти з лун$

кою, у верхній широкій частині

якої знаходяться численні товаро$

виробники, в нижній вузькій –

експортні компанії, кількість яких

не дотягує і до сотні. Посередині

знаходяться численні посередни$

ки, які купують у товаровиробни$

ків або один у одного невеликі

партії зерна, звозять на елеватори,

часто при цьому його доробляють,

а потім формують великі товарні

партії та продають експортерам.

Безумовно, роблять це вони не за

красиві очі, а для отримання свого

законного прибутку.

Інститут посередників на зер$

новому ринку України обумовле$

ний кількома причинами. 

По
перше, лише небагато укра$

їнських виробників здатні виро$

щувати такі значні обсяги зерна,

щоб самостійно сформувати вели$

кі партії, привабливі для експор$

терів. Так, у 2006$му більш$менш

благополучному з погляду урожаю

році в Україні налічувалися лише

183 сільгосппідприємства, які ви$

робляли більш як 5 тис. тонн пше$

ниці кожне, і всього 41 підприєм$

ство, де валовий збір пшениці пе$

ревищував 10 тис. тонн. 

Ми не говоримо про агрохол$

динги: поки що вони контролю$

ють не більше 11$12% сільгосп$

земель. Підприємства, що входять

до їх складу, також можуть бути те$

риторіально розрізнені, а експор$

терами часто є вони самі (хоча ба$

гато з них при цьому також висту$

пають і як посередники). 

По
друге, сільгоспвиробники

зазвичай не схильні продавати

весь урожай (читай – велику пар$

тію) відразу. Партії зерна, пропо$

новані на ринку, можуть бути роз$

міром і у декілька тисяч тонн, але

можуть бути і всього сотні та на$

віть десятки тонн. Завдання посе$

редників – об'єднати розрізнені

партії зерна від різних товарови$

робників. Хоча б тому, що вартість

транспортування великої партії в

перерахунку на 1 тонну зерна

нижча, ніж дрібніших партій. 

По
третє, багато товарови$

робників не хочуть самостійно

займатися маркетингом зерна,

бояться звозити його на елевато$

ри і тим більше не хочуть або не

мають коштів везти зерно в порт,

де експортери ведуть свої основні

закупівлі. Можливо, продаж зер$

на з поля не приносить їм високої

ціни, проте часто саме вона може

бути найпривабливішою, якщо

порахувати маркетингові витрати

на реалізацію зерна іншими спо$

собами. 

По
четверте, зі свого боку

багато експортерів також не хо$

чуть брати на себе витрати із фор$

мування закупівельної мережі по

всій Україні. Уявімо собі, які ви$

трати тільки на утримання цієї

мережі можуть бути, якщо кабмін

вкотре заблокує експорт зерна і

залишить експортерів без роботи. 

Можна ще згадати і про меха$

нізовані бригади, які ведуть зби$

рання врожаю по всій Україні та

одержують зерно в рахунок оплати

своїх послуг, і про постачальників

матеріально$технічних ресурсів, з

якими господарства також роз$

плачуються зерном, і навіть про

банки, у власність яких зерно пе$

реходить при невиконанні товаро$

виробниками$позичальниками

своїх кредитних зобов'язань – усі

вони виступають як посередники,

але далеко не всі з них хочуть або

можуть виступати як експортери. 

Таким чином, інститут посе$

редництва на зерновому ринку ви$

гідний всім: і товаровиробникам,

і експортерам. Адже не просто так

товаровиробники найчастіше са$

мостійно не експортують зерно – і

тому що не хочуть, і тому що

об'єктивно не можуть. 

Не вигідний інститут посеред$

ництва лише державі, яка не спро$

можна державними ринковими

важелями забезпечити товарови$

робникам обіцяні високі прибут$

ки і якій відверто не подобаються

прибутки посередників. 

Проте, судячи з усього, не

тільки прибутки посередників не

подобаються державі, але і те, що

в торгівлі зерном держава зараз

фактично не бере участь.

На нараді з аграріями була ще

одна заява Юлії Володимирівни,

яку також почули всі присутні

ЗМІ: «Ми розширили повноважен�
ня Аграрного фонду, які дають змо�
гу купувати виключно у сільгоспви�
робників, але водночас і продавати
на експорт, якщо такі експортні
контракти будуть». Перша частина

«розширених» повноважень Аг$

рарного фонду реалізована в По$

станові кабміну. Щодо другої ча$

стини – дозволу йому експортува$

ти зерно – досі опублікованих до$

кументів немає. 

Якби вони були, можна було б

з упевненістю сказати, що держа$

ва намагається монополізувати

експортний ринок зерна, виводя$

чи на нього державну компанію,

якій, до того ж, забезпечує при$

скорене відшкодування ПДВ при

експорті. Це також означало б, що

порушуються всі принципи кон$

куренції на експортному ринку

зерна, оскільки існує низка об'єк$

тивних наведених вище обставин,

через які експортерам невигідно

купувати зерно безпосередньо у

товаровиробників, та ще і за бір$

жовими цінами (не говорячи вже

про те, на якому етапі розвитку за$

раз перебувають українські товар$

ні біржі і наскільки об'єктивною є

біржова ціна).

Безумовно, нинішнє завдання

формування державного продо$

вольчого резерву, покладене на

Аграрний фонд, жодним чином

не пов'язане з експортом, до того

ж, було б більш притаманне

Держрезерву. Проте, по$перше, в

державному резерві можуть бути

надлишки зерна, які в урожайний

рік буде проблематично реалізу$

вати на внутрішньому ринку (хіба

що з втратами для бюджету або з

перспективою обвалити внутріш$

ні ціни), по$друге, в Аграрному

фонді завжди є незатребуване за$

ставне зерно (особливо врахо$

вуючи нинішню високу вартість

послуг елеваторів, що робить не

завжди вигідним зворотній викуп

зерна товаровиробниками в піз$

ніші періоди сезону). Ймовірно,

це зерно держава могла б експор$

тувати, проте, для цього потрібно

або перемістити його на баланс

ДАК «Хліб України» або надати

іншим державним операторам

експортні повноваження. Але

щоб ефективно конкурувати з не$

державними експортерами, цим

держоператорам також доведеть$

ся дати повноваження вести заку$

півлі зерна на внутрішньому рин$

ку, причому не заставні, не для

поповнення держресурсів і не з

метою державного цінового регу$

лювання. 

Існує думка, що Аграрному

фонду вже доручено вивчити мо$

жливість внесення  змін до свого

статуту, які б відповідали статусу

експортера. 

Втім, поки що зарано говори$

ти про те, як далеко може піти

держава в своєму бажанні потіс$

нити експортерів на експортному

ринку зерна. 

Деякі експерти вважають, що

наведене нами розпорядження

Кабінету Міністрів було спрямо$

ване не стільки на підштовхуван$

ня експортерів до закупівель зерна

за вищими цінами («не нижче

встановлених мінімальних закупі$

вельних цін»), скільки на знижен$

ня привабливості експорту продо$

вольчого зерна шляхом усклад$

нення процедури відшкодування

ПДВ, зважаючи на відносно низь$

ку частку такого зерна в ниніш$

ньому урожаї, тобто фактично на

обмеження експорту продоволь$

чого зерна з України. Справді,

держава встановлює мінімальні

закупівельні ціни на об'єкти дер$

жавного цінового регулювання, і

серед цих об'єктів є тільки продо$

вольче зерно. 

На цей рік, згідно з наказом

Мінагрополітики, мінімальна

ціна на пшеницю 3 кл. встановле$

на на рівні 1251,43 грн./т, на пше$

ницю 4 кл. – 1134,61 грн./т з

ПДВ. Згідно з даними нашого

власного цінового моніторингу,

реальні закупівельні ціни трейде$

рів (посередників і експортерів)

на ці зернові культури зараз вище

встановлених державою, при$

наймні, на 10$30 грн/т. 

Таким чином, як мінімум,

одна умова Кабінету міністрів ек$

спортерами фактично виконана:

вони купують продовольче зерно

за цінами «не нижче встановле$

них мінімальних закупівельних

цін». Залишається виконати ще

дві: проводити закупівлі за тими

ж цінами, за якими їх на біржі

проводитиме Аграрний фонд, і

купувати зерно виключно у його

виробників. 

Є й інший варіант: чекати, що

розпорядження Кабінету міністрів

так і залишиться на папері, ос$

кільки реалізувати його на прак$

тиці буде доволі складно, і від$

шкодування ПДВ при експорті

проводитиметься за старими пра$

вилами. Власне, більшість експор$

терів зараз так і роблять. 
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За посередника замовте хоч слово…
ТОЧКА ЗОРУ Нові правила відшкодування ПДВ при експорті зерна, ініційовані урядовим
розпорядженням в розпал жнив – що це: крок назустріч експортерам, невдала спроба обмеження
експорту продовольчого зерна чи щось більше?

Інформаційна 
компанія «Проагро»
www.proagro.com.ua

Ймовірно, мета
урядового
розпорядження –
не стільки зробити
відшкодування ПДВ при
експорті зерна прозорим
і швидким, скільки
примусити експортерів
грати на внутрішньому
ринку за правилами,
встановленими
державою.



Софія Багірова

Зерно і м'ясо 
ЦІ ДВА ПИТАННЯ наразі не

сходять з вуст вітчизняних аграрі$

їв, вони ж стали й основними те$

мами виступу першого заступни$

ка міністра. Але насамперед пан

Лузан навів аграрну статистику.

Так, незважаючи на складні стар$

тові умови та інші тенденції на

внутрішньому і зовнішньому

ринках продовольства, урядовець

констатував: АПК цьогоріч забез$

печує зростання обсягів вироб$

ництва як в сільському господар$

стві (за 7 місяців зростання ви$

робництва валової продукції –

10,9%), так і в харчовій проми$

словості (4,4%). 

Надає оптимізму чиновнику і

те, що сьогодні набагато більши$

ми темпами розвивається велико$

товарне виробництво: це сільсько$

господарські підприємства, під$

приємства харчової промислово$

сті. За його словами, за цей період

темп зростання становив 27%. Ве$

ликотоварне виробництво більш

конкурентоспроможне, воно за$

безпечує і експортний потенціал

нашої держави, запровадження

сучасних технологій тощо. 

Підтвердженням цих слів є те,

що експорт аграрної продукції за

6 місяців ц.р. склав 5,1 млрд. дол.

США та забезпечив позитивне

сальдо в більш ніж 1,5 млрд. до$

ларів. «Уперше за всю історію ми

маємо такі показники, – наголо$

сив Юрій Лузан. – Це забезпечує

позитивний платіжний баланс в

нашій державі, стримує інфляцію

тощо». 

Підтвердженням поступально$

го розвитку АПК держави промо$

вець назвав і зростання платежів

до державного бюджету, які зро$

сли за цей період майже на 40% і

становили 8,6 млрд. гривень. 

Як на позитивні тенденції за$

ступник міністра вказав на зро$

стання інвестицій та кредитуван$

ні галузі. Так, за півроку в сільсь$

ке господарство інвестовано $5,1

млрд. Залучено понад 11 млрд.

гривень кредитних ресурсів для

розвитку АПК, зокрема 5,3 млрд.

грн. пільгових кредитів. Крім

того, на сьогодні державний бю$

джет обслуговує пільгові кредити

ще на 6,4 млрд.грн. – це перехід$

ні кошти з попередніх років. 

Понад 20 млн.
тонн зерна – 
на експорт 
ПОПРИ те, що цьогоріч Україна

має один з найбільших валових

зборів зерна за всю свою історію,

ситуація на зерновому ринку, як

відомо, залишається напруже$

ною.

Так, наразі вже зібрано 96%

прогнозованих площ, які перед$

бачалися для збирання зернових

(включаючи і гречку, і просо), на$

молочено 43 млн. тонн зерна (то$

рік на цю ж дату лише 23 млн.

тонн) при середній врожайності

34,5 ц/га, повідомив Юрій Лузан.

З них намолочено 26,5 млн. тонн

пшениці  із середньою врожайні$

стю 37,9 ц/га. 

Сьогодні активно здійснюєть$

ся експорт зерна. Вже експорто$

вано 3,2 млн. тонн, і щодня під

завантаженням перебувають ко$

раблі у портах, приблизно 300$

400 тонн за вантажопідйомністю.

За оцінками експертів, підкре$

слив пан Лузан, очікується, що з

цьогорічного врожаю буде ек$

спортовано більш ніж 20 млн.

тонн зерна. А це, знову ж таки,

«найбільші обсяги за всю історію

України».

Однак залишається проблема

з перевиробництвом, не прихову$

вав заступник міністра, а нато$

мість розповів, як держава планує

розпорядитися врожаєм. По$пер$

ше, сказав він, існують державні

програми, це насамперед форму$

вання Аграрного фонду, держав$

ного продовольчого резерву. Так,

із планових 870 тис. тонн Аграр$

ний фонд на сьогодні заготовив

вже 121 тис. тонн. По$друге, три$

ває формування незнижуваних

регіональних запасів зерна, які за

законодавством мають бути

сформовані в межах трьохмісяч$

ної потреби кожного регіону, а це

близько півтора мільйона тонн.

На сьогодні заготовлено 900 тис.

тонн. 

Крім того, формуються також

державні продовольчі резерви

Державним комітетом з продо$

вольчого резерву, і урядом задіяно

цілу низку інших механізмів із

вилучення зерна з ринку. Прий$

нято рішення щодо здешевлення

кредитів для заготівлі зерна заго$

тівельними організаціями, тва$

ринницькими комплексами, хлі$

бопекарськими підприємствами,

млинами, комбікормовими заво$

дами та іншими учасниками рин$

ку. Для вирішення цієї проблеми

з державного бюджету виділено

додатково 400 млн. гривень.

Кабінет Міністрів прийняв та$

кож важливі рішення щодо відно$

влення заставних операцій з зер$

ном (це досить ефективний меха$

нізм для безпроцентного кредиту$

вання сільгоспвиробників), змі$

нено цінову політику з формуван$

ня Аграрного фонду. На сьогодні

Аграрний фонд закуповує пше$

ницю за середньозваженою бір$

жовою ціною, що на сьогодні ста$

новить для пшениці третього кла$

су 1300 гривень. Крім того, як по$

відомив Юрій Лузан, не більш як

через місяць зернотрейдерам має

бути повернено ПДВ, але за умо$

ви закупівлі зерна безпосередньо

у сільгоспвиробників за цінами не

нижче біржових. 

Тваринництво32015:
кожному за апетитом
НАЙБІЛЬШ проблемним і де$

фіцитним залишається в Україні

поки що ринок тваринництва.

Для виправлення цього станови$

ща Кабінет Міністрів на своєму

засіданні 20 серпня ц.р. прийняв

постанову, яка має вирішити чи$

мало проблем в розвитку тва$

ринництва. Насамперед дано до$

ручення найближчим часом роз$

робити проект Державної про$

грами розвитку тваринництва до

2015 року. Так, до цього часу

наш ринок має бути насичений

настільки, щоб забезпечити спо$

живання населенням цієї про$

дукції у межах фізіологічних

норм. Такі можливості в нашій

державі є, переконаний промо$

вець, а тому вірить у виконання

цієї програми.

Постановою також передба$

чено застосування подвійної

ставки НБУ щодо здешевлення

кредитів, які спрямовуються на

розвиток тваринництва. Крім

того, планується підтримка осо$

бистим селянським господар$

ством: це і кредитування, і забез$

печення племінним молодняком.

Також передбачається підтримка

розвитку обслуговуючої коопера$

ції, яка працюватиме на ринку

тваринницької продукції. Серед

інших заходів – і застосування з

1 січня наступного року нових

стандартів, і посилення контролю

за учасниками ринку продукції

тваринництва, і стимулювання

імпорту для забезпечення потреб

тваринництва тощо. 

Що ж до заборони експорту

сухого молока в Росію, то полі$

тичного підтексту в діях північно$

го сусіди заступник міністра не

вбачає. Перевірки розпочалися

ще до конфлікту Росії з Грузією.

Україна вже отримала акти пере$

вірок з Росії, згідно з якими буде

зменшено кількість вітчизняних

підприємств, які експортувати$

муть свою продукцію в Росію.

Звичайно, ця заборона вплине на

діяльність деяких підприємств, не

приховує заступник міністра,

адже ми втрачаємо ємність рин$

ку, а це обмежуватиме і обсяги

виробництва, бо наш внутрішній

ринок обмежений купівельною

спроможністю населення. 

«Зараз ведеться діалог із ро$

сійською стороною, і передбача$

ється, що найближчим часом ці

перевірки триватимуть, і я думаю,

що питання щодо експорту про$

дукції на російський ринок буде

найближчим часом врегульова$

но», – поділився сподіваннями

Юрій Лузан. 

Попри все, ці перевірки, до$

дав Юрій Якович, є загально$

прийнятою світовою практикою і

відповідають правилам Світової

організації торгівлі. Крім того,

Україна також здійснює подібні

перевірки, скажімо, в Польщі,

Прибалтиці, США.
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ГАРЯЧИЙ БРИФІНГ Чому в Міністерстві аграрної політики не люблять запитань – не зрозуміло. 
22 серпня було призначено кабмінівську пряму телефонну лінію міністра аграрної політики Юрія
Мельника. Натомість, його чомусь заміщав перший заступник міністра Юрій Лузан. Під час брифінгу
він неодноразово попереджав журналістів про формат спілкування, винесений у заголовок. І при
черговій спробі поставити запитання, нагадував: «ми так не домовлялися». Утім, причин боятися
допитливості газетярів і телевізійників не було – Юрій Якович чудово володів ситуацією у вітчизняному
агропромисловому комплексі.

Юрій ЛУЗАН 

Менше запитань, 
більше інформації

Нова служба
розвиватиме 
тваринництво
Уряд України у вересні ство�
рить при Міністерстві аграрної
політики спеціальну службу,
яка сприятиме розвитку тва�
ринницьких господарств. Про
це, як повідомило управління
уряду зі зв'язків зі ЗМІ, заявила
прем'єр�міністр Юлія Тимошен�
ко в ході наради з питань ро�
звитку тваринництва 26 серпня. 
За словами голови уряду, ця
служба вестиме реєстрацію усіх
тваринницьких підприємств та
сприятиме вирішенню проблем�
них питань їх діяльності. Як за�
значила Ю.Тимошенко, по кож�
ному з підприємств вестиметься
окремий облік щодо надання їм
бюджетних дотацій, здешевлен�
ня вартості кредитів, повернен�
ня ПДВ, виділення землі. 
Прем'єр�міністр також повідо�
мила, що буде визначено за�
ступника міністра аграрної по�
літики, який координуватиме і
контролюватиме створення но�
вих потужностей в галузі  тва�
ринництва, а також відповіда�
тиме за розвиток цього на�
прямку сільгоспвиробництва в
Україні.

Податкова 
розстрочка 
потерпілим
Державна податкова адміні�
страція України надасть роз�
строчку із сплати податків під�
приємствам західних областей
України, в яких від стихійного
лиха в кінці липня постраждало
не менш як 30% посівів сіль�
госпкультур. Про це 27 серпня
повідомила прес�служба ДПАУ. 
Як наголошується в повідо�
мленні, ця розстрочка буде на�
дана сільгосппідприємствам пі�
сля отримання регіональними
органами податкової служби
відповідного реєстру від Міні�
стерства аграрної політики Ук�
раїни.

Про держзакупівлі
оперативніше
Міністерство економіки повідо�
мило про відкриття для учасни�
ків держзакупівель безкоштов�
ного порталу «Державні заку�
півлі» за адресою: 
www.tender.me.gov.ua
Його відкриття було обов'язко�
вою умовою для виконання
«Тимчасового положення про
закупівлю товарів, робіт і послуг
за держкошти», прийнятого
Кабміном 28 березня. Нагада�
ємо, цей документ був розро�
блений замість профільного за�
кону, за скасування якого Вер�
ховна рада проголосувала в бе�
резні. На новому сайті учасники
тендерів отримають доступ до
інформації про заплановані за�
купівлі та їх результати. 
Як повідомляють в Мінекономі�
ки, в майбутньому замовники
отримають право розміщувати
таку інформацію самостійно.



Олена Артемова

Василю Віталійовичу,
скільки зараз нарахову�

ється елеваторів в Україні?
– Загальну кількість напевне не

знає ніхто. Ми ведемо облік лише

сертифікованих елеваторів. Ста$

ном на 25 серпня маємо 600 таких

об'єктів загальною потужністю

більш як 27,5 млн. тонн. Проте

поняття кількості сертифікова$

них елеваторів дуже відносне.

Адже вона щодня змінюється –

одні об'єкти відмовляються від

сертифікації, нові вводяться в дію

тощо. 

Також існує безліч приватних

несертифікованих зерносховищ.

Адже не всі місткості для збері$

гання зерна підлягають обов'яз$

ковій сертифікації. Якщо суб'єкт

господарювання зберігає на еле$

ваторі власне зерно і не планує

надавати послуги з його при$

ймання та зберігання, він може

такий об'єкт не сертифікувати. 

Якщо ж він має намір надава$

ти такі послуги, йому слід звер$

нутися до обласної Державної

хлібної інспекції. Якщо підпри$

ємство відповідає технічному ре$

гламенту, затвердженому наказом

МінАП № 228 від 15 червня 2004

року, після відповідної процеду$

ри перевірки фахівцями інспек$

ції воно отримує сертифікат,

який чинний 1 рік із дати отри$

мання. 

Було багато розмов про
те, що через заборону ек�

спорту ніде буде зберігати зер�
но. Яка завантаженість зараз? 
– Сьогодні на потужностях зі збе$

рігання перебуває 12 млн. тонн –

це 43,6% від загальних обсягів,

враховуючи перехідні залишки.

Найбільш завантажені елеватори

АР Крим – 58,9%, Вінницької –

47,9%, Луганської  – 52,3%,

Одеської – 50,7%, Сумської –

58,2%,  Харківської – 52%, Ми$

колаївської – 39% областей. 

Загальна потужність портових

зерноперевалочних терміналів

сьогодні становить близько 1,6

млн. тонн, завантаженість – 76%. 

На 22 серпня 52 елеватори за$

гальною місткістю 1,7 млн. тонн

завантажені більш як на 90%. За$

раз активно триває експорт зер$

на. Станом на 22 серпня експор$

товано 1,7 млн. тонн зерна, з них

650 тис. тонн пшениці, здебіль$

шого фуражної. 

Як розподіляються елева�
тори за формую власно�

сті? Чи багато приватних? 
– Переважна більшість серти$

фікованих об'єктів перебуває у

приватній власності. Простіше

перелічити державні. Це елевато$

ри системи Держкомрезерву.

Можна також зарахувати сюди

елеватори ДАК «Хліб України», у

яких є частка держави. Усього

близько 80 об'єктів.

Скільки об'єктів було сер�
тифіковано торік?

– Як я вже говорив, кількість

майже щодня змінюється. Торік

вона коливалась від 580 до 620.

Деякі сертифікуються тільки на

1 рік. Після закінчення терміну

дії сертифікату, слід  подати заяв$

ку на продовження, після чого

знову проводиться перевірка та

видається новий сертифікат. 

Зараз ми будемо вносити змі$

ни до технічного регламенту, які

містять усі вимоги, що їх висуває

світова спільнота. Як приклад,

технічний регламент вимагав,

щоб підприємство не мало забор$

гованості із електроенергозабез$

печення, водопостачання тощо.

Тоді всі ці послуги надавали дер$

жавні компанії, сьогодні вони

приватні. Тому виходить, що ми

лобіюємо інтереси цих комерцій$

них структур.

Життя не стоїть на місці, ви$

моги змінюються. Зараз ми на

підготовчій стадії, оприлюднює$

мо на сайті проект для обгово$

рення. Сподіваємося найближ$

чим часом ввести його в дію.

Якість зерна позначається
на його конкурентоспро�

можності та, відповідно, ціні
продажу. Що має зараз Україна? 
– Станом на 22 серпня з усієї зда$

ної пшениці – 7,1 млн. тонн –

1 клас становить лише 0,2%, дру$

гий – 1%, третій – 10,2%, четвер$

тий – 22%, п'ятий – 12,4%, шо$

стий – 53,3.  Тобто, переважна

частина зібраного – фуражне зер$

но. Цьогорічний урожай не дуже

хорошої якості, причому не тіль$

ки в Україні, а й у наших най$

ближчих сусідів – Росії, Білорусії

– та в країнах Європи. 

Слід зазначити, що, в першу

чергу, це залежить від товарови$

робника. Якщо він хоче мати

якісне зерно, має дотримуватися

технології, вносити в повному

обсязі мінеральні добрива та ЗЗР.

Усе починається з посівного ма$

теріалу та дотримання технологій.

Вологість пшениці в поточно$

му році в середньому дорівнює

13,5%, зерно високонатурне –

753 г/л.  Зернова  домішка в се$

редньому по Україні 5% – в ме$

жах норми. У північних та захід$

них областях чимала кількість

пророслого зерна. Середня по

Україні сміттєва домішка стано$

вить 2,3%. Білок у середньому  –

10,1%, клейковина – 14%, при

цьому якість її невисока: невід$

мивної з неї до 37%. 

Усі показники, які ми наводи$

мо, – об'єктивні, підтверджені

дослідженнями лабораторій обла$

сних державних хлібних інспек$

цій. Підкреслюю, що згадані по$

казники стосуються лише зерна,

яке надійшло на сертифіковані

зернові склади. Те зерно, що збе$

рігається у господарствах на то$

ках чи несертифікованих елевато$

рах, ми не враховуємо. Думаю,

що якість того зерна дещо краща,

адже кожен намагається спочат$

ку продати менш якісне.

Зараз усі взялися до бо�
ротьби з клопом�чере�

пашкою*. Чи такий страшний
цей чорт, як його малюють? 

– Цим шкідником зерно ура$

жене більшою мірою в південних

регіонах. Середній показник ста$

новить 10,5%. Хоча були партії й

по 78% ураженості. В областях

показники такі: у Одеській –

6,2%, у Кіровоградській – 6,9%,

Дніпропетровській – 5,4, До$

нецькій – 5. Найбільш чисті АР

Крим – 2,2%, Вінницька область

– 2,3%, Луганська – 3,2%. Влас$

не, це непрямий показник, що

позначається на якості клейкови$

ни. В зерні після укусу клопа$че$

репашки починаються фермента$

тивні процеси, які змінюють

структуру білка (клейковини). А

від клейковини залежать хлібопе$

карські якості борошна. 

Які культури наразі кори�
стуються попитом?

– Сьогодні ячмінь найбільш затре$

буваний товар. Хороша його якість

дає змогу оптимістично дивитися

на подальші продажі. Ріпак, нав$

паки, має проблеми з продажем,

його експорт поки що порівняно

слабкий. Із завезеного на елевато$

ри 2,3 млн. тонн озимого ріпаку

станом на 22 серпня  експортовано

400 тис. тонн. Загальна ж кількість

його насіння з урахуванням ярого

буде в межах 3 млн. тонн. З них

приблизно 2,5 млн. тонн має на$

дійти на зберігання.
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Норії 

продуктивністю 

51175 тонн/год

Сушарки 

зернові 

модульні 

СЗМ 

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

Продуктивність, тонн/год СЗМ)310 СЗМ)320 СЗМ)330 СЗМ)540
обмелена кукурудза (20%–15%) 10 20 30 50
обмелена кукурудза (25%–15%) 6,5 13 19 33
пшениця (20%–15%) 9 19 29 48

Сепаратори зерноочисні продуктивністю 

від 3 до 300 тонн/год.

Шнекові транспортери діаметром 1001500 мм.

Комбікормові заводи продуктивністю 

від 3 до 40 тонн/год.

Мінікомбікормові установки МКУ10,7 та МКУ11,5

(продуктивністю 0,711,5 тонн/год).

Обладнання для крупозаводів.

Рушально1віяльні відділення ОЕЗів.

Обладнання для млинів.

Аспіраційне обладнання.

ВАТ «Хорольський механічний завод» пропонує:

Де і як зерно зберігати 
кожен вирішує сам
ЗЕРНОВИЙ РИНОК Таку тезу на початку нашої зустрічі висловив начальник Державної інспекції з
контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку Василь Мельник. Однак для
того, щоб вітчизняний зерновий ринок розвивався за цивілізованих умов, зерно має бути якісним і
правильно облікованим, зберігатися належним чином на сертифікованих зерносховищах.

* Наприклад, зі слів президента Української зернової асоціації Воло�
димира Клименка, в Україні «потрібна спеціальна державна програ�
ма з боротьби з клопом�черепашкою. Йдеться про обробку всіх по�
садок, про дисципліну виробників, які повинні цим займатися. Але
без втручання держави, без фінансування, без авіації та цілого ком�
плексу заходів це питання не вирішити». Ця підпрограма повинна
бути частиною програми «Зерно України 2008�2015», концепцію якої
підготувала УЗА.   
Довідково. Цього року в Україні у зв'язку із значним ураженням по�
сівів зернових шкідником клопом�черепашкою частка продоволь�
чої пшениці в загальному обсязі нижча, ніж прогнозувалося, і, за
різними оцінками, становить 30�40%.

Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарсь�

кої продукції та моніторингу її ринку контролює кількісно�
якісний облік зерна та продуктів його переробки, правильність
списання втрат зерна при зберіганні, сушінні, очищенні, визна�
чення якості, дотримання технологічних умов приймання, очи�
щення, зберігання зерна та визначення його якості. Тобто, здій�
снює державний   контроль  за  додержанням  вимог стандартів,
технічних   умов,   інших   нормативних   документів, пов'язаних з
якістю, безпекою, сертифікацією сільськогосподарської продук�
ції під час її заготівлі,  зберігання, переробки, реалізації та здій�
снення експортно�імпортних операцій.

ДОВІДКА

Василь МЕЛЬНИК



КЕРІВНИКОМ колгоспу «Чер$

воний прапор» він став у 1987

році. Тоді в селі Басівка побуду$

вали нову школу, і люди почали

залишатися в селі жити й пра$

цювати. Територіально довкілля

підпорядковувалося Сумському

району, але до російського рай$

центру Суджа Курської області

було рукою подати: якихось 10

кілометрів. Туди українці їздили

на базар і до магазинів – скупля$

тися, до лікарні – на обстеження

та народжувати дітей. Там і в

прилеглих до прикордонної зони

населених пунктах й досі легко

спілкуються українською, та й

самі пречудово «гикають». Наяв$

ність кордону, на думку місцевих

громад, особливо у останні три$

п'ять років, призвичаїло росіян

просто жити в прикордонній

смузі, а українців же – виживати

на межі. 

Історія розукрупнення кол$

госпу і трансформація його за ча$

сів незалежності України у ТОВ

«Іскра» доволі тривіальна, гово$

рить Олексій Черненко. У свій 51

рік він бачив доволі і керівних

посад, і падінь та злетів, набув і

політичного досвіду. Найбільш

прагне займатися улюбленою

справою – сільськогосподарсь$

ким виробництвом без політич$

ного підґрунтя. Отримувати висо$

кі показники у тваринництві та

врожаї у рослинництві – як ни$

нішнього року – та мати змогу

людям гідно за це платити. Він

переконаний, що економіка вирі$

шує долю держави. Шкода, що

недолугість високопосадовців та

бажання вислужитися посадовців

низової ланки призводить до нез$

воротних наслідків. За прикладом

– далеко не бігти.

Слобожанщина – історична

територія цукрового і молочного

виробництва. В Україні за 10 кі$

лометрів від кордону працював

збудований 1949 року Кияниць$

кий цукрозавод ім.Кірова. У вже

згадуваній російській Суджі пере$

робляв молоко навколишніх під$

приємств маслокомбінат. Після

проголошення країнами незалеж$

ності між переробниками і ви$

робниками сировини було укла$

дено зовнішньоекономічні кон$

тракти. Розрахунки проводилися

у валюті, підприємства працюва$

ли прибутково, бюджети обох

держав справно отримували по$

датки. Однак, тепер вже далекого

1997 року, через масове вирізання

поголів'я ВРХ, українські поса$

довці заборонили вивезення мо$

лока за межі регіонів. Російська

сторона на підставі укладених

контрактів офіційно зверталася

до обласної та районних наших

адміністрацій з проханням, по$

перше, відновити поставки моло$

ка на Суджанський маслозавод і,

по$друге, дозволити на даваль$

ницьких умовах переробляти її

цукрові буряки на Кияницькому

цукрозаводі. Що ж ми їм відпові$

ли? Аби не викривити інформа$

ції, цитуємо лист начальника ра$

йонного сільгоспуправління

В.Тимошенка до начальника

обласного ветуправління М.Ча$

сника: «Управління сільського

господарства та продовольства

райдержадміністрації у зв'язку з

критичним санітарним станом на

молочнотоварних фермах району

просить Вас не видавати ветери$

нарні свідоцтва (форма 2вет) на

молоко господарствам району з

метою його вивозу за межі держа$

ви». Це при тому, що російську

сторону якість українського мо$

лока цілком влаштовувала. Від

цукросировини також відмовили$

ся. Наш Кияницький цукрозавод

через брак сировини спочатку зу$

пинився, а потім був спритно по$

різаний на металобрухт. Разом із

ним за кілька років зникла вся ін$

фраструктура села. До речі, у цьо$

му сезоні на Сумщині не запу$

ститься жоден цукровий завод.

Натомість Суджанський маслоза$

вод перетворився на молокопере$

робний комбінат, який забезпе$

чує своєю продукцією прикор$

донні Курську і Бєлгородську

області. 

– У цьому році ми добре на$

працювалися, – посміхається

Олексій Дмитрович. – Із загаль$

них 9,5 тисяч тонн ранніх зерно$

вих наші три екіпажі С.Семен$

ченко$О.Василенко, О.Сорокін$

О.Клименко, В.Панфілов$Г.Кар$

пов на стареньких «Донах» намо$

лотили понад 6 тисяч тонн. Най$

мані ж 5 екіпажів на Джон Дірах і

НьюХоландах економічно себе не

виправдали. Та й людей дуже

травмує, коли чужі приїздять і

«вершки знімають». Коли не буде

своєї техніки, толку не буде. Тому

дуже сподіваємося навесні завдя$

ки співпраці з «Мілкілендом» по$

новити парк ґрунтообробної та

зернозбиральної техніки. Нею

наші «хлопці$чорти» геть усе й

посіють і змолотять.

Я добре знаю, що таке працю$

вати, бо з 7 класу вже працював

на комбайні. Мій батько Дмитро

Васильович усе життя був механі$

затором, одним із кращих в обла$

сті комбайнером, нагороджений

Орденами Леніна та Жовтневої

революції. Тому пішов на техніка

вчитися, потім на інженера. Я ж

головую в господарстві з 27 років.

Був депутатом обласної ради, але

це дуже несмачний політичний

хліб. Краще працювати в сільсь$

кому господарстві – віддачі й за$

доволення більше. Головне, щоб

держава визначилася з аграрною
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У кожного своя ІСКРА
ЗДОБУТКИ В усіх звітах про роботу агропідприємств Сумщини одні з кращих показників має
ЗАТ «Іскра»: чи то виробництво молока або сільгоспкультур, чи то рівень рентабельності, чи то сплата
податків або благодійництво. Та й сам керівник Олексій Черненко добре знаний на Слобожанщині
по обидва її боки – українському і російському – не тільки як фахівець сільського господарства,
а й як вільнодумець.

ТУТЕШНЯ сільська рада об'єд$

нує села Басівка і Локня та хутір

із двома подвір'ями. Мешканців

залишилося 930 чоловік; смерт$

ність, на жаль, перевищує наро$

джуваність. На утриманні грома$

ди – дитячий садочок на 20 дітей,

2 фельдшерські пункти, будинок

культури, сільський клуб. До

школи$одинадцятирічки, яка за

підсумками роботи в минулому

навчальному році посіла призове

місце в районі, 1 вересня піде 120

учнів. Тепер в ній 15 років дирек$

торує Валентина Фегер. А до цьо$

го протягом семи років – тепе$

рішній голова сільради Іван

Пхенда. Вони з дружиною, «но$

воспечені» викладачі математики

і фізики, приїхали сюди 1993 року

у новозбудовану школу за напра$

вленням, одразу отримали житло.

У той час село почало відроджу$

ватися, було викреслене з перелі$

ку неперспективних. Потім,

більш як п'ятнадцять років тому,

пан Іван рік допрацьовував за$

мість колишнього голови сільра$

ди, й відтоді громада вже вкотре

довіряє йому цю посаду. 

– Головна проблема на селі,

говорить голова сільради, – від$

сутність робочих місць. На тери$

торії нашої ради працюють сіль$

госппідприємства «Іскра», «Бас$

Агропром», «Локнянське БСР»,

чотири фермерські господарства,

приватники. Якби у Локні був та$

кий інвестор, як «Іскра» у Басів$

ці, що створює робочі місця і роз$

виває виробництво, село б жило

нормально. Сільгосппідприєм$

ство «Іскра» – головна надія і

села, і громади. Тут для працівни$

ків створено максимально

сприятливі умови, тому люди й

працюють добре. Але ж реалії сьо$

годення не на їх користь. Підпри$

ємство обробляє понад 4,1 тис. га

ріллі, дає роботу понад 260 лю$

дям, опікується соціальними про$

блемами робітників і мешканців.

Як кажуть, тягне усе на собі. І, для

порівняння, «Локнянське БСР»,

що входить до складу підприєм$

ства «Українські аграрні інвести$

ції», взяло 818 га землі занепалого

Олексій ЧЕРНЕНКО

Життя біля кордону чи виживання на межі

Іван ПХЕНДА

Котовський хлібзавод

(Одеська обл.) став перемож�
цем Міжнародного академіч�
ного рейтингу популярності
«Золота Фортуна» в номінації
«Лідер національного бізнесу».
З 2006 року Котовський хлібза�
вод збільшив  обсяги вироб�
ництва на 24% до 3,7 тис. тонн
хлібобулочних та кондитерсь�
ких виробів у 2007 році. За пі�
вроку поточного року підпри�
ємство випустило  2,2 тис. тонн
хлібобулочних виробів, що на
35% більше порівняно з анало�
гічним періодом минулого
року.
Довідка. Котовським хлібзаво�
дом керує лідер хлібопекарсь�
кої галузі ЗАТ «Холдинг «ТіС».
Підприємство виробляє хліб та
булочні вироби під ТМ «Бул�
кін», сухарі під ТМ «Топтига».  
Сьогодні виробник забезпечує
своєю продукцією Одеську,
Черкаську, Вінницьку, Кірово�
градську, Миколаївську і Хер�
сонську області. Найближчим
часом Котовський хлібзавод
планує зробити пробні постав�
ки до Києва.

* * *
Фінансова група ТАС ви�
ходить в новий для себе сег�
мент. Як повідомив у середу
27 серпня власник ФГ ТАС Сер�
гій Тигіпко, він спільно з іно�
земними партнерами інвестує
$80 млн. в обробіток 30 тис. га
сільськогосподарської землі.
С.Тигіпко не перший банкір в
Україні, який зайнявся аграр�
ним бізнесом. 
Група Raiffeisen (володіє
«Райффайзен Банк Аваль») во�
лодіє виробником молочної
продукції «Регіонпродукт»,
Альфа�банк спільно з партне�
рами створює компанії для ро�
боти у сфері рослинництва,
молочного тваринництва та бу�
дівництва складської інфра�
структури, а Приватбанк ре�
структуризує управління 12 аг�
ропідприємствами. 
З моменту продажу шведсько�
му Swedbank ТАС�Комерцбан�
ку і ТАС�Інвестбанку за $735
млн. це перший новий проект
Сергія Тигіпка.  До цього часу у
ТАС був лише один аграрний
актив – міноритарний пакет у
агропромисловій групі «Закар�
патський сад». 

* * *
ЗАТ «Чумак», найбільший ви�
робник продуктів харчування
на томатній основі, провело
збори акціонерів, на яких за�
тверджено результати роботи
компанії за січень�липень 2008
року. За цей період обсяг про�
дажів зріс на 50% порівняно з
аналогічним періодом минуло�
го року. 
Як повідомили в компанії, за 7
місяців цього року валовий
прибуток ЗАТ «Чумак» подво�
ївся порівняно з 2007 роком, а
показник операційного прибут�
ку (EBIT) перебільшив заплано�
ваний на 20%.



Фрески Святоказанської церкви села Басівка 

Сторінки підготував Артем Житков

господарства «Колос». Із 132 чо$

ловік, що були в колосівському

штаті, на роботу взяли лише

9 осіб охорони. Це підприємство

своєю технікою за тиждень оре і

врожай збирає. В принципі, до ін$

весторів немає претензій, бо це

велика аграрна фірма, яка вико$

нує усі договірні умови, у вироб$

ництві застосовує інтенсивні тех$

нології. Але ж вони не створюють

робочих місць, не опікуються со$

ціальною сферою села. Тому пев$

на кількість спеціалістів пере$

йшла працювати до «Іскри» та ін$

ших агроформувань, решта або

виїхала на заробітки, або спи$

вається. І сільський бюджет від

сплати ними прибуткового подат$

ку отримує на місяць лише 410

грн. Знов$таки, за 6 місяців «Іс$

кра» сплатила 185 тис. грн. подат$

ків, а «Локнянське БСР» – лише

4 тисячі.

Для наочності я склав таблич$

ку розрахунку щодо віддачі від

оренди землі різними суб'єктами

господарювання 1 га ріллі для по$

треб громади. Коливання вихо$

дять в межах від  3 грн. до  40 грн. 

Почали оформляти соціально$

економічні угоди між суб'єктами

підприємницької діяльності та

сільською радою, у яких передба$

чено виділення нам спонсорської

допомоги з розрахунку 8 грн/га.

За нашими підрахунками, додат$

ково у такий спосіб ми можемо

отримувати 45 тис. грн. на рік.

В нас ще є вільні землі. У нас

чиста вода, пречудові краєвиди.

Колись гордістю села Басівка була

Святоказанська церква, побудо$

вана коштом громади на честь за$

гиблих у Порт$Артурі під час ро$

сійсько$японської війни 1905 р.

Працювала до 1957 р., потім з неї

зробили склади, тепер вона зачи$

нена і руйнується. А в ній, між ін$

шим, є точні копії фресок Собору

Христа Спасителя в Москві. 

Є також значна кількість по$

рожніх помешкань, тому ми заці$

кавлені в охочих працювати.

Привабливим, на наш погляд, є

безпосередня близькість до мит$

ного переходу – якихось півтора

кілометри. Тут можна було б роз$

вивати готельний бізнес або ту$

ристичний, сферу послуг тощо.

І як би не гналися за економіч$

ним прогресом, а без села Украї$

на не відродиться.

політикою і не повторювала ста$

рих дурниць.

Сьогодні орендованої землі в

господарстві 4197 га. Сіємо озиму

пшеницю та жито, зерносуміш,

багаторічні трави. Від цукрових

буряків відмовилися 2 роки тому.

Ярий ячмінь у цьому році вийшов

непоганий, але ми його геть увесь

вже продали, бо треба платити за

рахунками. Із пшеницею вийшла

біда – забагато вийшло фуражної

– 3 тисячі тонн, а подіти нікуди.

Ми з агрономом Надією Олій$

ник, яка понад 27 років працює в

господарстві, за все життя не

пригадаємо, щоб таке було. В

зерні отримали 12% клейковини

та 9% білку, хоча сіяли «Ятрань$

60» другої репродукції і «Леона»

– першої. Восени збираємося по$

сіяти еліти по 50 га озимої пше$

ниці, жита та тритикале Харків$

ського інституту ім.Юр'єва. 

Проса у цьому році вимушено

посіяли більше, ніж зазвичай, –

аж 222 га. Зараз завершується

збирання. Врожайність 25$30

ц/га, і за попередніми підрахун$

ками, саме воно має принести

господарству хорошу віддачу. Та$

кож добрі прогнози щодо урожаю

ранніх посівів соняшнику з 464

гектарів.

Кукурудзу вирощуємо давно.

Але в цьому році зерно ми втра$

тили на площі 275 га. З насінням

нас підвела сумська організація

«Сортнасіннєовоч». За їх виснов$

ком насіння пречудове – 96% схо$

жості. Насправді ж воно на 72%

виявилося уражене двома грибко$

вими збудниками, що підтверди$

ла незалежна експертиза Київ$

ського інституту захисту рослин.

Якщо повернутися до цифр,

то врожайність ранніх зернових

вийшла на круг 39 ц/га: пшениця

– 46, зерносуміш – 38, жито ози$

ме – 33, ячмінь – 32,6 ц/га.

На наступний рік зменшуємо

посів озимих – по 500 га пшениці

і жита. Плануємо збільшити со$

няшник – до 500 га, кукурудзи –

800 га на зерно і до 500 на силос,

просо, гречку, зерносуміші та ба$

гаторічні трави. Бо другим нашим

напрямком діяльності є вироб$

ництво якісного молока. 

Ми вже понад 10 років маємо

статус племзаводу української

чорно$рябої молочної породи. Із

1100 голів ВРХ 380 – молочне ста$

до. Продуктивність за останні

роки – в межах 5 тисяч літрів мо$

лока на корову. Молоко постійно

здаємо на Сумський молочний за$

вод, який входить до складу «Міл$

кіленд$Україна». Вимоги до якості

молока там дуже високі, але й за

молоко ціна гідна. Тому ми пра$

цюємо на совість, і молоко в нас

рентабельне. Торік ми реалізували

1202 тони молока, за 7 місяців по$

точного року – 870 тонн. Отже, в

середньому на добу виходить

близько 4,5 тонн молока. 

Знов$таки, завдяки співпраці

з «Мілкілендом» плануємо цієї

осені закупити за кордоном 100

голів нетелів симентальської по$

роди. Та й в подальшому збіль$

шувати поголів'я. Що б там не

говорили про необхідність вихо$

ду української молочної продук$

ції на зовнішні ринки (я це ціл$

ком підтримую), але вважаю, що

у першу чергу ми маємо нагоду$

вати наших співвітчизників якіс$

ною молочною продукцією. Тоб$

то звичною для нашого шлунку і

недорогою.
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Надія ОЛІЙНИК, головний агроном «Іскри»

Спільне українсько�лито�

вське підприємство «Укр�Лат

Агроінвест» (м.Київ) заверши�
ло реконструкцію елеватора на
базі Сороцького комбінату хлі�
бопродуктів. Після реконструк�
ції елеватор Сороцького КХП
зможе приймати до 64 тис.
тонн зерна закритим способом
зберігання і до 30 тис. тонн –
відкритим, що на 65% більше,
ніж до реконструкції. «Укр�Лат
Агроінвест» інвестував в рекон�
струкцію понад 20 млн. грн. 
До кінця 2009 р. передбачаєть�
ся інвестування ще 330 млн.
грн. в реконструкцію Сороксь�
кого комбінату хлібопродуктів. 
ВАТ «Сороцький комбінат хлі�
бопродуктів» розташований в
Іллінецькому районі Вінницької
області. Потужність переробки
становить 100 тонн зерна на
добу, виробляє різноманітні бо�
рошно і крупи. 
У 2000 р. КХП було приватизо�
вано приватними особами і ре�
організовано в товариство з об�
меженою відповідальністю «Со�
роцький мельник». У 2007 р.
«Укр�Лат Агроінвест» придбало
на вторинному ринку контроль�
ний пакет ТОВ «Сороцький
мельник». 

* * *
ЗАТ «Рівне�борошно» (м.Рів�
не)  отримав кредит у АКБ «Укр�
соцбанк» (м.Рівне) у розмірі 10
млн. грн. Про це йдеться в пові�
домленні підприємства. Повідо�
мляється, що кредитна лінія
була відкрита 4 серпня п.р. Тер�
мін кредитного договору – 12
місяців, процентна ставка –
18%. Вид кредиту – фінансовий. 
Призначення кредиту – попов�
нення обігових коштів, кредиту�
вання витрат, пов'язаних із за�
купівлею продукції у сільгоспто�
варовиробників. 
ЗАТ «Рівне�борошно» спеціалізу�
ється на виробництві борошна,
крупів, переробці зерна пшениці
на сортове борошно, вигото�
вленні розсипних комбікормів
для ВРХ, свиней і птиці, а також
надає послуги з приймання і під�
готовки до довгострокового збе�
рігання пшениці і ячменю.



щування ріпаку. Івано$Франківським ін$

ститутом АПВ на сьогодні розроблено чо$

тири таких технології: мінімальна, невисо$

кого рівня, раціональна та інтенсивна.

За нашими підрахунками, близько 20

% господарств не мають достатньої кіль$

кості обігових коштів, тому вирощують рі$

пак за мінімальною технологією. Тобто

практично за рахунок природної родючо$

сті ґрунтів землі та при обмеженому вне$

сенні добрив та ЗЗР можна отримувати

близько 15 ц/га насіння ріпаку. Рентабель$

ність у цьому випадку становитиме близь$

ко 100%. Для невисокого рівня урожай$

ність буде в межах 25 ц/га, а рентабель$

ність становитиме близько 120%. Раціо$

нальна технологія, зокрема, вимагає 3510

грн. витрат на гектар, інтенсивна – ще

більше – 4540 грн. Зібравши з гектара по$

сівів відповідно по 35 і 50 ц насіння і реалі$

зувавши його, господар одержить 9000 і

13050 грн. виручки, що становитиме 5490 і

8510 грн. чистого прибутку. Рентабельність

виробництва ріпаку становитиме 156 і

187%. Економічні  показники див.  у

таблиці 1.

Доцільність виробництва цієї культури

в Україні буде високою доти, доки світова

кон'юнктура ринку ріпаку і продуктів його

переробки не буде збалансована. Оскільки

світовий попит на ріпак зростає вищими

темпами, ніж пропозиція, то можна прог$

нозувати зростання цін на насіння ріпаку

цьогорічного врожаю.

І ще, за трудоємністю виробництва рі$

пак знаходиться на рівні зернових культур,

а за економічною ефективністю переви$

щує у два – два з половиною рази.

Маємо якісне насіння
ЗРОЗУМІЛО, що високі врожаї – це нові

сорти та гібриди. Кращі селекціонери світу

створюють моделі нових сортів з певними

властивостями, враховуючи потреби спо$

живачів та різноманітні природно$вироб$

ничі фактори. Модель може виявитися без$

перспективною, якщо вона не охоплює ши$

рокого кола ознак або не враховує агроеко$

логічних умов, для яких вона створюється.

У мене, наприклад, викликає стурбова$

ність зростання темпів поширення сортів

та гібридів зарубіжної селекції, в основно$

му – німецької, кількість яких у реєстрі

сортів рослин, придатних для поширення

в Україні, становить майже 42%. А це на

12% перевищує кількість сортів Українсь$

кої академії аграрних наук. Так, упродовж

2005$2006 років установи Академії занесли

до реєстру 7 сортів, іноземні фірми – 9. 

Тому нашим науковцям є над чим

працювати: потрібні сорти та гібриди ріпа$

ку, здатні забезпечити високу врожайність,

якість і технології вирощування з тим, щоб

досягти середньоєвропейського рівня. В

нас проводяться дослідження зі створення

гібридів ріпаку, проте зареєстрованих віт$

чизняних гібридів поки що немає. А ми

знаємо, що врожайність гібридів ріпаку

іноземної селекції на 10$15% перевищує

врожайність їх сортів.

Тепер щодо якості посадкового матері$

алу. Думаю, нам вдалося, починаючи з

2008 року, вирішити проблему забезпечен$

ня товаровиробників насінням ріпаку сві$

тової якості. Ми запустили перший в Укра$

їні високотехнологічний завод з виробниц$

тва інкрустованого і дражованого насіння

ріпаку та інших сільгоспкультур. Це спіль$

не австрійсько$українське підприємство

«Ріпак України», яке створене на базі на$

шого інституту. Процеси інкрустування та

дражування здійснюються повністю авто$

матизовано – від завантаження підгото$

вленого до обробки насіння в норії до фа$

сування його в мішки. 

Після очищення та калібрування насін$

ня обробляється стимулятором росту та

препаратами інсектицидно$фунгіцидної дії

– трикомпонентним протруйником «Круї$

зер OSR» швейцарської компанії «Синген$

та». Його застосування дає змогу підтрима$

ти генетичний потенціал рослини і не за$

стосовувати ЗЗР у ранній стадії її розвитку.

Дражування ж дає змогу зменшити норму

висіву насіння ріпаку вдвічі. А це суттєва

економія коштів для агровиробника. 

Крім того, «нова оболонка», яка залеж$

но від сорту має різний колір, дає можли$

вість нашим сортам отримати гідну оцінку

за кордоном.

– ЯК ФАХІВЕЦЬ, що понад 20 років займається рі$

паком, відразу хочу сказати, що це надзвичайно

приваблива і вдячна культура як з моральної так і з

матеріальної точки зору. Він не пошкоджує ґрунти,

а навпаки: є чудовим попередником для більшості

сільгоспкультур. Оптимальна сівозміна з ріпаком –

чотирипільна, найкращі попередники – зернові

(озима пшениця, ячмінь) та бобові культури. Віт$

чизняні сорти, зокрема новинки Івано$Франків$

ського інституту АПВ – озимі Тисменицький, Свє$

та, Дангал, Дембо, Черемош, Дема – відповідають

світовим стандартам якості. Вони містять від 44 до

48 відсотків олії. Продукція з них придатна на хар$

чові цілі, а макуху без обмежень можна згодовувати

худобі й птиці. І зрозуміло – якнайкраще підходить

для вирішення проблем світової енергетичної кри$

зи, тобто є відмінною сировиною для виготовлення

біодизелю. 

Наші сорти високоврожайні, і не поступаються

кращим аналогам зарубіжної селекції. Зважаючи на

те, що більшість областей України є територією ри$

зикованого землеробства, наші сорти витримують

екстремальні ситуації та підходять для різних ґрун$

тово$кліматичних зон.

Та оскільки головний акцент сьогодні робиться

на економіці, то з неї і почнемо.

Ріпакова економіка 
ЗАЛЕЖНО від фінансового стану, кожне господар$

ство обирає для себе ту чи іншу технологію виро$
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В озимого ріпаку
двонульового типу 
багато плюсів
РОСЛИННИЦТВО Промисловому виробництву ріпаку у світі приділяється багато уваги. При цьому
точки зору існують украй протилежні – від захоплення до зневаги. Вирощувати чи не вирощувати його
– кожен керівник господарства вирішує сам. Ми ж пропонуємо Вашій увазі розповідь директора Івано;
Франківського інституту агропромислового виробництва УААН Михайла Абрамика про особливості
вирощування та переваги вітчизняних сортів ріпаку.

Михайло АБРАМИК, 

директор Івано�Франківського інституту
агропромислового виробництва УААН

Таблиця 1. Економічні показники
вирощування озимого ріпаку 
сорту Свєта при різних технологіях

Показники

Технологія

мі
ні

ма
ль

на

не
ви

со
ко

го
рі

вн
я

ра
ці

он
ал

ьн
а

ін
те

нс
ив

на

Урожайність, ц/га 15 25 35 50

Вихід товарного
насіння, ц/га 10 20 30 43,5

Витрати на виро)
щування, грн/га 1440 2710 3510 4540

Собівартість, грн/ц 96 108,4 100,2 90,8

Виручка від реа)
лізації, грн./га 3000 6000 9000 13050

Чистий дохід,
грн./га 1560 3290 5490 8510

Рентабельність, % 108 121 156 187

Інвестиції, кредити,
страхування – 
потреба АПК України
Днями відбулась робоча зу�

стріч керівництва Міжна�

родної фінансової корпо�

рації (IFC), що входить до

групи організацій Світового

банку, та Української аг�

рарної конфедерації (УАК). 

Учасники зустрічі обговорили
стан та перспективи розвитку
сільськогосподарського сек�
тору України, висловились
щодо основних чинників, які
впливають на інвестиційну
привабливість агропромисло�
вого комплексу України, кон�
статували важливість належ�
ного фінансування аграрного
сектору для його конкуренто�
спроможного зростання. На
зустрічі зазначалось, що для
ефективного розвитку сільсь�
кого господарства України
потрібні злагоджена держав�
на політика та збільшення об�
сягів залучення в аграрний
сектор фінансових ресурсів,
обсяг яких істотно залежить
від інвестиційних ризиків, зо�
крема тих, які пов'язані з дер�
жавним регулюванням. 
Леонід Козаченко закликав
керівництво Міжнародної фі�
нансової корпорації нарощу�
вати обсяги інвестування еко�
номіки України, в першу чергу
– агропромислового комплек�
су, що зокрема слугуватиме
гарним прикладом для інших
потужних інвесторів. На думку
президента УАК, сільськогос�
подарське виробництво сьо�
годні є привабливим з точки
зору інвестування, також до�
волі привабливим є вкладан�
ня грошей в розвиток аграр�
ної інфраструктури, перероб�
ної промисловості тощо. 
У свою чергу керівництво
міжнародної фінансової кор�
порації планує збільшити кре�
дитування підприємств агро�
промислового комплексу Ук�
раїни. Про це повідомив ви�
конавчий віце�президент IFC
Ларс Санелл. Він також до�
дав, що фінансуватимуться в
першу чергу підприємства
харчової та переробної про�
мисловості. Надаватимуться
кредити для розвитку інфра�
структури сільського госпо�
дарства. 
На зустрічі також обговорюва�
лось питання страхування
Міжнародною фінансовою
корпорацією ризиків при здій�
сненні зовнішньоторговель�
них операцій. Сторони висло�
вились з приводу зміцнення
співпраці IFC з провідними
професійними асоціаціями аг�
ропромислового комплексу, а
також обговорили перспек�
тивні напрямки підтримки
економічних реформ в АПК,
зокрема через проекти техніч�
ної допомоги, які адміністру�
ються IFC. 

За даними Інформаційного центру УАК 



Складський гігант під Києвом
21 серпня в селі Петропавловська Борщагівка Києво�Святошинського
району урочисто відкрився складський комплекс класу А «МЛП�
Чайка». Об’єкт знаходиться на відстані 800 м від міжнародної авто�
траси Київ�Львів (93% всього вантажопотоку Києва) та за 5 км від
Київської окружної автодороги. Територія комплексу – 100 тис. м2. 
Наш кореспондент поцікавився у Віктора Шкарбана, генерального
директора логістичної компанії ДП «Кюхне і Нагель» – орендатора
площ комплексу – питанням, яке найбільше зацікавить аграріїв�
професіоналів: як вплине на логістичний бізнес продовження мора�
торію на продаж землі? 
– На сьогодні гостро стоїть проблема не стільки наявності, скільки
розміщення землі. Ті логістичні комплекси, які ми маємо в західному
напрямку (Житомирська траса), східному (навкруги міста Бровари)
є дуже проблемними для нас. Адже вони будувалися стихійно, без
урахування вантажопотоків. І виникає дуже складне питання із
транспортом. Концепцію правильного розміщення логістичних ком�
плексів не продумав ніхто. Скасування мораторію однозначно
розв'яже руки проектувальникам – із точки зору технологічності,
економічності, доцільності. Будуть також враховуватись і напрямки
вантажопотоків. А ще ми ж навіть не починали будувати мультимо�
дальні центри, які стихійно побудувати не можна взагалі – там треба
дуже чіткий підбір місця. Скасування  мораторію дасть можливість
використовувати в тому числі і землі сільськогосподарського приз�
начення. 
Довідка. МЛП (Міжнародне Логістичне Партнерство)– найбільший
девелопер складських комплексів класу А. Своєю метою декларує
побудувати в Росії та Україні логістичну мережу загальною площею
1,5 млн. м2.  Має в активі 4 об’єкти з обсягом введених в експлуата�
цію площ – 635 тис. м2, 400 тис. м2 в стадії побудування, 5 ділянок
загальною площею 465 тис. м2. 

Не так страшний
ріпак...
КОЖНА культура виснажує

ґрунт, не є винятком і ріпак. Для

створення 1 тонни  насіння він

виносить із ґрунту 45$80 кг азоту,

18$40 кг фосфору, 25$100 кг ка$

лію, чимало інших елементів жи$

влення.

Але, як свідчать наукові дослі$

дження, ріпак є найкращим по$

передником для всіх сільгосп$

культур, окрім капустяних та цук$

рових буряків. Проникаючи в

ґрунт до 3 м, коренева система рі$

паку утворює повітряні проходи і

цим самим розпушує його. Ріпак

залишає в ґрунті кореневих реш$

ток у 6$7 разів більше, ніж пше$

ниця, і в 2 рази більше, ніж ко$

нюшина. З корінням озимого рі$

паку на 1 га залишаються в ґрунті

65 кг азоту, 34 кг фосфорної ки$

слоти і 60 кг кальцію, інші мікро$

елементи. 

Врожайність озимої пшениці

після ріпаку збільшується на 6$7

ц/га ще й завдяки фітосанітарним

властивостям ріпаку – він проти$

діє кореневим гнилям та септо$

ріозу. 

Через те, що рослини ріпаку

суцільно покривають поля листо$

вою поверхнею, значно зменшу$

ється вітрова і водна ерозії ґрунту,

а внаслідок затінення гинуть схо$

ди бур'янів.

Завдяки ріпакові маємо мо$

жливість поновити запаси органіч$

них речовин ґрунту при викори$

станні його на сидерати. Приорю$

вання зеленої маси в пожнивних

посівах (240$260 ц/га) рівнозначне

внесенню 18$20 тонн гною на гек$

тар. Цінні й кореневі рештки ріпа$

ку, які на кожному гектарі ґрунту

еквівалентні 10 тоннам гною.

Крім того, ріпак є цінним ме$

доносом. За період цвітіння з

кожного гектара посівів можна

заготовити 80$90 кг меду.

Нашим полям – 
свої сорти
ХОЧУ детальніше зупинитися на

сортах, розроблених Івано$Фран$

ківським інститутом АПВ, які да$

ють високі результати навіть за

екстремальних погодних умов.

Сорт озимого ріпаку Тисме�
ницький (перший харчовий сорт),

який відповідає міжнародному

стандарту 00=типу, демонструє

свої переваги саме в період силь$

них заморозків чи посухи. Якщо

взагалі ріпак як за ранніх, так і за

пізніх строків сівби знижує зимо$

стійкість і продуктивність ро$

слин, то цей сорт – виняток із

цих правил: навіть за пізньої сівбі

він досягає достатньої для пере$

зимівлі фази розвитку у 6$8 лист$

ків. Це його істотна перевага,

особливо за умов посухи чи дощів

у серпні, коли ризиковано висі$

вати насіння в ґрунт.

Дембо належить до нової ге$

нерації сортів. По$перше, він на

6$8 ц/га перевищує стандарт. По$

друге, – відзначається підвище$

ною стійкістю до вилягання, об$

сипання і засухи. А, по$третє, він

зимостійкий, що дуже важливо

для наших умов. Один із не ба$

гатьох сортів, які рекомендовано

для ґрунтово$кліматичних зон

України.

У наших умовах зимо$ і моро$

зостійкість сорту набуває важли$

вого значення. Саме ця власти$

вість характеризує сорт Свєта,

створений методом індивідуаль$

ного добору. Ще під час держав$

ного сортовипробування привер$

нув до себе увагу високою зимо$

стійкістю і врожайністю. Вона, до

речі, найвища серед усіх сортів

Івано$Франківських селекціоне$

рів і сягає 50$80 ц/га.

Взагалі в царині створення

високоякісних сортів ріпаку наш

інститут досяг значних успіхів.

Останніми роками ми дали това$

ровиробникам вісім сортів ози$

мого і чотири ярого ріпаку, пере$

важна більшість яких, повторюю,

відповідає європейським вимо$

гам. Звичайно, нині на ринку

низка вітчизняних і зарубіжних

фірм пропонують свої сорти, які

непогано зарекомендували себе

на теренах України. 

Водночас я був і залишаюся

прихильником вирощування в

Україні кращих передових сортів

ріпаку вітчизняної селекції. За$

прошую усіх сільгоспвиробників

до співпраці, і хотів би запевни$

ти, що її результатами ви будете

задоволені.

Підготував Артем Житков
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Таблиця 2. Сорти озимого ріпаку вітчизняної селекції 
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Тисменицький +++ – +++ 50)70 80)100 +++
Дангал +++ – +++ 50)70 80)100 ++
Свєта +++ – +++ 50)70 80)100 +++
Галицький +++ – +++ 50)70 80)100 ++
Дембо +++ – +++ 50)70 80)100 +++
Дема +++ – +++ 50)70 80)100 +++
Черемош +++ – +++ 50)70 80)100 +++
Демерка +++ – +++ 50)70 80)100 +++
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Іване Федоровичу, як Ви
вважаєте, чи варто зараз

знімати мораторій на ринок зе�
млі? До чого може привести та�
кий крок з державної точки
зору і з точки зору малого зе�
млевласника ? 
– Це питання надто складне та

дуже важливе. Харківський рух

«Асоціація фермерів» ще в 90$ті

роки в статутних документах чіт$

ко прописав свою позицію щодо

підтримки приватної власності на

землю і засоби виробництва. 

Але, на жаль, протягом майже

20$ти років ситуація докорінно

змінилась. В перші роки незалеж$

ності справді можна було зробити

все для того, щоб в Україні був

реальний господар, власник. На

жаль, цими можливостями не

скористалися. 

На сьогодні з цього питання

ми маємо неврегульовану законо$

давчу базу, яка, до того ж, не ви$

конується на різних рівнях влади,

починаючи з сільських рад, за$

кінчуючи центральними органа$

ми. Закони ігноруються навіть

прокуратурою. Можна сказати:

нинішня ситуація на ринку землі

є загрозливою для України як

держави. Це питання національ$

ного інтересу. І прокуратура, і

служба безпеки повинні приділя$

ти цьому прискіпливу та систем$

ну увагу. 

На жаль, сьогодні відпрацьо$

вана маса схем, які використову$

ються не тільки на батьківщині, а

й в інших країнах, про те, як за$

володіти українськими чорнозе$

мами. 

Слід також зазначити, що в

Україні немає земельного кадас$

тру – в СНД ми єдина така краї$

на. Напевне, так сталося тому, що

у нас найдорожча земля. Немає і

Закону про ринок землі, Закону

про державний земельний іпотеч$

ний банк як інструмент державної

політики, що, відповідно до Зе$

мельного кодексу, мав бути прий$

нятий ще в 2003 році. Немає в нас

і Закону про консервацію земель,

меліорацію, і багато інших. Мож$

на перераховувати десятки важли$

вих законів, яких у нас нема. 

Слід все$таки  визнати, що

значна частина законів Верхов$

ною Радою IV скликання все ж

була прийнята. Наприклад, Закон

про охорону земель, Закон про

землеустрій, Закон про розмежу$

вання земель державної та  кому$

нальної власності. Але всі вони

лишилися деклараціями. 

В Україні всі живуть за домо$

вленістю, за інтересами. І саме

виходячи із цієї ситуації і прий$

маються земельні питання. Си$

туація, як бачимо, досить три$

вожна, і відповіді ми не бачимо.

Ні парламентом попереднього

скликання, ні сьогоднішнього,

нічого не було зроблено. І я дале$

ко не впевнений, що така робота

розпочнеться на черговій сесії. 

Сьогодні Асоціація фермерів та

приватних землевласників та Пар$

тія відродження села виступає із

ініціативою в кризових процесах

політичної нестабільності вийти із

пропозицією до парламенту прий$

няти мораторій на купівлю$про$

даж землі терміном 5 років. Саме в

цей строк відбудеться трансфор$

мація політичної еліти, президент$

ські вибори. За такий час можна

буде провести інвентаризацію зе$

мель сільськогосподарського

призначення, повернути законну

землю тим власникам, які сьогодні

нею володіють. Адже 7 мільйонів

наших співвітчизників утратили

земельні паї. До речі, квартира в

середньому по Україні коштує

стільки ж, скільки земельний пай. 

Розумію, що захід, який ми

пропонуємо – непопулярний.

Він – вимушений, але рятівний у

нинішній ситуації, альтернативи

йому немає. 

Якщо сьогодні без правил

буде запущений ринок землі, Ук$

раїна втратить всі можливості

стати цивілізованою європейсь$

кою демократичною країною. 46

млн. співгромадян стануть най$

митами на чужій землі. Це треба

усвідомити всім політикам, які ті$

шать себе думкою, що якщо пе$

рехопили 100$300 тис. га землі, то

стануть новими баронами. Вони

помиляються через те, що на Ук$

раїні при запровадженні ринку

землі діятиме надто великий сві$

товий капітал. І понад 90% земель

скуплять іноземці, навіть попри

те, що закон їм цього не дозво$

ляє. Практика купівлі землі через

підставних осіб відома всім. 

Багато хто вважає, що у
фермерства в таких краї�

нах, як Росія, Білорусія та Ка�
захстан великих перспектив
немає – через певну специфі�
ку. Що Ви думаєте із цього
приводу? 

– Я цієї думки ніколи не поділяв і

не буду поділяти. В Україні є свої

особливості, історія, на основі

якої і треба дивитись в майбутнє.

Згадаймо, в столипінські часи аг$

рарна реформа на Україні прохо$

дила досить благополучно. Саме

тоді ми мали найкращі показни$

ки за всю історію свого аграрного

розвитку. На 1913 рік ми посила$

ємося і сьогодні. На всіх світових

ринках, які тоді діяли, добре зна$

ли українське зерно. Саме в той

час наша країна набула слави

житниці Європи. Тоді відбували$

ся суттєві реформи, які проводив

Петро Аркадійович, і вони дали

результат. Потім були революція,

колективізація, індустріалізація,

колгоспна доба тощо. Все це зав$

дало збитків – така реальність, із

якою треба рахуватись, думаючи

про перспективу. Не можна ска$

зати, що сьогодні може бути тіль$

ки одна форма господарювання.

Я завжди виступав за рівноправ$

ність всіх форм власності. Специ$

фіка України дає можливість їх

ефективно поєднувати. 

Важливо, щоб господар або

керівник із родиною жив на своїй

землі. Тільки за такою системою

є завтрашній день. Навіть в ра$

дянські час на бюро райкому пар$

тії іноді розглядали питання,

коли голова радгоспу не жив у

певному населеному пункті. На

жаль, сьогодні керівник може

жити не те, що в іншому селі, а й

за океаном.  

Як, на Вашу думку, впли�
не на розвиток українсь�

кого фермерства вступ України
до СОТ ?
– На сьогодні Україна надто мало

реалізує можливості, що може

дати ця організація. Можна пої$

хати в будь який регіон України

та спитати фермера: «Що зміни$

лося?». Скоріш за все, він задума$

ється та відповість: «Нічого». Це

погано. 

За великим рахунком, нега$

тивного впливу немає. Але пози$

тивного – також. Якщо у нас бу$

дуть нинішні підходи, СОТ нам

нічим не допоможе. 

Молдова вже понад 5 років є

членом СОТ. І наші тамтешні ко$

леги також кажуть, що, за вели$

ким рахунком, змін немає. Мені

б не хотілося, щоб і ми через та$

кий час казали, що нам не холод$

но і не жарко. Бажано все$таки

використати можливості, які на$

дає ця організація. 

А які саме можливості
надає СОТ для сільського

господарства? 
– Розвиток усіх наших пріоритет$

них напрямів. По$перше – зер$

нового. Ще один перспективний

напрям у рамках СОТ – розвиток

екологічного виробництва сільсь$

когосподарської продукції. Тут

Україна поза конкуренцією. 

Якщо будуть створені благо$

получні умови в пріоритетних на$

прямах, це стане мотивацією для

ведення бізнесу, покращення

життєвого рівня, технічного та

технологічного оновлення тощо.

Головне – щоб політика Уряду не

заважала, а сприяла цьому. Адже

закриття кордонів для зерна  не

можна назвати національною по$

літикою. 

Україна має надзвичайно ши$

рокі можливості і в тому, що сто$

сується біоенергетики, альтерна$

тивних видів палива. У цьому

році ми виростили рекордну кіль$

кість озимого та ярого ріпаку.

Якщо б 50% такого врожаю пере$

робили на біодизель, це набагато

більше дало б користі економіці

країни. На жаль, 99% від всієї

кількості пішло як сировина для

Європи. 

Тому необхідно переорієнту$

ватися на використання альтер$

нативних видів палива. Без зако$

нодавчого врегулювання цих пи$

тань серйозних змін не буде. На$

магання прийняти відповідні за$

кони були ще в Верховній Раді

IV скликання. Але вони не мали
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НОВИНИ ï СТИСЛО Іван Томич: 

«В Україні всі живуть 
за домовленістю»
ІНТЕРВ'Ю Земельні питання, перспективи фермерського руху в Україні, особистий досвід
законотворчої роботи – основні питання, відповіді на які дає наш співрозмовник – Іван Томич,
президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України, голова Комітету Верховної Ради
України з питань аграрної політики та земельних відносин IV скликання.

Іван ТОМИЧ

Уряд пропонує
підвищити акциз на
алкоголь поетапно
Кабінет Міністрів України на
засіданні 27 серпня схвалив
проект закону про внесення
змін до деяких законів Украї�
ни з питань акцизного збору.
Про це повідомив міністр фі�
нансів Віктор Пинзеник.
«Законопроект передбачає по�
етапне підвищення акцизних
зборів, але все одно вони за�
лишаться меншими,  ніж в Ро�
сії і Білорусі», – сказав В.Пин�
зеник.
Міністр уточнив, що підви�
щення акцизів передбачено
здійснити в два етапи – з 1 січ�
ня і 1 липня 2009 року.
Водночас Пинзеник не уточ�
нив рівень підвищення акциз�
них зборів, зазначивши, що це
рішення стосуватиметься пива
і алкогольних напоїв.

Прогноз зростання
ВВП знижено
У оприлюдненому 22 серпня
обґрунтуванні рейтингу Украї�
ни міжнародне агентство Stan�
dard & Poor`s (S&P) прогнозує,
що в 2009 році зростання ре�
ального ВВП уповільниться до
2,5% при очікуваних в поточ�
ному році 6,5%.
Крім того, S&P оцінює рівень
середньорічної інфляції в
2008 році в 27%, проте чекає
уповільнення темпів її зро�
стання в 2009 і 2010 роках –
до 21% і 11,6% відповідно. Згі�
дно зі звітом, дефіцит зведе�
ного бюджету цього року
збільшиться до 1,2% від ВВП, а
в подальші два роки – до
2,9% і 4,5% ВВП (у 2007 році
– 0,9% ВВП). 
«Рівень рейтингів України ві�
дображає той факт, що керів�
ництву країни не вдалося
прийняти адекватні заходи
щодо припенення зростаючої
інфляції в умовах перегріву
економіки, – вважають аналі�
тики S&P.– Значні витрати ра�
зом із заходами монетарного
стимулювання сприяли швид�
кому зростанню інфляції, тим
самим підриваючи реальне
збільшення доходів і створюю�
чи передумови для підвищен�
ня волатильності економіки». 

Аграріїв забезпечать
підтримкою в галузі
ІТ та зв’язку
Кабінет Міністрів України ство�
рив Український навчально�
науковий інститут інформацій�
ного та телекомунікаційного
забезпечення агропромисло�
вої та природоохоронної галу�
зей економіки. Про це в сере�
ду, 27 серпня, повідомив жур�
налістам міністр аграрної полі�
тики України Юрій Мельник.
«Кабмін ухвалив рішення про
створення інституту», – сказав
він, однак не уточнив подро�
биць, зокрема, основних зав�
дань інституту.



успіху. Цілком зрозуміло, що

тут йде мова про інтереси наф$

товиків, які мають зараз шалені

прибутки як результат піднят$

тя цін. 

Розкажіть, чи важко
вам було розпочинати

роботу в Верховній Раді IV
cкликання, очолювати Комі�
тет з питань аграрної політи�
ки,  не  маючи парла�
ментського досвіду, – особли�
во разом із такою досвідченою
людиною, як член блоку «За
ЄдУ» Василь Калинчук, що
був Вашим заступником? До
того ж, він був політичним
опонентом, адже Ви предста�
вляли «Нашу Україну»? 
– Я тоді був в опозиції, а в Ко$

мітеті в мене працювали пред$

ставники всіх фракцій. У нас

була дуже тісна співпраця. До

сьогодні маю про це найкращі

спогади. У нас справді на пер$

шому плані стояли питання ін$

тересів села та селянина. Ва$

силь Антонович Калинчук як

найбільш досвідчена людина

вніс в суспільну працю особли$

вий вклад. В нашому Комітеті

кожен народний депутат вів

надзвичайно активну роботу. У

нас були висококласні фахівці

– колишні міністри та голови

обласних державних адміні$

страцій тощо. 

Працювали в мене й два дві$

чі герої СРСР – Омелян Нико$

нович Парубок та Володимир

Антонович Плютинський. І ці

видатні постаті були не просто

почесними фігурами, навпаки

– досить активними: брали

участь в засіданнях Комітету,

працювали в підкомітетах. 

Ми розробили 55 законів –

найкращий в цифровому вимірі

результат за всю історію парла$

ментаризму в Україні. Серед

них базовий Закон про держав$

ну підтримку сільського госпо$

дарства, Закон про землеустрій,

Закон про охорону земель, цілу

низку податкових законів тощо. 

В цілому ми мали підтрим$

ку не тільки в Комітеті, а й в

залі Верховної Ради. Закон про

фермерські господарства, у

якого було багато критиків,

врешті$решт підтримали навіть

комуністи. 

На жаль, усі 55 Законів та

ціла низка Постанов реалізову$

ються дуже мало. Особливо це

стосується бюджетної частини.

Коли приходить прийняття

бюджету, ці закони мало хто

аналізує. 

Наталія Тарченко
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ВРАХОВУЮЧИ високу вартість

енергоносіїв, нагальною пробле$

мою на сьогодні є питання неці$

льового використання дизпалива,

інакше кажучи – його крадіжок.

Це питання, яке потребує вирі$

шення саме сьогодні, інакше під$

приємство просто приречене тер$

піти значні збитки. 

ПП «Південь» пропонує Вашій

увазі засіб для повного вирішення

проблеми нераціонального вико$

ристання дизпалива – систему

контролю за витратою дизельного

палива «ПОРТ». Система «ПОРТ»

дає змогу отримати такі дані: кіль$

кість фактично витраченого диз$

палива; час роботи двигуна; про$

біг, маршрут, швидкість руху техні$

ки (відображається на карті); час,

місце та кількість заправленого та

злитого дизпалива (відображаєть$

ся на карті). Окрім цього, на сьо$

годні доступна модифікація систе$

ми «ПОРТ» для бензовозів та ста$

ціонарних АЗС. Це дає змогу га$

рантувати, що Ви матимете пов$

ний контроль за використанням

дизпалива на підприємстві. 

Інформація зчитується або за

допомогою мобільного зчитуючо$

го пристрою, або за допомогою

персонального комп'ютера ди$

станційно.  

Система «ПОРТ» може бути

встановлена практично на всі

види дизельної техніки як вітчиз$

няного, так і імпортного вироб$

ництва. Система «ПОРТ» має ши$

рокий набір модифікацій. Є мо$

жливість модернізації – придбана

модифікація системи «ПОРТ»

може бути модернізована на

більш функціональну. Система

«ПОРТ» має надійну електронну

та механічну систему захисту від

несанкціонованого впливу.

І останнє в переліку – але не за

важливістю – система «ПОРТ»

має доступну ціну.

Звернемося до приблизного

підрахунку суми коштів, що мо$

жуть бути заощаджені після вста$

новлення системи «ПОРТ».

Середнє сільськогосподарське

підприємство, що обробляє 4000

га землі та має парк дизельної тех$

ніки 20 од., споживає за рік при$

близно 300 м3 дизпалива.

За результатами проведеного

дослідження, перевитрата дизпа$

лива внаслідок його нераціональ$

ного використання складає від

10% до 30%, що в нашому випадку

дорівнює 30$90 м3 дизпалива. Си$

стема «ПОРТ» допоможе уникну$

ти крадіжок дизпалива, отже, роз$

мір заощаджених коштів підпри$

ємства в результаті встановлення

системи «ПОРТ» може сягати 201$

603 тис. грн.* за рік. Фактично си$

стема «ПОРТ» окуповує себе за

0,5$2 місяці.

До питання контролю за вико$

ристанням дизпалива необхідно

звернутись саме сьогодні. Систе$

ма «ПОРТ» забезпечить ком$

плексний контроль за викори$

станням дизпалива на Вашому

підприємстві!

Крадуть дизпаливо? Звертайтесь!
«Заощаджені гроші – зароблені гроші»

Генрі Форд, кращий бізнесмен ХХ століття

* при ціні дизпалива 6,70 грн/літр

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ 
ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ В РЕГІОНАХ!

Наші контакти: 

04211, м. Київ, пр.. Героїв Сталінграда, 4, корп.. 2, оф.11. 
тел./факс 8 (044) 5814939, 8 (044) 5338049, тел. 8(067)4026374, 
web�адреса: www.pp�pivden.com.ua, e�mail: info@pp�pivden.com.ua

Монітор ПОРТ;1

Контроль показів 
за допомогою 

монітора Порт;1 

Контролер ПОРТ;1

Система контролю за витратою дизельного палива «ПОРТ»

• Партнер рубрики – ЮФ «AGA Partners» •

*EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ. Поставка з елеватора, Південний ФО РФ; За даними AgroNews.ru

*FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ. Порт відвантаження – Новоросійськ Довідково: за курсом НБУ на 28.08.2008 року 1 RUB = 0,19696 грн.

* 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 22 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) 318,01 8,655 0,413 8,905 0,413 9,150 0,410 9,293 0,398 9,358 0,370

KCBT Канзас Сіті (пшениця HRW) 330,69 9,000 0,368 9,230 0,380 9,420 0,320 9,530 0,390 9,490 0,420

MGE Міннеаполіс (пшениця HRS) 344,47 9,375 0,253 9,520 0,295 9,680 0,280 9,800 0,370 9,750 0,400

CBOT Чикаго (Кукурудза) 215,50 5,865 0,568 6,065 0,570 6,258 0,573 6,378 0,573 6,478 0,590

Ф'ючерсний контракт

Ціни угод * Розра)
хункова
ціна *

Зміни
розрах.
ціни *

Ціни котувань * Обсяг

відкр. мін. макс. закр. краща
купівля

кращий
продаж

кіл)ть
угод RUB

EXW пшениця кл.3 Вересень 5404 5394 5430 5394 – 5410 )24 5394 5430 10 16879200
EXW пшениця кл.3 Листопад 5119 5109 5142 5109 – 5124 )35 5109 5142 10 15987920
EXW пшениця кл.3 Січень 4852 4842 4858 4842 – 4848 )34 4842 4858 10 15125760
EXW пшениця кл.4 Вересень 5201 5185 5211 5191 – 5198 )33 5185 5211 10 16218800
EXW пшениця кл.4 Листопад 5000 4986 5010 4990 – 4998 )42 4986 5010 10 15593760
EXW пшениця кл.4 Січень 4615 4600 4625 4605 – 4612 )33 4600 4625 10 14390480
FOB експорт пшениця Вересень 259,7 259,7 262,0 261,7 + 260,8 +8 259,7 262,0 10 18477158
FOB експорт пшениця Листопад 255,3 255,3 257,3 257,3 + 256,3 +8 255,3 257,3 10 18158342
FOB експорт пшениця Січень 252,2 252,1 254,2 254,2 + 253,2 +8 252,1 254,2 10 17936352

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 28 серпня 2008 року
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Україна відкрита для трансгенної продукції

Переробникам не вистачає томатів

В Україні немає нормативно$правової

бази, яка б регулювала обіг трансгенних

рослин, заявив президент Союзу виробни$

ків харчової промисловості України Олег

Юхновський. 

«Кількість країн, що вимагають марку$

вати продукти на наявність генетично мо$

дифікованих організмів (ГМО), постійно

зростає. Згідно з директивою Європарла$

менту та Ради Європи від 22 вересня 2003 р.

№1829/2003, всі країни повинні маркірува$

ти продукти на наявність ГМО при переви$

щенні рівня 0,9%. А в Україні немає норма$

тивно$правової бази, яка б регулювала обіг

трансгенних рослин», – зазначив він. –

Тому відсутність відповідних законодавчих і

нормативно$правових документів на широ$

кий спектр агропродукції, виробленої з сої,

кукурудзи, цукрових буряків, томатів, кар$

топлі, ріпаку, кабачків або з їх використан$

ням в рецептурах, може стати технічним

бар'єром, подолати який в умовах СОТ Ук$

раїна практично не здатна». 

Тож, зі слів експерта, внутрішні ринки

України залишаються повністю відкритими

для ввезення продукції з генетично модифі$

кованих організмів. 

«А оскільки сільгосппродукція та харчо$

ві продукти з ГМО коштують дешевше, ми

ризикуємо відразу втратити не тільки вну$

трішній ринок, але і зовнішній», – застеріг

О.Юхновський.

ВИРОБНИКИ соків, кетчупів і консерва$

ції відчувають недостачу сировини – цього

сезону потреба в помідорах зросла на тре$

тину, тоді як пропозиція, навпаки, знизи$

лася. Дефіцит вже призвів до зростання цін

– в окремих регіонах вони подорожчали в

два рази. Ті, хто не зможе перекупити пот$

рібні партії, змушені будуть задовольнятися

імпортними напівфабрикатами, пропозиція

яких, втім, теж обмежена. 

Як зазначив керівник відділу закупівель

компанії «Вітмарк» Ігор Бабурін, пропози$

ція томатів на ринку задовольняє потреби

підприємств лише на третину. При цьому їх

якість не найкраща. З колегою згодна і ди$

ректор департаменту планування і поста$

чань ТМ «Біола» Катерина Судиловська, зі

слів якої недостатня кількість сонячних

днів у нинішньому сезоні призвела до того,

що вміст сухих речовин в томатах украй

низький, а отже на кожен кілограм пасти

або пюре буде потрібно значно більше си$

ровини. За оцінками представника МФК,

яка фінансує проект розвитку овочівництва

на півдні України, Федора Рибалка, потреба

в помідорах з боку переробників (виготів$

ників соків, соусів і консервації) станови$

тиме не менш як 400 тис. тонн, що на 20$

30% більше торішніх показників. Крім роз$

ширення виробництва існуючими компа$

ніями, високий попит на сировину обумо$

влює поява нових переробників. Так, цього

року в Херсонській області відкрилося під$

приємство, потужності якого сягають 2,4

тис. тонн за добу.  «Поява тільки цієї компа$

нії збільшила потреби в сировині цього се$

зону на 100 тис. тонн», – констатує Федір

Рибалко.
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524)2006 2007 FCA 20,00 2970,98 613,12
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583)76 2008 FCA 21,00 2008,23 414,44
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159)71 2008 FCA 20,00 4549,33 939,26
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 5043,84 1187,68 245,10 989,73 204,25
Жито 1 клас ДСТУ 4522)2006 2008 EXW 1585,89 1122,65 231,68 935,54 193,07
Жито 2 клас ДСТУ 4522)2006 2008 EXW 1093,71 1016,89 209,85 847,41 174,88
Жито 3 клас ДСТУ 4522)2006 2008 EXW 697,97 939,08 193,80 782,57 161,50
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159)71 2008 FCA 160,00 5082,65 1048,90
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 771,20 1269,22 261,93 1057,68 218,27
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 162,67 1188,62 245,29 990,52 204,41
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 555,82 1002,61 206,91 835,51 172,42
Жито 1 клас ДСТУ 4522)2006 2008 EXW 173,95 1230,00 253,83 1025,00 211,53
Жито 1 клас ДСТУ 4522)2006 2008 CPT 98,00 1230,00 253,83 1025,00 211,53
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159)71 2008 DAF 52,00 5788,75 1194,62
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2008 FOB 3000,00 760,43 157,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 CPT 5000,00 1298,06 268,00
Тернопільська агропромислова біржа
*Ріпак технічний ГОСТ 10583)76 2008 DAF 118,55 2581,00 532,88
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159)71 2008 CPT 20,00 5805,47 1198,61
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 81,10 1304,65 269,24 1087,21 224,37
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 2805,97 1187,45 245,05 989,54 204,21
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 850,00 872,23 180,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583)76 2008 FOB 4800,00 2561,68 528,65
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159)71 2008 FCA 80,00 4951,63 1021,86
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 176,85 1188,62 245,29 990,52 204,41
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 FAS 5000,00 1012,29 209,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2008 FOB 2500,00 876,67 181,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 452,63 1303,97 269,10 1086,64 224,25
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 1565,14 1185,77 244,70 988,14 203,92
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583)76 2008 DAF 12800,00 2823,12 582,60
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м. Київ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 2050,00 916,55 189,15
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 27000,00 899,86 185,70
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583)76 2008 CPT 6300,00 2364,70 488,00
*Насіння озимої пшениці 1репр. ДСТУ 2240)93 2008 FCA 200,00 2152,65 444,24
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 2395,19 1301,03 268,53 1084,19 223,77
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 6353,92 1186,18 244,89 988,48 204,07
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 191,78 999,47 206,28 832,89 171,90
Жито 1 клас ДСТУ 4522)2006 2008 EXW 180,70 1122,96 231,74 935,80 193,12
Жито 2 клас ДСТУ 4522)2006 2008 EXW 266,78 1016,89 209,95 847,41 174,96
Жито 3 клас ДСТУ 4522)2006 2008 EXW 1057,57 939,27 193,90 782,73 161,58
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2008 EXW 748,00 905,00 186,76 754,17 155,64
Овес 1 клас ГОСТ 28673)90 2008 EXW 71,34 1300,00 268,28 1083,33 223,57
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2008 FOB 60000,00 1230,25 254,00
*Олія ріпакова ГОСТ 8988)77 2008 DAF 400,00 5465,95 1128,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583)76 2008 FOB 20000,00 2712,36 560,00

Форвард

Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 31.12.2008 DAF 2000,00 726,85 150,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 31.10.2008 FOB 15000,00 1187,20 245,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 30.09.2008 FOB 15000,00 1172,95 242,06
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583)76 31.12.2008 FOB 103779,00 2843,74 586,86

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб1
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 22 по 28 серпня 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 22 по 28 серпня 2008 року

Внутрішні контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 3700,11 1250,00 1294,84 1304,65 267,24
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 16108,39 1178,00 1186,88 1188,62 244,97
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 EXW 747,60 989,05 1001,80 1002,61 206,75
Жито 1 клас ДСТУ 4522)2006 2008 EXW 1940,54 1120,19 1132,30 1230,00 233,67
Жито 1 клас ДСТУ 4522)2006 2008 CPT 98,00 1230,00 1230,00 1230,00 253,83
Жито 2 клас ДСТУ 4522)2006 2008 EXW 1360,49 1016,89 1016,89 1016,89 209,87
Жито 3 клас ДСТУ 4522)2006 2008 EXW 1755,54 938,93 939,20 940,20 193,86
Овес 1 клас ГОСТ 28673)90 2008 EXW 71,34 1300,00 1300,00 1300,00 268,28
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2008 EXW 748,00 905,00 905,00 905,00 186,76

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 2050,00 886,76 916,55 944,91 189,15
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2008 FAS 5000,00 1012,29 1012,29 1012,29 209,00
Гречка 3 клас ДСТУ 4524)2006 2007 FCA 20,00 2970,98 2970,98 2970,98 613,12
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2008 CPT 27850,00 872,23 899,02 915,84 185,53
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2008 FOB 5500,00 760,43 813,27 876,67 167,91
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2008 FOB 60000,00 1230,25 1230,25 1230,25 254,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 CPT 5000,00 1298,06 1298,06 1298,06 268,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583)76 2008 DAF 118,55 2581,00 2581,00 2581,00 532,88
Ріпак технічний ГОСТ 10583)76 2008 FOB 20000,00 2712,36 2712,36 2712,36 560,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583)76 2008 FCA 21,00 2008,23 2008,23 2008,23 414,44
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583)76 2008 CPT 6300,00 2364,70 2364,70 2364,70 488,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583)76 2008 DAF 12800,00 2592,45 2823,12 2970,98 582,60
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583)76 2008 FOB 4800,00 2561,68 2561,68 2561,68 528,65
Насіння гірчиці ГОСТ 9159)71 2008 FCA 260,00 4549,33 5001,31 5082,65 1032,15
Насіння гірчиці ГОСТ 9159)71 2008 CPT 20,00 5805,47 5805,47 5805,47 1198,61
Насіння гірчиці ГОСТ 9159)71 2008 DAF 52,00 5488,35 5788,75 5910,53 1194,62
Насіння озимої пшениці 1репр. ДСТУ 2240)93 2008 FCA 200,00 2152,65 2152,65 2152,65 444,24
Олія ріпакова ГОСТ 8988)77 2008 DAF 400,00 5465,95 5465,95 5465,95 1128,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 31.12.2008 DAF 2000,00 726,85 726,85 726,85 150,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 30.09.2008 FOB 15000,00 1172,95 1172,95 1172,95 242,06
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 31.10.2008 FOB 15000,00 1187,20 1187,20 1187,20 245,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583)76 31.12.2008 FOB 103779,00 2805,18 2843,74 2885,61 586,86

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб1
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD
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Український тижневик ділової інформації 

E1mail: info@agroprofi.com.ua

Інтернет: www.agroprofi.com.ua

Тел. (044) 23610208, 22719355. 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ1135, а/с 79.

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

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

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

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


