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Аграрні ЗМІ 
в умовах кризи 
Насправді, це велика честь бути
аграрним виданням. Бо, крім
загальної журналістської май�
стерності, ти маєш непогано
розбиратися у агровиробництві.
Треба любити свою справу так
само віддано, як селянин лю�
бить землю. 
До теперішньої кризи сила�си�
ленна випадкових людей «зна�
лася» на аграрній справі. З'яви�
лася така купа друкованої про�
дукції за принципом «сонце бачу
– сонце співаю, небо бачу –
небо співаю», що просто почала
набридати агровиробникові,
викликати у нього «алергію».
Часто�густо можна було почути,
що селянин взагалі перестав чи�
тати, бо усі щось намагаються
продати, наввипередки рекла�
мують кольорові картинки, ви�
кидають на це шалені кошти…  а
корисної інформації не вистачає.
Отже ті ЗМІ, які жили не по ки�
шені за рахунок «гламурної» ре�
клами, першими підуть з ринку.
Так само, як і видання із зару�
біжним капіталом, бо невідомо,
що і кому тепер треба рекламу�
вати. Втім, агровиробник від
цього тільки виграє, бо припи�
ниться рекламне безглуздя. І ті,
хто буде просувати якісну про�
дукцію та послуги, і надалі по�
требуватимуть якісних видань.
З іншого боку, аграрному секто�
ру легше за інші галузі буде
втриматися «на плаву». Адже
їсти хочеться завжди, і пробле�
ма нестачі продуктів харчування
у країнах третього світу не зник�
не. Можна додати, що «непото�
плюваність» аграрного сектору
залежить ще й від багаторічної
звички – ну, звик він працювати
в стресових умовах. Отже,
навесні, як і раніше, сіятимемо
– нікуди не подінемося.
А «Агропрофі», як і раніше,
збиратиме актуальну інформа�
цію, їздитиме по господарствах,
зустрічатиметься з людьми і ви�
кладатиме їхні міркування,
думки і досвід, практичні пора�
ди на своїх сторінках.

Редакція «Агропрофі»

Софія Багірова

І ПЕРШИМ отримав добро про�

ект Закону «Про внесення змін

до деяких законів України щодо

запобігання негативним наслід�

кам впливу світової фінансової

кризи на розвиток агропроми�

слового комплексу» (№3353 від
11 листопада ц.р.), ініційований

Кабінетом Міністрів України. За

урядовий законопроект проголо�

сували 233 народні депутати з 444

присутніх у залі. 

Цей документ Верховна Рада

ухвалила рівно через місяць – 11

грудня 2008 р. – в першому читан�

ні, попри те, що ще недавно Ко�

мітет ВР з питань аграрної політи�

ки та земельних відносин реко�

мендував для прийняття за основу

майже однойменний законопро�

ект (№3353�2), підготовлений гру�

пою депутатів. Так вийшло, що

стосовно депутатського законо�

проекту профільним комітетом

було визначено аграрний, а от

щодо урядового – вже чомусь Ко�

мітет з питань податкової та мит�

ної політики. От обидва комітети

й рекомендували до прийняття за

основу «ввірені» їм проекти.

Як прокоментував під час пле�

нарного засідання народний де�

путат Адам Мартинюк (фракція

комуністів), це просто «ноу�хау» в

українському парламенті: «Ми

розглядаємо два альтернативних

законопроекти. Законопроекти,

які стосуються одного питання.

Хтось такий мудрий у Верховній

Раді є, що він розписав, видно, на

вимогу комітетів по різних комі�

тетах. Там, де автор законопроек�

ту Терьохін – розписали на комі�

тет Терьохіна, там, де автор зако�

нопроекту Присяжнюк – розпи�

сали на комітет Присяжнюка...

Такого ще не було і бути не може,

що альтернативні проекти допо�

відають різні комітети. Тобто

один комітет буде відстоювати

свій законопроект,  інший –

свій»... 

Продовження на стор.6

ЦУКОР ЯК ВІН Є 
Читайте на стор.6

Два на одного: з двох законопроектів
переміг урядовий

КОМПАНІЇ ТА РИНКИ
ЗГУРІВСЬКИЙ 
ЦУКРОВИЙ КРАЄВИД

Цукровому заводу у райцентрі
Згурівка на Київщині поточного
року виповнилося 95 років.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ Напередодні Новоріччя народні обранці поспішають з прийняттям Державного
бюджету на 2009 рік. Аби сформувати необхідну базу для його прийняття, в парламенті було
домовлено цей і наступний тиждень присвятити суто розгляду пакету антикризових законів.

4* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ» на 11.12.2008

ІНДЕКСИ

Індекс Останнє
значення

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD(індекс
(Україна) 70,54 (3,3% (75,1%

РТС 
(Росія) 670,28 11,7% (70,7%

WIG 20
(Польша) 1827,55 3,6% (47,1%

DAX*
(Німеччина) 4804,88 5,2% (40,4%

S&P 500*
(США) 899,24 3,3% (38,8%

АКТУАЛЬНО
ВЕЛИКИЙ 
´РІЗДВЯНИЙª РОЗПРОДАЖ
Уряд затвердив переліки господарських
товариств і холдингових компаній,
державні пакети акцій (частки) яких
підлягають продажу, та державних
підприємств, що підлягають підготовці
до продажу в 2009 році. 2

ПЕРЕДПЛАТА
Передплатіть газету «АГРОПРОФІ»

на 2009�й рік за Каталогом у будь�

якому поштовому відділенні або 

через Редакцію за тел. (044) 227�9355. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990 Тел./факс: +380 44 288�1683; +380 44 235�0142

www.sincome.kiev.ua
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Г Е Н Е Р А Л Ь Н И Й  П А Р Т Н Е Р  

Селянська інвестиційна компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ»

ЗАТ НВО ´ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯª
р е а л і з у є

ЕЕЛЛІІТТННЕЕ  ННААССІІННННЯЯ::
Пшениця яра РАННЯ 93;
Ячмінь ВАРІАНТ;
Овес ЧЕРНІГІВСЬКИЙ 28.
ККААРРТТООППЛЛЮЮ ППРРООДДООВВООЛЛЬЬЧЧУУ,,  ННААССІІННННЕЕВВУУ:
Невська, Слов’янка, Астерікс, Рів’єра,
Санте, Світанок Київський, Зоряна,
Придеснянський, Джаерла.

смт Седнів, Чернігівський р�н, Чернігівська обл.
моб.тел. 8 (050) 313�7049; 8 (067) 460�5091



Державний акт 
на землю має 
нову форму
Постановою Кабінету Міністрів
від 12 листопада ц.р. №1019 у
новій редакції викладено фор�
му державного акта на право
власності на земельну ділянку
(відповідні зміни внесено до
постанови від 2 квітня 2002 ро�
ку №449).
Раніше видані державні акти
на право приватної власності
на землю, державні акти на
право власності на землю,
державні акти на право влас�
ності на земельну ділянку та
державні акти на право постій�
ного користування землею за�
лишаються чинними і підляга�
ють заміні в разі добровільно�
го звернення громадян або
юридичних осіб. 

Уряд пильнуватиме
державних 
боржників
Кабінет Міністрів затвердив
Комплексний план заходів що�
до забезпечення погашення
простроченої заборгованості
юридичних осіб перед держа�
вою за кредитами, залученими
державою або під державні га�
рантії. Відповідне розпоря�
дження Уряд прийняв на своє�
му засіданні 10 грудня.
План, зокрема, передбачає
обмін даними між міністер�
ствами і відомствами про ро�
боту щодо стягнення зазначе�
ної заборгованості, а також
обмін інформацією про роз�
гляд судових справ із цього
питання. Разом з тим, має бу�
ти активізована робота щодо
забезпечення в судах інтересів
держави в справах про стя�
гнення заборгованості юри�
дичних осіб за кредитами,
позиками і допомогою та у
справах про банкрутство та�
ких осіб.
Крім того, буде створено ре�
єстр зобов'язань юридичних
осіб за кредитами, позиками і
допомогою та наданого ними
забезпечення таких зо�
бов'язань. 
Міністерство фінансів і Дер�
жавна податкова адміністрація
зобов'язані щоквартально ін�
формувати Уряд про стан по�
гашення простроченої забор�
гованості юридичних осіб пе�
ред державою за кредитами,
залученими державою або під
державні гарантії.

Кабінет Міністрів затвердив

переліки господарських това�

риств і холдингових компаній,

державні пакети акцій (част�

ки) яких підлягають продажу,

та державних підприємств,

холдингових компаній і від�

критих акціонерних това�

риств, що підлягають підго�

товці до продажу в 2009 році. 

ЯК ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ у відповід�

ному розпорядженні №1517�р від

3 грудня 2008 р., Фонд державно�

го майна України повинен забез�

печити: 

– продаж пакетів акцій (ча�

сток) господарських товариств і

холдингових компаній, погодив�

ши у разі потреби в установлено�

му порядку з Урядом умови при�

ватизації об'єктів (проектів планів

приватизації або планів розмі�

щення акцій) та зміни до них (в

частині способу розміщення та

кількості запропонованих для ре�

алізації акцій);

– підготовку до продажу дер�

жавних підприємств, холдингових

компаній і відкритих акціонерних

товариств;

– подання пропозицій до

умов приватизації об'єктів (про�

ектів планів приватизації або пла�

нів розміщення акцій) щодо про�

дажу їх разом із земельною ділян�

кою.

Крім того, міністерства та інші

органи, які здійснюють управлін�

ня державним майном, повинні

здійснити разом з ФДМУ перед�

приватизаційну підготовку дер�

жавних підприємств, які підляга�

ють підготовці до продажу в 2009

році, та передати державні пакети

акцій, які підлягають продажу в

2009 році, Фондові держмайна.

Так, серед державних підпри�
ємств, які підлягають підготовці
до продажу 2009 року, значаться,

зокрема такі підприємства АПК:

Державне підприємство «Іршав�

ський завод продовольчих това�

рів», Державне підприємство

«Сільськогосподарське підприєм�

ство «Більковецьке», Державне

підприємство «Сільськогосподар�

ське підприємство імені А. В. Тро�

фімова», Державне підприємство

«Сільськогосподарське підприєм�

ство «Шубківське», Державне

сільськогосподарське підприєм�

ство «Бережинське», Тернопільсь�

ке державне обласне підприєм�

ство «Агропромтехніка», Кірово�

градське державне підприємство

матеріально�технічного забезпе�

чення «Агропромтехпостач», Вер�

ховинський завод мінеральних

вод «Буркут», Державне підпри�

ємство шовкогосподарство «Сах�

новщинське», Державне племін�

не птахівниче підприємство «Роз�

дольне», Державне підприємство

«Сільськогосподарське підприєм�

ство «Україна»,  Колективне

сільськогосподарське підприєм�

ство «Плесо», Державне підпри�

ємство «Агрофірма Буцні», Дер�

жавне підприємство «Сільсько�

господарське підприємство «На�

дія», Державне підприємство

«Сільськогосподарське підприєм�

ство «Роздолля», Державне під�

приємство  «Сільськогосподарсь�

ке підприємство «Березівське»,

Державне підприємство «Сільсь�

когосподарське підприємство

«Таїровське», Державне підпри�

ємство «Вінницьке сільськогос�

подарське підприємство «Селек�

ція�сервіс», Радгосп�завод «Вели�

колазівський», Шовкорадгосп Ку�

мівський об'єднання «Облшовк»,

Оріхівське державне сільськогос�

подарське підприємство по шов�

ківництву, Радгосп�завод «Вино�

градівський», Державне підпри�

ємство «Державний шовкорад�

госп «Чутівський»,  Державне

сільськогосподарське підприєм�

ство «Кільчень», Державне під�

приємство «Шовкорадгосп «Гре�

бенники», Державне підприєм�

ство «Шовкорадгосп «Українець»,

Одеське обласне об'єднання шов�

ківництва «Облшовк», Державне

підприємство «Коконосушарка

«Болградська», Державне підпри�

ємство «Локачинське племпід�

приємство по племінній справі у

свинарстві», Радгосп�завод «Му�

жиївський», Державне сільсько�

господарське підприємство «Ліш�

нянське», Державне підприємство

«Сільськогосподарське підприєм�

ство «Лазурне», Державне підпри�

ємство «Сільськогосподарське

підприємство «Крив'янське»,

Шовкорадгосп «Першотравне�

вий», Державне підприємство

«Сільськогосподарське підприєм�

ство «Маслівське», Державне під�

приємство «Сільськогосподарсь�

ке підприємство «Сонячне», Дер�

жавне підприємство «Сільсько�

господарське підприємство «Ягу�

бець», Державне підприємство

«Науково�дослідний та конструк�

торсько�технологічний інститут

холодильної техніки і технології

«Агрохолод», Державне сільсько�

господарське підприємство «Бі�

лики», Державне підприємство

«Хотимирсько�Березівський риб�

госп», Цілісний майновий ком�

плекс державного підприємства

«Севастопольський хлібокомбінат

імені С. М. Кірова», Цілісний

майновий комплекс державного

підприємства «Радгосп�завод «Бе�

регівський», Цілісний майновий

комплекс Хмільницького держав�

ного підприємства «Агропро�

дукт», Цілісний майновий ком�

плекс державного підприємства

«Свалявський завод продтоварів»,

Кукурудзообробний завод дер�

жавного підприємства «Кірово�

градський комбінат хлібопродук�

тів».

Крім того, підлягають прода�
жу наступного року державні па�
кети акцій (частки) таких госпо�

дарських товариств і холдингових

компаній аграрного сектору, як

ВАТ «Коломийський завод

сільськогосподарських машин»

(при чому державна частка ста�

тутного фонду, запропонована до

продажу, становить 93,4363%, а

номінальна вартість державної

частки – 429,8 тис. грн), ВАТ

«Шепетівський цукровий комбі�

нат» (10% і 1251,95 тис. грн відпо�

відно), ВАТ «Переяслав�Хмель�

ницький завод продтоварів»

(47,9% і 1980,79 тис. грн), Сільсь�

когосподарське відкрите акціо�

нерне товариство «Браїлівське»

(6,464% і 254,81 тис. грн) ВАТ

«Керчрибпром» (19,21% і 566,61

тис. грн), ВАТ «Хмельницьке ви�

робниче сільськогосподарсько�

рибоводне підприємство» (25%

плюс одна акція – 565,75 тис.

грн), ВАТ «Червоний чабан»

(25,0001% і 836,84 тис. грн), ВАТ

«Тельманівський комбікормовий

завод» (29,6% і 70,72 тис. грн),

ВАТ «Запорізьке облплемпідпри�

ємство» (47,97% і 1823,65 тис.

грн), ВАТ «Олександрійське під�

приємство по племінній справі в

тваринництві» (26,4592% і 62,09

тис. грн), ВАТ «Львівський селек�

ційно�племінний центр» (25%

плюс одна акція і 288,65 тис. грн),

Сільськогосподарське відкрите

акціонерне товариство «Балинсь�

ке підприємство по племінній

справі в тваринництві» (8,55% і

29,84 тис. грн) ВАТ «Чорнорудка»

(100% і 246,8 тис. грн), ВАТ «Бо�

гуславський райпостач» (2,08% і

8,38 тис. грн), ВАТ «Нестерянська

птахофабрика» (4,99% і 245,92

тис. грн), ВАТ «Гайшинська пта�

хофабрика» (19,031% і 449,75 тис.

грн).

ВАТ «Племзавод «Кримсь�

кий» (36,143% і 2565,35 тис. грн),

ВАТ «Племінний завод «Дзвінко�

ве» (9,99% і 202,9 тис. грн), ВАТ

«Таращарайагропостач» (28,179%

і 139,82 тис. грн), ВАТ «Борщів�

ський райпостач» (29,53% і 32,11

тис. грн), ВАТ «Яблунецьке хлібо�

приймальне підприємство»

(26,99% і 117,66 тис. грн), ВАТ

«Тячівський хлібопродукт»

(59,878% і 722,93 тис. грн), ВАТ

«Токмацький елеватор» (10,39% і

95,62 тис. грн), ВАТ «Гайчурський

елеватор» (11,31% і 103,49 тис.

грн), ВАТ «Чотирбоківське хлібо�

приймальне підприємство»  (25

плюс одна акція і 127,68 тис. грн),

ВАТ «Птахофабрика «Малови�

сківська» (32,5584% і 382,69 тис.

грн), ВАТ «Браїлівська збутова ба�

за зберігання та реалізації засобів

захисту рослин» (48,993% і

5992,19 тис. грн), ВАТ «Оржиць�

кий цукровий завод» (4,97% і

431,2 тис. грн), ВАТ «Райагрохім»

(7,176% і 94,57 тис. грн), ВАТ

«Бородянський райагрохім»

(17,599% і 115 тис. грн), ВАТ

«Ошихлібський консервний за�

вод» (29,95% і 2813,23 тис. грн),

ВАТ «Автосфера» (13,05% і 116,67

тис. грн), ВАТ «Підволочиський

хлібозавод» (25% і 141,04 тис.

грн), ВАТ «Бердянське племоб'єд�

нання» (25,13% і 70,86 тис. грн),

ВАТ «Нива» (71,7% і 570,87 тис.

грн), ТОВ «Світ ласощів» (40% і

25924 тис. грн), ЗАТ «Дніпров�

ський завод мінеральних добрив»

(40% і 9662 тис. грн), ВАТ «Цук�

ровий завод «Поділля» (55,77% і

2491,22 тис. грн), ВАТ «Козів�

ський агрохімкомплекс» (1,555% і

51,28 тис. грн), ВАТ «Ужгород�

хліб» (19,7574% і 148,4 тис. грн),

ВАТ «Агрофірма «Сіверський До�

нець» (37,819% і 340,53 тис. грн),

ВАТ «Украгроінжпроект» (100% і

1350,3 тис. грн), ВАТ «Племзавод

«Яненківський» (2,82% і 40,24

тис. грн). 
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Цукровики Хмельниччини

щоб зберегти галузь запропо�

нували уряду здійснити низку

конкретних заходів. Їх викла�

дено у зверненні, прийнятому

минулої п'ятниці на нараді за

участю керівників головного

управління АПР облдержадмі�

ністрації, представників ра�

йонної влади, цукрових під�

приємств та базових госпо�

дарств. 

ЗУСТРІЧ проходила на Нарке�

вицькому цукровому заводі (Во�

лочиський р�н) під головуванням

заступника голови  ОДА Володи�

мира Кирилюка.

Безумовно, без державної під�

тримки та стабільних правил гри

галузі не вижити. Тому, йдеться у

зверненні, у державі слід встано�

вити ціну на цукор, яка б забез�

печувала принаймні 10% рента�

бельності виробництва. Також з

метою захисту вітчизняного ви�

робництва у період кризи про�

понується збільшити ввізне мито

на імпортний цукор, збільшити

закупівлі до Аграрного фонду та

встановити квоту на виробництво

стратегічного продукту в області

на п'ять років.

Починаючи з 2004 року з

прийняттям галузевої програми

«Цукор Хмельниччини 2005�2010

років» виробництво в області зро�

стало. Торік було вироблено 180,8

тис. тонн цукру, тоді як у попе�

редні – у межах 90�120 тис. тонн.

Площі під буряками сягали 37,7

тис. га, з яких було зібрано понад

1 млн 600 тис. тонн цукросирови�

ни. У 2008 році через низьку рен�

табельність, а подекуди й повну

збитковість, із запланованих 28,5

тис. га посіяли лише 25,5 тис. га

(на 62% менше, ніж торік). Ми�

нулого року на Хмельниччині

працювало 8 заводів, а у цього�

річному сезоні цукровиробниц�

тва їх лише 5 – ВАТ «Шепетів�

ський цукровий комбінат», ВАТ

«Теофіпольський цукровий за�

вод», ВАТ «Красилівський цукро�

вий завод» та дочірнє підприєм�

ство компанії «Астарта�Київ»

«Цукровик поділля», до складу

якого наразі входять Волочись�

кий та Наркевицький заводи.

Водночас загальний підсумок

року виглядає непогано: валовий

збір буряків становив 115 тис.

тонн, тобто на рівні попередніх

років, при середній врожайності

454 ц/га. А це, наразі, є хорошим

показником у державі і практич�

но відповідає рівню європейсь�

ких країн, що застосовують більш

передові технології. Вищим цьо�

го року виявився вихід цукру:

12,81% проти 11,66% торік.

На сьогодні завершив пере�

робку сировини, попрацювавши

два місяці, завод у Теофіполі. Хо�

ча це підприємство потужністю

5520 тис. тонн на добу могло б

переробити продукції удвічі біль�

ше. Днями закрили сезон Воло�

чиський та Шепетівський заводи.

Красилівський завод потужністю

1500 т на добу працюватиме до

кінця року, бо ще має 28 тис. тонн

сировини, і буряки все ще про�

довжують надходити.

Фахівці сподіваються на збе�

реження вітчизняної галузі буря�

кового цукровиробництва. Якщо

питання щодо захисту внутріш�

нього ринку цукру будуть законо�

давчо врегульовані, галузь отри�

має стимул для розвитку.

Попередньо в області у на�

ступному році планують посіяти

лише 26,6 тис. га буряків. Але аг�

рарії краю вже зробили глибоку

оранку на площі 45,5 тис. га, тож

заплановану цифру ще можна

збільшити.

За інформацією Хмельницької ОДА

– Чи є вже якась реакція від
органів влади на відкрите звер�
нення НАЦУ?

– Звернення НАЦУ «Укрцу�

кор» Кабінет Міністрів України,

керуючись пунктом 9  параграфу

12 Регламенту КМУ, надіслав Мі�

нагрополітики.

Що стосується реакції Прези�

дента України і Верховної Ради

України, то до цього часу інфор�

мація з цього питання відсутня.

– Зокрема, пропонувалося за�
стосовувати позначення наяв�
ності ГМО на етикетках лише
за умови, якщо їх вміст в про�
дукції перевищує 0,1%. З чим
пов'язана ця пропозиція і яким
чином впливає на галузь така
вимога нині?

– Правила ЄС 1139/98 вста�

новлюють положення про мар�

кування харчових продуктів і ін�

гредієнтів, які отримані із ГМО.

В Євросоюзі дозвіл на викори�

стання в продуктах харчування

отримали продуктові компонен�

ти із сортів генетично модифіко�

ваної сої, кукурудзи та олійних

культур.

Нові правила ЄС передбача�

ють маркування всіх продуктів,

які містять більш як 0,9% ГМ�ін�

гредієнтів. Обговорюється зни�

ження цього нормативу до 0,5%.

В законодавстві Європейсь�

кого Співробітництва не передба�

чено маркування харчових про�

дуктів, які містять у своєму скла�

ді генетично модифіковані орга�

нізми не більш як 0,1%, знаком

«Без ГМО».

Цукор, вироблений із цукро�

вих буряків та тростинного цу�

кру�сирцю – це хімічно чиста са�

хароза. Білок, за яким визнача�

ють наявність генетично модифі�

кованих інгредієнтів, в цукрі від�

сутній. 

Згідно з ДСТУ 4623:2006 «Цу�

кор білий. Технічні умови» склад

цукру:

склад цукру.........загалом 100% 

сахароза ..............99,80%

вміст вологи .......0,10%

вміст РР ..............0,05%

вміст золи ...........0,04%

Для проведення аналізу з ви�

значення  наявності ГМО в цукрі

необхідно використати певні

кошти, що тільки призведе до

збільшення собівартості цукру,

яка і так перевищує відпускну

ціну.

– На прес�конференції 20 ли�
стопада 2008 р. прогнозувало�
ся продовження переформату�
вання ринку в 2009 р. Зокрема,
поява нових гравців на ринку,
перш за все вітчизняних, які
скористаються проблемами ни�
ні діючих операторів галузі. На
вашу думку, це будуть нові лю�
ди чи укрупнення вже існуючих
великих цукровиробників?
Наскільки цікава цукрова га�
лузь саме для зовнішніх (не за�
діяних у ній) інвесторів?

– Порівняно з 2007 роком

кількість великих вітчизняних

цукрових компаній скоротилась,

з ринку пішли такі потужні ком�

панії:  ТОВ «Євросервіс Україна»,

ТОВ «Інсахарпром�К».

Значно зменшилась кількість

заводів в Українській продоволь�

чій компанії, частина з них пе�

рейшла у власність до компанії

«Мрія».

Зберігається тенденція до

укрупнення вже існуючих компа�

ній. Як приклади можна навести

ТОВ «Фірма «Астарта�Київ» і Аг�

ропромислова асоціація «Група

компаній «Укррос». 

Цукрова галузь відкрита та�

кож і для нових гравців на цукро�

вому ринку.

– З року в рік проблеми у цук�
ровиків ті самі. Перевиробниц�
тво, низька ціна у зв'язку з цим,
імпортний тростинний цукор...
Чи є якесь глобальне вирішення
цих проблем? Умовно кажучи,
план дій з реформування галузі...

– Згідно з наказом Мінагро�

політики України від 25.04.2008

№272 «Про затвердження Тема�

тичного плану науково�дослідних

і дослідно�конструкторських роз�

робок на 2008 рік, які фінансу�

ються за кошти державного бю�

джету України» розробляється

проект Комплексної державної

програми розвитку бурякоцукро�

вої галузі України на період до

2015 року, де будуть визначені прі�

оритетні напрямки подальшого

реформування та розвитку галузі.

Стабілізація ціни на цукор

можлива за умови вилучення цу�

кру білого з режиму вільної тор�

гівлі з республікою Білорусь та

відтермінування на 3 роки вве�

зення на митну територію Украї�

ни цукру�сирцю тростинного.

Наразі прийняте рішення

проводити через ЗМІ роз'ясню�

вальну роботу про шкідливість

вживання харчових продуктів, які

містять цукрозамінники та синте�

тичні підсолоджувачі та про нега�

тивні наслідки, які можуть приз�

вести до серйозних захворювань. 

Прийняття Верховною Радою

України Закону «Про сприяння

використанню біологічних видів

палива» (реєстраційний № 1114

від 05.12.2007) дасть змогу ство�

рити сприятливі правові, еконо�

мічні, організаційні засади та

стимулювати виробництво біоло�

гічних видів палива із цукровміс�

них продуктів цукрового вироб�

ництва, провести перепрофілю�

вання окремих цукрових заводів

та ліквідувати перенасичення

внутрішнього ринку цукром.

– 24 листопада Уряд визнав та�
ким, що втратив чинність, своє
розпорядження № 693 від 7
травня 2008р., яким Державно�
му комітету України з держав�
ного матеріального резерву на�
давалася розстрочка зі сплати
ввізного мита на м'ясо і цукор.
Прокоментуйте, будь ласка, це
рішення.

– Це питання може більш де�

тально прокоментувати Держав�

ний комітет України з державно�

го матеріального резерву.

Втім, слід зазначити, що вну�

трішній ринок протягом останніх

років повністю забезпечений віт�

чизняним цукром, і потреби в ім�

порті цукру зовсім немає. Встано�

влення пільг для імпортерів цукру

підриває довіру вітчизняних ви�

робників до Уряду і негативно

впливає на функціонування бу�

рякоцукрової галузі. Цукровики

категорично проти ввезення в

Україну цукру та цукровмісних

продуктів в Україну і постійно

звертаються до Уряду з прохан�

ням захистити внутрішній ринок

цукру від імпорту.

Цукрова галузь України як

сьогодні, так і в майбутньому,

спроможна забезпечити внутріш�

ній ринок цукром власного ви�

робництва та створити експорт�

ний потенціал.

– Яка ситуація наразі на вну�
трішньому ринку? 

– Внутрішній ринок цукру до

цього часу залишається неврегу�

льованим і складається з безлічі

покупців і продавців.

Згідно із Законом України

«Про державне регулювання ви�

робництва і реалізації цукру» вну�

трішній ринок цукру обмежуєть�

ся квотою «А» – це максимальна

кількість цукру для поставки на

внутрішній ринок з 1 вересня по�

точного року до 1 вересня на�

ступного року для задоволення

внутрішніх потреб.

Граничні розміри квоти «А»

визначаються щорічно Кабінетом

Міністрів України.

На період 2008/2009 марке�

тингового року квота «А» встано�

влена обсягом 1985 тис. тонн.

Слід зазначити, що наявні по�

тужності цукрових заводів Украї�

ни можуть забезпечити вироб�

ництво цукру із цукрових буряків

у межах 3500 тис. тонн.

Таким чином, експортні мо�
жливості визначаються щонай�

менше обсягом 1500�1800 тис.

тонн цукру. І завдання держави –

активізувати роботу з просування

вітчизняного цукру на зовнішні

ринки.

Підготував Павло Мороз
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Цукор як він є

Кілька кроків назустріч цукровикам

ТОЧКА ЗОРУ Як ми вже повідомляли у №42/2008, Національна асоціація цукровиків України
«Укрцукор» підготувала відкрите звернення до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Президента
України. Також асоціація розробила законопроект «Про внесення змін і доповнень до деяких законів
України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток
бурякоцукрового комплексу». Про реакцію влади і стан ринку цукру розповідають фахівці «Укрцукру».



«Т і С» переоснащує
Білгород,
Дністровський
хлібозавод
Учора на «Білгород�Дністров�
ській паляниці» (Одеська обл.)
відбулася робоча зустріч керів�
ників міської влади, інвесторів
і керівництва підприємства, на
якій обговорювалися питання
повного технічного переосна�
щення хлібозаводу. Це одне з
небагатьох  підприємств, яке за
умов фінансової кризи про�
довжує реалізувати масштаб�
ний проект реконструкції, що
включає газифікацію підприєм�
ства, модернізацію енергетич�
ної системи і заміну старого
устаткування на сучасні лінії з
використанням енергозбері�
гаючих технологій. Протягом
усіх етапів реконструкції під�
приємство безперебійно поста�
влятиме продукцію спожива�
чам регіону.  
Вартість проекту з газифікації
і модернізації «Білгород�Дні�
стровської паляниці» складає
близько 12 млн грн, з яких 2,5
млн – власні кошти, а 9,5 млн
грн – кредитні кошти Держав�
ної інноваційної фінансово�
кредитної установи.
Після завершення реконструкції
і модернізації, підприємство
має намір не лише закріпити
свої позиції на регіональному
ринку хліба і кондитерських ви�
робів, але й вийти в центральні
та південні регіони країни. 
Довідка: «Білгород�Дністров�
ська паляниця» – потужний ви�
робник хліба, булочних і кон�
дитерських  виробів в регіоні –
було створене в 1961 р., має
понад 300 працівників. Вироб�
ляє близько 19 тонн хлібобу�
лочних і 1 тонни кондитерських
виробів на добу. Це понад 80
найменувань хліба пшеничних
і житніх, заварних сортів, бу�
лочних, здобних, листкових
виробів, та 100 видів кондитер�
ських виробів кремової і сухої
груп. З осені 2008 року батони і
булочні вироби підприємства
реалізуються під ТМ «Булкін».
ЗАТ «Холдинг «Т і C» – один з
найбільших операторів на рин�
ку хліба і хлібобулочних виро�
бів України. За рейтингом
«Топ�100. Кращі компанії Укра�
їни 2008», компанія посіла
перше місце в галузевому рей�
тингу. Сьогодні  ЗАТ «Холдинг
«Т і C»  управляє такими під�
приємствами:  ВАТ «Кримхліб»
(ТМ «Булкін»), ВАТ «Одеський
коровай» (ТМ «Булкін», ТМ
«Одеський коровай», ТМ «Дух�
мяний хліб», ТМ «EURO»), ЗАТ
«Хлібозавод Бахчисараю», ТОВ
«Білгород�Дністровська паля�
ниця», ТОВ «Котовській хлібо�
завод»,  зернопереробне під�
приємство  ВАТ «Сімферо�
польський КХП». Загальна по�
тужність підприємств холдингу
– близько 700 тонн хліба і хлі�
бобулочних виробів та до 500
тонн муки на добу.

Артем Житков

ЗГУРІВСЬКИЙ цукровий завод

єдине потужне промислове під�

приємство райцентру, яке надає

роботу близько 600 працівникам,

забезпечує наповнення місцевого

бюджету. Завдяки майже столі�

тньому досвіду і традиціям цукро�

варіння та проведеній модерніза�

ції випускає високоякісний цукор

2 і 3 категорій. І протягом усього

часу реформування вітчизняного

АПК намагається власним при�

кладом довести, що цукрова га�

лузь в Україні є перспективною і

привабливою. За великим рахун�

ком, завод міг би переробляти і

тростину. Проте наполегливо роз�

виває сировинну базу саме з цук�

рових буряків… Бо у компанії

«СОБІ», до складу якої входить за�

вод, переконані, що краще розви�

вати вітчизняне агровиробництво,

ніж бути залежним від імпортно�

го. І теперішня світова фінансово�

економічна криза стала яскравим

доказом правильності цієї думки.

Бажання розвивати свою дер�

жаву притаманне Згурівщині від

заснування поселень. Село Згурів�

ка у ХVIII столітті виросло з хуто�

ра, оселеного шляхтичем Згурою.

Після приналежності гетьману

Кирилові Розумовському у 1824

році довколишні землі перейшли

у власність графської родини Ко�

чубеїв. Для промислового, со�

ціального і культурного розвитку

місцевості Кочубеї зробили дуже

багато. На момент прийняття у

1910 році рішення про будівниц�

тво цукроварні у їх підпорядку�

ванні були заводи племінних сви�

ней, рогатої худоби, коней і понад

10 тис. га землі.

«Буряки вирощувалися на

полях семи економій Кочубея, –

йдеться в довідці про сезон цукро�

варіння 1914�1915 років, яка разом

з іншими історичними реліквіями

дбайливо зберігається на заводі. –

Урожайність від 70 до 112 берков�

ців на десятину. Зона бурякосіян�

ня – близько 2500 десятин. Нако�

пано вручну 241933 берковців бу�

ряків». Якщо ці цифри перекласти

на зрозумілі нам показники, то

виходить урожайність від 105,3 до

168,5 ц/га., а з площі 2294 га нако�

пано вручну 39,62 тис. тонн цук�

рових буряків. За добу завод пере�

робляв 468,4 тонни буряків, з яких

одержали за період виробництва

8814,2 тонн цукру при виході

13,2% з дигестією – 17,2%. Рафі�

надний цех виробляв у зміну по 1

тонні цукру�рафінаду. Насіння та�

кож вирощували самостійно:

«Урожайність бурякового насіння

– 8500 пудів в середньому 60 пу�

дів з однієї десятини» (8,97 ц/га –

прим. ред.). 

У вересні 1943 року Згурівку

було звільнено від фашистських

загарбників, які за місяць до того

зруйнували завод.  Відновлене ж

підприємство з виробничою по�

тужністю 800 тонн буряків на добу

стало до ладу 1947�го року, на рік

раніше наміченого терміну. Згодом

завод пережив іще дві реконструк�

ції – у 1960�х роках та у 2002�му,

коли завод увійшов до складу ком�

панії «СОБІ». Уже в поточному ти�

сячолітті було встановлено нові

котли, з мазуту перейшли на при�

родний газ. Потім реконструюва�

ли станцію фільтрації бурякового

соку, змінили обладнання мийно�

го відділення, максимально меха�

нізували процес виробництва. Те�

пер вдалися до зниження собівар�

тості виготовленої продукції і

збільшення її конкурентноздатно�

сті. 

Розрахункова потужність Згу�

рівського заводу становить 1650

тонн цукрових буряків на добу.

Завдяки ж оптимізації виробниц�

тва станом на 1 грудня тут реально

переробляють 1920 тонн. Наступ�

ного року здатні збільшити потуж�

ності до 2500 тонн на добу. 

Щодо об'ємів виробництва, то

рік на рік не приходиться. Напри�

клад, позаминулого року підпри�

ємство переробило 180 тисяч тонн

буряків, торік лише 80 тисяч. У

цьому році прийнято до перероб�

ки 144 тисячі тонн сировини. Пе�

реробники зазначають, що за

останні роки якість цьогорічного

врожаю найкраща: буряки мало

засмічені, мають цукристість на

рівні 16,23%, і добре піддаються

технологічній обробці. Однак для

налагодженої роботи заводу такі

сировинні кількісні і якісні коли�

вання не підходять. Щоб виправи�

ти ситуацію в компанії поверну�

лися до планової економіки.

Ставку зробили на стабільний

об'єм і високу якість сировини.

Власний досвід компанії довів не�

ефективність кредитування задля

цього малих і середніх госпо�

дарств: селяни використовували

кошти на інші цілі, тому якість їх�

ньої сировини не відповідала ви�

могам; деякі взагалі не здатні роз�

рахуватися з боргами. Тому відне�

давна компанія розвиває власне

агровиробництво і укладає угоди

на переробку буряків з потужни�

ми сільгосппідприємствами, які

здатні виробляти продукцію влас�

ним коштом. Так, цьогорічної осе�

ні з усіх 144 тис. тонн прийнятих

цукрових буряків 76 тис. тонн ста�

новила власна сировина. Незнач�

на частка решти буряків – з Пол�

тавщини, левова ж частка – з Чер�

нігівщини. На заводі горді спів�

працею з агрофірмами Носівсько�

го району: «Нива», голові правлін�

ня якого – Григорію Супруну – у

2008 р. присвоєно звання заслуже�

ний працівник сільського госпо�

дарства, та ПП «Агропрогрес», за�

снованого народним депутатом

Іваном Куровським; у Бобровиць�

кому районі – це  СТОВ «Козаць�

ке» під головуванням Сергія Чу�

бовського та  ФГ «Вікторія» на чо�

лі з Миколою Фенюком.

Щодо власного виробництва,

то у складі компанії «СОБІ» пра�

цюють три сільгосппідприємства

у Яготинському, Згурівському, Ба�

ришівському і Бориспільському

районах Київщини. Із близько 16

тисяч га майже дві тисячі було в

цьому році під цукровими буряка�

ми. На наступний рік власної си�

ровини тільки для Згурівського за�

воду планують виробити не мен�

ше 100 тисяч тонн і закупити в аг�

роформуваннях близько 70. Однак

від 2007 р. власністю компанії став

ще Яготинський цукровий завод.

У нинішньому році він зазнав ка�

пітальної модернізації і наступно�

го року стане до роботи, збіль�

шивши щодобову переробку цук�

рових буряків з 2500 до 3000 тонн.

Поступовий але невпинний

розвиток заводу показує: ми все

зможемо подолати, якщо не буде�

мо піддаватися примарам легких

коштів, будемо розвивати власне

виробництво і  вкладатимемо си�

ли у те, що завжди має цінність –

власний розвиток.
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ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ Згурівський цукровий Краєвид

ВИРОБНИЦТВО Цукровому заводу у райцентрі Згурівка на Київщині поточного року виповнилося 95
років. З часів заснування він постійно працював у плановому режимі, й у 2008@му Згурівський цукровий
завод (ТОВ «Краєвид») увійшов до шістки галузевих підприємств, яка працюватиме до 15 грудня.

* 1 берковець – 163,8 кг; 1 десятина – 10925,4 кв.м.; 1 пуд – 16,3 кг



Після надзвичайно вдалого минулого ро�

ку, коли ПФТС�індекс зріс на 135,3%, по�

казавши другий результат у світі за тем�

пами зростання після китайського індек�

су CSI 300, український фондовий ринок

стрімко падає у поточному році. 

Зміна індексу ПФТС, %

Джерело: ПФТС

Під впливом глобальної фінансової кри�

зи, сповільнення економічного зростання та

девальвації національної валюти в Україні, за

11 місяців цього року ПФТС�індекс втратив

884,39 пункти, або 75,3%, скотившись до

289,63 пунктів, досягши рівня кінця 2004 –

початку 2005 року.

Порівняльна динаміка фондових індексів 
у 2006@2008 рр.

Джерело: Bloomberg

Це один з найгірших показників серед

ринків, що розвиваються. 

Порівняна характеристика зміни індексів 
за 11 місяців 2008 р.

Джерело: Bloomberg

Відповідно до зниження ціни акцій укра�

їнських емітентів загальна ринкова капіталі�

зація ПФТС значно впала: на 28 листопада

вона становила 198,8 млрд грн (29,5 млрд до�

ларів США). Це у 3,8 рази менше, ніж на кі�

нець 2007 року у доларовому еквіваленті.  

Ринкова капіталізація ПФТС, $ млрд

Джерело: ПФТС

Якщо на початок року одразу 25 публіч�

них компаній мали капіталізацію вище 1

млрд доларів США, то на даний час таких

залишилось лише дві: металургійний комбі�

нат «Арселор Міттал Кривий Ріг» та «Пів�

денний ГЗК». Дев'яте місце серед найбіль�

ших українських публічних компаній посі�

дає «Миронівський хлібопродукт», один з

найбільших агропромислових холдингів в

Україні, що спеціалізується на виробництві

курятини та вирощуванні зернових культур,

чиї акції обертаються на Лондонській фон�

довій біржі.

Топ@10 українських компаній за ринковою
капіталізацією на 10.12.2008 р., $ млрд

Джерело: ПФТС

Незважаючи на негативну динаміку індек�

су ПФТС, обсяг торгів на біржі зріс до нового

рекордного рівня вже за підсумками 11 міся�

ців, хоча активність торговців поступово зни�

жувалася, починаючи з березня. Так, обсяг

торгів акціями у найгарячішому місяці року –

лютому – перевищив жовтневий обсяг майже

у 10 разів. Всього за 11 місяців загальний об�

сяг торгів на ПФТС становив 43,4 млрд грн., з

яких на торгівлю акціями прийшлося 11,7

млрд грн., або 27%. 

Обсяг торгів акціями на ПФТС, млрд грн

Джерело: ПФТС

Незважаючи на несприятливі економічні

прогнози на наступний рік, українські акції ста�

ли досить привабливими для інвестицій після

обвального падіння у поточному році. Мульт�

иплікатор ціна/прибуток (P/E) для українсько�

го ринку суттєво впав і має одне з найнижчих

значень серед ринків, що розвиваються.  

Показник P/E для ринків, що розвиваються

Джерело: Bloomberg

Фундаментально український фондовий

ринок виглядає недооціненим з огляду на ці�

лий ряд факторів: 

Економічний потенціал. Україна з 46 млн

населення, розвинутою промисловістю та ба�

гатими природними ресурсами має величез�

ний економічний потенціал. При цьому ВВП

на душу населення залишається одним з най�

нижчих у Європі. 

Приватизація. Приватизація великих під�

приємств, таких як «Укртелеком», «Одеський

припортовий завод», «Турбоатом», енергоге�

неруючі компанії «Дніпроенерго», «Донбас�

енерго», «Західенерго» та «Центренерго» ви�

кличе приток нової хвилі іноземного капіталу

на український ринок.  

Злиття і поглинання. Ціна українських ак�

тивів внаслідок економічної кризи суттєво

впала. Як тільки ситуація в економічній сфе�

рі нормалізується, очікується нова хвиля

злиття та поглинань українських компаній. 

ЄВРО�2012. Значні інвестиції в українську

економіку з метою реалізації масштабних ін�

фраструктурних проектів з підготовки Євро�

2012 дадуть додатковий поштовх її розвитку.  

Більша прозорість публічних компаній.

Хоча інформаційна відкритість українських

компаній поступово зростає, загальний рівень

корпоративного управління залишається від�

носно низьким. 

АГРОПРОФІ

№ 44 [054] 12 грудня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 5 ФОНДОВИЙ РИНОК
ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

Компанія Біржа Код ЦП Валюта Ціна 
купівлі

Ціна
продажу

Остання
ціна

Ринкова
капіталізація,

млн.

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 12,60 13,00 13,40 335,00 (1,8% (58,1%
Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 40,00 60,00 55,00 285,71 0,0% (63,3%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 13,40 13,40 12,61 866,82 1,0% (62,9%
Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 0,87 0,95 0,91 9,33 (35,0% (90,0%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A GR EUR 3,77 4,00 4,00 50,00 (33,3% (69,3%
Лендком Лондон LKI LN GBP 11,00 12,00 11,50 23,00 0,0% (81,1%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 4,00 4,20 4,25 498,38 (11,8% (71,7%
Миронівський з(д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 0,25 1,00 1,00 100,00 (7,4% (86,8%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 5,68 6,00 6,00 127,50 (11,8% (57,1%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 0,91 1,49 1,30 22,36 (40,6% (88,2%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 4,93 6,67 5,80 191,06 0,0% 11,8%
УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR 1,37 1,50 1,55 17,00 (48,3% (91,3%

ЦІННІ ПАПЕРИ Публічні компанії вітчизняного агросектору станом на 11 грудня 2008 року

ПІДСУМКИ Огляд українського фондового ринку за 11 місяців 2008 року

Селянська інвестиційна 

компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ»

www.sincome.kiev.ua

Партнер рубрики

«Цінні папери 

та фондовий ринок»
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Кредитний рейтинг
підприємств АПК
Рейтингове агентство «Кредит�
Рейтинг» дало рейтинговий
прогноз випускам облігацій низ�
ці компаній�позичальників, які
здійснюють діяльність у сфері
агропромислового комплексу
України (АПК). Так, ЗАТ «Аван�
гард» присвоєно рейтинг «uaBB»
(«стабільний»), ПП «Агро» –
«uaBB» («негативний»), ЗАТ
«Агроекопродукт» – «uaА» («не�
гативний»), ЗАТ «Галичина» –
«uaBBB» («негативний»), ЗАТ
«Галнафтохім» – «uaBBB» («ста�
більний»), ВАТ «Ковельмолоко»
– «uaBB» («стабільний»), ВАТ
АК «Комбінат «Придніпров�
ський» – «uaBBB» («стабіль�
ний»), ЗАТ «Украгро НПК « –
«uaBBB�» («стабільний»), ТОВ
«Укртехнофос» – «uaBBB�»
(«стабільний») і ТОВ «Шевчен�
ка» – «uaА» («негативний»).

За матеріалами ЛігаБізнесІнформ

«Укрспирт» 
інвестує у розвиток
В 2008 році підприємства кон�
церну «Укрспирт» інвестують у
виробництво понад 175 млн грн.
Головним чином гроші були
спрямовані на модернізацію ви�
робничих процесів, підвищення
якості продукції і впровадження
енергозберігаючих технологій.
Так, близько 20 млн грн було
спрямовано на перепрофілю�
вання окремих заводів для ви�
робництва продукції технічного
призначення. Також у 2008 році
на державних підприємствах
спиртової галузі впроваджува�
лася політика твердої фінансо�
вої дисципліни й істотного ско�
рочення видатків, не пов'язаних
з виробництвом. 
Завдяки впровадженим заходам,
удалося оптимізувати загальну
структуру видатків, і значно зни�
зити собівартість виробництва
спирту етилового ректифікова�
ного й спиртовмісних рідин тех�
нічного призначення. 
Так, єдиним джерелом фінансу�
вання стало реінвестування ча�
стини прибутків заводів. «Бан�
ківські кредити становлять 0%,
і не повинні стати тягарем для
підприємств у наступному ро�
ці», – зазначають у концерні.
Разом з тим, за даними «Укр�
спирту», в 2009 році планується
витратити на оптимізацію ви�
робництва близько 70 млн грн.
Головними напрямами інвесту�
вання в наступному році ста�
нуть: перепрофілювання близь�
ко 10 заводів на виробництво
технічних рідин; розширення
гами продукції існуючих і за�
планованих виробництв для
максимального заміщення ім�
порту; капітальне технічне пе�
реоснащення спиртових заво�
дів; устаткування заводів елек�
тронними засобами контролю;
підвищення конкурентоспро�
можності українського спирту
на зовнішніх ринках.

За матеріалами BIZ.liga.net



НА ПРОХАННЯ з'ясувати, «хто ж

вчинив таку дурницю», новообра�

ний Голова Верховної Ради Воло�

димир Литвин пообіцяв розібра�

тися, відзвітувати і надалі подіб�

ного не допускати. 

Представляючи законопроект,

міністр аграрної політики Юрій

Мельник повідомив, що на засі�

данні уряду прийнято рішення

про доповнення цього документа
нормою щодо продовження на
2009 рік чинних на сьогодні спе�
ціальних режимів оподаткування
сільгоспвиробників податком на
додану вартість з виплатою дота�
цій за рахунок ПДВ через пере�
робні  підприємства.

Законопроект, з його слів,

розроблено для запобігання нега�

тивним наслідкам впливу фінан�

сової кризи на розвиток АПК че�

рез несприятливу цінову  ситуа�

цію, як на внутрішньому, так і на

зовнішніх ринках, і насамперед

на ринку зерна. 

Тож документ, як доповів мі�

ністр, передбачає: 

– підтримку реального секто�
ра економіки через створення
умов при реалізації продукції рос�
линництва за більш сприятливої
цінової кон`юнктури; 

– захист вітчизняного вироб�
ника продукції тваринництва та
створення умов для уникнення
недобросовісної конкуренції між
вітчизняними товаровиробниками
та імпортерами; 

– вжиття дієвих заходів щодо
активізації ринку насіння соняш�
нику і олії, одним із яких є тимча�
сова відміна ставки вивізного ми�
та на насіння соняшнику; 

– надання права Кабінету
Міністрів встановлювати своїм
рішенням тариф на вартість збе�
рігання відповідного об`єкту дер�
жавного цінового регулювання
тощо. 

Передбачається також:

– здійснення фінансових ін�
тервенцій на організованому аг�
рарному ринку за об`єктами дер�
жавного цінового регулювання за
рахунок коштів стабілізаційного
фонду держави; 

– надання фінансової допо�
моги банкам за рахунок коштів
стабілізаційного фонду під обся�
ги пролонгованих та нових креди�
тів, що будуть надані підприєм�
ствам АПК; 

– пролонгація сільськогоспо�
дарським товаровиробникам кре�
дитів, залучених у 2005�2008 ро�
ках за відсотковими ставками не
вище тих, що передбачені основ�
ними кредитними договорами без
застосування штрафних санкцій; 

– надання сільськогосподар�
ським товаровиробникам, які збе�
рігають зерно власного виробниц�
тва на сертифікованих зернових
складах у 2008�2009 маркетинго�
вому році одержувати за рахунок
коштів Державного бюджету
часткову компенсацію вартості
послуг із зберігання зерна у роз�
мірі до 70 відсотків зазначеної
вартості. 

Утім, Адам Мартинюк був

невгамовний. Заслухавши доклад�

ну доповідь міністра, він засумні�

вався: а чи не допускається під

маркою кризи інколи те, що ті чи

інші структури, фінансові групи

намагаються розв'язати свої про�

блеми: «Ну ось, наприклад, я не

знайшов у «пояснювальній запис�

ці» аргументу, чому все ж таки

уряд пропонує ввести нульову

ставку на вивіз соняшника за межі

держави. Наскільки мене інфор�

мували наші спеціалісти, у нас у

державі достатньо підприємств

для переробки будь�якого валово�

го збору соняшника. Тобто ми за

нульовою ставкою будемо вивози�

ти, і не просто вивозити, а ми да�

ємо таке право тільки організова�

ним організаціям і так далі, тобто

відчувається одразу якийсь, ну,

вибачте, шкурницький інтерес».

Та, як виправдовувався мі�

ністр, ця норма є абсолютно ви�

мушеною з одного боку і абсо�

лютно тимчасовою – з другого:

«На сьогодні ціни на соняшник

на внутрішньому ринку, який

утримують сільськогосподарські

товаровиробники, не задовольня�

ють їх і не відшкодовують витрати

на його виробництво. Саме через

цю норму, яка запропонована

урядом, що це має бути тимчасо�

вий режим відміни для вивізного

мита, нам вдасться збалансувати і

внутрішній ринок олії, і підтри�

мати сільськогосподарських ви�

робників через ціну».

Далі парламентарії «взивали»

до сумління доповідача, вибиваю�

чи з нього відповіді на запитання,

які всі зводилися фактично до од�

ного: хто довів галузь АПК? Мі�

ністр тримався міцно, зі знанням

справи оперував цифрами і роз�

повідав про досягнення Уряду.

Далі слово взяв народний де�

путат Сергій Терьохін, який

одразу ж відхрестився від автор�

ства в урядовому законопроекті:

«Якби я був автором, то законо�

проект цей виглядав би абсолют�

но по�іншому». Й, ніби для біль�

шої переконливості, одразу ж

взявся за його критику.

«На думку комітету, норми за�

конопроекту викликають низку

критичних зауважень, – зазначив

він. – Зокрема, передбачається

внести зміни до Закону України

«Про ставки вивізного експортно�

го мита на насіння деяких видів

олійних культур». І після того вве�

сти ліцензування і розподіляти у

вигляді неавтоматичного ліцензу�

вання. На нашу думку, це є доволі

корупційний механізм і необхідно

на другому читанні встановити тут

чітку квоту – так звану тарифну

квоту з автоматичним ліцензуван�

ням за принципом «перший прий�

шов, перший отримав».

Крім того, на думку Терьохіна,

здійснення фінансових інтервен�

цій, які запропоновані на органі�

зованому аграрному ринку, згідно

ст.7 Закону «Про державну під�

тримку сільського господарства

України» належить виключно до

компетенції аграрного фонду і

зрозуміло, що жодний стабіліза�

ційний фонд не може займатися

такими операціями.

Народний депутат Катерина

Ващук запропонувала норму що�

до пролонгації кредитів проду�

блювати для більшої вірогідності і

в Законі про банки і банківську

діяльність, оскільки в  законопро�

екті вона виписана так, що «не зо�

бов'яже ні банківську систему, ні

Національний банк, ні навіть при

прийнятті бюджету закладення

коштів, як вирішити це питання».

С.Терьохін пішов ще далі, по�

рекомендувавши поміняти власне

диспозицію цієї статті, написав�

ши, що «якщо банк звертається за

рефінансуванням, і в нього є  в

кредитному портфелі зобов'язан�

ня позичальників з села, то тоді,

будь ласка, хай бере це рефінансу�

вання і направляє на пролонгацію

цих зобов'язань. А в Законі про

Нацбанк, взагалі, треба було б на�

писати, що політика рефінансу�

вання має бути спрямована на під�

тримку економічної стабільності і

розвитку. А не  на фінансові  і ва�

лютні махінації, як це робиться»…

Чи то голос народного депута�

та Сергій Рижука про те, що цей

антикризовий закон взагалі при�

пиняє фінансування безпосе�

редньо сільського господарства, а

продовжує фінансування лати�

фундистів, залишився голосом

волаючого в Раді, чи то у ній і

справді багато прихильників цих

самих латифундистів, та після не�

тривалих змагань у компетентно�

сті та любові до вітчизняного села

депутати нарешті перейшли до

голосування, яке й засвідчило:

перемогла ініціатива Уряду. 
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Початок на стор.1

Два на одного: з двох законопроектів 
переміг урядовий

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ комітет

України та ВГО «Українська аг�

рарна конфедерація» об'єднують

зусилля задля сприяння забезпе�

ченню ефективної політики в

сфері АПК та захисту інтересів на�

ціональних товаровиробників і їх

споживачів. Сторони закріпили

партнерство відповідним Мемо�

рандумом, який 9 грудня підписа�

ли виконувач обов'язків голови

комітету Олександр Мельниченко

та президент конфедерації Леонід

Козаченко.

Підкреслювалося, що спів�

праця між структурами поклика�

на забезпечувати сприятливе сере�

довище для розвитку добросовіс�

ної конкуренції на соціально ва�

жливих агропромислових ринках.

Зокрема, хліба, зерна, борошна,

молока, м'яса, олії та цукру. З ін�

шого боку, співробітництво наці�

лене на підтримку конкурентос�

проможності вітчизняних підпри�

ємств АПК у нинішній політико�

економічній ситуації та в умовах

вступу України до СОТ.

Наразі створюється постійна

робоча група з метою реалізації

спільних заходів, до її складу увій�

дуть фахівці комітету та представ�

ники конфедерації. Крім того,

АМКУ залучатиме експертів УАК

в якості консультантів під час про�

ведення досліджень товарних рин�

ків та здійснення контролю за дот�

риманням правил конкуренції.

Фахівці АМКУ надаватимуть чле�

нам конфедерації роз'яснення ви�

мог конкурентного законодавства.

Регулярно проводитимуться спіль�

ні конференції, семінари, «круглі

столи» з питань розвитку аграрних

ринків, здійснюватимуться кон�

сультації щодо впливу процесів

концентрації й узгоджених дій під�

приємств та державного регулю�

вання цін на конкуренцію.

Олександр Мельниченко під�

креслив: «Антимонопольний ко�

мітет і конкурентного законодав�

ство сильні тоді, коли є опора з

боку суспільства і його ключових

представників, серед яких і Укра�

їнська аграрна конфедерація. Ми

усіляко підтримуватимемо вітчиз�

няний аграрний бізнес та, споді�

ваюся, досягнемо повного порозу�

міння з учасниками ринків моло�

ка, м'яса і зерна, якого ми досягли

з виробниками олії. Від такої спів�

праці виграє і кожен селянин».

У заході також взяли участь:

генеральний директор Української

аграрної конфедерації Сергій

Стоянов, президент Української

зернової асоціації Володимир

Клименко, генеральний директор

асоціації «Укроліяпром» Степан

Капшук, президент Спілки мо�

лочних підприємств Лідія Кар�

пенко та голова правління Націо�

нальної асоціації «Укрцукор» Ми�

кола Ярчук.

За інформацією ВГО «УАК»

Невблаганна 
статистика
ОТЖЕ, на 1 листопада 2008 ро�

ку маємо лише 3,2 млн голів

корів в усіх категоріях госпо�

дарств. Проти відповідного пе�

ріоду 2007 року їх кількість

скоротилася на 204,3 тисячі

(6,3%). У сільгосппідприєм�

ствах їх навіть уже й на мільйо�

ни не рахують – лише 650 ти�

сяч, проти минулорічних по�

казників – мінус 54,2 тис. голів

(7,8%). Господарства населен�

ня утримують 2,4 млн. голів,

однак і тут маємо зменшення

на 150 тисяч корів (5,9%).

За 10 місяців поточного ро�

ку Україна виробила лише 10,3

млн т молока, а це на 423 тис. т

(4%) менше відповідного пе�

ріоду 2007 року. У сільгосппід�

приємствах вироблено 1,8 млн

т молока (менше на 5%), у на�

селення – 8,5 млн т (знизило�

ся на 3,7%). 

Загальні обсяги закупівлі

молока для промислової пере�

робки за 9 місяців 2008 року

становили 4,38 млн тонн, змен�

шилися проти відповідного пе�

ріоду 2007 року на 0,24 млн. т

(5%). Зокрема, у сільгосппід�

приємствах закуплено 1,36 млн

тонн, зросли на 2,8 %. У госпо�

дарствах населення закуплено

2,75 млн тонн, знизилися на

6,7%. У посередників – 0,27

млн т – знизилися на 21,4%.

Із проданого сільгоспви�

робниками молока для проми�

слової переробки прийнято за

найвищими показниками

якості  лише 8,4% від за�

гального об’єму (див. табл. 1)

За 9 місяців поточного року

середня закупівельна ціна на

молоко з дотацією становила

1613,4 грн/т. Порівняно з від�

повідним періодом минулого

року вона зросла на 18,3%. Мо�

локозаводи купували у сіль�

госппідприємств сировину у

середньому по 2105,6 грн/т (до�

рожче на 30,6%), у населення –

1353,9 грн/т (дорожче на 9,5%).

Виплачено дотації сіль�

госппідприємствам за реалізо�

ване молоко у сумі  1,36 млрд

грн (330,8 грн/т), або на 22,4%

більше ніж за відповідний пе�

ріод 2007 року. Так, для сіль�

госппідприємств ця цифра

становила – 588,6 млн грн

(434,1 грн/т), вона зросла на

37,4%. Населення отримало

770,3 млн грн (280 грн/т), біль�

ше ніж торік на 17,8%.

У листопаді 2008 року заку�

півельна ціна на молоко І сор�

ту від сільгосппідприємств в

цілому по Україні коливалася

від 1600 грн/т (Закарпатська

область) до 2590 грн/т (Хер�

сонська область). Середня ці�

на молока становила 1992

грн/т (на 13% вища, ніж у ми�

нулому році та на 4% менша до

початку року). Закупівельна

ціна молока від господарств

населення становила в се�

редньому 1373 грн/т.

Оптово�відпускна ціна в

листопаді на молоко 2,5%

АМКУ і УАК співпрацюватимуть



Експорт зерна 
з України надалі 
знижуватиметься
Українська зернова асоці�
ація прогнозує зниження
експорт зерна з України в
грудні 2008 р. на 17% по�
рівняно з попереднім мі�
сяцем – до 1,5 млн тонн.
Про це 10 грудня 2008
року повідомив президент
УЗА Володимир Климен�
ко. Він уточнив, що в ли�
стопаді 2008 р. було ек�
спортовано 1,8 млн тонн
зерна, тоді як у жовтні –
2 млн тонн. 
Зниження обсягів експорту
він пояснив падінням цін на
зерно на світових ринках.
Таким чином, до кінця
2008 р. починаючи з почат�
ку нового 2008/2009 мар�
кетингового року (який
розпочався 1 липня 2008
року) експорт зерна з Укра�
їни становитиме приблиз�
но 12 млн тонн.

За матеріалами РБК@Україна

УАК 
вимагає 
розслідування
Українська аграрна конфе�
дерація звернулася до Ан�
тимонопольного комітету
України (АМКУ) з прохан�
ням розслідувати обґрунто�
ваність вартості логістичних
послуг для зернотрейдерів.
Про це повідомив прези�
дент Української аграрної
конфедерації Леонід Коза�
ченко. Він уточнив, що
йдеться, перш за все, про
вартість залізничних пере�
везень, а також послуг з
перевалювання зерна в
портах і його зберігання в
припортових елеваторах. 
За словами пана Козачен�
ка, в собівартості українсь�
кого зерна частка таких по�
слуг досягає 30�35%, тоді
як в Європі цей показник
не перевищує 17%, в США
– 10%. «Це робить укра�
їнське зерно неконкурен�
тоздатним на світових рин�
ках», – сказав він. 
Як повідомлялося, 9 грудня
Антимонопольний комітет
України і ВГО «Українська
аграрна конфедерація» під�
писали Меморандум про
партнерство.

За матеріалами РБК@Україна

жирності в плівці коливалася від

2,80 грн/кг (Хмельницька обл.)

до 4,23 грн/кг (АР Крим). Серед�

ня ціна молока по Україні була на

рівні 3,35 грн/кг  (збільшилась

проти відповідного періоду мину�

лого року на 25% та на 3% до по�

чатку року). 

Роздрібна ціна на молоко за

неповні одинадцять місяців 2008

року в середньому становила 3,77

грн/кг, це на 8% більше проти

відповідного періоду минулого

року та на 2% більше до початку

року. Однак у промислових цен�

трах та столиці вона суттєво вища

– 4,90�5,80 грн/кг.

Обсяги виробництва молочної

продукції за 10 місяців поточного

року порівняно з відповідним пе�

ріодом 2007 року впали майже по

всіх видах. Так, молока обробле�

ного рідкого вироблено – 677,5

тис. т (�4,7%), молока і вершків

сухих – 91,3 тис. т (�21,1%), масла

вершкового – 77,1 тис. т, (�13,6%),

спредів 66,0 тис. т (�1%), сирів ки�

сломолочних вироблено 77,5 тис.

т (– 0,9%), продуктів кисломолоч�

них – 452,7 тис. т (�0,9%), казеїну

– 7,2 тис. т (�20,1%), морозива –

120,2 тис.т (�1%).

Водночас з січня по жовтень

включно збільшилося виробниц�

тво сиру жирного на 4,3% (виро�

блено 213,1 тис. т) і консервів мо�

лочних на 7,4% (вироблено – 96,1

тис. т).

Щодо експортно�імпортних

операцій на ринку молочної про�

дукції, то за 10 місяців 2008 року,

порівняно з відповідним періодом

2007 року, Україна експортувала

власної продукції на суму $640,7

млн, експорт збільшився на

19,1%. Імпортної ж продукції віт�

чизняний споживач отримав на

суму $93,9 млн, при цьому імпорт

збільшився на 25,2%. Щодо цифр,

то експорт перевищив імпорт у 6,8

разів. Ми маємо позитивне торго�

вельне сальдо у $547 млн.

В розрізі основних видів мо�

лочної продукції зросли обсяги

експорту:  молока і вершків нез�

гущених у 4 рази, кисломолочної

продукції на 11%, масла вершко�

вого в 1,8 рази, сирів твердих –

на 29%, казеїну на 4,7%.

Водночас зменшився експорт

молока згущеного на 5%, сиро�

ватки молочної та морозива,  від�

повідно, на 15% та 16,4%.

За ці ж 10 місяців ми суттєво

менше імпортували молока згу�

щеного – на 25%, кисломолочної

продукції – на 20,6%, масла – на

58%. Водночас збільшилися ім�

портні поставки в Україну молоч�

ної сироватки на 16,7%, сирів на

17,8%, морозива на 40%.

Пропозиції 
держави
НАРАЗІ, 31 жовтня 2008 року

Верховною Радою України прий�

нятий Закон України № 639, згі�

дно з яким з 1 січня 2009 року

втрачають чинність пп.11.21 та

11.29 статті 11 Закону України

«Про податок на додану вартість»,

тобто припиняється використан�

ня коштів, спрямованих для ви�

плати дотації сільськогосподарсь�

ким товаровиробникам за прода�

не ними молоко для промислової

переробки. Одночасно вводиться

в дію стаття 8�1, якою передбаче�

но спеціальний режим оподатку�

вання сільгосппідприємств, які

матимуть право залишати у своє�

му розпорядженні 20% податку на

додану вартість за реалізоване ни�

ми молоко для промислової пере�

робки. Цей режим не розповсю�

джується на виробників молока

фізичних осіб, які не є платника�

ми ПДВ. А це означає, що пере�

робні підприємства змушені бу�

дуть або знижувати закупівельні

ціни, або перекривати за рахунок

своїх ресурсів, або ж збільшувати

ціни на готову продукцію.

Через дефіцит сировини,

низький рівень купівельної спро�

можності і обмежений експорт�

ний потенціал галузі цей закон

зводить нанівець роботу низько�

рентабельних переробних під�

приємств. 

Водночас Комітет з аграрної

політики та земельних відносин

ВР 4 грудня 2008 року вніс на

розгляд верховної ради Проект

закону №3353�2 про внесення

змін до деяких законів України

щодо запобігання негативним

наслідкам впливу кризи в агро�

промисловому комплексі. Ним,

зокрема запропоновано продов�

жити дію спеціальних режимів

оподаткування податком на дода�

ну вартість до 2015 року та не об�

межувати дію фіксованого подат�

ку для сільгосппідприємств.

Мінагрополітики активно

просуває постанову про затвер�

дження мінімально допустимого

рівня цін на молоко без ПДВ: ек�

стра ґатунок – 2900 грн/т, вищий

ґатунок �2600 грн/т, перший ґату�

нок – 2500 і другий ґатунок – 2100

грн/т. Однак за рахунок чого по�

кривати втрати між ринковою і

установленою цінами. Якщо їх не

покривати, які ж слід очікувати

ціни на готову продукцію? (Для

порівняння, у Білорусі закупівельні

ціни на молоко екстра�класу

$0,34/кг, у Франції 0,32 Євро/кг при

базисних показниках жиру 3,6%,

білку 3% і бакобсіменінню до 50 мі�

кроорганізмів у см3).

Нарешті на державному рівні

ми визнали необхідність стиму�

лювати якості виробленої про�

дукції. Починаючи з 2009 року,

включено дотацію за молоко ек�

стра, вищого та першого ґатунків

до Порядку використання кош�

тів, передбачених у державному

бюджеті для розвитку тваринниц�

тва на термін до 5 років. Орієн�

товна сума – 750 млн гривень.

Вимоги виробників
НА ПЕРІОД адаптації до вимог

СОТ та для мінімізації наслідків

загальносвітової фінансово�еко�

номічної кризи, на думку фахів�

ців галузі, яку представляє об'єд�

нання «Укрмолпром», необхідно:

1Зберегти діючий пільговий

порядок справляння ПДВ

для сільгоспвиробників.

Якщо цього не вдасться зро�

бити, слід віднайти бюджетні

кошти для підтримки виробників

молока на 2009 рік сумі 1,62 млрд

грн. У тому числі для сільгосппід�

приємств – не менше 0,36 млрд

грн. (171 грн/т молока), для гос�

подарств населення – 1,254 млрд

грн. (306 грн/т) .

2Вирішити питання першо�

чергового пільгового креди�

тування підприємств АПК для за�

купівлі ними сировини на про�

мислову переробку, враховуючи

їх обмеженість у обігових коштах,

у тому числі через затримку роз�

рахунків суб'єктів торгівлі за реа�

лізовану молочну продукцію.

3Віднайти шляхи прискорен�

ня розрахунків торговими ор�

ганізаціями з виробниками мо�

лочної продукції до 3�7 календар�

них днів, а не 50�60, як тепер.

Молокопереробні підприємства

змушені розраховуватися за сиро�

вину з сільгоспвиробниками що�

тижнево, а у період дефіциту си�

ровини – щоденно. Така несуміс�

ність у розрахунках породжує де�

фіцит обігових коштів у молоко�

переробних підприємств. 

4Одночасно, при погодженні у

Мінекономіки, Мінфіні про�

екту постанови щодо затверджен�

ня рівня мінімально допустимих

цін на молокосировину, виріши�

ти питання державної компенса�

ції сільгоспвиробникам або пере�

робним підприємствам різниці

між встановленою мінімальною

ціною та ринковою ціною моло�

ка, залежно від оптово�відпускної

цини реалізації споживачам мо�

лочної продукції.

5Зняти декларування цін або

обмежити перелік соціально

значимих видів молочної продук�

ції не більше, як двома видами

молочної продукції: молоко пи�

тне 2,5% жирності у плівці та ди�

тяче харчування. 

Ціни на молочну продукцію

декларуються  місцевими органа�

ми влади. Питома вага соціально

значимих видів молочної продук�

ції у перерахунку на молоко, пе�

релік яких затверджено постано�

вою КМУ (як доповнення до по�

станови КМУ від 17.10.2007

№1222) від 06.08.2008р. №709

«Про порядок декларування змі�

ни оптово�відпускних цін на про�

довольчі товари» (молоко ко�

ров'яче питне 2,5% жирн., сир

кисломолочний до 9% жирн.,

сметана до 20% жирн., масло

вершкове до 72,5% жирн.) стано�

вить у середньому 60�65% від за�

гальних обсягів виробництва, у

більшості підприємств, залежно

від асортименту, сягає 80�90%.

Наприклад, у Росії до соціально

значимих видів молочної продук�

ції включено тільки молоко пи�

тне та кефір, при цьому урядом

виділяються відповідні кошти 1

млрд рублів,  для закупівлі сиро�

вини, покриття витрат виробни�

ків. У Білорусі, Польщі соціально

значимих видів молочної продук�

ції взагалі немає. 

Підготував Артем Житков
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Бо корів не залишиться
РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР Хоч як би ми не ставились до об'єктивності офіційної статистики, а все одно
посилаємося на дані Держкомстату України. Щодо галузі молочного скотарства і продукції її
переробки статистичні показники, на жаль, не втішні. 

Ґатунок Від сільгосппідприємств Від загальних 
обсягів закупівлі, %

Екстра ґатунок 1475 тонн, або 0,1%, 0,03
Вищий ґатунок 365,6 тис. тонн, або 26,9%, 8,3
1(й ґатунок 863,4 тис. тонн, або 63,7%, 19,7
2(й ґатунок 103,0 тис. тонн, або 7,6%, 71,5
Неґатункове 22,5 тис. тонн, або 1,7%. 0,5

Табл. 1. Якісні показники молока, прийнятого для пром. переробки

Показник 1990 рік 2007 рік
Кількість підприємств 430 345
Виробництво молока, млн тонн 24,5 12,3
Продаж молока переробним підприємствам, млн тонн 18,0 6,0
Незбирана молочна продукція, млн тонн 6,43 1,38
Масло тваринне, тис. тонн 444,1 99,7
Спреди й сумиші жирові, тис. тонн – 93,2
Сири, тис. тонн 183,8 244
Сухе незбиране молоко, тис. тонн 61,1 13,9
Молочні консерви, тис.тонн 415 112,6
Споживання молочних продуктів на 1 особу 
(в перерахунку на молоко), кг 373 220

Табл. 2. Виробничі показники молочної галузі України

За даними Спілки молочних підприємств України



Українська техніка
закріплюється 
в Казахстані
Минулого тижня заступник
міністра промислової політики
України – директор Державно�
го департаменту тракторного і
сільгоспмашинобудування
Володимир Саченко очолив де�
легацію керівників підприємств
машинобудування для агро�
промислового комплексу під
час візиту до Республіки Казах�
стан (м.Астана). До складу де�
легації увійшли керівники про�
відних вітчизняних підприємств
сфери діяльності Міністерства
промислової політики України:
ВАТ «Харківський тракторний
завод», ТОВ «Техна», ВАТ
«Брацлав», ВАТ «Галещина
машзавод» та ВАТ «Хмільни�
ксільмаш». 
Стало відомо, що в рамках ві�
зиту проведено переговори з
віце�міністром сільського гос�
подарства Республіки Казах�
стан Арманом Євнієвим та ке�
рівником АТ «КазАгроФінанс»
Дулатом Айтжановим. Під час
перебування делегації розгля�
нуто питання розширення та
збільшення обсягів поставок
української сільськогосподар�
ської техніки на ринок Казах�
стану, а також створення спіль�
них підприємств по її складан�
ню і сервісному обслуговуван�
ню на базі казахстанських ма�
шинобудівних підприємств.
Учасники делегації домови�
лись про постачання Республіці
Казахстан до кінця поточного
року 60 тракторів виробництва
ВАТ «Харківський тракторний
завод», продовження будів�
ництва 2 доїльних залів ВАТ
«Брацлав», 3 комплексів для
вирощування птиці ТОВ «Тех�
на», обладнання для обробітку
ґрунту ВАТ «Хмільниксільмаш»
та ВАТ «Галещина машзавод». 
Також обговорено питання за�
провадження передових техно�
логій сільськогосподарського
виробництва, що застосову�
ються в Україні у рослинництві,
тваринництві та харчовій про�
мисловості, співробітництва в
галузі сільськогосподарської
науки, підготовки і підвищенні
кваліфікації кадрів. На завер�
шення сторони домовились
про створення робочої групи
для організації співробітництва
в агропромисловому комплексі
на системній довгостроковій
основі. 

За інформацією Мінпромполітики

Україна та СОТ: 

«Ми вступили 
не для того, 
щоб мовчати»
РЕАКЦІЯ представників аграр�

них асоціацій на наслідки вступу

до Світової організації торгівлі,

особливо в нинішніх кризових

умовах, не забарилася. 

Так, президент Української

зернової асоціації Володимир

Клименко, не приховуючи «за�

хвату» від тих умов, у яких опи�

нилася його галузь, звернувся до

вітчизняної та західної громади з

низкою риторичних запитань.

Риторичних – оскільки ні в Ук�

раїні, ні на міжнародних аграр�

них «збіговиськах» не дають на

них відповідей. Натомість, між�

народна спільнота лише «під�

стьогує» Україну до збільшення

обсягів зернових, не маючи на�

міру купувати їх не те що за аде�

кватними собівартості цінами, а

й за будь�якими взагалі. Якщо

така ситуація триватиме й надалі,

то пан Клименко пригрозив, що

галузь не буде «невідомо кому»

допомагати зерном, а піде шля�

хом штату Айова, який свого ча�

су перейшов на виробництво

біопалива... «Півроку тому в Па�

рижі на засіданні FAO нас закли�

кали нарощувати виробництво

зерна. Але коли я запитав, хто

його купуватиме, усі промовча�

ли, – згадує він. – Ми можемо

нарощувати виробництво, але

для чого? Щоб ходити по світу і

пропонувати: хто його візьме

безплатно? Якщо ми вступили до

СОТ, це не означає, що для того,

щоби мовчати!»

На сьогодні зібрано близько

54 млн тонн пшениці, при вну�

трішньому споживанні – 26 млн

тонн. Отже, за нехитрою ариф�

метикою, 28 млн тонн – «зай�

вих», розмірковує промовець. На

сьогодні експортовано лише 10

мільйонів. Скільки ще вдасться

відправити зерна до 1 липня –

невідомо. За прогнозами, в 2015�

2016 МР ми можемо вийти на 80

млн тонн виробництва, з яких 35

становитимуть раціональні нор�

ми внутрішнього споживання, а

45 – піде на експорт. 

Представивши прогнозні ба�

ланси врожайності та експорту за

кількома культурами, Володимир

Клименко зазначив, що за куку�

рудзою вже сьогодні Україна

вийшла на показники 2015�2016

років. Оцінюючи обсяги вироб�

ництва зернових, він звернув

увагу інвесторів на такий об'єкт

вкладення коштів, як будівниц�

тво елеваторів, адже зберігання

врожаю стає дедалі більш затре�

буваною послугою. 

Що ж стосується торгівлі, то

тут наша держава переживає по�

стійні удари: як з боку Світової

організації торгівлі, так і з боку

сусідів. Після того, як Україна

вступила до СОТ, європейська

спільнота прийняла рішення про

запровадження імпортних мит –

на прохання польських колег.

Для України це був перший удар,

каже пан Клименко. Нині Ро�

сійська Федерація субсидує свій

експорт (від 40 до 60 доларів

США на тонну). Крім того, Росія

збирається видавати пов'язані

кредити на купівлю зерна зі своєї

держави. Вона не є членом СОТ,

тож може собі дозволити низку

речей. Україна ж стала членом

цієї міжнародної організації і на�

віть за умови надлишку зерна не

може собі цього дозволити...

«Що ж відбувається – собі до�

тації залишили, а нам заборони�

ли», – не стримував обурення

президент асоціації зерновиків.

І тепер залишається розв'язати за�

дачку для другокласника: хто ж це

виграє на міжнародному ринку?!

Сьогодні всі говорять про те,

як щодня сто тисяч чоловік по�

мирає з голоду, але всі ці розмови

залишаються на рівні розмов, ді�

литься сумними спостереження�

ми доповідач: «Бо якби світове

співтовариство було цим наспра�

вді занепокоєне, то давно вику�

пило б зерно з України. А так за�

раз постає велике запитання: хто

і що взагалі сіятиме навесні?..

Кукурудзу, соняшник, зерно, ці�

ни на які зараз нижче собіварто�

сті? Хто доплачуватиме виробни�

кові цю різницю?»

Український 
АПК – Європі 
не загроза
НЕ МЕНШ песимістичну карти�

ну змалювала заїжджим гостям

і президент Спілки молочних

підприємств України Л і д і я

Карпенко: споживання молока

знижується, систематично падає

виробництво, скорочується по�

голів'я корів... 

Усе це – лише перші наслід�

ки довгоочікуваного вступу до

СОТ. Що ж до експорту укра�

їнського молока, то його нам до�

зволено продавати лише в сухо�

му вигляді, та й то як кормове,

тобто для худоби. І це при тому,

що Україна свого часу постачала

цей продукт ледь не на весь Ра�

дянський Союз, і жодного разу

не було таких інцидентів, як�от

не так давно із китайськими су�

мішами! 

Іншою проблемою, з якою

зіткнулися молочники в умовах

СОТ, є дублювання контролю

якості продукту, що пов'язано,

зокрема, з нерозмежуванням

функцій відповідних органів.
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№43/2008, стор.6�7

ФОРУМ Як повідомлялося у попередніх номерах, наприкінці листопада в Києві працювала дводенна
конференція «Україна в СОТ: перспективи для аграрного бізнесу», організована Українською аграрною
конфедерацією та «Eurobusiness Advisory» за підтримки Міністерства економіки України та Мінагрополітики.
У попередньому випуску ми ознайомили вас із виступами українських можновладців, вітчизняних та зарубіжних
чиновників, представників Світової організації торгівлі. Наразі – точка зору керівників галузевих об'єднань
України та аграріїв з провідних країн Європи.

Країна Болгарія Хорватія Білорусь Молдова ЄС США Японія Китай Туреччина Росія Україна

Членство 
в СОТ

01.12
1996 

30.11
2000 Спостерігач 26.07

2001
01.01
1995 

01.01
1995 

01.01
1995 

11.12
2001 

26.03
1995 Спостерігач До вступу 

в СОТ
Після вступу 

в СОТ

Імпортне мито
на цукор(сирець

50% на сирець
тростинний, 

160 EUR/т на си(
рець буряковий

67 EUR/т

140(270 $/т 
Залежно від ціни на

Нью(Йоркській товар(
но(сировинній біржі

Основне мито
+39%, але не
менш ніж 115

EUR/т

339 EUR/т 438 $/т 388 $/т 52,1% 135 % 220 $/т
50% 

але не менше 
300 EUR/т

2% (в межах квоти
260 тис.тонн) 

50% митної варто(
сті (поза квотою)

Імпортне мито
на цукор 251EUR/т 270 EUR/т 340 $/т

Основне мито
+39%, 

але не менш 
ніж 115 EUR/т

419 EUR/т (+ додатко(
ве мито залежно від
світової ціни в межах

100 /тонну)

658 $/т 594 $/т 52,1% 135% 340 $/т
50% 

але не менше 
300 EUR/т

50% 
митної вартості

Довідка: Розміри імпортного мита на цукор та цукор@сирець деяких членів та спостерігачів СОТ (за даними НАЦУ «Укрцукор»)



Зниження ціни 
на продовольство –
варіант Єврокомісії 
Європейська комісія пропо�
нує шляхи зниження цін на
продовольство. Про це
йдеться в оприлюдненому
Комісією комюніке для Євро�
парламенту і Ради ЄС.
У документі, зокрема, зазна�
чається, що ціни на продо�
вольчі товари істотно знизи�
лися з рекордного рівня, за�
реєстрованого раніше цього
року, проте системні пробле�
ми, такі як регуляторні обме�
ження, недостатня конкурен�
ція і спекуляції на ринку –
залишилися.
«Зростання цін на продо�
вольство складало близько
третини інфляції між серп�
нем 2007 року і липнем 2008
року», – повідомив комісар
Євросоюзу в економічних і
монетарних справах Іоакін
Алмунья.
Єврокомісія, зокрема, про�
понує сприяти конкуренції
по всьому продовольчому
ланцюгу для підвищення йо�
го стійкості перед ймовірни�
ми світовими коливаннями
цін на продовольство, забез�
печити зростання конкурен�
ції на національних і євро�
пейському ринках продо�
вольства, переглянути по�
тенційно�обмежувальне за�
конодавство. 
Крім того, документом пе�
редбачається забезпечення
можливості споживачам по�
рівнювати ціни на продо�
вольство.  Запровадити по�
дібну практику допоможе
постійний європейський ці�
новий  моніторинг.
У червні цього року на засі�
данні Європейської ради
(саміті глав держав і урядів
країн�членів ЄС – прим.
ред.) було ухвалене рішення
просити Єврокомісію забез�
печити кращий моніторинг
виробництва в сільськогос�
подарському секторі і цін на
продовольство. 
Наразі (11�12 грудня) у Брюс�
селі триває саміт ЄС, що
присвячений стабілізації еко�
номіки і кліматичним змінам.

За матеріалами УНІАН

ділимося досвідом
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Що ж до внутрішньої під�

тримки молочних підприємств,

то на це, з її слів, щорічно виді�

ляється 1 млрд 400 тис. грн. Ви�

робники молока та молокопро�

дуктів брали й беруть кредити,

інакше просто не змогли б пе�

реобладнатися на сучасні техно�

логії. 

Підтримала невдоволений

тон своїх колег і заступник голо�

ви Всеукраїнського об'єднання

виробників м'ясопродуктів

«Укрм'ясопродукт», що об'єднує

більш як 40 підприємств АПК,

Ірина Мельник. Та й чому раді�

ти, коли наступного року плану�

ється завезення в Україну близь�

ко 600 тонн імпортного м'яса

(при чому далеко не найвищого

ґатунку). 

Які перспективи відкрив

СОТ для аграрного бізнесу?

«Райдужні»: у третьому кварталі,

за інформацією пані Мельник,

було закрито три великих м'яс�

них підприємства, у четвертому

– ще п'ять... Непоганий старт

для західної експансії.

Не в захваті й цукровики,

особливо від тих зобов'язань, які

взяв Уряд при вступі до СОТ.

Так, зі слів голови правління

НАЦУ «Укрцукор» Миколи

Ярчука, Україна має ввезти 260

тис. тонн цукру майже без мита

(2% – це фактично безоплатно),

і це за умови скорочення вну�

трішнього ринку! Лише цього

року, за прогнозами очільника

галузевого об’єднання, цукрови�

ки матимуть один мільярд гри�

вень збитків.

– Цукрова галузь стоїть на

межі, – констатував пан Ярчук.

– Якщо так триватиме й далі, то

наступного року працюватимуть

від сили 10�15 заводів. 

Микола Ярчук також наголо�

сив на необхідності довести до

громадськості інформацію про

небезпечність споживання цук�

розамінників, якими нас так ак�

тивно забезпечує «матінка»�СОТ.

Світова організація торгівлі

може не боятися українського

аграрного бізнесу і спати спокій�

но та нарощувати обсяги, на та�

кій думці зійшлися  керівники

громадських організацій у сфері

АПК. «Українські ринки ані мо�

лочного, ані цукрового, ані м'яс�

ного виробництва нікому не за�

грожують. Але це не заважає

європейській спільноті дати хоч

якесь послаблення нашій зерно�

вій галузі». 

Досвід Європи –
від європейців
НАСТУПНОГО дня, як ми вже

розповідали, українці мали змогу

повчитися на помилках та здо�

бутках країн, які, власне, й ство�

рили Світову організацію торгів�

лі або ж поповнили її лави знач�

но раніше від нашої держави. 

Так, Вінсен Магдален ,

представник французьких коо�

перативів («Coop de France –

Metiers du grain») узагальнив го�

ловні виклики для кооперативів

у Європі. Серед них – необхід�

ність об'єднуватися: угрупуван�

ня кооперативів необхідне для

того, щоб дорости до нормаль�

них розмірів. По�друге, коо�

перативам потрібен ефективний

інструмент для зберігання зерна.

Вони щороку мають самотужки

інвестувати в будівництво елева�

торів. По�третє, не слід забува�

ти і про відповідність санітар�

ним та фітосанітарним стандар�

там СОТ. Четвертий фактор – це

ринковий ризик, який змушує

здійснювати взаємний менед�

жмент ризиків. І п'яте – узго�

дження між собою цін. 

У Франції спілки утворюють�

ся між самими кооперативами.

Зазвичай вони акумулюються

при фермах та дедалі більше – в

секторі переробки (молочному

виробництві, млинарстві тощо).

На запитання, якою кількі�

стю землі володіє кооператив,

пан Магдален відповів, що ко�

оперативи у Франції не є ферме�

рами і не мають землі як такі.

Але співпрацюють з фермерами,

які володіють в середньому по

16 га землі. Для наших стандар�

тів це, звісно, як маленький са�

дочок. Звичайно, є й великі гос�

подарства, у яких по 200�300

тис. га лише для зернового ви�

робництва. 

Що стосується дотацій, то

«нині французи мають лише

європейські субсидії – такі самі,

як, скажімо, в Італії чи Польщі,

а національних, французьких,

дуже мало. Можливо, невдовзі

такі субсидії матиме й Україна»,

– зазирає в майбутнє Вінсен

Магдален.

Президент та генеральний

директор «Agritel» Мішель Пор�

тьє зупинився, зокрема, на про�

блемі нестабільності цін у світі,

що турбує і українських аграріїв,

і їхніх західних колег. На його

думку, ця нестабільність пов'яза�

на не лише з фінансово�еконо�

мічною кризою, а ще й зі світо�

вим потеплінням, загальноклі�

матичними та глобальними про�

блемами, ну і, звісно, з обмінним

курсом валют. Утім, як завжди,

все розставить на місця співвід�

ношення попиту і пропозиції.

Попри те, що вступ до СОТ

створив для українських власни�

ків корів такі умови, що вигідні�

ше стало віддавати їх (корів тоб�

то, а не власників) на забій,

представник групи «Лакталіс» в

Україні П'єр Богос незадоволе�

ний тим, що приватний сектор в

молочному виробництві скоро�

чується. Як виявилося, мати

справу з великими підприєм�

ствами іноземцям не так і про�

сто. А за недостатньої кількості

фермерів нині французьких мо�

лочників непокоїть питання: хто

ж вироблятиме в Україні молоко

завтра?

Утім, українські аграрії в таке

опікування заморських бізнесме�

нів нашою молочною галуззю

мало вірять, і вже під час конфе�

ренції закидали їм, що, вочевидь,

не пускають українське молоко в

Європу лишень тому, що наразі

скупили ще не всі молокозаводи

та молочні господарства... 

А на завершення конференції

присутні заслухали оптимістич�

ний виступ д�ра Хайнца�Віль�

гельма Штрубенхоффа, керів�

ника групи «Німецько�українсь�

кий аграрний діалог» Інституту

економічних досліджень та полі�

тичних консультацій. Він окре�

слив вигоди та перспективи тор�

гівлі сільськогосподарською та

продовольчою продукцією між

Німеччиною та Україною. 

Як і його колеги, пан Штру�

бенхофф не обійшовся без порад

українцям. Так, на запитання

«що зробити після вступу до

СОТ» у нього аж три відповіді.

По�перше, використовувати нові

тарифи «з дня вступу», тобто це

потрібно було зробити ще з 16

травня, а не чекати 1 січня на�

ступного року.  По�друге,

прискорити структурні реформи

для збільшення ефективності

ферм та агробізнесу: відкрити зе�

мельні ринки, запровадити аде�

кватні податкові режими, скасу�

вати державне регулювання то�

що. І, по�третє, прийняти міжна�

родні стандарти якості продо�

вольства та торговельні стандар�

ти (санітарні та фітосанітарні за�

ходи СОТ). 

На його думку, інвестиції у

стандарти якості продуктів хар�

чування ЄС та ринкову інфра�

структуру є ключовими для від�

криття майбутніх ринків молоч�

ної продукції, м'яса, фруктів та

овочів в Європі та  далі – на

Близькому Сході та в Азії. Пан

Штрубенхофф переконаний,

що такі країни�експортери, як

Німеччина та Україна, отрима�

ють вигоду від збільшення по�

питу та позитивних довготрива�

лих тенденцій на світових рин�

ках продовольства. І головне –

слід неодмінно скористатися

тими цікавими торговельними

можливостями, які ЄС пропо�

нує третім країнам після прове�

дення реформи Спільної сільсь�

когосподарської політики.

Своїм досвідом та баченням

українських перспектив поділи�

лися також президент «Patrick du

Genestoux et associes» Патрік дю

Женесту, віце�президент Націо�

нальної спілки фермерів Велико�

британії Пол Темпл та аналітик з

питань політики незалежної гро�

мадської організації HGCA Мар�

та Ріберіо.

За підсумками обговорення

організатори конференції обіц�

яють видати спеціальний збір�

ник, який буде передано на роз�

гляд у компетентні інстанції.

Євгенія Руженцева

P.S. В наступному номері ми завер�

шимо цикл публікацій з Міжнарод�

ної конференції «Україна в СОТ:

перспективи для аграрного бізнесу»

і розповімо про досвід Польщі щодо

адаптації сільського господарства

до умов членства у СОТ.
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Українські фермери проти

зняття мораторію на продаж

землі. Про це та інше йшлося

під час прес�конференції,

присвяченій проблемам віт�

чизняного фермерства в умо�

вах кризи. Зокрема, особли�

во активно відстоювали свої

погляди представники пів�

денних та східних областей

України. 

В ЗАХОДІ взяли участь голова

Дніпропетровської АФЗУ Анато�

лій Довгань, голова Дніпропе�

тровської АФЗУ Микола Шапо�

шник, голова Асоціації фермерів

Полтавщини Микола Горошок,

заступник голови АФЗУ Хер�

сонської області Сергій Рибалко. 

Журналістів зацікавило, чому

на заході був відсутній президен�

т АФЗУ Іван Томич. Втім, ця за�

гадка прояснилася трохи згодом:

із головою Асоціації просто не

узгодили до кінця усі питання.

Принаймні, так стверджували

присутні.

На порядку денному стояло

одне питання, яке зараз цікавить

багатьох. А саме – бути, чи не

бути зняттю мораторію на про�

даж земель сільськогосподарсь�

кого призначення. У присутніх

відповідь тверда та однозначна:

«ні». 

– Я вважаю, що великі корпо�

рації, агрохолдинги не призведуть

ні до чого доброго, – сказав

Микола Горошок, – а між тим

середньо� та дрібнотоварне вироб�

ництво створює найбільшу кіль�

кість робочих місць. Адже най�

більше безробіття існує саме на

селі. Саме тому в таких регіонах

процвітає пияцтво та наркоманія,

а літні люди вимирають в чотири

рази швидше, ніж у містах.

Мало того, фермерам стало не

вигідно продавати якісне зерно:

виявилося, що за теперішніх умов

воно буде краще реалізовуватись,

як силос. Якщо мораторій на

продаж земель буде знято, сільсь�

ке господарство країни буде від�

кинуте років на 15 назад, вважа�

ють фермери. Адже сьогодні тіль�

ки�но почали відновлюватись ос�

новні фонди. 

А у виграші опиняться такі

держави, як Сполучені Штати

Америки, Канада, Німеччина, що

борються з Україною за позиції

на ринку зерна. Вони тільки й

мріють про те, щоб продаж землі

у нас розпочався. До речі, за ін�

формацією доповідачів, виділити

кошти на наші угіддя розпоря�

дився і Кнесет Ізраїлю.

– На фоні того, що вітчизня�

не сільське господарство знахо�

диться майже на грані банкрут�

ства, спроби зняти мораторій на

продаж земель сільськогосподар�

ського призначення виглядають

дуже цинічно, – вторить Сергій

Рибалко, – це те ж саме, що хво�

рій на цукровій діабет людині за

ампули з інсуліном віддати своє

житло. 

В Україні, за його словами,

гектар землі буде коштувати

близько півтори тисячі доларів,

при тому, що в північній Німеччи�

ні, наприклад, вартість 1 га землі

становить 70 тисяч євро. Такі

низькі ціни на нашу землю сприя�

тимуть створенню великих лати�

фундій. Деякі німецькі фермери

навіть не можуть дочекатися, щоб

у нас почали продавати землю. То�

ді, продавши свій один гектар, во�

ни куплять у нас цілий район.

Принаймні, так стверджують уча�

сники прес�конференції. 

І чи можна назвати такі кошти

інвестиціями – з огляду на те, що

заборгованість України перед іно�

земними компаніями та держава�

ми становить 100 тис. млрд дола�

рів? Тому українська земля буде

скуплена дуже швидко без будь�

якої вигоди для нашої держави.

Насправді сільськогосподарські

угіддя на сьогодні стали найдешев�

шим спекулятивним матеріалом. 

Свої проблеми фермери бажа�

ють обговорити з Президентом. 

– А якщо нас не почують, ми

підемо на крайні заходи, але при�

мусимо нас почути, – заявив Ана�

толій Довгань. 

У чому сутність вимог ферме�

рів? Головна – в тому, що людина

повинна мати право користувати�

ся своєю землею до кінця життя.

А потім наділ має перейти у роз�

порядження сільської ради.

Зараз, як стверджують ферме�

ри, через цінову політику держави

селяни кожен рік залишаються

без обігових коштів. Навіть отри�

мавши великий врожай, вони не

стають багатшими. І перед ними

стоїть проблема – як доведеться

виживати навесні при тому стані,

коли існуюча вартісна система

зруйнована.

Наталія Тарченко
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Наталія Тарченко

ВЖЕ сьогодні на ринках просять

10 гривень за десяток. Для того,

щоб вижити в нинішніх складних

умовах, вітчизняні виробники

просять український уряд скасува�

ти регулювання цін, яке було за�

проваджено ще до початку кризо�

вих явищ в світовій економіці. З

метою погашення боргів вони та�

кож вважають за потрібне запро�

вадити дотацію по 5 копійок на

одне яйце. 

Саме цьому питанню була

присвячена прес�конференція,

що відбулася 4 грудня в агенції

«Українські новини». В заході взя�

ли участь генеральний директор

Асоціації птахівничих підпри�

ємств «Укрптахопром» Володимир

Фролов, його заступник Володи�

мир Петров, а також виробники –

директор птахофабрики ЗАТ

«Авангард» Марія Савка, та ди�

ректор ЗАТ «Чернівецька птахо�

фабрика» Галина Чорноус. 

Слід зазначити, що, згідно з

даними Державного комітету ста�

тистики, виробництво яєць у 2007

році в Україні дещо збільшилося

(на 7,6%) порівняно з 2005 роком,

хоча порівняно із 2006�м воно все�

таки зменшилося на 1,5%. У 2008

році, за прогнозами, сільськогос�

подарськими підприємствами бу�

де вироблено на 11% більше про�

дукції порвняно з 2007 роком.

Частка промислових підприємств

за підсумками першого півріччя

поточного року становила 54%. У

весняно�літній період значно

збільшилася кількість яєць, які

виробляються приватними госпо�

дарствами, тому на цей період ці�

ни були дещо нижчими. 

Протягом десятиріччя зросло

споживання цього продукту насе�

ленням – з 166 штук на людину в

2000�му році до 252 штуки в 2007�

му, і ця цифра, як вважають ви�

робники, не остаточна. Євро�

пейський досвід та визначені Ін�

ститутом харчування АН України

норми становлять значно більше

– 280 штук на рік (в розвинених

європейських країнах рівень спо�

живання – 320 – 350 штук на одну

людину на рік). Зниження пого�

лів'я птиці становить в Україні 1%

за місяць – з такими темпами га�

лузь вже через півтора року опи�

ниться на рівні 2000�го року,

стверджують птахівники. До того

ж, в умовах СОТ, коли на ринок

вийде іноземна продукція, вітчиз�

няні підприємства можуть взагалі

не піднятися. Кризові явища по�

силюються ще й тим, що в Україні

немає власної племінної бази, і

виробники вимушені інвестувати

в зарубіжного селекціонера. 

Сюди додається ще й криза

соціального характеру: на Віннич�

чині може закритися 4 підприєм�

ства, через що без робочих місць

залишаться 1000 працівників. Не

краща ситуація і на Чернігівщині,

Сумщині, Черкащині.  

Стан справ ускладнюється

проблемою із надходженням кош�

тів, які були виділені на компен�

сацію агрокредитів. Її підприєм�

ства отримують на свої рахунки не

з початку року, а лише з травня мі�

сяця. Між тим, сплачувати банків�

ські відсотки за кредитами треба

щомісячно. Тому кошти доводи�

лося вилучати із власних рахунків,

про будь�яку модернізацію та ро�

звиток за таких умов не можна на�

віть говорити.  

Як вважають фахівці, для хар�

чових цілей треба виробляти 13�14

млрд штук яєць, а для поновлення

стада – 0,4�0,6 млрд. Ще 2�3 млрд

можуть відправлятися на експорт.

А отже – потенціал вітчизняного

ринку становить 15�18 млрд штук.

Ціна на яйце в Україні не є

стабільною, тому що відбувають�

ся сезонні коливання попиту на

цю продукцію. Протягом року є

два періоди, коли він різко зрос�

тає: перед Великоднем та Новим

Роком. А отже, така «гаряча пора»

триває саме зараз. Протягом ін�

ших місяців підприємства стають

нерентабельними. Останнє відбу�

вається на тлі зростання собівар�

тості продукції – вона збільшила�

ся на 23%. В поточному році се�

редня рентабельність підприємств

галузі становить 9,1%, при тому,

що для забезпечення нормальної

діяльності підприємств галузі во�

на має бути 10�15%. Птахівники

вважають, що вийти хоча б на рі�

вень незбитковості можна єдиним

шляхом: зростанням відпускної

вартості з птахофабрик удвічі. 

А якщо конкретно, то пропо�

нуються такі заходи: 

– переглянути умови деклару�

вання зміни відпускних цін на ку�

рячі яйця та розглянути можли�

вість внесення відповідних змін до

Постанови Кабінету Міністрів Ук�

раїни від 17.10.2007 року №1222

«Про затвердження Порядку де�

кларування зміни оптово�відпу�

скних цін на продовольчі товари»

шляхом виключення з переліку

продовольчих товарів, зміна ціни

на які підлягає декларуванню.

Тобто, яєць курячих; 

– вжити заходів із виплати за�

боргованості з часткової компен�

сації відсоткової ставки в 2008 р.;

– змінити механізм розподілу

компенсаційних коштів. Поверну�

ти практику використання бю�

джетних коштів через громадські

асоціації підприємств галузі; 

– ввести бюджетну дотацію на

виробництво харчових яєць в роз�

мірі, як мінімум, 50 копійок за де�

сяток; 

– частину коштів, які спрямо�

вуються на дотації високорента�

бельного бройлерного м`яса ске�

рувати на яєчне птахівництво; 

– збільшити фінансування се�

лекційно�племінної роботи яєч�

ного птахівництва на 2009 рік. 

Якщо ситуація не зрушить з

місця, то, попереджають птахів�

ники, на ринку з'являться яйця

закордонного виробництва – мо�

жливо, дешевші, старі та гене�

тично модифіковані. Як зазначив

Юрій Петров, яйця вищої якості

в Україну ніхто ніколи не заво�

зив: іноді перед тим, як потрапи�

ти на наш ринок, вони зберігали�

ся 2�3 місяці, хоча термін їх збе�

рігання при звичайних умовах –

лише 10 днів.

Криза б'є по птахівництву: 
яйця подорожчають?
ТОЧКА ЗОРУ Українські птахівники в розпачі: промислове виробництво яєць стає нерентабельним.
Шляхів виходу із становища два: або зачиняться птахофабрики, або яйця здорожчають у півтора рази.

Чиїм же буде український чорнозем?

52 тисячі тонн 
міндобрив 
задешево?
Кабінет Міністрів України
посприяв забезпеченню
сільськогосподарських під�
приємств мінеральними
добривами вітчизняного ви�
робництва під урожай 2009
року. Відповідну постанову
прийнято на урядовому засі�
данні 10 грудня. 
Так, передбачається виді�
лення у грудні цього року
коштів Міністерству аграрної
політики в межах планових
асигнувань на формування
державного продовольчого
резерву Аграрним фондом,
здійснення державних фор�
вардних закупівель, товар�
них та фінансових інтервен�
цій на організованому аграр�
ному ринку, в тому числі із
застосуванням заставних цін
на зерно. 
Передбачається, що за кош�
ти, отримані від поставок
сільськогосподарської про�
дукції до Аграрного фонду,
сільгосппідприємства заку�
плять здешевлені мінеральні
добрива вітчизняного ви�
робництва в обсягах 52 тися�
чі тонн для проведення вес�
няно�польових робіт 2009
року. 
Реалізація постанови Уряду
має підвищити конкурентос�
проможність хімічної про�
дукції вітчизняного вироб�
ництва на внутрішньому
ринку, поліпшити фінансо�
во�економічний стан підпри�
ємств�виробників мінераль�
них добрив та сприятиме
своєчасному проведенню у
агропромисловому комплек�
сі польових робіт під урожай
2009 року.



ПРОТЯГОМ двох тижнів з часу

останнього цінового звіту US

Wheat Associates, спостерігалося

різке падіння ф'ючерсних цін у

США на тлі зростання тиску з бо�

ку зовнішніх ринків та посилення

конкуренції за експорт. Акції та

сировинні товари продовжують

падати по всьому світу, а занепо�

коєність щодо обсягів глобальної

рецесії зростає. Ціна на сиру наф�

ту минулого тижня сягнула най�

нижчого за останні чотири роки

рівня $41 за барель, збільшивши

тиск на ціни зернового ринку. 

Найближчі ф'ючерсні ціни на

пшеницю порівняно із 21 листо�

пада 2008 року на Чикагській то�

варній біржі (CBOT) знизились на

$0,41 за бушель (або майже на

$15/тонну – прим.ред.) і становили

$168,2/MT; на товарній біржі у

Канзас�Сіті (KCBT) ф'ючерси

втратили $0,44/бушель, в той час

як ф'ючерси на зерновій біржі в

Міннеаполісі (MGE) збігли на

$0,26/бушель. Ціна соєвих бобів,

на минулому тижні  опустилася на

$0,56/бушель (або майже на

$20,9/MT – прим.ред.) і становила

$288/MT, а торги по кукурудзі зак�

рилися із падінням ціни на

$0,45/бушель до позначки

$107,8/MT. 

За канадськими статистични�

ми даними збільшено баланс пше�

ниці в Канаді в 2008/09 році до

28,6 млн тонн від попереднього

прогнозу в 27,2 млн МТ за рахунок

урожайності. Підрахунки врожаю

ярої пшениці збільшено до 900

тис. МТ, обсяги пшениці Durum

залишилися на рівні 450 тис. МТ. 

Обсяги експортних продажів

зерна у США впали на 53% порів�

няно до попереднього тижня та

набагато скоротилися загальні об�

сяги торгівлі: вони впали на 350

тис тонн – до 550 тис тонн. 

Різко впали минулого тижня

індекси вантажного фрахту: так,

індекс фрахту суден Panamax до

Балтійських портів на 19% менше

від минулого тижня та, що осо�

бливо вражає, на 95% менше по�

рівняно з травнем цього року.

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

США. Ставки океанського фрахту на 05 грудня 2008 року, $/тонну

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

«Handymax» 
40(46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 12 10
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 22
Північ Південної Америки (Колумбія) 17
Схід Південної Америки (Бразилія) 22
Західна Африка (Нігерія) 39
Східне Середземномор'я (Італія) 35
Західне Середземномор'я (Марокко) 20
Близький Схід (Єгипет) 13
Японія 28 23

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 25
Західна Африка (Нігерія) 55
Близький Схід (Єгипет) 18

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 27
Європа (Роттердам) 60
Близький Схід (Єгипет) 29

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 55
Західне Середземномор'я (Іспанія) 50
Європа (Роттердам) 55
Західна Африка(Марокко/Алжир) 60

Північно(Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 23
Близький Схід (Єгипет) 30
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 55
Південна Азія (Індонезія/Філіппіни) 26 17
Тайвань 23 18
Південна Корея 21 16
Японія 19 14

* 1 тонна пшениці та соєвих бобів (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 05 грудня 2008 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго  (Пшениця SRW) 168,19 4,58 (0,41 4,76 (0,43 4,89 (0,43 5,02 (0,44 5,24 (0,44
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 179,95 4,90 (0,44 5,03 (0,45 5,13 (0,47 5,20 (0,48 5,31 (0,49
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 206,13 5,61 (0,26 5,51 (0,41 5,53 (0,43 5,59 (0,44 5,62 (0,48
CBOT Чикаго (Кукурудза) 107,84 2,94 (0,45 3,09 (0,45 3,19 (0,46 3,29 (0,48 3,39 (0,48

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Січень '09 Березень '09 Травень '09 Липень '09 Серпень '09

7,84 (0,57 7,87 (0,60 7,95 (0,61 8,05 (0,59 8,07 (0,59

*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 11.12.2008 року 1 RUB = 0,26821 грн.

Ф'ючерсний контракт

Ціни угод * Розра(
хункова
ціна *

Зміни
розрах.
ціни *

Ціни котирувань * Обсяг

відкр. мін. макс. закр. краща
купівля

кращий
продаж

кіл(ть
угод RUB

EXW пшениця кл.3 Січень ’09 4600 4559 4600 4580 ( 4579 (124 4559 4600 10 19050005
EXW пшениця кл.3 Березень ’09 4650 4608 4650 4650 ( 4636 (210 4608 4650 14 19284200
EXW пшениця кл.3 Травень ’09 4700 4692 4700 4700 ( 4698 (236 4692 4700 12 19542250
EXW пшениця кл.4 Січень ’09 4450 4312 4450 4380 ( 4377 (177 4312 4450 14 18210335
EXW пшениця кл.4 Березень ’09 4480 4362 4480 4420 ( 4418 (148 4362 4480 12 18379140
EXW пшениця кл.4 Травень ’09 4500 4441 4500 4470 ( 4469 (182 4441 4500 12 18591690
FOB експ. пшениця Січень ’09 170,0 170,0 171,9 171,0 ( 171,0 (8 170,0 171,9 12 18295707
FOB експ. пшениця Березень ’09 178,0 174,8 178,0 177,0 ( 176,6 (9 174,8 178,0 14 18894689
FOB експ. пшениця Травень ’09 182,0 179,3 182,0 181,0 ( 180,7 (9 179,3 182,0 14 19337655

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 11 грудня 2008 року

Падіння ф'ючерсів у США 
триває за всіма позиціями

НА ЗЕРНОВОМУ ринку в Євро�

пейській частині Російської Фе�

дерації на минулому тижні збері�

галася тенденція до зниження

цін на пшеницю 3, 4 і 5 класу, а

також на жито групи «А» і фу�

ражний ячмінь, однак темпи па�

діння цін скоротилися. Загалом

на російському зерновому ринку

ціни на всі види зерна стабілізу�

ються. 

Нині середня ціна, що скла�

лась на ринку, на продовольчу

пшеницю 3 класу становить: 

– у Європейській частині

Росії – 4344 руб. за тонну; 

– у Азіатській частині Росії –

4675 руб. за тонну.

Середня ціна, що склалась на

ринку, на фуражну пшеницю 5

класу становить: 

– Європейська частина Росії

– 2435 руб./тонна; 

– Азіатська частина Росії –

3464 руб./тонна.

Усього з Росії експортовано

в 2008/2009 маркетинговому ро�

ці 10,3 млн тонн (пшениці –

9250 тис. тонн, ячменю – 1086

тис. тонн, жита – 9 тис. тонн),

зокрема в листопаді 1651 тис.

тонн (пшениці – 1509 тис. тонн,

жита – 2 тис. тонн, ячменю –

140 тис. тонн). До кінця поточ�

ного (календарного) року пла�

нується експортувати не менш

ніж 11,5 млн тонн зерна.

На біржових торгах при про�

веденні закупівельних інтервен�

цій на ринку зерна акредитовано

769 сільгоспвиробників з 30

суб'єктів (регіонів) РФ.

Усього на 10 грудня за 36 днів

торгів обсяг біржових операцій

становив 3,0 млн тонн зерна на

суму 14,14  млрд рублів, зокрема:

пшениці 3 класу – 992,99 тис.

тонн за середньою ціною 5728

руб./т.

пшениці 4 класу – 766,1 тис.

тонн за середньою ціною 4762

руб./т;

пшениці 5 класу – 781,6 тис.

тонн за середньою ціною 3853

руб./т;

жита групи «А» – 27,7 тис.

тонн за середньою ціною 3891

руб./т;

ячменю фуражного – 265,5

тис. тонн за середньою ціною

3663 руб./т.

Загалом до 1 січня планується

закупити не менш ніж 5 млн тонн

зерна. Інтервенційні ціни на 30%

вищі поточних ринкових цін на

зерно, що дає змогу селянам от�

римувати додаткові доходи.

За інформацією Мінсільгоспу РФ

Закупівельні інтервенції в Росії
підтримують ціни на зерно

ЗА ОФІЦІЙНИМИ даними, уже

найближчим часом Китай може

затвердити експортну квоту на

кукурудзу обсягом 5 млн тонн. 

Нагадаємо, нещодавно уряд

країни заявив про намір закупи�

ти на внутрішньому ринку 10

млн тонн кукурудзи для врегу�

лювання цінової ситуації. Також

слід зазначити, що цього року в

Китаї квоти на експорт великих

обсягів кукурудзи не вводилися.

На думку аналітиків, у разі, як�

що експортна квота буде затвер�

джена в зазначеному обсязі, ос�

лаблений ринок зерна Китаю

матиме потужну підтримку, і

зниження цін припиниться. 

Необхідно зазначити, що по�

ки Китай є експортером кукуру�

дзи, але вже через 2�3 роки краї�

на може стати великим імпорте�

ром цього зерна. За оцінками

аналітиків міністерства сільсько�

го господарства країни, до 2010

року внутрішнє споживання ку�

курудзи в Китаї на 10 млн тонн

перевищить обсяги виробництва

культури.

За матеріалами WebAgro.net

Китай може ввести квоту 
на експорт кукурудзи 

ГЛОБАЛЬНА рецесія торкнеть�

ся і багатих, і бідних країн, про�

те найболючіше вдарить по кра�

їнах, що розвиваються. Про це

йдеться у доповіді Світового

банку, опублікованій 9 грудня

цього року. 

Наступного року економіч�

не зростання у світі становити�

ме 0,9%, тоді як у 2008 році воно

становило 2,5%, а у 2006 році –

4%. Це буде найнижчий показ�

ник економічного зростання з

1982 року (0,3%), йдеться у до�

повіді. 

Економіка країн, що розви�

ваються, буде зростати у се�

редньому на 4,5% наступного

року, тоді як у 2007 році приріст

становив 7,9%. Навіть такі еко�

номічні гіганти як Китай та Ін�

дія втратять темпи зростання у

2009 році. Китайська економіка

зростатиме на 7,5%, Індію очі�

кує приріст на 5,8%. Торік ці

країни мали приріст 11,9% та

9% відповідно. 

Фінансова криза у США

спричинить найсерйознішу ре�

цесію від часів Великої депресії.

Американські споживачі не по�

вернуться до старої практики

споживання навіть після того, як

країна вийде з кризи. Також по�

страждає населення країн, що

експортують нафту, прогнозує

Світовий банк. 

За матеріалами УНІАН

Світовий банк прогнозує 
глобальну рецесію у 2009 році



Ірина Мороз

Обмеження 
для іноземців
ГОВОРЯЧИ про захист іноземних

земельних інвестицій в Україні, в

першу чергу необхідно зазначити,

що в Україні існують істотні обме�

ження їх здійснення.

Перш за все, іноземні юридич�
ні особи не можуть бути власни�
ками земель сільськогосподарсь�
кого призначення (ст.22 ЗКУ). 

Що ж стосується земель не�

сільськогосподарського призна�

чення, то іноземні юридичні особи
можуть здобувати право власності
на земельні ділянки несільськогос�
подарського призначення: 

– лише у межах населених

пунктів у разі придбання об'єктів

нерухомого майна і для спору�

дження об'єктів, пов'язаних із

здійсненням підприємницької

діяльності в Україні; 

– за межами населених пунк�

тів у разі придбання об'єктів неру�

хомого майна ч.2 ст.82 ЗКУ. 

Крім того, обов'язковою умо�

вою для придбання іноземною

юридичною особою права власно�

сті на земельну ділянку є реєстра�

ція постійного представництва з

правом ведення господарської

діяльності на території України, а

також наявність договору оренди. 

Альтернатива 
завжди є
ВИНИКАЄ запитання, які ж є ва�

ріанти придбання землі для іно�

земного інвестора?

1. Придбання нерухомого майна

(в тому числі незавершеного бу�

дівництва) з подальшим придбан�

ням земельної ділянки.

2. Отримання земельної ділянки в

оренду з подальшим зведенням на

ній об'єкта нерухомості, що дає

право на подальше придбання зе�

мельної ділянки.

3. Створення іноземною юри�

дичною особою корпоративної

структури інвестування (засну�

вання української холдингової

компанії, залучення українського

партнера, придбання активів ук�

раїнського підприємства та ін.) з

подальшим придбанням земель�

ної  ділянки.  Використання

останнього варіанту надасть мо�

жливість уникнути законодавчо�

го обмеження на придбання зе�

мель с/г призначення.

Розглянемо перші два варіан�

ти придбання земельної ділянки. 

У випадках, коли іноземний

інвестор безпосередньо купує зе�

мельну ділянку, що пов'язана з

об'єктом нерухомості або бере її

в оренду, особливу увагу потрібно

приділяти земельній документа�

ції. На земельній ділянці можуть

розміщуватись об'єкти, які нале�

жать третім особам, водні об'єк�

ти, на неї може поширюватись

режим охоронних зон, що може

створювати перешкоди для здій�

снення запланованої підприєм�

ницької діяльності. Наявність

певних обмежень не завжди мо�

же бути визначена в таких доку�

ментах.

Тому для належної перевірки

права власності на певну земель�

ну ділянку, відсутності правових

обтяжень, іноземний інвестор мо�

же звернутись до свого юридично�

го радника для проведення due di�

ligence. Тобто здійснення юридич�
ного аудиту з усіх питань, які цікав�
лять клієнта, що включає зокрема: 

Перевірку правовстановлюю�

чих документів.

Перевірку відповідних реєстрів.

Перевірку підстав для припи�

нення прав на землю.

Перевірку правосуб'єктності зе�

млевласника.

Здійснення інших необхідних

дій.

І лише в разі отримання задо�

вільних результатів юридичний

радник може почати розробку до�

говору купівлі�продажу земельної

ділянки, а також підготовку іншої

документації. 

Однак, для того, щоб уникну�

ти законодавчих обмежень на

придбання як земель с/г призна�

чення так і не с/г призначення,

найбільш оптимальною схемою

видається корпоративна структу�

ра інвестування в землю, що пе�

редбачає заснування української

холдингової компанії або залучен�

ня іноземного партнера. 

В цьому випадку для захисту

інтересів іноземного інвестора

особливу роль відіграє організація
корпоративних відносини в процесі
інвестування, що передбачає вибір
оптимальної форми підприємства
(при його створенні) та належне
оформлення установчих документів.

По�перше, форма підприєм�

ства має відповідати обсягу, цілям

і тривалості інвестиції. 

По�друге, правильно побудо�

вана структура корпоративного

управління компанією забезпечує

інвестору необхідні важелі впливу

на прийняття корпоративних і

господарських рішень. 

По�третє, установчі докумен�

ти є однією з форм фіксації кор�

поративних прав інвестора в під�

приємстві.

Які ж положення можна пе�

редбачити в установчих  доку�

ментах для захисту інтересів ін�

вестора?

Більшу кількість голосів,

необхідних для визначення квору�

му (наприклад, 75% замість «біль�

ше 60%», передбачених законом)

або кількість голосів, необхідних

для прийняття органом управлін�

ня певного рішення (наприклад,

75% замість простої більшості).

Надання учаснику права вето з

певних питань.

Надання учаснику права приз�

начати певну кількість своїх пред�

ставників у виконавчі і/чи нагля�

дові органи товариства, яке може

бути непропорціональним його

частці.

Слід пам'ятати і про можли�

вість укладення так званих дого�
ворів акціонерів (shareholders agree�

ments), які добре відомі й пошире�

ні в корпоративному житті розви�

нених країн Заходу, та гарантують

захист прав інвестора. Однак з

огляду на імперативний характер

норм українського законодавства,

що регулюють корпоративні від�

носини, такі положення дуже ча�

сто стають предметом судового

спору, в результаті чого можуть бу�

ти визнані недійсними. Який ви�

хід з цієї ситуації? У разі, коли до�

говір акціонерів укладається за

участі акціонера�нерезидента, йо�

го краще підпорядкувати інозем�

ному праву. 

Проте для того щоб набути

право оренди чи право власності

земельної ділянки, нерідко іно�

земному інвестору доводиться ку�

пувати підприємство, яке це право

щодо відповідної ділянки вже має.

Отже, договір купівлі�продажу зе�

млі чи її оренди, так би мовити,

перетворюється на договір прид�

бання певного пакета акцій під�

приємства чи корпоративних прав

компанії.  

Для того, щоб уникнути спла�

ти податків при купівлі активів ук�

раїнської компанії, оптимальною
схемою придбання видається за�
снування в Україні дочірнього під�
приємства та здійснення фінансу�
вання шляхом надання коштів у
вигляді внеску до статутного фон�
ду або позики для купівлі укра�

їнських активів.

Фінансування шляхом надан�

ня позики є більш вигідним з по�

даткового погляду, оскільки на�

дасть можливість уникнути спла�

ти податку на додану вартість. 

Для оптимізації податкового

режиму, особливу увагу потрібно

приділяти вибору юрисдикції в

якій розташована холдингова ком�

панія та з якої будуть вводитись

фінансові ресурси. Найбільш

сприятливими юрисдикціями для

звільнення від оподаткування ди�

відендів та іншого доходу від участі

в іноземних компаніях вважають�

ся: Кіпр, Данія, Люксембург, Ні�

дерланди, Швейцарія, Мальта, Ве�

ликобританія. Однак вибір юрис�

дикції в кожному конкретному

випадку залежить від намірів інве�

сторів і визнається залежно від:

1. Обраної схеми інвестування.

2. Оптимального режиму оподат�

кування для певних видів доходу.

3. Наявності двосторонніх дого�

ворів та інших факторів. 

Однак, незалежно від того, чи

йде мова про спільне підприєм�

ство, чи дочірню компанію нере�

зидента, з практичної точки зору,

контролювати роботу структури

краще, призначивши керівником

свого іноземного спеціаліста. Од�

нак тут може виникнути декілька

ускладнень. Перш, ніж приступи�

ти до виконання обов'язків дирек�

тора (голови або члена правління)

українського підприємства інозе�

мець зобов'язаний отримати доз�

віл на працевлаштування в Украї�

ні. Більше того, незважаючи на

відсутність прямої законодавчої

заборони, на практиці іноземець

не зможе отримати дозволу на

працевлаштування більше, ніж в

одній українській компанії. В ре�

зультаті цього, іноземний інве�

стор, корпоративна структура

якого передбачає використання

декількох українських компаній,

не матиме можливості призначи�

ти свого спеціаліста керівником

всіх компаній.

Таким чином, іноземні інве�

стори, які створили в Україні свою

структуру, набуваючи право влас�

ності на землю й інші активи,

стоять перед необхідністю приз�

начити на керівну посаду укра�

їнського спеціаліста. Для того,

щоб захистити свої права, інозем�

ному інвестору потрібно бути осо�

бливо уважним при встановлені

правових відносин з такою осо�

бою. 

У відносинах з керівником ук�
раїнської компанії необхідно:
1. Прописати повноваження ке�

рівника чи представника укра�

їнської компанії в статутних доку�
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Іноземні земельні інвестиції в Україні:
як захистити свої права іноземному інвестору

• Партнер рубрики – ЮФ «AGA Partners»•

Ірина МОРОЗ, 

юрист, ЮФ «AGA Partners»

Для набуття права оренди
чи право власності земель@
ної ділянки, нерідко іно@
земному інвестору дово@
диться купувати підприєм@
ство, яке це право щодо
відповідної ділянки вже
має. Тож, договір купівлі@
продажу чи оренди землі,
так би мовити, перетворю@
ється на договір придбан@
ня пакета акцій чи корпо@
ративних прав компанії.
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ментах, перерахувати конкретні

дії, які уповноважений здійснюва�

ти представник.

2. Підписати трудовий договір з

вичерпним переліком повнова�

жень представника (напр. встано�

вити найбільшу суму договору,

який може укладати керівник) або

передбачити можливість здій�

снення повноважень представни�

ка лише на основі довіреності.

3. Підписати договір про конфі�

денційність або включити відпо�

відний пункт у трудовий договір.

Вирішення спорів
ДУЖЕ важливе місце в системі за�

хисту прав іноземного інвестора

відіграє механізм вирішення інве�

стиційних спорів. 

Шляхи вирішення спорів
включають:
1. Судовий розгляд.

2. Вирішення спору арбітражним

судом.

Переваги для іноземних інве�
сторів при вирішенні спору арбі�
тражем:

Тривалість розгляду спору

Компетентність суддів/арбітрів

Процедура

Конфіденційність

З огляду на це, іноземному ін�

вестору варто вимагати включен�

ня в договір арбітражного застере�

ження, що передбачає звернення

до арбітражного суду, оскільки

об'єктивність, компетентність віт�

чизняних судів при вирішенні ін�

вестиційних спорів не раз ставала

об'єктом критики. 

Подібна передбачливість може

зберегти багато часу й коштів.

Практика свідчить, що для отри�

мання позитивного для інвестора

рішення в українському суді сто�

совно значного інвестиційного

спору або захисту такого рішення,

винесеного судом першої інстан�

ції, інвестору, як правило, дово�

диться пройти всі судові інстанції

аж до Вищого господарського та

Верховного судів України. 

При цьому застереженні слід

зазначити, що всі спори, пов'язані

з договором, будуть вирішуватися

третейським судом (судом ad hoc)

або арбітражною установою (на�

приклад, МКАС ТПП України).

Якщо в договорі бере участь іно�

земний інвестор, існує можливість

обрати право, яке застосовувати�

меться до тлумачення договору та

вирішення спорів. При включенні

до тексту арбітражного застере�

ження важливо дотриматись усіх

вимог арбітражної установи, які

висуваються до такого застере�

ження. Інакше арбітражна устано�

ва може не прийняти справу до

розгляду. 

Міжнародний центр вирі�

шення інвестиційних спорів.

Надзвичайно ефективною устано�

вою вирішення інвестиційних

спорів вважається Міжнародний

центр вирішення інвестиційних

спорів (МЦВІС), створений від�

повідно до Конвенції про вирі�

шення інвестиційних спорів між

державами й іноземними особа�

ми, яка була розроблена під егі�

дою МБРР й прийнята 18 березня

1965 р. (її зазвичай називають Ва�

шингтонською конвенцією). Сьогодні в ній бере

участь понад 100 держав, у тому числі Україна. 

До компетенції Центру належить вирішення пра�

вових спорів, що виникають безпосередньо з відно�

син, пов'язаних з інвестиціями, між Договірною дер�

жавою (або будь�яким уповноваженим органом До�

говірної держави, про який повідомлено Договірною

державою Центру) та особою (юридичною та фізич�

ною) іншої Договірної держави.

Процедура арбітражу 
ПРИНЦИПОВОЮ умовою застосування механізму

МЦВІС є наявність угоди в письмовій формі, укла�

деній між сторонами спору про передачу спору на

розгляд до Центру (ст. 25 Вашингтонської конвен�

ції). Універсальними письмовими угодами є Двосто�

ронні угоди про сприяння і взаємний захист інвести�

цій (Bilateral investment treaties, BIT), де закріплюєть�

ся механізм застосування арбітражу МЦВІС. На сьо�

годні Україна підписала й ратифікувала 59 таких

двосторонніх Угод (зокрема, з Данією, Англією, Ні�

меччиною, Нідерландами, Швецією, Швейцарією,

Росією, Литвою). 

До списків Посередників та списків Арбітрів

включаються особи, які мають достатню кваліфіка�

цію, призначені відповідно до положень цієї Кон�

венції та висловили бажання виконувати покладені

на них обов'язки. 

Кожна  з Договірних держав має право призначи�

ти по чотири особи в кожний із списків, при цьому ці

особи можуть бути, а можуть і не бути громадянами

такої Держави.

Голова має право призначити в кожний із списків

по десять осіб, при цьому ці особи повинні бути гро�

мадянами різних держав.

Перед зверненням до арбітражу сторони можуть

подати заяву про проведення примирювальної про�

цедури, в результаті чого створюється примирюваль�

на комісія, яка пропонує сторонам шляхи розв'язан�

ня спору. У разі досягнення згоди між сторонами, ко�

місія складає доповідь, яка підписується сторонами.

Сторони можуть почати арбітражну процедуру

шляхом подачі заяви з викладенням всіх обставин

справи, відомостей про сторони та їх згоди на арбі�

тражну процедуру. Арбітраж складається з одного або

трьох арбітрів, які призначаються сторонами. Арбі�

траж розглядає спір, згідно з нормами права, відпо�

відно до згоди сторін. У разі відсутності згоди сторін

Арбітраж застосовує право Договірної держави, що

виступає як сторона в спорі.

Чи може бути оскаржене арбітражне рі�

шення?

Так, прийняте рішення може бути оскаржене:

а) у випадку, коли Арбітраж перевищив свої пов�

новаження;

в) у випадку, якщо було суттєве відхилення від

правил процедури та в інших випадках, передбаче�

них Конвенцією.

Комітет ad hoc в складі трьох чоловік переглядає

прийняте рішення. У випадку скасування рішення,

спір за заявою однієї зі сторін може бути переданий

для вирішення новому складу Арбітражу.

Виконання арбітражного рішення. Кожна

Договірна держава визнає судове рішення як зо�

бов'язуюче та забезпечує його виконання.

Сторона, зацікавлена у виконанні рішення Арбі�

тражу на території Договірної держави, повинна по�

дати у відповідний судовий орган, копію рішення

Арбітражу.

Виконання рішення Арбітражу буде здійснюва�

тися відповідно до законодавства про виконання су�

дових рішень, які набули чинності на території Дер�

жави, де рішення підлягає виконанню.

* * *

ПІДБИВАЮЧИ підсумок, необхідно зазначити, що

перераховані вище можливості захисту прав інозем�

ного інвестора – це лише невелика частина того,

що потрібно брати до уваги розглядаючи можли�

вість здійснення іноземних земельних інвестицій в

Україні. В кожному конкретному випадку залежно

від схеми та способу здійснення іноземних земель�

них інвестицій лише індивідуальний підхід може

найбільш ефективно захистити права іноземного ін�

вестора.



Тернопіль просить
мінімальних цін
Голова Тернопільської ОДА
Юрій Чижмар звернувся до Ка�
бінету Міністрів з пропозицією
прийняти рішення щодо дер�
жавного цінового регулювання
та запровадження мінімальних
закупівельних цін на зерно, цу�
кор, молоко, м'ясо ВРХ та сви�
ней. За його словами, це «знач�
ною мірою сприятиме подаль�
шому розвитку підприємств аг�
ропромислового комплексу в
умовах сучасних реалій світової
економічної кризи».

ХТЗ – таджикам
В рамках візиту до Харківщини
Президента Республіки Таджи�
кистан Емомалі Рахмона відбу�
лися переговори між таджиць�
кою делегацією і керівництвом
ВАТ «Харківський тракторний
завод».
Представники тракторного за�
воду запропонували одночасно
з проведенням випробування
тракторів на Таджицькій МВС
опрацювати питання про вклю�
чення деяких моделей тракторів
до реєстру закупівель для по�
треб сільського господарства в
рамках державного лізингу Тад�
жикистану, а також розглянути
моделі спеціалізованих машин,
необхідних для будівельних,
комунальних та інших організа�
цій Таджикистану.
У свою чергу, Емомалі Рахмон
запропонував організувати ви�
ставковий майданчик у Таджи�
кистані для демонстрації про�
дукції ВАТ «ХТЗ», а також дору�
чив міністрові економіки і міні�
строві сільського господарства
опрацювати питання закупівель
тракторів в т.ч. замість тих, що
існують на ринку Таджикистану.
За результатами переговорів
сторони підписали Меморан�
дум про співпрацю.

Інвестиційний 
форум пройде 
на Миколаївщині
9 грудня в Миколаївській обл�
держадміністрації відбулась
презентація веб�сайту 
www.invest.mk�oda.gov.ua,
на якому представлено інвести�
ційний потенціал підприємств,
міст, районів Миколаївщини
напередодні Першого інвести�
ційного форуму в Миколаїв�
ській області. Як розповів в.о.
заступника голови облдержад�
міністрації Валерій Топіха, фо�
рум буде масштабною акцією в
Україні і стане одним з шляхів
виходу держави зі світової еко�
номічної кризи. Саме тому його
планує відкрити особисто Пре�
зидент України Віктор Ющенко
в рамках робочого візиту до
Миколаївщини 18 грудня. На
форум вже запрошені провідні
економісти, державні діячі, ке�
рівники найбільших підпри�
ємств області та держави, іно�
земні дипломатичні представ�
ництва.
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У ПЕРЕРОБНІЙ промисловості

ціни знизилися на 5,8%. Найбіль�

ше (на 16,5�10,3%) подешевшала

продукція у виробництві коксу та

продуктів нафто�перероблення,

металургійному виробництві та

виробництві готових металевих

виробів,  хімічному виробництві.

Водночас на 2,5�1,4% подорожча�

ла продукція у виробництві шкі�

ри, виробів з неї та інших матері�

алів, текстильному виробництві,

виробництві одягу, хутра та виро�

бів з хутра, гумових та пластмасо�

вих виробів, машин та устатку�

вання. У виробництві харчових

продуктів, напоїв та тютюнових

виробів індекс становив 100%,

при цьому у виробництві олії та

тваринних жирів, борошномель�

но�круп'яних продуктів, м'яса та

м'ясопродуктів, цукру ціни знизи�

лися на 5,3�1,3%, а у виробництві

алкогольних напоїв, виробництві

рибних продуктів, молочних про�

дуктів та морозива, хліба та хлібо�

булочних виробів – підвищилися

на 10,1�0,8%.

У виробництві та розподіленні

електроенергії, газу та води зафік�

совано зниження тарифів на

6,2%, при цьому тарифи на елек�

троенергію знизилися на 7,2%,

теплоенергію – зросли на 2,6%.

СТАТИСТИКА Держкомстат оприлюднив дані щодо
індексів цін на різні групи товарів та послуги.
За даними статистики, індекси споживчих цін (ІСЦ)
та цін виробників промислової продукції (ІЦВ) у
листопаді 2008 року становили 101,5% і 93,5%,
з початку року – 119,8% і 123,5% відповідно

За матеріалами Держкомстату України

Експрес@випуск від 6 грудня 2008 р.

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

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Товари та послуги
Листопад 2008 до

жовтня
2008

грудня
2007

листопада
2007

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 101,5 119,8 122,3

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 100,2 123,1 126,7

Продукти харчування загалом 100,1 123,2 126,9
Хліб та хлібопродукти 100,3 127,8 130,2

Хліб 101,1 124,5 127,4
Макаронні вироби 100,9 124,5 126,5

М'ясо та м'ясопродукти 99,1 133,5 135,6
Риба та рибопродукти 102,0 123,2 123,7
Молоко 104,7 110,3 115,4
Сир і м'який сир (творог) 102,4 107,4 112,6
Яйця 109,0 121,9 132,6
Масло 102,8 105,7 108,4
Олія 92,2 105,5 106,3
Фрукти 100,2 129,9 138,9
Овочі 96,5 99,2 108,0
Цукор 98,3 110,2 111,3
Безалкогольні напої 102,1 118,5 120,4
Алкогольні напої, тютюнові вироби 102,6 120,4 121,3
Одяг і взуття 101,3 103,2 103,5

Одяг 101,4 103,3 103,7
Взуття 100,9 102,8 103,0

Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 106,2 119,2 120,9

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 100,9 134,5 135,3

Утримання та ремонт житла 102,4 115,6 115,9
Водопостачання 102,6 139,0 143,9
Каналізація 102,2 143,7 147,9
Електроенергія 100,0 100,0 100,0
Природний газ 100,0 114,1 114,1
Гаряча вода, опалення 123,9 125,0 127,7

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 103,0 111,0 111,4

Охорона здоров’я 101,2 117,9 119,7
Медичні товари, ліки та обладнання 101,4 113,5 114,9
Амбулаторні послуги 101,6 121,9 124,7

Транспорт 101,9 122,7 125,7
Паливо і мастила 86,7 98,6 102,4
Транспортні послуги: 110,3 144,6 149,1

Пасажирський залізничний транспорт 101,0 122,3 122,3
Пасажирський автодорожній транспорт 113,3 151,1 156,6

Зв’язок 100,2 104,5 104,4
Відпочинок і культура 103,2 111,3 112,2
Освіта 100,4 128,8 129,1
Ресторани та готелі 101,4 126,4 128,4
Різні товари та послуги 102,5 125,3 127,8

Товари та послуги
Листопад 2008 до

жовтня
2008

грудня
2007

листопада
2007

ПРОМИСЛОВІСТЬ 93,5 123,5 127,4

Переробна промисловість 94,2 118,4 121,0

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 100,0 114,3 116,7

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 98,5 130,9 133,5

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 101,2 101,4 104,8

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 100,8 127,1 129,5  

Виробництво цукру 98,7 102,8 104,4
Виробництво напоїв 103,4 117,5 118,1

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у

листопаді ціни на продукти хар�

чування та безалкогольні напої

зросли на 0,2%. Найбільше (на

9,0%) подорожчали яйця. На 4,7�

2,0% зросли в ціні молоко, верш�

кове масло, сири, тваринні жи�

ри, риба  та продукти з риби. Ра�

зом з цим на 7,8�1,7% знизилися

ціни на олію, овочі, м'ясо птиці,

свинину, рис та цукор.

Зростання цін (тарифів) на

житло, воду, електроенергію, газ

та інші види палива на 6,2%

зумовлене, в першу чергу, підви�

щенням плати за гарячу воду,

опалення (на 23,9%). 

На 3,2% зросли ціни у сфері

відпочинку та культури, у тому

числі  туристичні  послуги – на

6,5%. 

На 1,9% підвищилися ціни

на транспорт в цілому, що в ос�

новному пов'язане з підвищен�

ням вартості перевезень міським

пасажирським транспортом на

15,9%. В той же час відбулося

здешевлення бензину на 13,3%.

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

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

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України

СПОТ
Вінницька товарна універсальна біржа
*Гречка 2 клас ДСТУ 4524(2006 2008 FCA 20,00 2329,54 316,45
*Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 2008 DDU 22,00 1619,16 220,00
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391(89 2008 DDU 21,00 5627,87 752,96
*Насіння трави канаркової ГОСТ 10852(86 2008 DDU 22,00 4268,68 580,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 DDU 22,00 5151,86 700,00
Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 DAF 595,00 769,85 103,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 FOB 500,00 784,80 105,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Цукор пісок ДСТУ 2316(93 2008 EXW 400,00 3199,75 428,10 2666,46 356,75
*Солод пивоварний 0 2008 FOB 60,00 3032,90 412,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 DAF 350,00 2154,45 290,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 CPT 22,00 5889,12 800,00
Івано,Франківська аграрна біржа
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524(2006 2008 FCA 60,00 1486,68 202,00
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391(89 2008 FCA 500,00 3459,11 470,00
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391(89 2008 DDU 66,00 3091,12 420,00
*Насіння вики ГОСТ 7067(88 2008 DDU 44,00 4011,09 545,00
*Насіння льону ГОСТ 10582(76 2008 DDU 42,00 4393,80 597,00
Кримська аграрна біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 680,00 1135,00 151,85 945,83 126,54
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 90,00 970,00 129,78 808,33 108,15
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2008 CPT 40,00 2018,06 270,00
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 DAF 1000,00 1104,21 150,00
*Соя ГОСТ 17109(88 2008 DAF 270,00 1656,32 225,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2008 FOB 2000,00 1398,67 190,00
Рівненська міжрегіональна універсальна товарно,майнова біржа «Прайс»
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2008 DAF 550,00 652,27 87,27
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 FOB 3100,00 2376,13 317,91
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 21,00 1035,85 140,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 2008 FCA 21,00 1159,17 157,50
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2008 FOB 2000,00 788,23 107,10
*Соя ГОСТ 17109(88 2008 CPT 457,00 2013,48 269,39
*Соя ГОСТ 17109(88 2008 DAF 2000,00 1471,96 200,00
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391(89 2008 FOB 6500,00 2430,33 330,22
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2008 FOB 60,00 1715,57 233,10
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391(89 2008 FOB 150,00 2959,56 400,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2008 FCA 64,00 5082,52 680,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351(89 2008 FCA 100,00 5605,73 750,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081(97 2008 FCA 42,00 2728,73 370,76
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 5951,18 1206,96 163,13 1005,80 135,94
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 3300,00 806,24 108,97 671,87 90,81
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 DAF 1536,00 788,49 106,63
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 CPT 850,00 795,03 108,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2008 DAF 500,00 736,14 100,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2008 CPT 2500,00 687,64 92,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2008 DAF 1000,00 979,13 131,00
*Соя ГОСТ 17109(88 2008 CPT 5000,00 1950,79 261,00
*Соя ГОСТ 17109(88 2008 FOB 20000,00 2234,82 299,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2008 FOB 500,00 2077,86 278,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 DAF 2829,00 3006,67 402,27
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 16000,00 1014,78 137,50
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 3000,00 618,73 84,05
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 CPT 550,00 772,95 105,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2008 CPT 7000,00 772,10 103,30
*Горох 2 клас ДСТУ 4523(2006 2008 CPT 560,00 1214,37 165,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 CPT 7500,00 2355,65 320,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 2008 FCA 2000,00 1532,85 208,23
*Соя ГОСТ 17109(88 2008 CPT 400,00 1987,58 270,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2008 EXW 100,00 1300,00 176,60 1083,33 147,16
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2008 FCA 1000,00 1398,67 190,00
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391(89 2008 FCA 180,00 3680,70 500,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 10000,00 813,88 110,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 2000,00 736,14 100,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 2000,00 703,01 95,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 CPT 2000,00 783,99 106,50
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2008 CPT 1000,00 736,14 100,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2008 DAF 520,00 662,53 90,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2008 FOB 5000,00 1868,57 250,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 2008 FOB 1200,00 480,93 65,00
*Олія соєва ДСТУ 4534(2006 2008 FCA 100,00 4196,00 570,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2008 DAF 67,85 5919,12 800,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583(76 2008 FOB 8000,00 3018,17 410,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 2008 FOB 3000,00 4048,77 550,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FAS 1300,00 1214,63 165,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 CPT 31300,00 754,79 102,53
*Кукурудза 1 клас ДСТУ 4525(2006 2008 DAF 325,00 1030,60 140,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2008 CPT 3000,00 736,14 100,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2008 FOB 3000,00 736,14 100,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016(95 2008 DAF 1500,00 434,32 59,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 CPT 4000,00 2797,33 380,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 DDU 21,00 7444,79 1011,33
Хмельницька обласна товарна біржа
*Крупа гречана ядро ГОСТ 5550(74 2008 DAF 65,80 2996,55 405,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 CPT 1000,00 2330,65 315,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 CPT 8400,00 833,38 111,50
*Кукурудза 2 клас ДСТУ 4525(2006 2008 DAF 1400,00 850,87 115,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2008 DAF 1760,00 669,32 89,77
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2008 FOB 10500,00 672,69 90,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583(76 2008 DAF 1700,00 2279,66 305,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 FCA 22,00 5398,24 729,60
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 34000,00 1090,98 148,24
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 46000,00 772,78 105,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 76000,00 772,78 105,00
*Соя ГОСТ 17109(88 2008 CPT 2350,00 1892,41 257,13
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351(89 2008 DAF 20,00 5887,84 800,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 FOB 25000,00 2575,93 350,00

Форвард
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 31.03.2009 FOB 5106,00 1237,92 168,20
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 31.03.2009 FOB 6519,00 1365,63 185,55
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 20.01.2009 FOB 6000,00 588,78 80,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 31.03.2009 FOB 5200,00 819,49 111,35
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 15.01.2009 DAF 1200,00 635,32 85,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 31.03.2009 FOB 30000,00 1382,75 185,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб,
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

Загальний звiт про результати торгiв
сiльськогосподарською продукцiєю, продуктами її переробки, продовольством

на Акредитованих товарних бiржах України з 05 по 11 грудня 2008 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 05 по 11 грудня 2008 року

Внутрішні контракти: СПОТ
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 5951,18 1206,96 1206,96 1206,96 163,13
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 680,00 1135,00 1135,00 1135,00 151,85
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 90,00 970,00 970,00 970,00 129,78
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 3300,00 806,24 806,24 806,24 108,97
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2008 EXW 100,00 1300,00 1300,00 1300,00 176,60
Цукор пісок ДСТУ 2316(93 2008 EXW 400,00 3199,75 3199,75 3199,75 428,10

Експортнi контракти*: СПОТ
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 DAF 350,00 2134,81 2154,45 2167,55 290,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 44000,00 813,88 1028,00 1103,97 139,55
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FAS 1300,00 1214,63 1214,63 1214,63 165,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 2000,00 736,14 736,14 736,14 100,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 62000,00 772,78 835,23 1287,96 113,39
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 2021,00 684,61 706,47 1035,85 95,96
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 DAF 3131,00 680,16 885,79 1104,21 119,79
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 79000,00 618,73 766,93 772,78 104,20
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 CPT 43100,00 721,42 772,49 1037,96 104,60
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 FOB 500,00 784,80 784,80 784,80 105,00
Кукурудза 1 клас ДСТУ 4525(2006 2008 DAF 325,00 1030,60 1030,60 1030,60 140,00
Кукурудза 2 клас ДСТУ 4525(2006 2008 DAF 1400,00 850,87 850,87 850,87 115,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2008 CPT 13500,00 687,64 745,80 772,10 100,23
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2008 DAF 4520,00 652,27 748,30 1248,21 100,60
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2008 FOB 15500,00 672,69 699,88 788,23 94,14
Гречка 2 клас ДСТУ 4524(2006 2008 FCA 20,00 2329,54 2329,54 2329,54 316,45
Гречка 3 клас ДСТУ 4524(2006 2008 FCA 60,00 1486,68 1486,68 1486,68 202,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 2008 FCA 2021,00 1159,17 1528,97 1532,85 207,70
Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 2008 DDU 22,00 1619,16 1619,16 1619,16 220,00
Горох 2 клас ДСТУ 4523(2006 2008 CPT 560,00 1214,37 1214,37 1214,37 165,00
Насіння вики ГОСТ 7067(88 2008 DDU 44,00 4011,09 4011,09 4011,09 545,00
Соя ГОСТ 17109(88 2008 CPT 8207,00 1719,09 1939,36 2018,06 260,80
Соя ГОСТ 17109(88 2008 DAF 2270,00 1471,96 1493,89 1656,32 202,97
Соя ГОСТ 17109(88 2008 FOB 20000,00 2234,82 2234,82 2234,82 299,00
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391(89 2008 FOB 6500,00 2364,70 2430,33 2577,99 330,22
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391(89 2008 DDU 21,00 5627,87 5627,87 5627,87 752,96
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2008 FCA 1000,00 1398,67 1398,67 1398,67 190,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2008 CPT 40,00 2018,06 2018,06 2018,06 270,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391(89 2008 FOB 7560,00 1398,67 1756,89 2077,86 235,84
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391(89 2008 FCA 680,00 3459,11 3517,76 3680,70 477,94
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391(89 2008 FOB 150,00 2959,56 2959,56 2959,56 400,00
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391(89 2008 DDU 66,00 3091,12 3091,12 3091,12 420,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351(89 2008 FCA 100,00 5605,73 5605,73 5605,73 750,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351(89 2008 DAF 20,00 5887,84 5887,84 5887,84 800,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583(76 2008 CPT 400,00 2330,65 2330,65 2330,65 315,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583(76 2008 DAF 1700,00 2279,66 2279,66 2279,66 305,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583(76 2008 FOB 8000,00 3018,17 3018,17 3018,17 410,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 CPT 12500,00 2330,65 2494,99 2797,33 338,80
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 DAF 2829,00 2872,18 3006,67 3167,01 402,27
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 FOB 28100,00 2376,13 2553,89 2575,93 346,46
Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 FCA 22,00 5398,24 5398,24 5398,24 729,60
Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 CPT 222,00 4194,50 4362,44 5889,12 592,72
Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 DDU 43,00 5151,86 6271,66 7444,79 852,04
Насіння льону ГОСТ 10582(76 2008 DDU 42,00 4393,80 4393,80 4393,80 597,00
Насіння трави канаркової ГОСТ 10852(86 2008 DDU 22,00 4268,68 4268,68 4268,68 580,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081(97 2008 FCA 42,00 2411,07 2728,73 3017,52 370,76
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 2008 FOB 1200,00 480,93 480,93 480,93 65,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016(95 2008 DAF 1500,00 434,32 434,32 434,32 59,00
Солод пивоварний 2008 FOB 60,00 3032,90 3032,90 3032,90 412,00
Крупа гречана ядро ГОСТ 5550(74 2008 DAF 65,80 2996,55 2996,55 2996,55 405,00
Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2008 FCA 64,00 5082,52 5082,52 5082,52 680,00
Крупа рисова ГОСТ 6292(93 2008 DAF 67,85 5919,12 5919,12 5919,12 800,00
Олія соєва ДСТУ 4534(2006 2008 FCA 100,00 4196,00 4196,00 4196,00 570,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 2008 FOB 3000,00 4048,77 4048,77 4048,77 550,00

Експортнi контракти*: Форвард
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 31.03.2009 FOB 5106,00 1237,92 1237,92 1237,92 168,20
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 31.03.2009 FOB 6519,00 1364,51 1365,63 1366,71 185,55
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 01.02.2009 FOB 8000,00 883,37 883,37 883,37 120,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 20.01.2009 FOB 6000,00 588,78 588,78 588,78 80,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 31.03.2009 FOB 5200,00 772,78 819,49 883,18 111,35
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.01.2009 FOB 8000,00 898,09 898,09 898,09 122,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 15.01.2009 DAF 1200,00 635,32 635,32 635,32 85,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 30.01.2009 CPT 9500,00 699,33 742,73 876,01 100,89
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 31.03.2009 FOB 30000,00 1382,75 1382,75 1382,75 185,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 31.03.2009 FOB 500,00 883,37 883,37 883,37 120,00
Сорго ГОСТ 8759(92 31.03.2009 FOB 270,00 736,14 736,14 736,14 100,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523(2006 31.03.2009 FCA 1200,00 2451,35 2451,35 2451,35 333,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523(2006 31.01.2009 DAF 750,00 2024,39 2024,39 2024,39 275,00
Соя ГОСТ 17109(88 30.01.2009 DAF 1600,00 1606,97 1606,97 1606,97 215,00
Соя ГОСТ 17109(88 31.03.2009 FOB 6000,00 2081,35 2081,35 2081,35 282,80
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391(89 01.02.2009 FCA 40,00 3728,44 3728,44 3728,44 506,60
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351(89 31.12.2008 FCA 40,00 5889,12 5889,12 5889,12 800,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 31.03.2009 FCA 2200,00 2738,44 2738,44 2738,44 372,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 31.03.2009 FOB 33385,00 2717,28 2760,16 2835,75 369,29
Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 15.03.2009 FCA 200,00 2786,42 2786,42 2786,42 378,60
Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 31.03.2009 FCA 274,00 11483,78 11483,78 11483,78 1560,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 30.11.2009 DDU 42,00 6755,46 6755,46 6755,46 917,69
Насіння льону ГОСТ 10582(76 31.03.2009 FCA 21,50 3091,79 3091,79 3091,79 420,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 20.01.2009 FOB 1015,00 588,78 588,78 588,78 80,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 01.03.2009 DAF 5000,00 434,32 434,32 434,32 59,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 31.03.2009 FOB 2067,00 517,92 517,92 517,92 70,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 31.03.2009 FOB 3414,00 5031,25 5104,33 5253,22 689,88
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*Горох 3 клас ДСТУ 4523(2006 31.01.2009 DAF 750,00 2024,39 275,00
*Соя ГОСТ 17109(88 30.01.2009 DAF 1600,00 1606,97 215,00
*Соя ГОСТ 17109(88 31.03.2009 FOB 6000,00 2081,35 282,80
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 20.01.2009 FOB 1015,00 588,78 80,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 31.03.2009 FOB 2067,00 517,92 70,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 31.03.2009 FOB 33385,00 2760,16 369,29
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492(2005 31.03.2009 FOB 3414,00 5104,33 689,88
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 15.03.2009 FCA 200,00 2786,42 378,60
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 01.02.2009 FOB 8000,00 883,37 120,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.01.2009 FOB 8000,00 898,09 122,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 31.03.2009 FOB 500,00 883,37 120,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 30.01.2009 CPT 9500,00 742,73 100,89
*Горох 1 клас ДСТУ 4523(2006 31.03.2009 FCA 1200,00 2451,35 333,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 01.03.2009 DAF 5000,00 434,32 59,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 25.02.2009 DAF 1000,00 449,05 61,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351(89 31.12.2008 FCA 40,00 5889,12 800,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 31.03.2009 FCA 2200,00 2738,44 372,00
*Сорго ГОСТ 8759(92 31.03.2009 FOB 270,00 736,14 100,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 31.03.2009 FCA 274,00 11483,78 1560,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 30.11.2009 DDU 42,00 6755,46 917,69
*Насіння льону ГОСТ 10582(76 31.03.2009 FCA 21,50 3091,79 420,00
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ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Передплатити «АГРОПРОФІ»ви можете у будь(якому поштовому відділенні
за Каталогом. Вартість передплати у 2009 р. – 17,07 грн./місяць 

Передплатити нашу газету можна також через редакцію, 
до того ж – з будь(якого місяця та на будь(який термін. 
Вартість редакційної передплати у 2009 р. – 16,00 грн./місяць.

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ»на 2009"й рік. ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!


