
www.agroprofi.com.uaукраїнський тижневик ділової інформації№ 7 [060] 27 лютого, 2009

Змінено порядок
державних 
форвардних 
закупівель зерна
Уряд на своєму засіданні 18
лютого 2009 року ухвалив по�
станову «Про внесення змін до
Порядку проведення держав�
них форвардних закупівель
зерна та Порядку надання бю�
джетних позик із застосуван�
ням режиму державних застав�
них закупівель зерна».
Зокрема, відповідно до внесе�
них змін, Аграрний фонд має
оприлюднити через засоби ма�
сової інформації повідомлення
про проведення форвардних
закупівель, визначений обсяг
таких закупівель та розмір міні�
мальної партії зерна. Форвар�
дні закупівлі проводяться після
десятиденного терміну з дня
опублікування повідомлення.
Порядком також визначено,
що товаровиробник, який
виявив бажання продати зер�
но на умовах форвардних за�
купівель, подає Аграрному
фонду заявку за визначеною
Фондом формою. Окрім того,
до заявки додається низка до�
кументів, що стосується даних
про фінансовий стан підпри�
ємства, копії свідоцтв про дер�
жавну реєстрацію та реєстра�
цію платників податку на до�
дану вартість, а також довідка
про посівні площі об'єктів дер�
жавного цінового регулюван�
ня та ін.
Для укладення контракту това�
ровиробник має здійснити
страхування ризиків втрати
зерна на користь Аграрного
фонду. Після цього товарови�
робник подає до Аграрного
фонду нотаріально посвідче�
ний договір застави майбут�
нього врожаю між продавцем
та покупцем.
Відповідно до внесених змін,
Державне казначейство на під�
ставі поданих документів пере�
раховує кошти на поточний ра�
хунок товаровиробника у
строк, визначений контрактом.

Наталія Тарченко

РОЗПОЧАЛОСЯ засідання Коле�

гії з виступу міністра аграрної по�

літики України Юрія Мельника.

Свою промову він присвятив спо�

чатку стану аграрного сектора в

цілому, а потім Державному комі�

тету ветмедицини дісталася вели�

ка порція критики. 

За словами міністра, минулий

рік був для аграрного сектору од�

ним із найцікавіших, адже валове

виробництво зросло на 17,5%.

Жодному сектору економіки це не

вдавалося – АПК стало силою, яка

формує бюджет, місцеві податки

тощо. Щоправда, в тваринництві

приріст відбувся лише на 1%, за

рахунок птахівництва. Також було

зазначено, що продукція тварин�

ництва майже не експортується. 

На жаль, у цьому році, як виз�

нав міністр, державна підтримка

аграрного сектору буде скорочена

майже в три рази: багато програм

міністерства взагалі не фінансува�

тимуться, в інших скорочення від�

булося в 6�7 разів. Так, Програма

державної підтримки виробництва

продукції рослинництва і тварин�

ництва в минулому році отримала

3 млрд гривень, а в цьому перед�

бачено лише 700 млн гривень.

Втім, як запевнив присутніх мі�

ністр, все ж є інструменти, які до�

зволяють оптимістичніше, ніж ін�

ші галузі, дивитися в майбутнє. 

Продовження на стор.3

Вітчизняна ветеринарія у 2008�му: 
коштами та критикою не обділена

КОМПАНІЇ І РИНКИ
ЦІННІ ПАПЕРИ КОМПАНІЙ
ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОСЕКТОРУ

Динаміка вартості цінних паперів
українських компаній, акції яких
торгуються на світових фондових
майданчиках.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
ЯК ЗУПИНИТИ АВТОБУС 
НАД ПРІРВОЮ

19 лютого відбувся форум «Антикризове
управління в Україні», на якому виступило
два десятки відомих антикризових
менеджерів і досвідчених керівників,
провідних постачальників фінансових
і консалтингових послуг з різних країн.
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ПІДСУМКИ 19 лютого в Міністерстві аграрної політики відбулася розширена Колегія Державного
комітету ветеринарної медицини України на тему «Підсумки роботи служби ветеринарної медицини
України за 2008 рік та першочергові завдання на 2009 рік», яку провів нещодавно призначений голова
комітету Петро Вербицький. 

7* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ» на 26.02.2009

ІНДЕКСИ

Індекс Останнє
значення

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD�індекс
(Україна) 50,47 �4,9% �34,4%

РТС 
(Росія) 547,55 �0,3% �13,3%

WIG 20
(Польша) 1392,76 �0,9% �22,2%

DAX*
(Німеччина) 3846,21 �8,5% �20,0%

S&P 500*
(США) 764,90 �3,0% �15,3%
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БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
ПРОТЕКТОРОМ ПО ЧУЖІЙ НИВІ

Сільськогосподарські угіддя в багатьох регіонах
України межують з просторими мисливськими
угіддями. Відтак фізично ніщо не заважає
мисливцям їздити по ріллі, знищуючи при цьому
посіви та насадження. Куди скаржитися та
чи можна цьому завадити?

СВІТОВІ РИНКИ
РІК 2008: ГМО КРОКУЄ ВПЕРЕД
Поки світ сперечається щодо впливу генетично
модифікованих культур на організм людини, науковці
ведуть статистику. Пропонуємо вашій увазі звіт
Джеймса Клайва, голови Міжнародної служби зі збору
інформації про агробіотехнологічні технології,
«Глобальний статус комерційних біотехнологічних/
ГМ культур у 2008 році».
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Олександр ПОХВАЛЕНКО, селекціонер свинокомплексу компанії «Фрідом Фарм Бекон», що на Херсонщині. Про господарство читайте на стор.12
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На Луганщині обговорювали 
проблеми кредитування весняних робіт
Проблеми видачі нових кре'

дитів сільгоспвиробникам Лу'

ганщини на проведення вес'

няно'польових робіт обгово'

рили на нараді між керівниц'

твом області та представни'

ками банків в Луганську. 

«ДО 15 БЕРЕЗНЯ ми з вами по�

винні вирішити питання креди�

тування посівної», – заявив гу�

бернатор Луганщини Олександр

Антипов під час наради з керів�

никами банківських установ

області. 

За словами губернатора, селя�

нам на організацію посівною

необхідно узяти кредити на суму

близько 100 млн грн. При цьому

вони вже мають 400 млн грн влас�

них коштів.

До 15 березня, за словами за�

ступника голови ОДА Олексан'

дра Ольшанського, сільгоспви�

робники вже мають закінчити

підготовку до весняної посівної.  

Олександр Антипов зазначив,

що ризики у видачі банками кре�

дитів селянам на сьогодні змен�

шилися. Тож банки мають сміли�

віше кредитувати аграрні госпо�

дарства, які вже проявили себе як

добросовісні платники кредитних

позик.

Як відзначив в ході зустрічі

начальник управління Націо�

нального банку України в Лу�

ганській області Олександр

Лубяницький, загальна сума

кредитного портфеля для Лу�

ганських аграріїв в банківських

установах області сьогодні стано�

вить 700 млн грн. Найактивніше

співробітничають з підприєм�

ствами АПК банк «Форум»,

«Ощадбанк», «Райффайзен Банк

Аваль». За словами Олександра

Лубяницького, банки і надалі го�

тові кредитувати, але тільки доб�

росовісних позичальників з хоро�

шою кредитною історією.

Так, обласний філіал «Про�

мінвестбанк» заявив про стабілі�

зацію своєї роботи і про те, що

вже має кредитний портфель для

селян в 40 млн грн. Але видавати

нові кредити буде готовий не ра�

ніше квітня поточного року.

Філіал «Укрексімбанку» гото�

вий розглянути можливість вида�

чі позик по мірі звернення, але на

невеликі суми, оскільки має на�

мір кредитувати за державною

програмою підтримку індивіду�

ального будівництва житла на се�

лі.

«Райффайзен Банк Аваль»,

«Ощадбанк України» і «Форум»

вже співробітничають з сільгосп�

товаровиробниками, пролонгову�

ють видані кредити. Проте нові

позики вони готові видавати тіль�

ки якщо Нацбанком будуть виді�

лені додаткові грошові ресурси. 

За словами губернатора Олек�

сандра Антипова, зі свого боку

обласна влада і органи влади в мі�

стах і районах готові розглянути

можливість розміщення своїх ак�

тивів в тих банках, які активно

співробітничають і допомагають

кредитуванням розвивати госпо�

дарські галузі регіону.

За інф. прес4служби Луганської ОДА

24 лютого керівництво Во'

линської ОДА зустрілося із

представниками провідної

японської компанії «Tokyo Ma'

intenance» Іто Хороші, Шімая

Дайскі та  Ічікава Масаші. 

ГОЛОВНОЮ метою візиту на Во�

линь японські гості визначили об�

говорення можливостей інвесту�

вання в агропромисловий ком�

плекс області, зокрема у фермер�

ські господарства,  вивчення асор�

тименту продукції бджолярства.

Цікавились потенційні інвестори

також виробництвом спирто�го�

рілчаних напоїв, текстильною га�

луззю. 

Гості переглянули фільм�пре�

зентацію інвестиційних можливо�

стей Волині. У рамках перебуван�

ня вони також ознайомилися з

діяльністю заводу з виробництва

казеїну у Волинській області,

ТзОВ «Романів», Звірівського лісо�

вого господарства та приватно�

орендного сільськогосподарського

підприємства ім.Шевченка Горо�

хівського району (с.Угринів).

Варто відзначити, що за ре�

зультатами роботи суб'єктів госпо�

дарської діяльності Волині на

ринках 95 країн світу у 2008 році

Японія стала дванадцятим за ве�

личиною зовнішньоторговельного

обороту діловим партнером обла�

сті, а у переліку азіатських країн –

третім. 

Двосторонній товарообіг регіо�

ну з Японією у розмірі $45,9 млн

на 38% перевищив показник ми�

нулого року. Частка Японії в між�

народних економічних зв'язках

області становить 2,6%. За звітний

період експорт продукції до Япо�

нії зменшився на 39,1% і становив

$3,9 млн, а імпорт збільшився на

55,1% і у вартісному обчисленні

дорівнював $42,1 млн.

Місцеві суб'єкти господарської

діяльності експортували до Японії

молоко та молочну продукцію

(95,7%), текстиль та вироби з ньо�

го (4,3%). У свою чергу, у переліку

імпортованих з Японії товарів пе�

реважали транспортні засоби

(61,2%), механічне та електричне

обладнання (36,4%), недорогоцін�

ні метали та вироби з них (1,6%).

Зважаючи на значну географіч�

ну віддаленість Волині і Японії, рі�

вень торгово�економічної взаємодії

можна охарактеризувати як цілком

задовільний. Водночас, існують ре�

альні можливості і резерви подаль�

шої активізації ділових контактів.

Суб'єкти підприємництва області

проявляють значний інтерес до на�

лагодження взаємовигідного спі�

вробітництва з запровадженням та�

ких форм співпраці як торгівля на

умовах консигнації, лізинг, ство�

рення спільних підприємств, ви�

робнича кооперація, залучення

прямих іноземних інвестицій.

За інф. прес4служби Волинської ОДА

Японські інвестори 
зацікавились АПК Волині

За оперативними даними

Міністерства аграрної полі'

тіки України станом на 20

лютого 2009 року підвищи'

лись закупівельні ціни на

всі  види сільськогоспо'

дарської продукції. 

ЗОКРЕМА, пшениця 3 класу з

початку року подорожчала на

17% – до 1156 грн/тонна, 4 – на

18% до 1010 грн/тонна, 6 класу

– на 44% до 829 грн/тонна, жи�

то групи А – на 1%, до 859

грн/тонна, кукурудза – на 62%

до 890 грн/тонна, ячмінь 3 кла�

су – на 24% до 867 грн/тонна.

Водночас за інформацією

міністерства, чинні в Україні

ціни на зернові, не дивлячись

на зростання, залишаються

нижчими, ніж на ту ж дату 2008

року. Так, пшениця 3 класу де�

шевше на 19%, 4 класу – на

25%, 6 класу – на 31%, жито

групи А – на 37%, кукурудза –

на 27%, ячмінь 3 класу – на

21%.

Найбільше з 1 січня по 20

лютого поточного року зросли

закупівельні ціни на соняшник

– на 67% до 1914 грн/тонна.

При цьому вони також більш

ніж удвічі нижче торішніх.

Що стосується продукції

тваринництва, то закупівельні

ціни на молоко в Україні з 1

січня по 20 лютого ц.р. зросли

на 1% до 2087 грн/т. Проте,

вони на 2% нижче, ніж на ана�

логічну дату минулого року.

Закупівельні ціни на м'ясо

ВРХ за той же період зросли

на 8% до рівня 11412 грн/т, що

на 15% вище, ніж на аналогіч�

ну дату 2008 р. Закупівельні

ціни на свинину з початку ро�

ку збільшилися на 9% і стано�

вили 16429 грн/т, що на 79%

вище, ніж на ту ж дату мину�

лого року.

Закупівельні ціни
на сільгосппродукцію 
в Україні зросли на 17�67%

Закупівельні ціни на сільгосппродукцію в Україні, грн/тонна
Продукція 2008 р. на 01.01.09 на 20.02.09 у % до 01.01.09 у % до 2008 р.

Пшениця 3 кл. 1432 984 1156 117 81

Пшениця 4 кл. 1342 856 1010 118 75

Пшениця 6 кл. 1201 575 829 144 69

Жито гр.А 1373 849 859 101 63

Кукурудза 1211 548 890 162 73

Соняшник 4125 1146 1914 167 46

Ячмінь 3 кл. 1261 698 867 124 69

Молоко 2122 2062 2087 101 98

М'ясо ВРХ 9891 10595 11412 108 115

М'ясо свиней 9719 15051 16429 109 169

Змінено терміни
грошової оцінки 
земель населених
пунктів
Президент України Віктор

Ющенко підписав закон

про зміни до Закону Украї'

ни «Про оцінку земель». 

Зміни стосуються строків
проведення нормативної
грошової оцінки земель.
Текст закону розміщено на
офіційному інтернет�сайті
глави держави. 
Законом встановлюється
термін проведення норма�
тивної грошової оцінки зе�
мель населених пунктів не
рідше ніж один раз на п’ять�
сім років. 
Нагадаємо, що Верховна
Рада прийняла цей закон
5 лютого 2009 року.

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ



Впорядкувати 
зрошувальне 
землеробство
За повідомленням інформацій�
ного управління Верховної Ра�
ди України, комітет з питань
аграрної політики та земель�
них відносин рекомендує пар�
ламенту прийняти за основу
законопроект «Про внесення
змін до деяких законів України
щодо галузі зрошувального зе�
млеробства» (реєстр. №2632).
Законопроектом пропонується
внести зміни до законів «Про
концесії», «Про меліорацію зе�
мель», «Про стимулювання ро�
звитку вітчизняного машинобу�
дування для агропромислового
комплексу», які спрямовані на
удосконалення фінансового за�
безпечення будівництва, ре�
конструкції та експлуатації ме�
ліоративних систем.
На засіданні члени Комітету
зазначали, що виконання по�
ложень проекту сприятиме ро�
звитку зрошуваного земле�
робства та поступового відно�
влення повноцінної роботи
всього меліоративного ком�
плексу. А ефективне функціо�
нування усієї структури, на їх
думку, дозволить гарантовано
збільшити виробництво
сільськогосподарської про�
дукції, більш раціонально ви�
користовувати капіталовкла�
дення в будівництво меліора�
тивних систем.

2008�Й РІК, як сказав Юрій

Мельник, для ветеринарної ме�

дицини був найгіршим. Навіть

більше того – саме ця ланка най�

більше призупинила розвиток

всієї галузі тваринництва. За його

словами, ветеринарна служба

держави чомусь не виявила жод�

ної претензії до 530 тис. тонн ім�

портованого м'яса. 

З іншого боку, із усієї заборго�

ваності селянам за 2008 рік, що

становить 400 млн грн, жодної

копійки не припадає на ветери�

нарну службу – тут було виплаче�

но все, що передбачено бюдже�

том, на 100%.

Він також запевнив, що міні�

стерство всіляко сприятиме ек�

спорту тваринницької продукції

до Європи – до речі, саме заради

обговорення цього питання на

колегію приїхав Президент Регіо�

нальної комісії МЕБ (Міжнарод�

ного епізодичного бюро) по

Європі доктор Нікола Бєлєв. 

Особливу увагу пан Мельник

приділив питанню ідентифікації

тварин,  – ключовому моменту в

системі контролю якості, зо�

бов'язавши комітет сприяти цій

справі. 

Юрій Мельник повідомив, що

коли вирішувалося питання змі�

ни керівництва комітету, він вніс

пропозицію його переформуван�

ня в департамент, і уряд таку про�

позицію підтримав. На 2009 рік

перед Держкомветмедицини по�

ставлено кілька завдань, які бу�

дуть контролюватися щокварталу. 

Так, повинен бути здійснений

контроль стабільності епізоотич�

ної ситуації, забезпечення іденти�

фікації тварин, максимальне

сприяння експорту тваринниць�

кої продукції. 

Начальник управління забез�

печення протиепізоотичної робо�

ти Дмитро Мороз у своїй допо�

віді доводив присутнім, що усі

обсяги фінансування, отримані

минулого року, були використані

за цільовим призначенням. Так,

за його словами, в 2008 році

Держкомветмедицини було про�

ведено закупівлю та укладено до�

говори на поставку ветеринарних

препаратів на суму понад 98 млн

гривень. А в грудні було виділено

ще додатково 25 млн гривень, що

пішли на закупівлю засобів діаг�

ностики. Всі засоби, як підкре�

слив доповідач, були закуплені у

вітчизняних виробників і на від�

критих торгах. 

Розповів доповідач і про епі�

зоотичну ситуацію в країні. За

його твердженням, вона не така

песимістична, як її змалював мі�

ністр. Так, останній випадок ящу�

ру в Україні зареєстровано в 1988

році. З 1992�го вакцинація проти

цієї хвороби в Україні припине�

на, і країна набула статусу вільної

від ящуру без застосування вак�

цини. Протягом усього цього ча�

су здійснюються заходи по запо�

біганню занесенню хвороби на

територію держави. А саме –

контролюється клінічний стан

тварин, проводяться моніторин�

гові лабораторні дослідження,

диференційна діагностика інфек�

ційних хвороб із подібною кліні�

кою, контролюється переміщен�

ня тварин, особливо при імпорті

– за допомогою карантину. 

З 1998 року в Україні не було і

випадків захворювання сибіркою.

Впродовж минулого року для

проведення профілактичних ще�

плень по областях було виділено

за кошти держбюджету 5,2 млн

доз вакцини та проведено 7 млн

654 тис головообробок. 

Останній випадок класичної

чуми свиней в Україні був зареєс�

трований у січні 1996 року серед

свійських тварин, в липні 2001�го

– серед диких. Проти цієї хворо�

би створено запас дезінфекцій�

них засобів та вакцин.  Вживаєть�

ся низка аналогічних заходів і

щодо недопущення виникнення

африканської чуми цих тварин.  

Складна епізоотична ситуація

залишається щодо сказу. Для лік�

відації антропоургічного, тобто,

«міського» розповсюдження цієї

хвороби спеціальною програмою

передбачено проведення профі�

лактичних щеплень собак по всій

території країни, а в зоні стійкого

неблагополуччя – також і котів. 

Від такої хвороби, як лейкоз,

повністю оздоровлені, за словами

доповідача, Дніпропетровська,

Житомирська, Закарпатська, За�

порізька, Івано�Франківська, Лу�

ганська, Львівська, Миколаїв�

ська, Полтавська, Тернопільська,

Херсонська, Хмельницька, Чер�

нівецька та Чернігівська області.

На сьогоднішній день в Україні

залишається 80 неблагополучних

господарств, в яких утримується

14,9 тис. хворих тварин. 

Від туберкульозу станом на

01.01.2009 року повністю оздоро�

влені господарства АР Крим та 20

областей. За минулий рік по цій

хворобі були введені карантинні

обмеження в 7 господарствах.

Станом на 1 січня 2008 року в Ук�

раїні налічувалося 8 неблагопо�

лучних по цій хворобі госпо�

дарств в 4 областях (Київська – 3,

Сумська і Черкаська – по 2, Жи�

томирська – 1). 

У 2009 році ВРХ країни пла�

нується повністю оздоровити від

туберкульозу. 

Директор Державного науко�

во�дослідного інституту з лабора�

торної діагностики та ветеринар�

но�санітарної експертизи Артур

Аврамов розповів про підсумки

роботи лабораторно�діагностич�

ної служби ветеринарної медици�

ни та її завдання на наступний

рік. За його інформацією, лабо�

раторно�діагностична мережа на

сьогодні включає в себе 25 регіо�

нальних лабораторій в областях

та АР Крим. Також мають місце 4

зональних спеціалізованих закла�

ди такого профілю, 379 міжра�

йонних, районних та міських,

1254 – на ринках. 

Сам лабораторний контроль

здійснюється за рахунок Держав�

ної цільової програми протиепі�

зоотичних заходів і включає еле�

менти контролю як за благопо�

луччям тварин та птиці, так і за

безпекою продукції тваринного

походження і кормів. 

Фінансування ж служби набу�

ло таких обсягів: 

– моніторинг інфекційних

хвороб тварин та птиці – до 10

млн грн; 

– моніторинг залишкових

кількостей ветеринарних препа�

ратів та забруднюючих речовин у

продуктах тваринного походжен�

ня і кормах – 10 млн грн. 

– підтвердження та визначен�

ня кількості забруднювачів – до

10 млн грн. 

«Експорт балансу не зіпсує» –

так вважає генеральний ди'

ректор Української аграрної

конфедерації Сергій Стоянов,

говорячи про перспективи ек'

спорту пшениці з України до

кінця поточного маркетинго'

вого року.

СКЛАДЕНИЙ в УАК прогноз�

ний баланс пшениці показує, що

Україна має усі можливості для

забезпечення прогнозних обсягів

експорту пшениці до кінця по�

точного маркетингового року з

урахуванням забезпечення усіх

потреб країни в цій продовольчій

культурі та створення її надійного

перехідного залишку.

Так, Держкомстат України від�

звітувався про загальну наявність

пшениці в країні станом на 1 лю�

того 2009 року в обсязі 9,1 млн

тонн, що, з іншого боку, підтвер�

джується аналогічними даними

станом на цю ж дату про деклару�

вання господарюючими суб'єкта�

ми залишків цієї зернової культу�

ри. Все це – без врахування запа�

сів зерна у державному резерві.

Залишки ж продовольчого зерна,

за оцінками УАК, становлять на 1

лютого близько 4,7 млн тонн.

Що стосується видаткових

статей балансу, то внутрішнє спо�

живання всієї пшениці в лютому�

червні поточного року прогнозу�

ється на рівні 4,5 млн тонн, у т.ч.

на продовольчі цілі – 2,1 млн

тонн, кормові цілі – 2,2 млн

тонн, посівні цілі – 0,1 млн тонн,

інші – 0,1 млн тонн. Списання

природних втрат згідно з актами

зачисток партій зерна, що пере�

важно оформлюються у травні�

червні, та інші втрати можуть ста�

новити 0,4 млн тонн.

Найбільш пильної уваги при�

вертає до себе цифра експорту

пшениці з України до кінця мар�

кетингового року, як одна із

складових видаткової частини

балансу.

За прогнозами УАК, експорт

пшениці у лютому�червні 2009

року становитиме на рівні 2,0 млн

тонн, у тому числі 300�350 тис.

тонн продовольчих кондицій.

Принаймні, хотілося б, щоб

зовнішні ринки змогли «перетра�

вити» такий обсяг української

пшениці. З урахуванням таких

статей розподілу наявного на

1 лютого поточного року залиш�

ку пшениці, її перехідний зали�

шок з урожаю 2008 року станови�

тиме 2,2 млн тонн. 

– Але це ще не все! Це, нага�

даю, без запасів зерна у Держре�

зерві, про які ми не говоримо, але

пам'ятаємо, а також так зване до�

строкове (до 1 липня) надходжен�

ня зерна з урожаю вже 2009 року,

що оцінюється не менш ніж у

кількості 0,5 млн. тонн, – завва�

жує С.Стоянов. Також потрібно

пам'ятати про наявність пшениці

в особистих селянських домогос�

подарствах, яка впливає на дина�

міку її витрачання в цілому по

країні. Що не кажи, якщо вірити

статистиці, такими домогоспо�

дарствами було вирощено у 2008

році понад 4 млн тонн пшениці.

– Хочу звернути увагу, що ци�

фра подальшого експорту пше�

ниці (2,0 млн тонн) оцінюється

нами в УАК як середньо�оптимі�

стична. Будь�яке її «невиконан�

ня» потягне за собою збільшення

кінцевих запасів пшениці в Укра�

їні, як і, повторююсь, її достроко�

ве надходження з урожаю 2009

року. На плюс може «зіграти» та�

кож і, вочевидь, менше, ніж за�

кладено у балансі, споживання

пшениці на продовольчі цілі, а

також її використання на годівлю

худоби та птиці через рекордну

наявність кукурудзи у господар�

ствах.

Отже, експорт балансу не зіп�

сує, – резюмує генеральний ди�

ректор УАК.

За інформацією ВГО «УАК»
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НОВИНИ КОМІТЕТУ ВР

У цілому, на території України
було зареєстровано таку кількість
заражень (інфекційних хвороб)
свійських тварин та птиці:
• ВРХ: 

– туберкульоз – 44;
– сказ – 132;
– вірусна діарея – 15;
– лістеріоз – 2;
– хламідіоз – 28. 

• Свиней: 

– бруцельоз – 56;
– хвороба Ауєскі – 23;
– хламідіоз – 57;
– парвовірусна хвороба – 363;
– лістеріоз – 3. 
• Птиці: 

– грип – 45 та 54 позитивних си�
роватки при 196 тис. досліджених;
– Хвороба Ньюкасла – 2.

ДОВІДКА

Початок на стор.1

Експорт балансу не зіпсує

Вітчизняна ветеринарія у 2008�му: 
коштами та критикою не обділена



У вітчизняних 
ветеринарів 
з'явиться нова
держпрограма
Комітет з питань аграрної
політики та земельних від�
носин рекомендує парла�
менту прийняти за основу
законопроект «Про Загаль�
нодержавну цільову еко�
номічну програму прове�
дення моніторингу залиш�
ків ветеринарних препара�
тів та забруднюючих речо�
вин у живих тваринах,
продуктах тваринного по�
ходження і кормах, а також
у харчових продуктах, під�
контрольних ветеринарній
службі, на 2009�2014 ро�
ки» (реєстр. №3402), пові�
домляє інформаційне
управління Верховної Ради
України. 
Законопроектом пропону�
ється здійснити низку захо�
дів, спрямованих на підви�
щення якості і безпечності
продуктів тваринного похо�
дження і кормів, харчових
продуктів, підконтрольних
ветеринарній службі, все�
бічне інформування спожи�
вачів про ризики, пов'язані
із вживанням низькоякіс�
них харчових продуктів. А
також використанням кор�
мів, що містять залишки ве�
теринарних препаратів і
забруднюючих речовин та
розширення ринків збуту
вітчизняної сільськогоспо�
дарської продукції.
Відповідно до проекту, ос�
новними завданнями про�
грами є створення мате�
ріально�технічної бази для
виконання планів держав�
ного моніторингу, здійснен�
ня заходів із підтвердження
професійного рівня спеціа�
лістів, залучених до вико�
нання зазначених планів. А
також розроблення під�
тверджувальних методів
контролю за залишками ве�
теринарних препаратів та
забруднюючих речовин у
живих тваринах, продуктах
тваринного походження і
кормах тощо.
Комітет вважає, що вико�
нання програми дасть змо�
гу знизити ризик потра�
пляння на споживчий ри�
нок небезпечних продуктів
тваринного походження і
кормів, а також харчових
продуктів, підконтрольних
ветеринарній службі, в
яких виявлено перевищен�
ня вмісту залишків ветери�
нарних препаратів та заб�
руднюючих речовин, пі�
двищити конкурентоспро�
можність продуктів тва�
ринного походження укра�
їнського виробництва та
забезпечити їх вихід на
зовнішній ринок.

потім до цієї суми було додано

ще 25 млн. У 2009�му передбаче�

но 111 млн гривень. Можливо,

будуть залучені і додаткові кош�

ти. Основна увага буде приділена

придбанню вакцин, тест�систем.

Хоча можуть бути зменшені об�

сяги вакцинації хижаків (мину�

лого року на зазначені цілі було

спрямовано 60 млн гривень). 

Але сказ – це хвороба, до лік�

відації якої треба підходити ком�

плексно. В цьому сенсі дуже гос�

тро стоїть проблема бродячих

тварин, серед яких випадків ска�

зу останнім часом трапляється

більше, ніж серед лисиць. 

На питання «Агропрофі», які

саме профілактичні заходи серед

домашніх тварин буде вжито, го�

лова комітету відповів, що про�

блема тут комплексна, і вирішу�

ватись буде у тісній співпраці із

місцевою виконавчою владою.

Петро Вербицький запевнив, що

ставлення до тварин має бути гу�

манним. Але додав, що будів�

ництво притулків, стерилізація

тварин тощо вимагають «мільяр�

дного бюджету». 

Тому найближчим часом

Державний комітет ветеринарної

медицини разом із Міністер�

ством охорони здоров’я буде ви�

носити на розгляд уряду пропо�

зицію щодо «реального змісту

програми щодо цих тварин».

Після чого додав, що «...на пер�

ше місце має бути поставлене за�

безпечення здоров’я та життя

людини». 

Він повідомив також, що в

Україні є дуже якісні вітчизняні

вакцини, що виробляються, зо�

крема, на Херсонській біофабри�

ці, Благовещенській тощо, які

використовуються для паренте�

рального (щеплення) та перо�

рального застосування. 

Відповідаючи на питання

стосовно боротьби з лейкозом,

пан Вербицький сказав, що

проти цієї хвороби існують дві

вакцини, розроблені в Україні.

До того ж, в наявності є й новіт�

ні методи діагностики. За допо�

могою вітчизняної вакцини

кілька десятків господарств пов�

ністю звільнені від цієї хвороби.

Хоча, як визнав голова коміте�

ту, зіграв свою роль і такий при�

крий фактор, як зменшення по�

голів'я. Тому зараз треба спря�

мувати зусилля на відтворення

стада, молодняку має бути біль�

ше. За два�три роки, впевнений

Петро Вербицький, Україна бу�

де вільна від такої хвороби, як

лейкоз.

Наталія Тарченко

ЯК ЗАПЕВНИВ журналістів

Петро Вербицький, завдання

по забезпеченню епізоотичної

ситуації в 2008 році в Україні –

виконане. Головний аргумент

цьому – те, що не відбулося

жодних катаклізмів, особливо

по таких небезпечних явищах,

як хвороба Ньюкасла, високопа�

тогенний грип птиці, ящур, кла�

сична та африканська чума сви�

ней. Тобто, епізоотична ситуа�

ція, як стверджує голова коміте�

ту, стабільна та контрольована. 

Щоправда, певні проблеми

із гострими хронічними інфек�

ціями все ж мають місце. Так, по
лейкозу виявлено досить багато

неблагополучних пунктів, але є

надія, що завдяки державним

програмам за кілька років дер�

жава буде від цієї хвороби віль�

на. По туберкульозу ж залиши�

лося  менше 10 неблагополучних

пунктів, і Україна може звільни�

тися від нього вже в 2009 році. 

Великою проблемою зали�

шається сказ – 1700 неблаго�

получних пунктів. На 1 січня

2008 року їх було 2300. Вірус

розповсюджується  в  дикій

природі, особливо серед попу�

ляції червоної лисиці. Тому за�

для ліквідації цього захворю�

вання існує спеціальна програ�

ма. Зокрема, у приманці для

хижаків розповсюджується пе�

роральна вакцина. 

Ще одна реальна загроза для

вітчизняного тваринництва –

африканська чума свиней. Нещо�

давно хвороба була зареєстрова�

на в Краснодарському та Став�

ропольському краї Російської

Федерації та у Грузії. Тому, за

словами пана Вербицького,

вживаються заходи щодо забо�

рони імпорту із цих регіонів

усього, що може становити ри�

зик виникнення хвороби . З ін�

шого боку, все робиться для то�

го, щоб перевести українські

ферми на закритий режим робо�

ти. Серед поголів'я диких сви�

ней постійно здійснюється мо�

ніторинг. 

Стоїть також і питання висо�
копатогенного грипу птиці. Наяв�

ність антитіл до цієї хвороби бу�

ла виявлена в поголів'ї диких

птахів, міграція яких є чинни�

ком підвищеного ризику. Тому

спеціалізовані птахівничі госпо�

дарства також переводяться на

спеціалізований режим роботи.

В найбільшій небезпеці знахо�

диться поголів'я що утримуєть�

ся в приватному секторі, адже

навесні та влітку між дикою та

свійською птицею можливий

контакт. Вихід пан Вербицький

вбачає в постійному ветеринар�

ному нагляді, і ситуацію вважає

не складнішою, ніж вона була в

2008 чи 2007 роках. 

Інше важливе питання –

яким чином забезпечити розши�
рений лабораторний контроль ім�
портованої м'ясної сировини. До

продуктів підвищеного ризику

голова комітету відносить м`ясо

механічної обвалки, фарші. 

Що ж до фінансування, то те,

що передбачено бюджетом із за�

гального фонду і те, що заробляє

сама ветслужба (спеціальний

фонд), на думку пана Вербиць�

кого, дасть змогу не допустити в

службі скорочень. Буде приділе�

на увага збереженню всіх діль�

ничних лікарень, які є на селі –

із тим, щоб тваринництво пов�

ністю знаходилося під ветери�

нарним наглядом.     

Доктор Нікола Бєлєв, від�

повідаючи на запитання журна�

лістів, сказав, що пріоритетом

МЕБ є ті хвороби, які є на тери�

торії Європейського континен�

ту. Для країн Західної Європи

нині найбільш небезпечною

хворобою є лихоманка. Тому всі

сили бюро кинуті на справу лік�

відації цієї хвороби. На другому

місці по важливості стоїть сказ.

Великою проблемою в

Європі є також імпорт�експорт

м`ясної продукції. Адже кордо�

ни в ЄС, від Великобританії до

Болгарії, майже прозорі. Тому

вільне пересування континен�

том такої продукції є вельми не�

безпечним з епідеміологічної

точки зору. 

На питання, чи є у зв'язку із

кризою загроза недофінансуван�

ня епізоотичних заходів, пан

Вербицький відповів, що порів�

няно із іншими програмами, ця

фінансується більш�менш нор�

мально. Минулого року на заз�

начені цілі було передбачено

держбюджетом 133 млн гривень,
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НОВИНИ КОМІТЕТУ ВР Епізоотична ситуація: 
прогноз сприятливий
ПРЕС�КОНФЕРЕНЦІЯ 20 лютого за підсумками розширеної Колегії Державного комітету ветеринарної
медицини України відбулася спільна прес4конференція голови комітету Петра Вербицького та
президента Регіональної комісії Міжнародного Епізоотичного Бюро по Європі доктора Ніколи Бєлєва.

Міжнародне Епізоотичне
Бюро (МЕБ) – організація,
створена 25 січні 1925 року,
на основі угоди, підписаної
в Парижі. Нині до цієї міжу�
рядової організації входять
172 країни. 
Згідно зі Статутом МЕБ, го�
ловним завданням бюро є
сприяння та погодження
досліджень, що стосуються

патології або профілактики
тих інфекційних захворю�
вань тварин, худоби, птиці,
які потребують міжнародно�
го співробітництва для
боротьби із ними. 
МЕБ також збирає та дово�
дить до відома уряду та його
санітарних закладів факти та
документи загального інте�
ресу, що стосуються ходу

епізоотичних захворювань
та коштів, що надаються на
боротьбу із ними. 
Бюро також займається ви�
вченням проектів угод, що
стосуються санітарного на�
гляду за тваринами, та на�
дає у розпорядження урядів,
що підписали ці угоди, кош�
ти для контролю за їх вико�
нанням.

ДОВІДКА

Нікола БЄЛЄВ і Петро ВЕРБИЦЬКИЙ
відповіли на численні питання журналістів



Леся КОВТУН

адвокат АО 
«Волков Козьяков і Партнери»

ПРОЇЗД по посівах або насаджен�

нях на автомобілі, тракторі, ком�

байні або іншій машині згідно з

частиною третьою ст.104 Кодексу

України про адміністративні пра�

вопорушення України (далі –

КУпАП) є адміністративним пра�

вопорушенням. Відповідальність

за його вчинення передбачена у

вигляді штрафу від 1 до 3 неопо�

датковуваних мінімумів доходів

громадян. Складення адміністра�

тивного протоколу та розгляд

справ про вчинення цього право�

порушення здійснюється уповно�

важеними посадовими особами

виконавчих комітетів сільських,

селищних, міських рад. 

Якщо слідувати логіці кодексу,

то мають існувати якісь польові

патрулі, на кшталт патрульно�по�

стової служби МВС, інакше як

іще вони можуть виявляти такі

правопорушення? Разом з тим,

питання відшкодування майнової

шкоди вирішується по�іншому.

Зняв на відео –
і до суду 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ процес,

на відміну від кримінального про�

цесу, не передбачає обов'язковості

притягнення винної особи до адмі�

ністративної відповідальності як

підстави для відшкодування мате�

ріальних збитків. Тобто встано�

влення вини особи у заподіянні

власне матеріальної шкоди діями,

що кваліфікуються як адміністра�

тивне правопорушення відповідно

до частини 3 ст.104 КУпАП, допу�

скається судом в процесі розгляду

цивільного позову. Щодо цього

статтею 40 КУпАП визначено таке: 

«Якщо у результаті вчинення

адміністративного правопорушен�

ня заподіяно майнову шкоду гро�

мадянинові, підприємству, устано�

ві або організації, то адміністра�

тивна комісія, виконавчий орган

сільської, селищної, міської ради

під час вирішення питання про

накладення стягнення за адміні�

стративне правопорушення має

право одночасно вирішити питан�

ня про відшкодування винним

майнової шкоди, якщо її сума не

перевищує двох неоподатковува�

них мінімумів доходів громадян.

В інших випадках питання про

відшкодування майнової шкоди,

заподіяної адміністративним пра�

вопорушенням, вирішується в по�

рядку цивільного судочинства». 

Василь КРУЛЬКО,

виконавчий директор

правничої фірми «ЮРІС»:

– БЕЗПЕРЕЧНО, у більшості ви�

падків за проїзд посівами винних

осіб можна притягнути лише до ад�

міністративної відповідальності.

Однак, якщо таке діяння спричи�

нило знищення або пошкодження

врожаю сільгоспкультур у великих

розмірах, можна вести мову і про

кримінальну відповідальність.

Зокрема, частиною 1 ст.194

Кримінального кодексу України

передбачено відповідальність за

умисне знищення або пошкоджен�

ня чужого майна, що заподіяло

шкоду у великих розмірах. Проте за

своєю конструкцією склад злочину,

передбачений цією статтею, є мате�

ріальним. Обов'язковими ознаками

його об'єктивної сторони є запо�

діяння цим діянням великої шко�

ди. Виходячи із законодавчого виз�

начення шкоди у великих розмірах

як кваліфікуючої ознаки у низці ін�

ших злочинів проти власності (п.3

примітки до ст.185 ККУ), видаєть�

ся, що шкода у великому розмірі

може бути визнана тоді, коли цим

злочином спричинено матеріальні

збитки на суму, яка в 250 і більше

разів перевищує неоподатковува�

ний мінімум доходів громадян. 

Крім того, необхідно пам'ятати,

відповідно до п. 22.5 ст.22 Закону

України «Про податок з доходів фі�

зичних осіб», якщо норми інших

законів містять посилання на нео�

податковуваний мінімум, то для ці�

лей їх застосування використову�

ється сума у розмірі 17 гривень,

крім норм адміністративного та

кримінального законодавства у ча�

стині кваліфікації злочинів або

правопорушень, для яких сума нео�

податковуваного мінімуму встано�

влюється на рівні податкової со�

ціальної пільги. Як відомо, подат�

кова соціальна пільга дорівнює 50%

від мінімальної заробітної плати.

Таким чином, на 2009 рік розмір

податкової соціальної пільги стано�

вить 302,50 грн. Отже, необхідною

умовою для притягнення до кримі�

нальної відповідальності винних

осіб за проїзд посівами, що спри�

чинило знищення або пошкоджен�

ня врожаю сільгоспкультур, є за�

подіяння збитків на суму, яка ста�

новить більш ніж 75 625 грн. 

Визначення розміру шкоди

знищеного чи пошкодженого май�

на  може бути визначено шляхом

проведення відповідної експерти�

зи. Однак при визначенні розміру

шкоди враховуються лише реальні

матеріальні збитки, упущена виго�

да до уваги не береться.
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Продовження на стор.6

Можна притягти і до кримінальної відповідальності

Олег  ДАВИДЕНКО, 

керівний партнер

ЮФ «AРІЄС»:

– РОЗГЛЯДАЮЧИ ситуацію,

яка склалася щодо заподіяння

збитків посівам у зв'язку з тим,

що вони були частково зіпсова�

ні  автотранспортом іншої

третьої особи, треба виходити

не тільки з так би мовити «го�

лої теорії», а насамперед з наяв�

ності фінансової доцільності та

наявних можливостей. У теорії

справді є факт неправомірних

дій однієї сторони та негатив�

них наслідків для іншої і ймо�

вірність фіксації факту спричи�

нення тієї шкоди. Але подиві�

мося на реальні можливості.

По�перше, поставити якіс�

не відеоспостереження (щоб не

тільки були помітні ознаки ав�

томобіля, а й його основні іден�

тифікаційні ознаки і головний

з них – номер авто), та й взага�

лі будь�яке хоча б за основни�

ми кутами периметра – неде�

шева безпека (якщо, звісно, це

не макові поля). Причому неві�

домо, де будуть більші збитки:

від постійних крадіжок цієї апа�

ратури чи від знятих на неї зло�

діїв.  

По�друге, справді можливо

озброїти камерою відповідного

ґатунку мобільну охоронну гру�

пу на джипі (на іншому авто в

полях нема що робити). Але тут

знову треба порахувати послу�

ги. Охорона поля – послуга не

дешева, а якщо їх декілька та

охорона на транспорті, то зно�

ву: що власнику буде вигідніше

– досіювати в разі псування

відповідну культуру чи щомі�

сяця сплачувати послуги охо�

рони? 

Про так звані польові патру�

лі на кшталт патрульно�посто�

вої служби МВС взагалі комен�

тувати не буду, оскільки є прак�

тикуючим юристом, а не мрій�

ником. Я в даному разі не беру

до уваги випадок, коли хтось

навмисно та регулярно «пере�

пахує» третину чи половину по�

ля своїм диво�автомобілем.

Можливо «домовитися» з дер�

жавною службою охорони на

місці, але це теж не дешевий

варіант. Ну а якщо ви все ж та�

ки порахували, і витрати на мо�

торизовану охорону виявилися

меншими за приблизний обсяг

збитків «витоптування», тоді

йдемо далі.

Припустімо зафіксували ав�

то, його номери, а якщо й по�

щастило – то затримали по�

рушника і було складено прото�

кол про адміністративне пору�

шення. Тоді вам треба негайно

прямувати до суду. Виходячи з

того, що  водій�порушник – фі�

зична особа та авто не є служ�

бовим транспортом, а відповід�

но і водій «не при виконанні»,

справу буде розглядати місце�

вий суд «загальної» юрисдикції.

Про терміни розгляду цими су�

дами відповідних справ взагалі

не буду казати. 

Звернуся лише до необхід�

них складових доказової бази.

Крім протоколів, свідків та фо�

тографій і фотозйомки, треба

довести вартість завданих збит�

ків,  а  вони напевно будуть

складатися з недоотриманого

прибутку від продажу тої ча�

стини посівів, які було знище�

но. Таким чином, вам буде

необхідно призначити судову

експертизу, причому комплекс�

ну, і я вам скажу: це «задово�

лення» з недешевих, звичайно,

якщо його не будуть проводи�

ти якісь «лабухи» з експертни�

ми посвідченнями. Оскільки ви

ініціатор її проведення, то ви�

трати експерта установа вам

виставить наперед ще до закін�

чення судового процесу, а якщо

не сплатите рахунок – поверне

справу без виконання експер�

тизи. 

Ну гаразд. Ви призначили

експертизу, понесли витрати

судові та експертні, суд пого�

дився з висновками експертів

та вашими міркуваннями, от�

римали рішення та його відпо�

відач не оскаржив до апеляцій�

ної інстанції і далі… А далі вия�

вляється, що відповідач – прак�

тично жебрак, машина чи то

чужа, чи то в заставі, квартира

тещина, п'ять голодних діточок,

ну ви зрозуміли… у нас і депу�

татів за деклараціями про дохід

заможними не назвеш. От і мо�

же статися, що ви витратили

купу грошей, а маєте збитки,

чисті витрати та красивий та

«правильний» папірець. 

Ви спитаєте, а яка ж пора�

да? По�перше, не обов'язково

буде саме такий результат, але

треба мати це на увазі. По�дру�

ге, щодо поради – краще все ж

таки пильнувати з охороною

чи, можливо, обносити поле

дротом, застосовувати, при�

наймні з можливих «небезпеч�

них сторін, інші якісь захисні

винаходи робити – «захисні

рови» чи «ями�уловлювачі» (на

жаль, я в цьому не фахівець). 

У будь�якому разі краще за�

побігати, ніж потім доводити

провину інших.

Краще запобігати, 
проте дорого…

Протектором по чужій ниві
Як спіймати порушника та куди звертатися?
БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ Сільськогосподарські угіддя в багатьох регіонах
України межують з просторими мисливськими угіддями. Тисячі гектарів
лісових угідь, полів, водно4болотних угідь перетинаються з ріллями
фермерів, які звичайно не огороджуються та не охороняються. Відтак
фізично ніщо не заважає мисливцям їздити по ріллі, знищуючи при цьому
посіви та насадження. Куди скаржитися та чи можна цьому завадити?
Відповіді на ці запитання ми спробували знайти у чинному законодавстві.

КОМЕНТАР

КОМЕНТАР



Аркадій КОРНАЦЬКИЙ

голова громадської

організації 

«Селянський фронт»:

– ПРАКТИКА надання мислив�

ських угідь для ведення мислив�

ського господарства є одним з най�

більш поширених та красномовних

прикладів зневажливого ставлення

органів влади до Конституції Укра�

їни, інших законів, дотримання

прав та свобод громадян і господар�

ських товариств. 

До нормативної бази, що регла�

ментує правові відносини з веден�

ня мисливського господарства, ко�

ристування мисливськими угіддя�

ми та полювання, належать Кон�

ституція України, Цивільний ко�

декс України, Земельний кодекс

України та інші нормативно�право�

ві акти, у тому числі Закон України

«Про мисливське господарство та

полювання». 

28 червня 1996 року була прий�

нята і набрала чинності Конститу�

ція України, яка проголосила ос�

новні права і свободи, у тому числі

право власності громадян на землю,

а також непорушність цього права.

У статті 21 Конституції України чіт�

ко зазначено, що при прийнятті но�

вих законів або внесенні змін до

чинних законів не допускається

звуження змісту та обсягу існуючих

прав та свобод.

На той час більшість сільгоспзе�

мель уже перебувала у колективній

власності, а з листопада 1994 року

розпочалося розпаювання. Стосов�

но надання прав на ведення на цих

землях мисливського господарства

та полювання це означало тільки

одне: без належно оформленої зго�

ди власників сільгоспземель на

будь�яке перебування на них кори�

стування ними є протиправним та

протизаконним!

Незважаючи на очевидність

грубого порушення конституцій�

них прав, органи державної влади

та місцевого самоврядування вже

після набрання чинності Консти�

туцією України і після приватиза�

ції сільгоспземель починають нех�

тувати нею як прямо, так і прихо�

вано. 

Ось факт прихованого «плюв�

ка». У липні 1996 року затверджу�

ється Положення про мисливське

господарство та порядок здійснен�

ня полювання, в якому, з одного

боку, зберігається норма щодо

необхідності договірного регулю�

вання відносин між власником або

користувачем земельних ділянок і

користувачем мисливських угідь, а

з другого, ця норма викладається у

такий казуїстичний спосіб, що на�

чебто договір цей потрібен у всіх

випадках користування мислив�

ськими угіддями (зведення буді�

вель, створення насаджень тощо),

крім здійснення полювання. Спро�

ба правового шахрайства розробни�

ків нормативного акта самоочевид�

на, але марна. При належному тлу�

маченні того, що написано в озна�

ченому Положенні, а згодом пере�

писано без змін до Закону України

з аналогічною назвою, обов'язко�

вість договору безспірна, а його від�

сутність робить акти органів влади

стосовно надання мисливських

угідь на сільгоспземлях у користу�

вання недійсними, а саме користу�

вання, у тому числі полювання –

незаконним.

А ось факт відвертого «плювка»

на Конституцію: обласні ради, не�

зважаючи на повну відсутність до�

говорів між селянами�землевлас�

никами або хоча б з орендарями їх�

ніх земель, починаючи з липня

1996 року, виносять рішення про

надання мисливських угідь для ве�

дення мисливського господарства

та ще й надають роз'яснення, що

розпаювання землі не є підставою

для припинення полювання. Так, у

2000 році, на п'ятому році дії Кон�

ституції України та за факту майже

цілковитої приватної власності на

сільгоспземлі, заступник голови

Миколаївської облради Семенець

письмово роз'яснює Гендиректору

«Миколаївліс» Сірику, що рішення

облради від 30.05.97 р. «Про надан�

ня мисливських угідь області у ко�

ристування» є цілком законним,

незважаючи на приватизацію сіль�

госпземель. Як бачимо вказане рі�

шення прийнято після прийняття

Конституції, а отже, мало виходи�

ти насамперед з її норм, але орган

влади цю аксіому ігнорує…

На переважній частині території

України мисливські угіддя розташо�

вуються переважно на землях

сільськогосподарського призначен�

ня, тобто більш ніж 90% площі всіх

мисливських угідь – це сільгоспзе�

млі. Їм та вирощуваним на них

сільськогосподарським культурам

завдається великої шкоди мислив�

цями усіх категорій, тим паче мото�

ризованими, а також і мисливськи�

ми тваринами. Безумовно, найбіль�

шої шкоди причиняють браконьєри,

які ганяють полями на автомобілях.

Сприяє порушенню прав земле�

власників та заподіянню великої

шкоди сільгоспвиробникам так зва�

на черезполосиця. Невеликі ділян�

ки водно�болотних та лісосмужних

угідь, розташовані серед сільгоспзе�

мель, стають приводом для потрави

довколишніх посівів, причиною

псування сільгосптехніки через нас�

лідки перебування мисливців.

Місцеві організації УТМР є нік�

чемними користувачами мислив�

ських угідь. Їхня діяльність призве�

ла до межі знищення мисливської

фауни. Їхні інвестиції – 100 грн. на

1 тис. га угідь на рік – це навіть не

смішно. Мисливські тварини ви�

живають виключно завдяки кормам

– сільгоспкультурам, та охороні по�

лів від браконьєрів, яку здійснюють

землевласники (землекористувачі).

Мисливські господарства охоро�

ною не займаються.

Законодавство не працює і не

може працювати, оскільки його ос�

новними порушниками є органи

влади і посадові особи. Головні бра�

коньєри – це прокурори, міліціоне�

ри, судді, нардепи, різноманітні ін�

ші чиновники.

Захист своєї власності (землі та

посівів) повинні здійснювати, у

тому числі від нинішніх незамож�

них користувачів, самі селяни та

сільгоспвиробники. Для цього

потрібно створювати власні ми�

сливські товариства на власних зе�

млях, а права нинішніх мислив�

ських товариств, які є фактично

браконьєрами, скасовувати. І ще –

кожен власник має право на сам�

озахист своєї власності, причому

засобами, адекватними тим, з яки�

ми це право порушується. Озбро�

єних «бєспредєльників», які ни�

щать поля, можна і потрібно зу�

стрічати зброєю.

Всебічну допомогу у захисті

прав власності на землю, у створен�

ні власних мисливських госпо�

дарств надає всім охочим громадсь�

ка організація «Селянський фронт».

Що стосується доказування

фактів браконьєрства чи потрави

посівів, то в умовах української то�

тально корумпованої правоохорон�

ної та судової систем це нелегке

завдання. Найкращий спосіб дове�

сти – затримати на місці та задоку�

ментувати.

Законним способом упере�

дження шкоди від браконьєрства є

облаштування довкола полів при�

хованих та видимих перешкод для

в'їзду (входу) на поле – огорож, ро�

вів, пасток, «їжаків»�шиноколів,

сигнальне мінування тощо.
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Початок на стор.5

Андрій МАРТИН, 

докторант Національного

університету біоресурсів і

природокористування, к.е.н.:

– ВІДПОВІДНО до ст.12 Закону

України «Про мисливське господар�

ство та полювання» від 22 лютого

2000 р. №1478�III, громадяни Укра�

їни, які досягли 18�річного віку та

одержали в установленому порядку

дозвіл на добування мисливських

тварин, одержують право полюван�

ня в межах чітко визначених для

цього мисливських угідь. Мислив�

ські угіддя для ведення мисливсько�

го господарства надаються у кори�

стування виключно за погодженням

із власниками або користувачами

земельних ділянок (стаття 22 згада�

ного Закону). Таким чином, здій�
снення полювання на земельних ді�
лянках, які не надані у користування
як мисливські угіддя, а також ство�
рення мисливських угідь без пого�
дження з власниками землі та земле�
користувачами є неправомірним.

У разі якщо мисливці без дозво�

лу власника землі або землекори�

стувача здійснили проникнення на

належну йому земельну ділянку, а

тим більше, своїми діями під час

полювання завдали шкоди посівам

та майну, очевидно йдеться про

вчинення злочину проти власності.

Але, на жаль, чинне законодавство
України не містить норм, які встано�
влювали б відповідальність за не�

санкціоноване протиправне вторгнен�
ня на чужу земельну ділянку, а також
конкретизували б поняття «необхід�
на оборона» при захисті власником
своєї земельної ділянки.

Звичайно, можна спробувати

кваліфікувати неправомірні дії ми�

сливців як самовільне зайняття зе�

мельної ділянки, під яким розумі�

ються будь�які дії, які свідчать про

фактичне використання земельної

ділянки за відсутності відповідного

рішення органу виконавчої влади чи

органу місцевого самоврядування

про її передачу у власність або на�

дання у користування (оренду) або

за відсутності вчиненого правочину

щодо такої земельної ділянки, за ви�

нятком дій, які відповідно до зако�

ну є правомірними. За таке пору�

шення, якщо ним завдано значної

шкоди законному володільцю або

власнику земельної ділянки, перед�

бачена навіть кримінальна відпові�

дальність, але фіксація подібних

правопорушень процесуально до�

сить складна і здійснюється Держ�

земінспекцією – органом, який нав�

ряд чи зможе оперативно «ловити за

руку» мисливців�порушників.

У будь�якому разі для власників

землі та землекористувачів незайвим

буде встановити поблизу доріг та в

місцях, де найбільш часто з'явля�

ються мисливці, найпростішу ого�

рожу. Дещо стримати потенційних

порушників можуть інформаційні

щити із написами на кшталт: «При�

ватна власність. Полювання заборо�

нене. Територія патрулюється».

Дії мисливців як різновид самовільного зайняття земельної ділянки?

Протектором по чужій ниві...
Договір на користування мисливськими угіддями обов'язковий

Законним способом упередження шкоди від
браконьєрства є облаштування довкола полів видимих
та прихованих перешкод для в'їзду на поле – огорож,
ровів, пасток, «їжаків»4шиноколів тощо.

КОМЕНТАР

КОМЕНТАР

ТАКИМ чином, на нашу дум�

ку, особа, яка має докази зав�

дання їй майнової шкоди, мо�

же звернутися відразу до суду з

цивільним позовом до винної

особи, та здійснення цього

права не залежить від факту

притягнення винної в запо�

діянні шкоди особи до адміні�

стративної відповідальності за

частиною третьою статті 104

КУпАП.

Доказами факту проїзду по

посівах чи насадженнях на ав�

томобілі можуть слугувати за�

писи відеоспостереження. Та�

ка форма доказів допускається

у цивільному процесі, зокрема

ст.57 Цивільного процесуаль�

ного кодексу України зазнача�

ється: 

«Доказами є будь�які фак�

тичні дані, на підставі яких суд

встановлює наявність або від�

сутність обставин, що обґрун�

товують вимоги і заперечення

сторін, та інших обставин, які

мають значення для вирішен�

ня справи. 

Ці дані встановлюються на

підставі пояснень сторін, тре�

тіх осіб, їхніх представників,

допитаних як свідків, показань

свідків, письмових доказів, ре�

чових доказів, зокрема звуко–

і відеозаписів, висновків екс�

пертів».

Хто 
відповість
за збитки?
ПРОТЕ слід зауважити, що ві�

деозапис має очевидно під�

тверджувати, що порушення

сталося саме на полі позивача,

у вказаний позивачем час та

особою, яка виступає  відпові�

дачем у справі. 

Звичайно, це може допов�

нюватися показаннями свід�

ків, іншими доказами, як виз�

начено вище. Фотографії та�

кож можуть використовувати�

ся як доказ, хоча кодекс прямо

не вказує на цей вид доказу та

суди на власний розсуд вирі�

шують, чи розглядати його як

такий.

Відповідачем у справі про

стягнення майнової шкоди

має бути особа, яка своїми дія�

ми завдала майнової шкоди

власнику посівів чи насад�

жень, а не власник автомобіля

чи користувач мисливськими

угіддями. 

Ми виходимо з того, що

згідно зі ст.1166 Цивільного

кодексу України, майнова від�

повідальність за шкоду, завда�

ну майну фізичної або юри�

дичної особи, відшкодовуєть�

ся у повному обсязі особою,

яка її завдала. Також передба�

чається, що вина цієї особи

має бути доведена. У проти�

лежному випадку вона звіль�

няється від відповідальності.
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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 9,00 9,14 9,15 225,00 12,7% �16,8% 

Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 40,00 125,80 55,00 473,71 0,0% 25,8% 

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 16,25 17,50 17,50 1 237,34 �2,2% 42,3% 

Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 0,71 0,71 0,75 7,69 �1,3% �0,3% 

Лендком Лондон LKI LN GBP 12,00 12,25 12,25 24,50 �2,0% 11,4% 

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 2,20 3,75 2,63 291,27 �12,3% �19,1% 

Миронівський з�д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 0,10 1,65 1,00 140,00 0,0% �22,2% 

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 4,00 8,00 8,00 180,41 0,0% 33,3% 

MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 0,56 1,27 0,61 10,49 0,0% �71,0% 

Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 4,93 6,67 5,80 191,06 0,0% 0,0% 

УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR 0,05 0,15 0,15 1,91 �25,0% �90,0% 

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 26 лютого 2009 року

За
 д

ан
им

и 
ІК

 «
СІ

Н
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М
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ІТ

АЛ
»

• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ» • www.sincome.kiev.ua

* * *
ТОВ «Укрзернопром

Агро», одна з найбільших
агрокомпаній України,
має намір дещо перегля�
нути свій земельний
банк, що становить 100
тис. га сільськогосподар�
ських угідь. 
«У нас в оренді 100 тисяч
гектарів землі. Думаю,
що від 7�8 тисяч я можу
відмовитися в одній
області і узяти в оренду в
іншій», – сказав гене�
ральний директор «Укр�
зернопром Агро» Євген
Ленг. За його словами,
нині попит на оренду
сільськогосподарських
земель в Україні впав і
«стрімко падатиме далі». 
Таке рішення зумовлене
якістю земель. 
Довідка. «Укрзернопром
Агро» займається виро�
щуванням сільськогоспо�
дарських культур. Ком�
панія працює в 12 регіо�
нах України, об'єднуючи
27 сільськогосподарсь�
ких підприємств і дві ма�
шинно�тракторні станції. 

* * *
Компанія «І'Тек» (Фран�
ція), що має філіал в Ук�
раїні, має намір інвесту�
вати 500 млн грн в будів�
ництво свинокомплекса
в Решетилівському райо�
ні Полтавської області.
Про це повідомили в
прес�службі Полтавської
ОДА. 
Наголошується, що
французька сторона го�
това почати будівництво
комплексу вже навесні.
Проект фінансуватиметь�
ся за рахунок грошей ін�
вестора і кредитних ре�
сурсів, узятих під заставу
комплексу в одному з ук�
раїнських банків. 

Найбільш
дієвий –
розголос

Андрій КОШИЛЬ, 

президент Асоціації

«Земельна спілка України»:

– ЗВИЧАЙНО, проблема іс�

нує. І, хоч як це дивно, нехту�

вання чужою власністю та не�

повагу до своїх співгромадян

частіше за все допускають пред�

ставники так званого «вищого

світу». Про такі «царські полю�

вання» можуть розповісти бага�

то селян, угіддя яких розташо�

вані поруч з мисливськими гос�

подарствами. 

На жаль, на органи право�

порядку і судову владу надій не�

багато, хоча вторгнення та зни�

щення посівів або ґрунту – це

однозначно є порушенням пра�

ва приватної власності. Окрім

зазначених в статті заходів,

можна спробувати звернутися

до місцевого відділу Державної

інспекції з контролю за охоро�

ною і використанням земель зі

скаргою на мисливське товари�

ство, яке допустило полювання

за межами відведеної території,

але, боюся, якогось значного

ефекту від цього не буде. 

Річ тут не тільки в порушен�

ні якоїсь конкретної норми за�

кону. Насправді проблема має,

так би мовити, глобальний ха�

рактер і полягає в загальному

рівні культури і законослухняно�

сті частини наших людей. Я не
бачу якоїсь принципової різниці
між мисливцем, який дозволяє
собі заради розваги витоптувати
чуже поле і тими, хто розпиває
спиртне на дитячому майданчи�
ку і там же у пісочнику б'є пляш�
ки. Насправді, це явища одного

рівня і зумовлені вони не стіль�

ки законом, скільки батьками,

школою, вихованням.

На мій погляд, найбільш ді�

євим способом боротьби з по�

дібними проявами звичайного

хамства є як найпоширеніший

розголос про те, що відбулося.

Отже, найбільші надії поклада�

ються на принципових журна�

лістів і громадських активістів.

По�перше, країна повинна зна�

ти своїх «героїв», по�друге, хоч

би що там казали, але представ�

ники так званої еліти побою�

ються репутаційних втрат. Адже

немає більшого покарання, ніж

осуд з боку суспільства. В краї�

нах, які вважаються демокра�

тичними, суспільний осуд

призводить до краху будь�якої

кар'єри у будь�якій галузі. Спо�

діваюся, що і в Україні звичайні

люди повірять в свою здатність

протистояти свавіллю, а журна�

лісти підтримають їх у цьому.

КОМЕНТАР

В Україні можуть
з'явитися нові концерни
Доцільність створення дер'

жавних концернів «Біопаливо

України» і  «Поновлювана

енергетика України» розгля'

не Національне агентство з

питань забезпечення ефек'

тивного використання енер'

гетичних ресурсів  (НАЕР) ра'

зом із зацікавленими відом'

ствами. 

ВІДПОВІДНЕ доручення за�

фіксоване розпорядженням Ка�

бінету Міністрів №159 від 11

лютого «Деякі питання реаліза�

ції державної політики у сфері

ефективного використання па�

ливно�енергетичних ресурсів»,

оприлюдненим 23 лютого. 

Згідно з  ним, до сфери

НАЕР можуть бути передані

спиртзаводи, що мають право

на виробництво біоетанолу. 

Крім того, агентству можуть

бути передані бюджетні призна�

чення на фінансування загаль�

нодержавних програм у сфері

поновлюваної енергетики від

Міністерства палива і енергети�

ки, Міністерства вугільної про�

мисловості, Міністерства аграр�

ної політики і Національного

космічного агентства. Це пи�

тання повинне бути вирішене

до кінця ІІ кварталу п.р. 

НАЕР до 1 березня 2009 р.

разом з Національною академі�

єю наук повинні створити мі�

жгалузеву науково�технічну ра�

ду з питань ефективного вико�

ристання паливно�енергетич�

них ресурсів і альтернативних

джерел енергії для визначення

пріоритетних науково�техніч�

них розробок і проектів у сфері

енергоефективності, енергозбе�

реження і використання альтер�

нативних джерел енергії.

ДП «Лохвицький спирткомбінат» (Полтавська

обл.) приступило до промислового виробниц'

тва біопалива. Про це повідомили в прес'

службі держконцерну «Укрспирт». 

ЛОХВИЦЬКИЙ спирткомбінат освоїв вироб�

ництво КМПА (компонент моторного палива

активний) на основі флегмового компоненту.

Як наголошується в повідомленні, вказаний

продукт розроблений фахівцями «Укрспирту».

Кінцевим продуктом виробництва є бензин

Біо�100, що відповідає паливним стандартам

«Євро�4». Устаткування для виробництва біопа�

лива на «Лохвицькому спирткомбінаті» встано�

влене в рамках співпраці «Укрспирта» і НВП

«Техінсервіс». Нині обсяг виробництва КМПА

на «Лохвицькому спирткомбінаті» становить 10

тис. дал на добу, бензину Біо�100 – 80 тонн на

добу. Пальне реалізується на АЗС під власною

маркою підприємства.

В «Укрспирті» зазначають, що до програми

виробництва біопалива найближчим часом по�

винні приєднатися ще 5 спиртзаводів. Загальні

можливості «Укрспирту» для виробництва біо�

палива оцінюються в 200 тис. тонн на рік.

Компанія Pepsi інвестувала в розвиток най'

більшого українського виробника соків ТОВ

«Сандора» (Миколаївська область) більше

$35 млн з часу придбання підприємства вліт'

ку 2007 року, 

ПРО ЦЕ повідомив генеральний директор

«Сандори» Ніл Старрок. За його словами, інве�

стиції були використані на купівлю додаткового

обладнання, після установки якого потужності

«Сандори» збільшилися на 10%.

Минулого року, за словами гендиректора,

«Сандора» збільшила продажі сокової продук�

ції на 6% порівняно з 2007 роком. Нині компа�

нія не відчуває зниження попиту на продукцію,

хоча не виключає в поточному році незначного

спаду на ринку соків.

У 2007 році компанії PepsiCo і PepsiAmericas

придбали 100% статутного капіталу ТОВ «Сан�

дора». Виробничі потужності компанії включа�

ють завод по переробці фруктів, овочів і вироб�

ництву соків (Миколаївська область), завод по

виробництву соків (Миколаївська область), два

заводи по переробці фруктів і овочів (Крим і

Херсонська область).

Спиртзаводи
вироблятимуть Біо�100

$35 млн інвестовано
у розвиток «Сандори»  



ЗА ДАНИМИ Міністерства
фінансів України, сукупний дер�
жавний і гарантований державою
борг України за 2008 рік виріс на
40%, або на $7,025 млрд. – до
$24,598 млрд. У гривневому екві�
валенті сукупний держборг в
2008 році виріс в 2,1 рази, або на
100,663 млрд грн, – до 189,408
млрд грн.
Варто відзначити, що раніше
вітчизняний Мінфін оцінював
збільшення державного боргу то�
рік на 37,3%, або на $6,548 млрд.
– до $24,121 млрд.; у гривневому
еквіваленті – в 2,1 раз, або на
96,989 млрд. грн., – до 185,734
млрд. грн.

Крім того, Мінфін вказує, що до 31
грудня 2008 року державний і га�
рантований державою зовнішній
борг складав $18,538 млрд, або
75,36% від загальної суми боргу:
за 2008 рік він збільшився на
33,9%, або на $4,688 млрд.
При цьому державний і гаранто�
ваний державою внутрішній борг
до початку 2009 року досяг $6,061
млрд.: за 2008 рік він збільшився
на 62,8%, або на $2,337 млрд.
В той же час, прямий державний
борг на 31 грудня складав $16,972
млрд. (130,687 млрд. грн.), або
69% від сукупного боргу: у 2008
році він виріс на 20,2%, або на
$2,854 млрд.

Державний (прямій) зовнішній
борг до початку 2009 років досяг
$11,171 млрд., а внутрішній –
$5,801 млрд.: за минулий рік ці
показники збільшилися на 5,5%,
або на $579 млн., і на 64,5%, або
на $2,275 млрд. відповідно.
Гарантований борг України на 31
грудня складав $7,626 млрд.
(58,721 млрд. грн.), у тому числі
гарантований зовнішній борг –
$7,366 млрд.; внутрішній – $260
млн. Згідно з повідомленням, га�
рантований борг виріс за 2008 рік
в 2,2 разів (до складу гарантова�
ного боргу включаються засоби
притягнені від МВФ), або на $4,17
млрд., у тому числі зовнішній – в

2,3 раз, або на $4,109 млрд., вну�
трішній – на 31%, або на $62 млн.
Тим часом, сам Мінфін пояснює
збільшення сукупного держборгу
випуском облігацій внутрішньої
державної позики для збільшення
статутних капіталів банків (на су�
му 17,5 млрд. грн.) і для напов�
нення стабілізаційного фонду (на
суму 5,9 млрд. грн.).
Окрім того, згідно з повідомлен�
ням, на розмір загального дер�
жборгу вплинули девальвація
гривни (на суму 38,8 млрд. грн.) і
здобуття першого транша позики
від Міжнародного валютного
фонду (на суму 33,2 млрд. грн.).

За матеріалами: Економічних Новин

Артем Олекса

УСІ ПРОМОВЦІ по�діловому

вкладалися у регламент 20 хви�

лин, тому доповіді були досить

лаконічними і змістовними. Весь

форум був розділений на чотири

сесії: Стратегічне керівництво:

плавання в бурхливих водах; Фі�

нансові виклики і пріоритети для

фінансового відділу; Реструкту�

ризація і ключові організаційні

проблеми; Правові аспекти кри�

зової ситуації. У кожній сесії ви�

ступало по 5 доповідачів.

Отже, спробуємо висвітлити

найцікавіші, на нашу думку, до�

повіді. Модератором першої сесії

був президент Американської

торгівельної палати в Україні

Хорхе Зукоскі. Він порівняв си�

туацію в Україні з автобусом, що

мчить у прірву на великій швид�

кості. Але усі пасажири мають на�

дію на те, що хтось таки схопить�

ся за кермо і вирівняє автобус,

врятувавши чимало людей. Саме

на знаходження шляхів «порятун�

ку автобуса» і направлений цей

форум, сказав пан Зукоскі і пере�

дав слово вельми відомій в Украї�

ні та дуже досвідченій в економі�

ці людині. 

Голова правління «Swedbank»

Сергій Тигіпко розпочав свою

доповідь такими словами: «Без

драматизації ситуації необхідно

признати, що вона дуже склад�

на… її можна прирівнювати до ті�

єї, яка склалася після розпаду

СРСР». В першу чергу необхідно

замислитися над стратегією вихо�

ду з кризи і отримати нормаль�

ний план дій, після чого можна

буде корегувати бюджет. Навряд

чи буде щось нове, якісь надзви�

чайні заходи, але вони повинні

бути досить дієвими та амбіціоз�

ними, щоб переконати наших ос�

новних кредиторів – МВФ, Ро�

сію, ЄС та інших – у своїй кон�

курентноздатності. Усі антикри�

зові заходи потрібно провести

якомога швидше, адже «виграє

той, хто обганяє кризу».

Також пан Тигіпко оприлюд�

нив макроекономічний аналіз си�

туації в Україні. Через зниження

споживчого попиту та динаміки

позик в економіці, зменшення

притоку інвестицій та скорочен�

ня експорту у 2008 році реальний

ВВП зріс лише на 2,1% порівня�

но з попереднім роком, коли ана�

логічний показник становив

7,3%. Зрозуміло, що за кризових

умов ця тенденція збережеться й

у 2009 році. Через негативне саль�

до зовнішньо�торгівельного ба�

лансу платіжний баланс за остан�

ні два роки також суттєво пішов

«у мінус», хоча потроху стабілізу�

ється. Вже наприкінці I кварталу

можна буде підбити підсумки за

цим питанням. Відсоток інфляції

у 2008 році був одним з найвищих

у світі (22,3%). Нестабільність ук�

раїнської гривні призвела до ре�

кордної відсоткової ставки на

міжбанківському ринку у лютому

– 35,9%. Звичайно, не останню

чергу тут зіграла девальвація

гривні, почалися стрибки на ва�

лютних ринках. Усі пам'ятають

дні, коли долар коштував більше

10 гривень. Крім того, на кінець

2008 року в Україні зареєстрова�

но безробіття у 3%, це не врахо�

вуючи прихованого безробіття і

тенденції до його збільшення.

Надвелика кількість виданих кре�

дитів разом з відтоком депозитів

ставлять перед банками дуже

складне завдання – як стабілізу�

вати ситуацію в банківському

секторі, в якому існують ризик

ліквідності та валютний ризик,

які підкріплюються політичною

нестабільністю. Непокоять банкі�

рів і дуже великі цифри за креди�

тами у валюті, як по юридичним

вкладникам (51%), так і по фізич�

ним (73%).

Що ж робити? Сергій Тигіпко

розповів методику виходу з цієї

складної ситуації. Банки призу�

пинили видачу кредитів, хоча все

ж таки головна мета – це залу�

чення нових клієнтів, які забез�

печують певну стабілізацію пи�

тання ліквідності грошей. Питан�

ня реструктуризації також на по�

верхні, але в жодному разі не пот�

рібно піднімати проценти по кре�

дитах, адже це спричинить недо�

віру і відтік клієнтів. Мінімальну

задачу для «Swedbank» голова

правління визначає так: «У всіх

варіантах по фізичним особам

клієнт не повинен платити біль�

ше, ніж він платив до цього».

Необхідна програма по скорочен�

ню витрат, але без скорочення

штату працівників. Про підви�

щення заробітної плати чи спе�

ціальні бонуси мова, звичайно не

йде, але зберегти своїх людей –

ось актуальне завдання.

За словами старшого керівни�

ка проектів київського офісу Ro�

land Berger Strategy Consultants

Ольги Андрієнко'Бентц, саме
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ Як зупинити 
автобус над прірвою,
або Антикризове управління в Україні
ОБГОВОРЕННЯ 19 лютого з самого ранку розпочав роботу форум «Антикризове управління в
Україні», організатором якого виступила компанія «Adam Smith Conferences». За 10 годин роботи
перед учасниками виступило з доповідями два десятки відомих антикризових менеджерів і
досвідчених керівників, провідних постачальників фінансових і професійних послуг з різних країн.

Сергій Тигіпко 

Державний борг України виріс на 40%

Парламентські 
слухання щодо
стану і перспектив
сільського
господарства: 
дату призначено
Постановою №963�VI від 17
лютого 2009 року Верховна
Рада України визначила
дату проведення парла�
ментських слухань на тему
«Сучасний стан та перспек�
тиви розвитку сільського
господарства і харчової
промисловості України.
Обговорення відбудеться 11
березня о 10 год. в залі
пленарних засідань парла�
менту.
До 3 березня Кабінет Міні�
стрів має підготувати і по�
дати до Верховної Ради
текст доповіді та необхідні
інформаційно�аналітичні
матеріали щодо предмету
парламентських слухань,
тиражовані для народних
депутатів.
Організаційне та методоло�
гічне забезпечення здійс�
нюватиме Комітет ВР з пи�
тань аграрної політики та
земельних відносин.
Висвітлюватимуть слухання
Національна радіокомпанія
України та Національна те�
лекомпанія України, а та�
кож висвітлення у засобах
масової інформації має за�
безпечити Інформаційне
управління апарату Вер�
ховної Ради.

Встановлено 
перелік платних 
послуг інспекцій 
захисту рослин
Уряд затвердив перелік
платних послуг, які можуть
надаватися державними ін�
спекціями захисту рослин.
Відповідна Постанова
прийнята 19 лютого 2009
року на засіданні Кабінету
Міністрів України. 
Так, до цього списку увій�
шли послуги з проведення
огляду, обстеження посівів
сільськогосподарських
культур і багаторічних на�
саджень та проведення
аналітичних досліджень за�
собів захисту рослин щодо
відповідності їх сертифіка�
там якості. Також до плат�
них послуг зараховано про�
ведення навчання праців�
ників, які безпосередньо
виконують роботи із захи�
сту рослин; надання кон�
сультативних послуг щодо
захисту рослин та інформа�
ційних послуг щодо імпор�
ту засобів захисту рослин;
проведення реалізації ви�
готовлення лабораторіями
біологічного методу захи�
сту рослин біологічних за�
собів захисту рослин від
шкідників та хвороб. 



недостатня увага до антикризових

заходів з боку компаній та банків

призвела до «нової хвилі» кризи.

Сьогоднішня економічна криза –

не перша в світі. Але специфіка її

в тому, що під час інших подібних

ситуацій зазвичай знаходилося від

одного до кількох регіонів, які

могли б субсидувати або кредиту�

вати інших. Зараз сподіватися не�

ма на кого – треба рятувати свій

бізнес власними силами, адже

криза глобальна і «невідомо, що

буде завтра». Цікаво відмітити,

що на думку консультантів «Ро�

ланд Бергер», після закінчення

кризи світові економічні центри

можуть взагалі докорінно зміни�

тися або зміститися: світ розпа�

деться на більш чіткі економічні

регіони, можливо лідерство пере�

хопить Китай. Така сама ситуація

зі світовою валютою, на кшталт

долара та євро.

Що можна зробити? По�пер�

ше, усім без виключення необхід�

но усвідомити, що криза справді є,

і що стосується вона кожного. За

даними дослідження «Роланд Бер�

гер» в Україні вп'ятеро більше рес�

пондентів (менеджерів) ніж у схід�

ноєвропейських країнах на кінець

2008 року вважали, що криза вже

«досягла дна». Як бачимо сьогод�

ні, вони помилялися. З першого

пункту випливає другий: потрібні

довгострокові антикризові заходи,

адже необхідно зрозуміти, що

криза швидко не мине, тобто сили

потрібно розраховувати на трива�

лий період. Ці заходи повинні

стосуватися таких питань, як

створення прозорої контрольова�

ної структури підприємства – чіт�

ко визначене і оперативне керів�

ництво; оптимізація бізнес�про�

цесів – важливо використовувати

усі ресурси економії коштів; опти�

мізація продуктово�регіональної

стратегії – орієнтуватися не тіль�

ки на один регіон, а не кілька, так

само як для великих холдингів –

не тільки на експорт; підвищення

продажів і робота з ключовими

клієнтами – усі підприємці почи�

нають економно витрачати кошти

і ваша галузь діяльності для них не

виключення.

У концепції антикризових за�

ходів повинен бути закладений

комплексний підхід, який вклю�

чає кілька етапів. Усі вони є інди�

відуальними для кожної компа�

нії, але загальний підхід майже

однаковий: короткий аудит –

аналіз ситуації, ринків, причин

кризи; потім розробка самих за�

ходів – підвищення ліквідності,

конструктивна стратегія; ство�

рення моделі – вона повинна

враховувати поточну ситуацію та

враховувати усі можливі сценарії

розвитку; впровадження заходів

– розподілення відповідальності,

моніторинг та звітність про ре�

зультати роботи.

З п'яти доповідачів другої сесії

своєю жвавою посмішкою виді�

лявся фінансовий директор Plati�

num Bank Тод Еспозіто. Сьогод�

нішня економічна криза є най�

більшою з часів кризи 1930�х рр.

В Україні до неї додається не дуже

корисна підтримка держави і де�

вальвація гривні. Безробіття вини�

кає як наслідок такої ситуації, а

населення починає витягати

останні кошти, «розбивати скарб�

нички». Спустошуються полички

супермаркетів, але не через висо�

кий рівень зацікавленості товара�

ми покупців, а навпаки – через

зменшення купівельної спромож�

ності основного прошарку насе�

лення і зниження попиту.

Для всіх людей характерні чо�

тири стадії визнання кризи: запе�

речення кризи; потім злість на си�

туацію, що склалася, адже пере�

січна людина не винувата; депре�

сія; і, нарешті, визнання кризи, як

реального явища. Кожен повинен

пройти цей шлях розуміння кри�

зи та об'єднати зусилля акціоне�

рів, менеджерів та усього працюю�

чого персоналу для вирішення

спільних проблем. На думку пана

Еспозіто, саме працівники компа�

нії – це її найкращі активи. З ни�

ми потрібно частіше спілкуватися,

бути чесними і відвертими, і в

жодному разі не обіцяти того, що

не зможеш виконати, адже саме

під час кризи у керівника про�

являються «справжні кольори».

Підсумовуючи виступ америка�

нець сказав: «Добрі часи заверши�

лися… поки що..., однак все що не

вбиває нас, – робить нас сильні�

ше. Отже часи сала в шоколаді ще

повернуться!», – завершив він із

посмішкою.

У період кризи усі підприємці

зацікавлені виграти тендери від

інвестиційних компаній. Що для

цього потрібно? Своїм професі�

ональним поглядом, щодо вимог

інвесторів поділилася партнер ін�

вестиційної компанії «Horizon Ca�

pital» Ірина Стародубова. «В які

компанії ми хочемо вкладати гро�

ші? В ті, які розглядають кризу, як

можливість розширюватися, на�

рощувати потужності і в майбут�

ньому захоплювати лідируючі по�

зиції в своїй галузі». Основні ви�

моги до компанії, що інвестується

– це висококласна команда мене�

джерів, які добре зарекомендува�

ли себе та позитивний грошовий

потік. На думку пані Ірини, най�

серйозніший ризик інвестування

в Україні, це помилитися в людях.

До речі, за результатами опитуван�

ня (ISI DealWatch, грудень 2008�

січень 2009) по Центральній та

Східній Європі, Україна входить

до першої п'ятірки країн, в які ін�

вестори планують цього року за�

лучати прямі інвестиції. На жаль,

лише трохи більше 2% опитаних

хочуть інвестувати цього року в

сільське господарство – в той час,

як в охорону здоров'я  приблизно

16%, а в енергетику 14% респон�

дентів.

Будучи останньою перепоною

перед ланчем, партнер та голова

групи з питань банківського та фі�

нансового права «Salans» Наталія

Селякова закрила другу сесію

своєю короткою, проте корисною

доповіддю. «Я впевнена, що прак�

тика більшості юридичних компа�

ній зараз кардинально змінилася.

Якщо раніше основний напрям

наших послуг був пов'язаний з

юридичним обслуговуванням та

фінансуванням бізнесу, то найак�

туальніше питання сьогодні – це

реструктуризація боргів та фінан�

сів компаній»,– почала партнер

юридичної фірми. Процес ре�

структуризації – реорганізація ак�

тивів та/або заборгованості ком�

панії – допоможе домовитися

кредиторам і боржникам про ви�

хід з фінансових ускладнень,

пов'язаних із загальною економіч�

ною ситуацією. Реструктуризацію

ініціюють як боржники, так і кре�

дитори, в тому числі задля уни�

кнення дефолту і збереження вар�

тості своєї компанії. Дуже важли�

во наперед спрогнозувати ситуа�

цію та вчасно провести саму ре�

структуризацію. Якщо ж дефолт

вже виник, до зазвичай у докумен�

тах відмічено так званий Grace pe�

riod, тобто період, в який боржни�

ки ще можуть виправити пору�

шення до виникнення у кредито�

рів права офіційно оголосити де�

фолт та вимагати дострокового

погашення боргу. У разі вини�

кнення дефолту все ж таки існу�

ють більш�менш лояльні підходи

до вирішення цього питання.

Такими підходами можуть бути:

обернення стягнення на заставле�

не майно, позасудова реструкту�

ризація шляхом переговорів, ре�

структуризація або ліквідація у

процесі банкротства і продаж про�

блемної заборгованості спеціалі�

зованим фондам. Реструктуриза�

ція як шляхом переговорів, так і у

судовому порядку має ряд пози�

тивних та негативних моментів,

але все ж таки, якщо сторони мо�

жуть дійти згоди без судового ви�

конавця, це зекономить обом

кошти, час і нерви.
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Впорядковано 
реєстрацію ГМО
Уряд затвердив Порядок дер�
жавної реєстрації генетично
модифікованих організмів
джерел харчових продуктів, а
також харчових продуктів, кос�
метичних та лікарських засо�
бів, які містять такі організми
або отримані з їх використан�
ням. Відповідна постанова
№114 затверджена на засіданні
Кабінету Міністрів 18 лютого.
Цей документ передбачає фор�
мування Державного реєстру
генетично модифікованих ор�
ганізмів. Цим займатиметься
Міністерство охорони здоров'я
шляхом реєстрації за результа�
тами державних екологічної та
санітарно�епідеміологічної екс�
пертиз, а також за результата�
ми експертиз реєстраційних
матеріалів на лікарський засіб.
Інформація Реєстру буде розмі�
щуватися на офіційному сайті
МОЗ, систематично публікува�
тиметься в ЗМІ та безкоштовно
надаватиметься на запит юри�
дичних та фізичних осіб.
Порядок дасть змогу поверну�
тися до розгляду питання щодо
маркування продуктів, які мі�
стять ГМО. Нагадаємо, що в
2007 році КМУ прийняв поста�
нову, згідно з якою з 1 листопа�
да 2007 року вводилося
обов'язкове маркування про�
дуктів, які містять ГМО в кілько�
сті більшій, ніж 0,9%. Проте піз�
ніше ця постанова була скасо�
вана через неготовність самого
механізму маркування. Тепер
же, як стверджують в уряді, до
питання маркування знов по�
вернуться. Очікується, що від�
повідна постанова побачить світ
вже у березні цього року. 
За словами глави молекуляр�
но�генетичної лабораторії Укр�
метртестстандарта Руслана Го�
лубця, ГМО міститься у близь�
ко 30% харчових продуктів в
Україні. Найчастіше зустріча�
ється генетично модифікована
соя (у 80% випадків). Пошире�
ні також модифіковані томати,
кукурудза, рис, буряки. Нині на
територію України заборонено
лише ввезення дитячого харчу�
вання, яке містить ГМО. 



ВНАСЛІДОК стабільних і знач�

них економічних, екологічних та

соціальних переваг протягом 2008

року рекордна (13,3 мільйони)

кількість великих і малих фер�

мерських господарств, а також

фермерів з обмеженими ресурса�

ми, продовжили сіяти дедалі

більше біотехнологічних культур.

Також минулого року було досяг�

нуто прогресу у деяких інших на�

прямах: кількість країн, які вико�

ристовують біотехнологічні куль�

тури значно збільшилась по всьо�

му світу; значного прогресу було

досягнуто в країнах Африки, де

проблеми  є найбільш складни�

ми; поширилось використання

трансгенних культур, що містять

кілька привнесених якостей; по�

чалось використання нових біо�

технологічних культур. Ці зімни є

дуже важливими через те, що біо�

технологічні культури відіграють

значну роль в боротьбі з найгос�

трішими глобальними виклика�

ми, такими як: продовольча без�

пека; зниження вартості продук�

тів харчування; сталий розвиток;

подолання бідності та голоду; бо�

ротьба з негативними наслідками

глобального потепління.

Кількість країн, що викори�

стовують біотехнологічні культу�

ри збільшилась до 25 (вочевидь,

дослідник використовував офіційні

дані, згідно з якими, наприклад в

Україні ГМ культури не вирощу�

ють – прим. ред.), що є історич�

ним досягненням, яке стало мо�

жливим завдяки новому етапу у

використанні біотехнологічних

культур, що у свою чергу сприяє

глобальному економічному зро�

станню.

Що стосується прогресу у Аф�

риці, тут слід підкреслити, що

кількість країн, котрі вирощують

біотехнологічні культури збіль�

шилась з однієї (ПАР) у 2007 ро�

ку, до трьох у 2008 році. Біотехно�

логічні культури вперше почали

вирощувати в Буркіна�Фасо (ба�

вовна) та Єгипті (кукурудза).

Болівія (соя, стійка до Раун�

дапу) стала дев'ятою країною в

Латинській Америці, яка впрова�

дила біотехнологічні культури.

Загальна площа біотехнологіч�

них культур у 2008 році продов�

жила зростати тринадцятий рік

поспіль і збільшилась зі 114,3 млн

га у 2007 році до 125 млн гектарів.

Це свідчить про зростання  на

9,4% або на 10,7 млн га. 

У 2008 році вперше сумарна

площа біотехнологічних культур

за 1996�2008 роки перевищила 2

мільярди акрів (800 мільйонів

гектарів). Для досягнення показ�

ника в 1 мільярд  2005 року було

потрібно 10 років, а другого мі�

льярду вже було досягнуто лише

за 3 роки в 2008 році. Важливо,

що серед 25 країн, які вирощу�

ють біотехнологічні культури, 15

є країнами, що розвиваються, і

лише 10 з них – це розвинені

країни.

Нова біотехнологічна культу�

ра, цукрові буряки, стійкі до

Раундапу, почала вперше виро�

щуватися у сільському господар�

стві  США та Канади  у 2008 році.

П'ять країн – Єгипет, Буркі�

на�Фасо, Болівія, Бразилія та Ав�

стралія почали вперше викори�

стовувати біотехнологічні культу�

ри, що вже використовувались в

інших країнах.

Трансгенні рослини, які мі�

стять одночасно кілька нових

якостей, стають все більш поши�

реними серед біотехнологічних

культур. У 2008 році в десяти кра�

їнах було засіяно приблизно 27

мільйонів гектарів такими транс�

генними культурами, що демон�

струє зростання  на 23%. Цей по�

казник перевищує рівень зро�

стання площі, використаної під

трансгенні культури з однією но�

вою характеристикою. 

Кількість фермерів, які вико�

ристовують біотехнологічні куль�

тури, зросла у 2008 році на 1,3 мі�

льйони і досягла рівня в 13,3 мі�

льйони в 25 країнах. Важливо, що

12,3 мільйони – це малі фермер�

ські господарства, а також фер�

мери з обмежаними ресурсами в

країнах, що розвиваються.

Біотехнологічні культури по�

кращили прибуток та якість жит�

тя фермерів з обмежаними ресур�

сами і працівників малих фер�

мерських господарств та їх сімей.

Це дозволило знизити рівень бід�

ності в Індії, Китаї, ПАР та Фі�

ліппінах. 

П'ять головних країн, що роз�

виваються – Китай, Індія, Ар�

гентина, Бразилія та ПАР із за�

гальним населенням в 2,6 міль�

ярди демонструють лідерство у

застосуванні біотехнологічних

культур, що стимулює викори�

стання таких культур по всьому

світу. Переваги біотехнологічних

культур призводять до зміни від�

повідних політичних настроїв та

збільшення нових інвестицій в

біотехнологічні культури в цих

державах.

Слід звернути увагу, що всі 7

країн ЄС, які висівають біотехно�

логічну кукурудзу, збільшили по�

сівні площі цієї культури 2008 ро�

ку на 21% – до 107 тис. га.

Біотехнологічні культури до�

помагають забезпечити сталий

розвиток: сприяють продовольчій

безпеці, включно із зниженням

вартості продуктів харчування;

сприяють біологічній різноманіт�

ності; допомагають зменшити рі�

вень бідності та голоду;  дають

змогу зменшити негативний

вплив сільського господарства на

навколишнє середовище; допо�

магають зменшити негативний

вплив кліматичних змін  та змен�

шити обсяги парникових газів;

допомагають зробити більш еко�

номним виробництво біопалива;

призводять до сталих фінансових

надходжень в обсязі $44 млрд в

1996�2007 рр. У цілому, вищезаз�

начені 7 переваг дають змогу

значно сприяти сталому розвит�

ку, причому майбутній потенціал

галузі є надзвичайно великим.

З фінансових надходжень у

сумі $44 млрд в 1996�2007 рр. 44%

пов'язані із значним збільшенням

врожайності, а 56% є наслідком

зниження виробничих витрат

(включно з економією на 359 тис.

тонн пестицидів). Збільшення

врожаю на 141 мільйон тонн ви�

магало б  введення в обіг додат�

кових 43 мільйонів гектарів, як�

що б для цього не використову�

вались біотехнологічні культури.

В аграрних країнах, що розви�

ваються, біотехнологічні культу�

ри є механізмом економічного

зростання в сільській місцевості,

що в свою чергу може значно

сприяти економічному зростан�

ню всієї країни.

Більше половини (55%) насе�

лення світу проживає в 25 краї�

нах, які використовували 125 мі�

льйонів гектарів для біотехноло�

гічних культур 2008 року, що до�

рівнює 8% від 1,5 мільярда гекта�

рів сільськогосподарських площ у

світі. У 2007 році  біотехнологічні

культури дали змогу зменшити

викиди вуглекислого газу на 14,2

мільярди кілограмів, що дорів�

нює видаленню  з доріг 6,3 міль�

йонів автомобілів.

Двадцять п'ять країн схвалили

використання біотехнологічних

культур і ще 30 дозволяють ім�

порт біотехнологічних продуктів

для застосуванні в якості харчо�

вих продуктів. Таким чином, біо�

технологічні культури є присутні�

ми в 55 країнах світу.

Загальна вартість ринку біо�

технологічних культур 2008 року

сягнула $7,5 млрд, що дало змогу

досягти сумарного історичного

показника в $50 млрд за період з

1996 по 2008 рр.

Майбутні перспективи: прог�

нози на наступні 7 років другого

десятиріччя комерційного вико�

ристання біотехнологічних куль�

тур (2006�2015) є дуже позитив�

ними. Прогноз МСЗІАП зробле�

ний 2005 року про збільшення в

два рази з 2006 по 2015 рр. кіль�

кості країн та фермерів, які вико�

ристовують біотехнологічні куль�

тури, а також посівних площ, ли�

шаються в силі. Для майбутнього

зростання найважливішою є така

культура як рис та культури стійкі

до посухи.
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Країни, в яких вирощували біотехнологічні культури у 2008 році
Країна Біотехнологічні культури Площі, млн га

1 США Соя, кукурудза, бавовна, ріпак, гарбузові,
папайя, люцерна, цукрові буряки 62,5

2 Аргентина Соя, кукурудза, бавовна 21,0
3 Бразилія Соя, кукурудза, бавовна 15,8
4 Індія Бавовна 0,4 
5 Канада Ріпак, кукурудза, соя, цукрові буряки 7,6

6 Китай Бавовна, томати, папайя, солодкий перець,
тополя, петунія 3,8

7 Парагвай Соя 2,7
8 ПАР Кукурудза, соя, бавовна 1,8
9 Уругвай Соя, кукурудза 0,7
10 Болівія Соя 0,6
11 Філіппіни Кукурудза 0,4
12 Австралія Бавовна, ріпак, гвоздика 0,2
13 Мексика Бавовна, соя 0,1
14 Іспанія Кукурудза 0,1
15 Чилі Кукурудза, соя, ріпак <0,05
16 Колумбія Бавовна, гвоздика <0,05
17 Гондурас Кукурудза <0,05
18 Буркіна�Фасо Кукурудза <0,05
19 Чехія Кукурудза <0,05
20 Румунія Кукурудза <0,05
21 Португалія Кукурудза <0,05
22 Німеччина Кукурудза <0,05
23 Польща Кукурудза <0,05
24 Словаччина Кукурудза <0,05
25 Єгипет Кукурудза <0,05

Рік 2008: ГМО крокує вперед
Площі під біотехнологічними культурами 
в світі зростають 13 років поспіль

ТЕНДЕНЦІЇ Поки світ сперечається щодо впливу генетично модифікованих культур на організм
людини, науковці неквапно роблять свою справу. Відкинувши заполітизованість питання, вони
експериментують, впроваджують нові сорти, ведуть статистику. Саме статистиці щодо поширеності
ГМО у світі присвячений звіт Джеймса Клайва, засновника та голови Міжнародної служби зі збору
інформації про агробіотехнологічні технології (ISAAA) – «Глобальний статус комерційних
біотехнологічних/генетично модифікованих культур у 2008 році». 
Стислий огляд головних тез цього звіту ми пропонуємо вашій увазі.

Кількість країн у світі,
що використовують
біотехнологічні культури
збільшилась до 25.
Частка населення цих
країн становить 55%
мешканців планети,
а частка площ під цими
культурами у 2008 році
становила 8% від
загального обсягу
сільгоспземель у світі.

Збільшення врожаю на
141 млн тонн завдяки
використанню біо4
технологічних культур,
за звичайних умов
вимагало б введення в
обіг додатково 43 млн га
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Наталія Тарченко

НА СЕМІНАРІ було оприлюдне�

но динаміку виробництва ріпаку в

Україні за період із 2001 по 2008

роки. За цей час збільшувалися як

площі, відведені під цю культуру,

так і валовий збір. Останній збіль�

шився в десятки разів, в тому чи�

слі завдяки новим технологіям, що

прийшли в нашу країну.

Прогнозується, що виробниц�

тво ріпаку і надалі залишатиметься

в економічному сенсі дуже ефек�

тивним. За попередніми даними,

площі посіву, зокрема, озимого рі�

паку в 2009 році становитимуть 1,5

млн гектарів. Взагалі ж під олійні

культури буде відведено близько

20% загальних площ – звісно, за

підсумками їх перезимівлі струк�

тура буде ще переглядатися. 

Більше за все в Україні виро�

щують ріпак в таких регіонах, як

Рівненська і Житомирська області.

Але, відведення під цю культуру

значної площі орних земель, звіс�

но, означає припинення вироб�

ництв іншої продукції. 

Популярний 
і тендітний 
ВЕЛЬМИ цікаву та всеохоплюючу

доповідь представила завідувач ка�

федри рослинництва Національно�

го університету біоресурсів і приро�

докористування України, доктор

наук, професор Світлана Ка'

ленська. За її словами, в Україні

віддають перевагу ріпаку озимому,

навіть не зважаючи на всі і ризики,

які несе із собою зима – через те,

що він дає врожаю в 1,5�2 рази

більше, ніж ярий. І врожаї, як за�

певняє доповідачка, можуть бути

ще вищими за умов запроваджен�

ня нових ефективних технологій,

які одночасно підвищують і біоло�

гічний потенціал культури. Взагалі,

серед усіх олійних ріпак вважається

найбільш продуктивним. 

Втім, виробництво це має свої

певні ризики. В першу чергу –

значно вищий, ніж у інших куль�

тур, ризик вимерзання озимини,

до якого рослини схильні як восе�

ни, коли інтенсивно йдуть проце�

си обміну, так і навесні, коли по�

чинається вегетація. Відомо, що

раптові заморозки можуть трапля�

тися і в травні місяці.

Для нормально розвинутих ро�

слин механічне руйнування тка�

нин відбувається при температурі

�15°С. Якщо це добре розвинуті

рослини, із низько залягаючими

верхівками головних пагонів, то

ця цифра становитиме �25°С. 

Втім, за нинішніх умов гло�

бального потепління цей ризик

значно зменшився.

Влітку, коли температура іноді

піднімається вище позначки 35

градусів за Цельсієм в рослинах

також іде погіршення метаболіч�

них процесів, що веде до значного

зниження рівня продуктивності,

або, взагалі, загибелі.

Слід пам'ятати, що озимий рі�

пак використовує вологу, накопи�

чену в зимовий та весняний періо�

ди – адже навесні ця культура

формує досить істотну вегетатив�

ну масу, яка закриває поверхню

грунту, що сприяє накопиченню

води. Ця властивість культури та�

кож попереджає ерозію. 

Декілька слів було сказано і

про екологічне значення ріпаку.

Посіви сприяють поліпшенню

довкілля завдяки виділенню в по�

вітря значної кількості кисню. Так,

1 га посіву сприяє виділенню 10,6

млн л кисню (для порівняння, 1 га

лісу – лише 4 млн л кисню). 

Завдяки своїй потужній коре�

невій системі ця рослина інтен�

сивно бере із грунту та ефективно

використовує речовини, що зали�

шилися після попередників, в то�

му числі азот. Це знижує ризик

вимивання нітратів та забруднен�

ня ними поверхневих та підзем�

них вод.

Важливе питання, яке виникає

у виробників – це частка, яку рі�

пак повинен займати в сівозмінах,

і які рослини краще висівати після

нього. Згідно з дослідженнями,

кращими попередниками для яро�

го ріпаку є картопля, конюшина,

люцерна, горох. 

Цю культуру краще не сіяти пі�

сля цукрових та кормових буряків,

соняшнику, озимих зернових, і,

власне, самого ріпаку. Сам ріпак є

одним із непоганих попередників

для озимої пшениці.

Ріпакові загрожує досить ве�

лика кількість різноманітних хво�

роб. Багато з них є типовими для

інших рослин, тому в сівозміні

треба уважно ставитися до вибору

чергових культур. Наприклад, од�

нією із проблем при вирощуванні

ріпаку, власне, як і цукрових бу�

ряків, є враження рослин немато�

дами. Тому в деяких країнах

Європи практикується вирощу�

вання ріпаку після буряків, але

при умові, що нематоди в даному

регіоні відсутні. 

Втім, такі кроки, на думку до�

повідачки, все одно є досить ризи�

кованими. Ріпак треба розміщува�

ти з таким розрахунком, щоб по�

вертався він не раніше, ніж через

4�6 років. Розрив між ріпаком та

цукровим буряком має становити

не менше 5 років.

Згідно з дослідженнями, при

наявності ріпаку в сівозміні частка

захворюваності рослин зростає до

33%. Джерелом зараження є, заз�

вичай, залишки стерні, насіння,

багаторічні спори, що можуть нор�

мально себе почувати в грунті до

20 років.

Ще одна загроза – падалиця.

Через неї знижується зимостій�

кість рослин, врожайність, підви�

щується ризик враження шкідли�

вими організмами, погіршуються

умови збирання. 

Тому цьому треба запобігати –

в першу чергу, шляхом зниження

втрат при збиранні, регулюванні

комбайну. Також треба створювати

умови для проростання падалиці,

із послідуючим її механічним або

хімічним знищенням. За умов по�

сухи слід зробити коткування, не�

гайний неглибокий обробіток

грунту. За умов надмірної волого�

сті обробку можна робити лише

після сходів падалиці. Падалиця

обов'язково має бути знищена ще

до посіву культури.

Наприкінці Світлана Кален�

ська оптимістично запевнила

присутніх, що нині, при покра�

щенні технологій, змінюється фі�

зичний та хімічний склад насіння

культури. До нинішнього часу в

Україні було недостатньо адапто�

ваних сортів та гібридів, тому в

різноманітних наукових закладах

активно займаються селекцією, і

є досить цікаві, потенційно висо�

коврожайні рослини. Деякі з них

навіть в зоні степу спроможні до�

сягти, за даними Інституту олій�

них культур, позначки 8 тонн з

гектара. 

Отже, потенціал культури до�

сить великий, тому, при дотриман�

ні технології вирощування, всі ни�

ні існуючі проблеми стануть знач�

но меншими. І тоді шлях буде ін�

тенсивним, а не екстенсивним, як

зараз, коли врожайність досяга�

ється шляхом збільшення посів�

них площ. 

Експорт: 
швидко зростаємо 
ДУЖЕ корисні для виробників,

передусім, експортерів, цифри на�

вів в своїй доповіді «Світові ринки

насіння ріпаку – перспективи для

України» керівник проекту «Ні�

мецько�український аграрний діа�

лог» при Інституті економічних

досліджень та політичних кон�

сультацій доктор Хайнц Віль'

гельм Штрубенхофф. 

Так, за його словами, основни�

ми виробниками ріпаку є Канада,

Китай, Євросоюз, Індія.

Загалом у світі в 2006/07 мар�

кетинговому році виробили 45163

тис. тонн ріпаку. Із них: Канада –

9000 тис. тонн; Китай – 10966 тис.

тонн; Євросоюз – 16092 тис. тонн;

Індія – 5800 тис. тонн; Україна –

606 тис. тонн. 

Як бачимо, для наших вироб�

ників на той час ця культура була

новою, і обсяги, порівняно із кра�

їнами�лідерами, досить неве�

ликими. 

Проте, лише за два роки ситуа�

ція кардинально змінилася. Пе�

редбачається, що в 2008/09 МР у

світі буде вироблено 55965 тис.

тонн. Із них: Канада – 12600 тис.

тонн; Китай – 11500 тис. тонн;

Євросоюз – 19100 тис. тонн; Індія

– 5800 тис. тонн; Україна – 2800

тис. тонн (у 2007/08 МР ця цифра

становила 1047 тис. тонн). 

Як бачимо, валовий збір цієї

культури за досить короткий пе�

ріод в Україні зріс в рази, – тобто,

збільшення його було набагато

швидшим та інтенсивнішим, ніж у

світових виробників�лідерів. 

Зростає й експорт ріпаку з Ук�

раїни. В 2006/07 МР більша частка

(60%) із усіх 486 тис. призначених

для вивозу обсягів припала на кра�

їни ЄС. В 2007/08 МР на експорт

вже було спрямовано 925 тис.

тонн, а до ЄС, через певні обме�

ження – лише 35%.

Натомість, за прогнозами, в

2008/09 МР до ЄС буде вивезено

76% ріпаку із усіх 2260 тис. тонн

призначених на експорт. 

За даними доповідача, зроста�

тимуть і потужності із переробки

олійних культур – в найближчі ро�

ки вони становитимуть близько 2

млн тонн на рік.

І Європа нам в цьому допомо�

же. Так, на Одещині очікується

відкриття заводу компанії Глен�

кор, потужністю переробки 850

тис. тонн на рік, в тому числі ріпа�

ку – 660 тис. тонн. На Миколаїв�

щині – завод компанії Кернел

Трейд, потужністю 470 тис. тонн

на рік (ріпак – 1,5 тис. тонн). В

Херсоні з'явився завод компанії

WD потужністю 313 тисяч тонн на

рік. У Вінниці незабаром відкри�

ється завод компанії Каргілл, що

зможе переробляти на рік 600 ти�

сяч тонн ріпаку. 

Чим же обумовлене таке різке

зростання та активна участь в ньо�

му європейців? Все просто: Євро�

па потребуватиме більше біопали�

ва. Згідно Директиви ЄС із біопа�

лива 2003/30/ЄС, мають бути до�

сягнуті наступні показники: 

– до грудня 2005 року транс�

портом мало бути використано 2%

такого виду палива;

– до грудня 2010 року – цей

показник має становити 5,57%; 

– до грудня 2020 року – 10%. 

Доповідач розповів, що на

найближчий час, до 2010 року по�

пит в імпорті ріпаку, з якого виго�

товляють біодизель, становитиме

5 млн тонн. Проте, в Євросоюзі –

27 країн, і всі вони, згідно із ви�

щезгаданою Директивою, потре�

буватимуть такого продукту. А от�

же ріпакові – зелена дорога, і

перспективи є.

ТЕНДЕНЦІЇ Одним із заходів ділової програми виставки «ІнтерАГРО42009» став семінар
«Виробництво ріпаку в Україні: тенденції та можливості». Його організаторами виступили Асоціація
«Український клуб аграрного бізнесу», Київський міжнародний контрактовий ярмарок
та Проект «Німецько4Український аграрний Діалог».

Ріпак: легкий курс на Європу
Донеччина 
розробила програму
по зерну до 2015 р. 
На Донеччині розроблена регіо�
нальна Програма розвитку зер�
нового господарства і форму�
вання регіональних ресурсів
зерна на 2009�2015 рр. 
За словами начальника голов�
ного облуправління агропроми�
слового розвитку Івана Па'

щенка, її виконання дасть
змогу до кінця 2015 р. отримати
валовий збір зерна в області у
розмірі 2,5 млн тонн. 
Заходами по реалізації програ�
ми передбачається формування
регіональних ресурсів зерна на
відповідний маркетинговий рік,
що потребує щорічного залу�
чення коштів в обсязі 150 млн
грн. З них 15 млн грн повинні
будуть поступити від суб'єктів
господарювання, а ще 135 млн
грн – за рахунок кредитів і ін�
ших джерел фінансування. 
Крім того, програмою передба�
чено реконструкцію і будівниц�
тво зерносховищ сучасного рів�
ня, що потребує залучення кош�
тів в обсязі 20 млн грн щорічно. 
Ще одним важливим комплек�
сом заходів в рамках програми
стане оновлення машинно�
тракторного парку і часткова
компенсація вартості складної
сільськогосподарської техніки.
Для цього будуть залучені кош�
ти в обсязі 15 млн грн щорічно. 
Отже, щорічно для виконання
завдань програми залучати�
муться кошти в обсязі 185 млн
грн. 

Житомирщина 
підраховує 
фінансування
Минулого року державна під�
тримка сільського господарства
Житомирської області станови�
ла 121 млн грн, цього року, за
попередніми розрахунками,
область отримає у 8 разів мен�
ше коштів. Такий прогноз озву�
чив голова ОДА Юрій Забела. 
За попередніми розрахунками,
потреба в коштах для виконан�
ня комплексу весняно�польових
робіт згідно складеним техно�
логічним картам становить 504
млн грн, з них витрати на прид�
бання матеріально�технічних
ресурсів становитимуть 403,3
млн грн. Зокрема, на насіння і
посадковий матеріал – 89,4
млн грн, мінеральні добрива –
228,9 млн грн, засоби захисту
рослин – 21,9 млн грн, палив�
но�мастильні матеріали – 45,3
млн грн, запчастини і ремонт
техніки – 10,8 млн грн, аморти�
зацію – 25,7 млн грн, витрати на
оплату праці і відрахування – 75
млн грн, інші витрати – 7 млн
грн. 
Сільгосппідприємствами Жито�
мирської області, за оператив�
ними даними, залучено більше
180 млн грн вітчизняних і
близько $7,8 млн іноземних ін�
вестицій, що в 1,9 рази більше
показника попереднього року. 



СВИНАРСТВО – галузь скоро�

стигла, технологічна і, за умови

грамотного підходу до справи, за�

безпечує швидку окупність витрат

і інвестицій. За статистикою, на

отримання одного кілограма сви�

нини витрачається кормів у 2,5

рази менше, ніж на яловичину і

вчетверо менше, ніж на баранину.

Від однієї корови можна отримати

250�300 кілограмів яловичини за

рік, а від однієї свиноматки – від

двох до трьох тонн свинини. Ви�

сокий біологічний потенціал сви�

ней очевидний. Інша справа – не

кожне господарство може його

використати.

На жаль, поки в Україні ми

спостерігаємо тенденцію до змен�

шення поголів'я свиней. Якщо то�

рік на 1 січня, за даними Держ�

комстату, було 7,019 млн голів, з

яких у сільгосппідприємствах –

2,869 млн, і в господарствах насе�

лення – 4,150 млн голів, то на

1 січня 2009 року маємо із загаль�

них 6,44 млн: у господарствах –

2,735 млн, у населення – 3,704

млн. Поголів'я ж на 1 лютого 2009

року становило 6,502 млн, що до�

рівнює 96,4% проти минулого ро�

ку. У січні 2009 року сільгосппід�

приємствами реалізовано 18 тис.

тонн м'яса , що становить 73,5%

проти січня 2008 року. Середня за�

купівельна ціна в живій вазі на 1

лютого 2009 р. дорівнювала 14,4

грн/кг проти минулорічного по�

казника у 8,71 грн/кг, що демон�

струє зростання на 64%. 

Ціна на м'ясо на внутрішньо�

му ринку і далі збільшуватиметься

через здешевлення гривні до сві�

тової валюти, введення 13% ввіз�

ного мита і тенденції до подаль�

шого зменшення обсягів вироб�

ництва. Тому той, хто дозволить

собі його виробництво, без при�

бутку не залишиться.

Тож слід збільшити інвесту�

вання в розвиток репродуктивних

комплексів, які забезпечували б

ринок поросят на відгодівлю. Це

сприятиме скороченню імпорту

племінного і товарного молодня�

ку і зниженню собівартості вироб�

ництва. Сьогодні для досягнення

успіху конче потрібні дотримання

технологій у селекції тварин, го�

дівлі та утриманні, у залученні

кваліфікованих спеціалістів для

роботи в галузі. Прикладом такого

комплексного підходу до справи є

робота ТОВ «Фрідом Фарм Бе�

кон» на Херсонщині. Лідерські

позиції господарство закріпило

завдяки  добре укомплектованим

стадам, висококваліфікованим

кадрам, достатній кормовій базі та

сучасним високотехнологічним

умовам утримання тварин. 

Головним напрямом його

діяльності є розведення племін�

них свиней та виробництво товар�

ної продукції на гібридній основі з

використанням сучасних дося�

гнень генетики та селекції. Щоро�

ку підприємство вирощує понад

28 тисяч поросят і отримує понад

2,5 тисячі тонн свинини. 

За результатами атестації

трьом стадам –  великої білої, лан�

драс та червоної білопоясої при�

своєно статус племзаводів. 

Основним напрямом роботи

підприємства є реалізація елітно�

го племінного молодняку високої

якості вагою 100 кілограмів ше�

стимісячного віку. Для покра�

щення племінної цінності вихід�

ного генофонду використовуєть�

ся спермопродукція кращих плід�

ників імпортного походження. 

Племінне поголів'я свиней ук�

раїнської великої білої, червоної

білопоясої, великої білої породи

англійської селекції  і ландрас –

вважається одним з кращих в Ук�

раїні. 

Породи велика біла і ландрас

– найбільш економічно вигідні

через низькі витрати кормів – 2,7

кг на 1 кг приросту – великий ви�

хід мяса, розмір м'язевого вічка 60

кв. см та низький відсоток шпику

в туші. 

Українська велика біла най�

більш поширена на наших теренах

завдяки своїй непримхливості в

утриманні та високій відтворю�

вальній здатності. 

Англійська велика біла є най�

кращою материнською породою у

світі, яка по суті стала джерелом

для створення української білої

породи. Її переваги аналогічні ви�

щезгаданій породі, а також поля�

гають у високих смакових якостях

м'яса і високій конверсії корму.

Червона білопояса порода вза�

галі вважається традиційно укра�

їнською, є м'ясною породою, не�

примхлива в утриманні і підходить

для будь�яких типів утримання –

як за інтенсивними  технологіями у

агропідприємствах, так і в приват�

ному секторі. Але оскільки вона ге�

нетично відокремлена від ландрас

та великої білої порід, її доцільно

використовувати в якості батьків�

ської форми на заключних етапах

гібридизації. Нові лінії цієї породи,

які створені на племзаводі «Фрідом

Фарм Бекон» шляхом зворотного

схрещування на породи дюрок,

гемпшир та п'єтрен, мають високі

відгодівельні та м'ясні якості. Це

дає змогу забезпечити стабільну

передачу цих ознак нащадкам.

Проте найпопулярнішою

м'ясною породою вважається

ландрас. Вона найбільш скоро�

стигла – досягає 100 кілограмової

ваги протягом 150 днів. Порода

має високі м'ясні характеристи�

ки, мінімальну товщину шпику –

10�12 мм, вихід м'яса – 63�65%.

Ця порода найчастіше викори�

стовується як проміжна для отри�

мання помісних свинок з вели�

кою білою породою щодо по�

дальшого їх використання в си�

стемах гібридизації. У результаті

отримується материнська свинка

F1, яка має унікальні материнсь�

кі якості: 12�14 поросят за опо�

рос, непримхлива в утриманні,

резистентна до хвороб. 

Сьогодні «Фрідом Фарм Бе�

кон» має можливості забезпечити

не лише власне відтворення стада,

а й запропонувати іншим госпо�

дарствам високоякісний молод�

няк провідних порід. До речі, нині

серед покупців – кращі сіль�

госппідприємства 18 областей Ук�

раїни.
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ТВАРИННИЦТВО Уявити вітчизняну кухню без свинини практично
неможливо. Були часи, коли свинини в загальному виробництві м'яса в
Україні було 58,7%. Сподіваймося, що ми не зрадимо своїм смаковим
уподобанням, і за складних економічних умов сьогодення не те що не
зруйнуємо галузь, а навпаки докладемо усіх зусиль для її відродження.

16'19 березня 2009 року в Москві від�
будуться VII Міжнародний Форум «Молоч�
на індустрія 2009» і VIII Міжнародний Фо�
рум «М'ясна індустрія 2009». Організатори
Форумів – виставкова компанія «Глобал
Експо», Молочний Союз Росії, М'ясний Со�
юз Росії, Росптахосоюз за підтримки Міні�
стерства сільського господарства РФ.
Форуми є єдиними в Росії спеціалізованими
заходами, що представляють огляд іннова�
цій і повний технологічний цикл промисло�
вої переробки м'яса і молока, – від отри�
мання м'ясної і молочної сировини до ви�
робництва готової продукції, її реалізації,
включаючи обладнання, технології, серти�
фікацію, транспортування, упаковку, збері�
гання. На виставках також будуть предста�
влені засоби для промислового прибирання
приміщень, спеціалізований одяг. 
У ділову програму Форумів включено:
Міжнародний м'ясний самміт; З'їзд Мо�
лочного Союзу Росії; Науково�практичні
конференції «Нове в нормативно�техніч�
ному забезпеченні молочної галузі. Стан�
дарти організацій», «Економіка, юридич�
ний супровід, фінанси і бухоблік на молоч�
ному підприємстві», «Новітні технологічні і
управлінські рішення молочного тварин�
ництва», «Сучасні методи визначення яко�

сті і безпеки молочної продукції» та ін.;
Круглий стіл «Діяльність торгових мереж в
сучасних умовах», а також семінари з тех�
нологій молочного тваринництва, розвитку
ринку комбікормів, технологій кормови�
робництва, проблеми залучення інвести�
цій; професійний конкурс на кращу про�
дукцію «Молочний успіх 2009». 
В рамках форумів вперше в Росії прово�
дитиметься Міжнародний «Салон сиру». 
Для фахівців відбудуться технічні екскурсії
на тваринницькі і молокопереробні підпри�
ємства, зокрема на такі підприємства: За�
вод «Тетра Пак» по виробництву пакуваль�
ного матеріалу; Царицинський і Ліанозов�
ський молочні комбінати ВАТ «Вімм�Білль�
Данн» Продукти харчування»; вперше від�
крита для екскурсійних відвідин молочно�
товарна ферма «Агрокомплекс Горки�2».
Про свою участь у Форумах 2009 року за�
явили компанії: «Вімм�Білль�Данн», «Да�
нон», «Юнімілк», «Тетра Пак», «Дела�
валь», «Таурас�Фенікс», «Вестфалія
Сьордж», «Євроагроцентр»  та ін.
У 2008 році відвідувачами Форумів стали
більше 16000 тисяч фахівців. Понад 50%
відвідувачів – керівники вищої і середньої
ланки, провідні фахівці підприємств. Цьо�
го року акцент зроблено на залученні ві�
двідувачів з Білорусі, Казахстану і України.

* * *
23'26 березня 2009 року в Києві Ін�
ститут технічної теплофізики НАН України і

НТЦ «Біомаса» пропонують відвідати чоти�
риденний учбовий курс «Від природного
газу до біомаси». Цільова аудиторія: пред�
ставники профільних міністерств, місцевих
адміністрацій, сільськогосподарських,
промислових, комунальних і комерційних
підприємств, фінансових і банківських
установ, організацій науки і освіти. Про�
грама платного учбового курсу включає:
• Аналіз досвіду Європейських країн по
розвитку біоенергетики: стратегії і пріори�
тетні напрями розвитку, законодавча ба�
за, фінансово�організаційна підтримка;
пріоритетні технології і устаткування для
виробництва енергії з біомаси.
• Технології і устаткування для виробниц�
тва енергії з біомаси. Аналіз біоенергетич�
ного устаткування зарубіжного і вітчизня�
ного виробництва, яке представлене на
ринку України.
• Техніко�економічне обгрунтування біое�
нергетичних технологій для умов України.
Можливості додаткового фінансування
біоенергетичних проектів в рамках Кіотсь�
кого протоколу;
• Технічні екскурсії на діючі біоенергетичні
об'єкти.

* * *
22'23 квітня 2009 року в Києві відбу�
деться Шоста міжнародна конференція
«Зерно причорномор'я�2009», організова�
на Аналітичним центром «Украгрокон�
салт». У програмі конференції круглий стіл

«Суспільний і приватний сектори в устале�
ному розвитку зернового сектору Украї�
ни», який проводять ФАО та ЄБРР. Серед
головних тем доповідей, які прозвучать на
конференції, такі:
• Нові рушійні чинники світового ринку
зерна в сезоні 2009/10 рр.
• Торгівля і фінансування в 2008�2010 рр.
• Поточні тенденції і їх зміни в аграрному
секторі Причорноморського регіону:
• Морські перевезення і перспективи
фрахтового ринку.

* * *
20'24 вересня 2009 року в Берліні
(Німеччина) відбудеться Світовий молоч�
ний самміт Міжнародної федерації ви�
робників молока (International Dairy Fede�
ration – IDF). Організатори – Союз німець�
ких підприємств молочної галузі і Німець�
кий національний комітет IDF.
В рамках самміту проводитимуться ви�
ставка і ціла низка конференцій, присвя�
чених питанням політики у сфері вироб�
ництва молочної продукції, відгодівлі і ве�
теринарного обслуговування стада, селек�
ції, наукових досліджень і впровадження
їх результатів, продовольчої безпеки і гігі�
єни, охорони навколишнього середовища
і забезпечення стабільності ринку та ін. 
Учасники зможуть відвідати з екскурсія�
ми провідні підприємства галузі.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Сторінку підготував Артем Житков

Що більше свинини – то краще життя



Наталія Тарченко

ПРИСУТНІ на зустрічі численні

фермери, керівники та фахівці

сільськогосподарських і перероб�

них підприємств отримали змогу

дізнатися про нові технології, які

пройшли успішну апробацію на

фермах Європи та Сполучених

Штатів Америки. Датська компа�

нія «Ротор», директором з прода�

жів якої є пан Нільсен, спеціалізу�

ється на створенні мікроклімату

молочних, пташиних та свинарсь�

ких комплексів – проектуванні,

будівництві, вентиляції, устатку�

ванні для годування, високона�

порного охолодження. 

Серед пропозицій компанії є,

наприклад, обладнання для при�

родної вентиляції, яким можна

керувати вручну або автоматично.

Його виготовляють із монолітного

прозорого полікарбонату, що

складається з 5 шарів та має 10�

річну гарантію на прозорість і міц�

ність. 

Інша цікава пропозиція –

устаткування високого тиску для

охолодження, яке  постачається

для всіх типів ферм. Завдяки си�

стемі температура в приміщенні

знижується на 4�6°С. Переваги

очевидні: видалення пилу, зниже�

ні енерговитрати на вентиляцію,

зменшення запаху і вмісту аміаку

та затрат води (економія стано�

вить приблизно 60% порівняно з

устаткуванням із низьким ти�

ском). Забруднення в приміщенні

відмочується, а отже, загальний

клімат поліпшується як для лю�

дей, так і для тварин. Розпилен�

ня здійснюється під тиском 100�

150 бар. 

За бажанням замовника мо�

жуть установлюватися вентиля�

ційні штори, які керуються вруч�

ну, напівавтоматично, за допомо�

гою мотора�редуктора або автома�

тично, за допомогою клімат�кон�

троля SKY2000. Останній постача�

ється разом із дощовими сенсора�

ми та флюгерами. 

Вентилятори для стель HVLH

призначені для створення в корів�

никах циркуляції повітря. В теплу

пору року таке обладнання допо�

магає тваринам легше переносити

спеку. Такі вентилятори мають ве�

лику потужність при малих енер�

говитратах і низькому рівні шуму.

Керується вручну або клімат�кон�

тролем SKY2000. Останній може

також керувати жалюзями, конь�

ковими пристроями та охоло�

дженням високого тиску. 

Настінний вентилятор РN1200

– запатентований пристрій, який

дає змогу дуже точно розподілити

повітря по приміщенню. 

Пропонує компанія і автомати

для годівлі свиней – із закритими

боками із нержавіючої сталі, годів�

ницею із поліцементу. Пластикова

ємність на 110 літрів. Пристрій

легко миється.  Модель для свиней

має ширину годівниці 79 см, об�

слуговує 20�70 свиней на автомат.

Модель для свиней на відгодівлі

має ширину годівниці 82 см, об�

слуговує 20�50 свиней. Існують

пристрої і для поросят вагою 7�30

кг, із шириною годівниці 67 см. 

КОРЕСПОНДЕНТ «Агропрофі»

отримав нагоду поспілкуватися із

паном Зігфридом Нільсеном.

– Скільки часу компанія
«Ротор» працює в Україні? 
– Сама фірма «Ротор» була засно�

вана ще в 1944 році. Чотири роки

тому я вперше взяв участь в ви�

ставці «KievAgriHort», що прохо�

дила в Києві. З того часу я щороку

приїзджаю зі своєю експозицією. 

– Як ми зрозуміли, найголовні�
ший принцип фірми – все для
комфорту тварин. А чи людям
зручно працювати в  таких
штучних умовах?
– Запровадженню такої техноло�

гії передувала активна співпраця із

фермерами та науково�дослідни�

ми інститутами. Звісно, існують

певні вимоги, яких слід дотриму�

ватися для того, щоб людям було

теж комфортно та зручно працю�

вати. Втім, в нашій брошурі напи�

сано, що створення мікроклімату

сприяє гарному стану тварин, а

люди вже стоять на другому місці

(усміхається). 

– Скільки людей обслуговує
ферму? 
– На 1400 голів вистачає трьох чо�

ловік.  У нас головна орієнтація –

на високі технології. Чим більше

вони розвинені – тим менше тра�

пляється помилок та негараздів,

які несе в собі людський фактор.

Звісно, не кожен фермер спро�

можний придбати таку, досить до�

рогу, технологію. 

– З якими найбільшими трудно�
щами ви зіткнулися в Україні? 
– На існуючих в Україні фермах

нам доводилося або реставрувати

приміщення, або відбудовувати

його заново. Вимоги до приміщен�

ня у фірми «Ротор» високі – адже

не встановлювати ж нам високу

технологію в сараї. Будівля здій�

снюється згідно із проектами дат�

ської компанії. Саму ж роботу ви�

конують українські будівельники. 

– Скільки таких проектів було
здійснено в Україні? 
– Великих – два. Один – для дат�

ського фермера, що робить бізнес

в Україні. А другий – для молодо�

го енергійного українця на ім'я

Руслан. Він мав досить великий

досвід роботи практикантом на

фермах в Данії, тому такі техноло�

гії для нього не нові. По повер�

ненню він почав займатися тва�

ринництвом, обійняв посаду ди�

ректора сільгосппідприємства в

селі Халча Кагарлицького району

Київської області. Йому вдалося

відбудувати ферми за провідними

технологіями, віднайшовши для

цього кошти. На жаль, наразі бу�

дівництво призупинено, тому що

українські банки закрили кредит. 

– Як в Данії розвинена галузь
свинарства – чи не перенасиче�
на вона, якщо датська компанія
шукає контактів в Україні? 
– Так, в Данії в цій галузі існує ду�

же велика конкуренція. Тому

справи легше вести на Україні.

Звісно, як варіант, є ще Росія і Ки�

тай, але ваша країна все ж, пого�

дьтеся, ближче. Та й різниця в

менталітетах у датчан та українців

не дуже й велика. З українцями

працювати легше, ніж з китайця�

ми. Та й вести господарство у вас

набагато дешевше, ніж в Данії. 

– Чи вірно те, що датчани праг�
нуть не лише запроваджувати у
нас свої технології, а й взагалі
вести весь свинарський бізнес? 
– Мені зараз цікаво передавати

саме наші технології в Україну. То�

му, що ми бачимо тут великий по�

тенціал. А наша продукція допо�

може вашим господарствам стати

більш ефективними. Нам вигідно,

щоб українське сільське господар�

ство ставало на ноги. Взагалі, тре�

ба прислухатися до думки місце�

вого населення – такий мій прин�

цип, на відміну від деяких інозем�

ців, що бажають командувати, ро�

бити все лише так, як вони, і тіль�

ки вони, вважають за потрібне. 

– Чи важко було датські техно�
логії пристосувати до нашого
клімату? Адже в Данії він більш
м'який... 
– Ні, не важко. До нового кліма�

ту ми готуємо наші технології заз�

далегідь. Збираємо інформацію та

робимо необхідні розрахунки. За

допомогою метеорологічних

станцій я можу побачити, який

клімат в будь�якій точці світу –

достатньо лише натиснути на

кнопку. В різних регіонах Украї�

ни він також не однаковий, будь�

то, наприклад, Київська або Ль�

вівська область – всюди є своя

специфіка.   

Я займався продажем облад�

нання до Словаччини, де також

дуже велика різниця між зимови�

ми та літніми температурами. І все

дуже добре функціонує.  

– А які переваги дає фермі
якісна вентиляція? 
– Вентиляція – це, перш за все,

створення сприятливого мікроклі�

мату. Останній означає гарний

приріст, відсутність захворювань.

А відтак, якщо свинка добре наро�

щує м`ясо – фермер отримає біль�

ше грошей. 

– На який розмір ферми розра�
ховано ваше обладнання – мі�
німальний, максимальний? 
– На будь�який. Розвиток техно�

логій веде до того, що приміщен�

ня стає все більшим, а відтак зрос�

тають і затрати. Але починати

можна навіть з 50 голів. 

– Як щодо сервісного обслуго�
вування обладнання? 
– Деяке обладнання, яке я поста�

вляв 25 років тому, досі успішно

працює. 

Щодо сервісного обслугову�

вання, то відповідний контракт

складається на рік. Датський спе�

ціаліст приїжджає та перевіряє, чи

оптимально функціонує облад�

нання.
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презентовано в Черкасах
ОБЛАДНАННЯ 13 лютого в Черкасах відбулася зустріч вітчизняних аграріїв із представником однієї з
датських компаній, що активно просуває в Україні обладнання для тваринництва, Зігфридом
Нільсеном. Організатором проведення заходу стала Черкаська обласна організація «Аграрний Союз».

Волинська влада
домовляється 
з підприємцями
щодо обмеження 
цін на продовольчі
товари
Голова Волинської
обласної державної
адміністрації Микола

Романюк звернувся до ви�
робників соціально значи�
мих продуктів харчування
та власників закладів роз�
дрібної торговельної ме�
режі області. Він зазначив,
що у області з початку
2009 року відбулося суттє�
ве, а в окремих випадках
надмірне, підвищення се�
редніх роздрібних цін на
продовольчі товари. 
Отже у області вимушені
були вдатися до не власти�
вих для ринкової економі�
ки заходів. Серед них за�
провадження державного
регулювання цін на со�
ціально значимі продукти
харчування шляхом вста�
новлення граничних рівнів
торговельних надбавок та
нормативів рентабельності
до собівартості виробниц�
тва хліба, уведення режи�
му декларування зміни
оптово�відпускних цін на
основні продукти харчу�
вання.
Одночасно, наголошується
у зверненні, розуміючи ви�
робничі і фінансові про�
блеми суб'єктів господа�
рювання області, що виго�
товляють та реалізовують
продукти харчування,
обласна державна адміні�
страція не хотіла б вдава�
тися до подальшого адмі�
ністрування процесу ціно�
утворення.
Отже, зважаючи на це, у
зверненні влади міститься
пропозиція до виробників
і власників торговельних
мереж вишукати, по мо�
жливості, внутрішні резер�
ви для зниження або, при�
наймні, зупинення підви�
щення рівня як оптово�від�
пускних, так і роздрібних
цін на основні соціально
значимі продукти харчу�
вання.

За інф. прес4служби Волинської ОДА
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Ф'ЮЧЕРСИ на пшеницю на ми�

нулому тижні опустилися на тлі

посилення тиску з боку сильного

долара невизначеності, що збері�

гається, щодо переспектив гло�

бальної економіки. За тиждень,

ціни найближчих ф'ючерсів у Чи�

каго (CBOT) впали на 16 центів за

бушель (на $5,9 за тонну – ред.), у

Канзас�Сіті (KCBT) падіння ста�

новило 18 центів, в той час як у

Міннеаполісі (MGE) ціна закрит�

тя впала на 11 центів за бушель до

$6,24/bu ($229,55 за тонну). Ціни

ф'ючерсів CBOT по кукурудзі

знизились на 13 центів за бушель

до $3,50/bu ($128,7 за тонну), по

сої – на 93 центи за бушель до

$8,63/bu ($316,9 за тонну). 

Експортні продажі в обсязі

433500 МТ зросли на 5% від по�

переднього тижня та на 48% по�

рівняно з середнім показником за

4 попередні тижні. Великі за об�

сягами продажі відбулись до Пів�

нічної Азії, зокрема, 90000 тонн

до Японії та 69000 тонн до Пів�

денної Кореї. 

Значними були обсяги прода�

жів м’якої пшениці SW – 121300

МТ, наблизивши показник екс�

портних торгових угод за 12 ос�

танніх календарних місяців до 3,3

млн MT або 91% від загального

обсягу за прогнозом Мінсіль�

госпу США (USDA). 

Посіви пшениці на рівнинах

Техаса продовжували боротьбу за

виживання через нестачу вологи.

Національна служба сільськогос�

подарської статистики (NASS)

повідомила, що 64% врожаю

пшениці у Техасі знаходиться у

поганому та дуже поганому стані,

що на 4% менше порівнянні з по�

переднім тижнем. 

Долар коливався на минулому

тижні, але зрештою курс долара

до соновних валют дещо зріс, ос�

кільки інвестори продовжують

залишати ризиковані активи.

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

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

*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 26.02.2009 року 1 RUB = 0,21542 грн.

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 20 лютого 2009 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго  (Пшениця SRW) 190,79 5,193 �0,163 5,305 �0,178 5,423 �0,185 5,650 �0,200 5,860 �0,203
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 204,38 5,563 �0,183 5,635 �0,203 5,730 �0,188 5,833 �0,190 5,985 �0,200
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 229,55 6,248 �0,113 6,053 �0,195 5,968 �0,253 6,015 �0,220 6,140 �0,220
CBOT Чикаго (Кукурудза) 128,69 3,503 �0,130 3,590 �0,143 3,685 �0,148 3,778 �0,155 3,898 �0,158

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

316,91 8,625 �0,930 8,633 �0,945 8,693 �0,928 8,635 �0,865 8,410 �0,725

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 Березень ’09 5380 5097 5381 5097 + 5280 +1 5097 5381 10 21280155
EXW пшениця кл.3 Травень ’09 5542 5250 5542 5253 + 5439 +2 5250 5542 10 21917545
EXW пшениця кл.3 Липень ’09 5720 5400 5721 5402 � 5601 �10 5400 5721 10 23298860
EXW пшениця кл.4 Березень ’09 5125 4850 5125 4853 � 5017 �3 4850 5125 10 21522735
EXW пшениця кл.4 Травень ’09 5310 4997 5310 4997 � 5187 �12 4997 5310 10 22252165
EXW пшениця кл.4 Липень ’09 5476 5148 5477 5148 � 5354 �10 5148 5477 10 22271340
EXW пшениця кл.5 Березень ’09 3670 3670 3672 3672 + 3671 +70 3670 3672 2 477230
EXW пшениця кл.5 Травень ’09 3910 3909 3910 3909 + 3910 +81 3909 3910 2 508235
EXW пшениця кл.5 Липень ’09 4230 4229 4230 4229 + 4230 +85 4229 4230 2 549835
FOB експ. пшениця Березень ’09 179,5 173,6 179,5 173,6 + 177,3 +1 173,6 179,5 8 24332078
FOB експ. пшениця Травень ’09 193,5 179,8 193,6 180,0 � 188,4 �1 179,8 193,6 10 25860606
FOB експ. пшениця Липень ’09 195,0 180,8 195,0 180,8 � 189,7 �1 180,8 195,0 12 26031300

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 26 лютого 2009 року

США. Ставки океанського фрахту на 20 лютого 2009 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) 28
Північ Південної Америки (Колумбія) 16
Схід Південної Америки (Бразилія) 25
Західна Африка (Нігерія) 43
Східне Середземномор'я (Італія) 28
Західне Середземномор'я (Марокко) 25
Близький Схід (Єгипет) 21
Японія 41 29

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 28
Західна Африка (Нігерія) 55
Близький Схід (Єгипет) 20

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 35
Європа (Роттердам) 29
Близький Схід (Єгипет) 30

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 40
Західне Середземномор'я (Іспанія) 38
Європа (Роттердам) 36
Західна Африка(Марокко/Алжир) 40

Північно�Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 21
Близький Схід (Єгипет) 37
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 44
Південна Азія (Індонезія/Філіппіни) 27 22
Тайвань 22 20
Південна Корея 24 22
Японія 21 19

Тенденції світових цін на минулому тижні

На зерновому ринку в Європейсь�

кій частині Росії минулого тижня

спостерігалася тенденція до стабі�

лізації цін на пшеницю 3, 4 і 5 кла�

сів, а також продовольче жито. 

Наразі середня ціна на продоволь�

чу пшеницю 3 кл. становить:

Європейська частина РФ – 5884

руб/т; Азіатська частина РФ –

6150 руб/т. 

Середня ціна на фуражну пше�

ницю 5 кл. становить: Європейсь�

ка частина РФ – 3699 руб/т; Азіат�

ська частина РФ – 4645 руб/т.

Усього експортовано в 2008/2009

МР 13824 тис. т (пшениці – 12200

тис. т, ячменю – 1613 тис. т, жита –

11 тис. т), зокрема в січні 928 тис. т.

Обсяг операцій біржових торгів

при проведенні закупівельних ін�

тервенцій на ринку зерна за період

з 19.08.08 по 20.02.09 р. становив

7,22 млн т на суму 33,8 млрд руб,

зокрема:

пшениці 3 кл. – 1792,1 тис. тонн за

середньою ціною 5800 руб/т;

пшениці 4 кл. – 2109,9 тис. тонн за

середньою ціною 4968 руб/т;

пшениці 5 кл. – 1860,4 тис. тонн за

середньою ціною 3993 руб/т;

ячменю фуражного – 1007,3 тис.

тонн за середньою ціною 3733

руб/т;

кукурудзи 3 кл. – 291,6 тис. тонн

за середньою ціною 3991 руб/т.

За інформацією Мінсільгоспу РФ

Росія: ціни на зерно стабілізувались

У БІЛОРУСІ затверджено пере�

лік сільськогосподарських

культур, худоби і птиці, які під�

лягають обов'язковому страх�

уванню з державною підтрим�

кою. Також затверджено стра�

хові тарифи на 2009 рік.

Згідно з указом президента

Білорусі №97, в 2009 році обо�

в'язковому страхуванню підля�

гатимуть озима пшениця, ози�

ме тритикале, яра пшениця. З

держпідтримкою також страх�

уватиметься племінне маточне

поголів'я великої рогатої худо�

би, свиней, батьківське пого�

лів'я курей в сільгоспорганіза�

ціях, які пройшли державну

атестацію на предмет віднесен�

ня їх до розряду племінних.

Відсоток відшкодування

збитку і витрат на пересівання

за обов'язковим страхуванням з

державною підтримкою уро�

жаю, а також свійської худоби і

птиці на 2009 рік затверджено у

розмірі 70% проти 50% в 2008

році.

Обов'язкове страхування

урожаю сільськогосподарських

культур, худоби і птиці введено

в Республіці Білорусь з 1 січня

2008 року. За рахунок коштів

республіканського фонду під�

тримки виробників сільсько�

господарської продукції, продо�

вольства і аграрної науки спла�

чується 95% страхового внеску,

інші 5% за рахунок страхуваль�

ника.

Страховиком цього виду

страхування визначений Біл�

держстрах.

За матеріалами AgroBel.by

Агрострахування по�білоруськи:
відшкодування збільшено

СВІТОВЕ виробництво рису�

сирцю зросте у 2008 сільсько�

господарському сезоні на 3,5%,

перевищивши липневий прог�

ноз, що допоможе збільшити

складські запаси рису до макси�

муму за останні 7 років, йдеться

в прес�релізі, розміщеному на

сайті Продовольчої  сільсько�

господарської  організації

(ФАО) ООН.

Світовий урожай рису пі�

двищиться до 683,2 млн тонн

порівняно з 659,9 млн тонн в

2007 сільськогосподарському

сезоні. У опублікованому в лип�

ні прогнозі ФАО очікувалося

зростання до 665 млн тонн,

проте з тих пір організація пе�

реглянула дані для Китаю, Індії

і інших виробників рису.

Посівні площі збільшилися

на 2,2%, до 159 млн. га минуло�

го року у зв'язку зі зростанням

цін на рис. Вартість рису на Чи�

казькій біржі перевищила $25 за

100 фунтів ($551,88 за тонну)

вперше з квітня 2008 року. 

Сприятлива погода в ба�

гатьох регіонах світу сприяє

збереженню високої врожай�

ності рису. Рисовий сільсько�

господарський сезон�2008 вже

завершився у південній півку�

лі, у північній півкулі він про�

довжиться до кінця травня,

зазначає ФАО. Прогнозований

урожай рису�сирцю відповідає

456 млн тонн шліфованого

рису.

Світові запаси рису, як очі�

кується, зростуть в 2009 кален�

дарному році на 9 млн тонн по�

рівняно з 2008 роком – до 118

млн тонн. ФАО особливо від�

значає зростання виробництва

рису в Африці на 18% завдяки

використанню нових сортів і

держпідтримці, оскільки це

дасть змогу значно скоротити

кількість голодуючих людей на

континенті.

ФАО прогнозує максимальні
світові запаси рису 
за останні 7 років
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України

СПОТ
Вінницька товарна універсальна біржа
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2008 FOB 3150,00 1024,10 133,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572�60 2008 DDU 22,00 2579,50 335,00
*Сорго ГОСТ 8759�92 2008 DDU 22,00 1771,00 230,00
Донецька товарна біржа
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391�89 2008 FOB 1000,00 1771,00 230,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 181,27 1100,00 142,86 916,67 119,05
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391�89 2008 CPT 22,00 2857,78 371,14
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351�89 2008 DDU 20,00 4812,50 625,00
Івано�Франківська аграрна біржа
*Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2008 FCA 43,00 1309,00 170,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2008 DDU 24,00 1409,10 183,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201�68 2008 DDU 84,00 2279,20 296,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351�89 2008 FCA 16,50 5390,00 700,00
*Сорго ГОСТ 8759�92 2008 FCA 176,00 600,60 78,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 DDU 22,00 5120,50 665,00
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2008 FCA 44,00 2887,50 375,00
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2008 DDU 60,00 4327,40 562,00
Луганська агропромислова товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 DAF 5000,00 808,50 105,00
*Насіння маку ГОСТ 12094�76 2008 DDU 100,00 14139,74 1836,33
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 DDU 40,00 4878,03 633,51
*Насіння коріандру ГОСТ 17081�97 2008 DDU 30,00 5329,25 692,11
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Сорго ГОСТ 8759�92 2008 CPT 20,00 1432,80 186,08
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 DDU 40,00 8629,88 1120,76
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 5000,00 1021,56 132,67
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 5000,00 897,05 116,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 CPT 6300,00 1079,96 140,25
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2008 FCA 88,00 924,00 120,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2008 FOB 1000,00 802,72 104,25
*Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2008 FCA 20,00 5775,00 750,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391�89 2008 FOB 2044,60 2204,50 286,30
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391�89 2008 FCA 40,00 3080,00 400,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 CPT 22,00 5544,00 720,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 EXW 61,00 850,00 110,39 708,33 91,99
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391�89 2008 EXW 34,00 1950,00 253,25 1625,00 211,04
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2008 CPT 700,00 1012,55 131,50
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 4500,00 947,10 123,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 30000,00 1101,10 143,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 CPT 2000,00 1001,00 130,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2008 CPT 22000,00 1008,70 131,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2008 FOB 30000,00 1147,30 149,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583�76 2008 DAF 245,00 2378,25 308,86
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 FCA 20,00 2861,18 371,58
*Сорго ГОСТ 8759�92 2008 CPT 3000,00 808,50 105,00
Товарна біржа «Львівська Універсальна» (м.Львів)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2008 DAF 10000,00 1308,85 169,98
*Насіння вики ГОСТ 7067�88 2008 DDU 22,00 1540,00 200,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 9000,00 808,50 105,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201�68 2008 CPT 200,00 3399,78 441,53
*Сорго ГОСТ 8759�92 2008 CPT 1720,00 656,47 85,26
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 CPT 10000,00 970,20 126,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2008 CPT 3500,00 1004,30 130,43
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 2008 FOB 2300,00 500,50 65,00
*Олія соєва ДСТУ 4534�2006 2008 DAF 210,00 5236,00 680,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583�76 2008 CPT 500,00 2502,50 325,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 5000,00 1047,20 136,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 7800,00 941,08 122,22
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 500,00 908,60 118,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 DAF 2000,00 847,00 110,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 CPT 4000,00 1001,00 130,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 FOB 4600,00 926,03 120,26
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2008 CPT 12000,00 1001,00 130,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2008 DAF 1550,00 899,74 116,85
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2008 FOB 2000,00 924,00 120,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391�89 2008 CPT 2000,00 2140,60 278,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583�76 2008 CPT 500,00 2502,50 325,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 EXW 500,00 2579,50 335,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 FOB 3000,00 2464,00 320,00
Харківська товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 2400,00 962,50 125,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2008 DAF 4500,00 936,83 121,67
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201�68 2008 FCA 42,00 2079,00 270,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201�68 2008 DAF 135,00 2310,00 300,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 136,00 1963,50 255,00
Хмельницька обласна товарна біржа
*Крупа гречана ядро ГОСТ 5550�74 2008 DAF 67,50 2541,00 330,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 CPT 500,00 2464,00 320,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 3000,00 815,74 105,94
*Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2008 FCA 22,00 1611,76 209,32
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2008 CPT 2400,00 1016,40 132,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2008 DAF 2000,00 893,20 116,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2008 FOB 1500,00 1001,00 130,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201�68 2008 DDU 21,00 3046,58 395,66
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2008 FCA 21,00 3537,92 459,47
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2008 CPT 1000,00 885,50 115,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351�89 2008 DAF 36,00 5775,00 750,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 CPT 1000,00 2502,50 325,00

Форвард
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 15.04.2009 FOB 10000,00 1039,50 135,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 30.06.2009 FOB 48291,70 1116,20 144,96
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.03.2009 CPT 3000,00 808,50 105,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.06.2009 FOB 3688,80 1132,90 147,13
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391�89 30.06.2009 FOB 775,60 2333,79 303,09
*Сорго ГОСТ 8759�92 05.04.2009 DAF 700,00 1024,10 133,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 31.05.2009 FCA 2680,00 1399,40 181,74
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 31.05.2009 FOB 3000,00 1362,90 177,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 30.04.2009 FCA 10000,00 1232,00 160,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 30.04.2009 FOB 60000,00 1155,00 150,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 31.03.2009 FOB 7000,00 954,80 124,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 30.04.2009 FOB 55000,00 885,50 115,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 30.04.2009 FOB 40000,00 885,50 115,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 30.04.2009 FCA 160,00 1333,99 173,25

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 20 по 26 лютого 2009 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 20 по 26 лютого 2009 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 181,27 1100,00 1100,00 1100,00 142,86
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 65,00 820,00 820,00 820,00 106,49
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 EXW 61,00 850,00 850,00 850,00 110,39
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391�89 2008 EXW 34,00 1950,00 1950,00 1950,00 253,25

Експортнi контракти*: СПОТ
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 5000,00 1047,20 1047,20 1047,20 136,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 12800,00 854,70 972,52 1021,56 126,30
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 24400,00 808,50 870,30 962,50 113,03
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 DAF 7000,00 808,50 819,50 847,00 106,43
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 30000,00 1101,10 1101,10 1101,10 143,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 CPT 22300,00 970,20 1009,49 1106,49 131,10
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 FOB 4600,00 893,20 926,03 934,01 120,26
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2008 CPT 41600,00 885,50 1003,66 1024,10 130,34
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2008 DAF 18050,00 785,62 1134,91 1308,85 147,39
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2008 FOB 36650,00 924,00 1118,54 1147,30 145,26
Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2008 FCA 65,00 1309,00 1411,47 1611,76 183,31
Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2008 DDU 24,00 1409,10 1409,10 1409,10 183,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 2008 CIF 22,00 1454,84 1454,84 1454,84 188,94
Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2008 FCA 88,00 924,00 924,00 924,00 120,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 2008 FOB 1000,00 802,72 802,72 802,72 104,25
Сорго ГОСТ 8759�92 2008 FCA 176,00 600,60 600,60 600,60 78,00
Сорго ГОСТ 8759�92 2008 CPT 4740,00 654,50 755,97 1432,80 98,18
Сорго ГОСТ 8759�92 2008 DDU 22,00 1771,00 1771,00 1771,00 230,00
Насіння вики ГОСТ 7067�88 2008 DDU 22,00 1540,00 1540,00 1540,00 200,00
Насіння маку ГОСТ 12094�76 2008 DDU 100,00 14139,74 14139,74 14139,74 1836,33
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391�89 2008 CPT 2022,00 2140,60 2148,40 2857,78 279,01
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391�89 2008 FOB 3044,60 1617,00 2062,12 2286,90 267,81
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391�89 2008 FCA 40,00 3080,00 3080,00 3080,00 400,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351�89 2008 DAF 36,00 5775,00 5775,00 5775,00 750,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351�89 2008 DDU 20,00 4812,50 4812,50 4812,50 625,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583�76 2008 CPT 1000,00 2502,50 2502,50 2502,50 325,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583�76 2008 DAF 245,00 2378,25 2378,25 2378,25 308,86
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 EXW 500,00 2579,50 2579,50 2579,50 335,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 CPT 1500,00 2464,00 2489,67 2502,50 323,33
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 FOB 3000,00 2464,00 2464,00 2464,00 320,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 CPT 22,00 5544,00 5544,00 5544,00 720,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 DDU 102,00 4878,03 6401,64 8729,08 831,38
Насіння льону ГОСТ 10582�76 2008 FCA 65,00 2887,50 3097,64 3537,92 402,29
Насіння льону ГОСТ 10582�76 2008 DDU 60,00 4327,40 4327,40 4327,40 562,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2008 FCA 20,00 5775,00 5775,00 5775,00 750,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081�97 2008 DDU 30,00 5329,25 5329,25 5329,25 692,11
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 2008 FOB 2300,00 500,50 500,50 500,50 65,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 136,00 1848,00 1963,50 2079,00 255,00
Крупа гречана ядро ГОСТ 5550�74 2008 DAF 67,50 2541,00 2541,00 2541,00 330,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201�68 2008 FCA 42,00 2079,00 2079,00 2079,00 270,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201�68 2008 CPT 200,00 3399,78 3399,78 3399,78 441,53
Крупа горохова колота ГОСТ 6201�68 2008 DAF 135,00 2310,00 2310,00 2310,00 300,00
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201�68 2008 DDU 105,00 2263,80 2432,68 3046,58 315,93
Олія соєва ДСТУ 4534�2006 2008 DAF 210,00 5236,00 5236,00 5236,00 680,00

Експортнi контракти*: Форвард
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 31.05.2009 FCA 2680,00 1386,00 1399,40 1409,10 181,74
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 31.05.2009 FOB 3000,00 1362,90 1362,90 1362,90 177,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 30.04.2009 FCA 10000,00 1232,00 1232,00 1232,00 160,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 30.04.2009 FOB 60000,00 1155,00 1155,00 1155,00 150,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 31.03.2009 CPT 500,00 654,50 654,50 654,50 85,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 31.03.2009 FOB 7000,00 954,80 954,80 954,80 124,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 31.03.2009 FOB 8530,00 847,00 862,93 885,50 112,07
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 15.04.2009 FOB 10000,00 1039,50 1039,50 1039,50 135,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 30.04.2009 FOB 95000,00 885,50 885,50 885,50 115,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 30.06.2009 FOB 48291,70 1047,20 1116,20 1155,00 144,96
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 15.03.2009 CPT 3000,00 974,05 974,05 974,05 126,50
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.03.2009 CPT 3000,00 808,50 808,50 808,50 105,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 31.03.2009 CPT 52000,00 924,00 1131,75 1524,60 146,98
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.04.2009 CPT 6600,00 985,60 985,60 985,60 128,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.04.2009 FOB 17250,00 962,50 962,50 962,50 125,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.06.2009 FOB 3688,80 1132,90 1132,90 1132,90 147,13
Просо 1 клас ГОСТ 22983�88 30.04.2009 FCA 160,00 1333,99 1333,99 1333,99 173,25
Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 20.03.2009 FCA 330,00 770,00 770,00 770,00 100,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 31.03.2009 FCA 220,00 1037,22 1037,22 1037,22 134,70
Сорго ГОСТ 8759�92 05.04.2009 DAF 700,00 1024,10 1024,10 1024,10 133,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391�89 31.03.2009 FOB 33000,00 1655,50 1655,50 1655,50 215,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391�89 31.05.2009 FCA 22,00 1848,00 1848,00 1848,00 240,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391�89 30.06.2009 FOB 775,60 2333,79 2333,79 2333,79 303,09
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 20.03.2009 CPT 2000,00 2502,50 2502,50 2502,50 325,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.03.2009 FCA 1061,00 2671,90 3725,57 3811,50 483,84
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 01.05.2009 CPT 300,00 3850,00 3850,00 3850,00 500,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 31.03.2009 CPT 130,00 3234,00 3234,00 3234,00 420,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 01.06.2009 DDU 140,00 6830,12 6830,12 6830,12 887,03
Насіння льону ГОСТ 10582�76 31.05.2009 FCA 22,00 3234,00 3234,00 3234,00 420,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081�97 20.07.2009 CIP 210,00 4119,50 4119,50 4119,50 535,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 31.07.2009 DAF 3000,00 646,80 646,80 646,80 84,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 31.08.2009 DAF 45000,00 469,70 469,70 469,70 61,00
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201�68 31.03.2009 FCA 318,00 3580,50 3580,50 3580,50 465,00
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*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 20.03.2009 FCA 330,00 770,00 100,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983�88 31.03.2009 FCA 220,00 1037,22 134,70
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 31.03.2009 CPT 15000,00 1008,70 131,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 31.03.2009 CPT 16000,00 1149,22 149,25
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 31.03.2009 CPT 21000,00 1206,33 156,67
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 30.04.2009 FOB 17250,00 962,50 125,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391�89 31.05.2009 FCA 22,00 1848,00 240,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391�89 31.03.2009 FOB 33000,00 1655,50 215,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 31.08.2009 DAF 45000,00 469,70 61,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 31.07.2009 DAF 3000,00 646,80 84,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201�68 31.03.2009 FCA 318,00 3580,50 465,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.03.2009 FCA 1061,00 3725,57 483,84
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 20.03.2009 CPT 2000,00 2502,50 325,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 01.05.2009 CPT 300,00 3850,00 500,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 30.03.2009 DDU 15,00 6880,34 893,55
*Насіння коріандру ГОСТ 17081�97 20.07.2009 CIP 210,00 4119,50 535,00
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 31.05.2009 FCA 22,00 3234,00 420,00
Херсонська товарно�сировинна біржа «Кристал»
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 31.03.2009 CPT 500,00 654,50 85,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 31.03.2009 CPT 130,00 3234,00 420,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 01.06.2009 DDU 140,00 6830,12 887,03
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16'19 лютого 2009 року в

Міжнародному виставковому

центрі  тривала Міжнародна

спеціалізована виставка

«Світ морозива та холоду –

2009» та «Молочна і м'ясна ін'

дустрія ХХІ століття». 

ОРГАНІЗАТОРАМИ виставки ви�

ступили Міністерство аграрної по�

літики, Асоціація «Українське мо�

розиво і заморожені продукти» та

Спілка молочних підприємств Ук�

раїни. Цей виставковий захід, що

проводиться з 2004 року, вважаєть�

ся найпрестижнішою подією галу�

зі в Україні і збирає велику кіль�

кість виробників морозива, замо�

рожених продуктів, молочних та

м`ясних продуктів, сировини,

продукції супутніх галузей, холо�

дильного та морозильного облад�

нання з усіх регіонів України, кра�

їн СНД, Європи та Америки.

На виставці було представлено

широке розмаїття готової продук�

ції та обладнання для харчової пе�

реробки, зокрема: традиційне й

м'яке морозиво, заморожені про�

дукти і морепродукти, інгредієнти

для виробництва морозива; засоби

транспортування заморожених та

охолоджених продуктів, молочна і

м'ясна продукція; масложирова

продукція; сировина, харчові ін�

гредієнти, добавки і спеції, техно�

логічне, промислове, торгове по�

бутове холодильне та морозильне

обладнання, тара, пакувальне

обладнання та матеріали, миючі та

дезінфікуючі засоби тощо. 

В рамках заходів відбулись

навчальні семінари і конференції. 

Зокрема, 16 лютого відбулась

VI Конференція з питань м 'ясного

бізнесу України – «М'ясний Біз�

нес�2009». Організатори заходу:

Асоціація «Український клуб аг�

рарного бізнесу», Асоціація «Мо�

розиво і заморожені продукти» за

підтримки МінАП України. 

Учасники заслухали та обгово�

рили доповіді з таких питань: стан

та перспективи технічного регу�

лювання на ринку м'яса та м'ясо�

продуктів, у сфері імпорту�ек�

спорту м'яса і м'ясопродуктів та

доступ на закордонні ринки; стан�

дарти, технічні регламенти та мі�

німальні специфікації, а також –

стан ринку м'яса та м'ясопродук�

тів, баланс виробництва�спожи�

вання, цінова кон'юнктура ринку;

сучасні тенденції на ринку м'яса та

м'ясопродуктів в ЄС та інші.

17 лютого пройшла Всеукра�

їнська конференція з міжнарод�

ною участю «Молочний бізнес�

2009». Організатори: ТОВ «Інф�

Агро», Спілка молочних підпри�

ємств України, Асоціація укра�

їнських виробників «Морозиво та

заморожені продукти». 

Робота конференції відбува�

лась у трьох сесіях. Перша була

присвячена стану української мо�

лочної індустрії, зокрема мініміза�

ції впливу на галузь з боку світової

фінансової кризи, державній про�

грамі розвитку молочного тварин�

ництва (питанням функціонування

молочної галузі України в умовах

СОТ і зони вільної торгівлі з ЄС був

присвячений виступ президента УАК

Леоніда Козаченка, тези якого див. у

попередньому номері на стор.2).

На другій сесії «Глобальні змі�

ни у світовій молочній індустрії»

розглядались такі теми: економіч�

на криза та тенденції світового

ринку молокопродукції, досвід та

досягнення у виробництві молока

та молочних продуктів в Білорусі,

Польщі та Росії.

Наостанок фахівці галузі за�

слухали та обговорили основні пи�

тання сучасних технологій, техніч�

ного переозброєння галузі, страте�

гій розвитку та кон'юктури ринку

молока та молочних продуктів.

18 лютого відбулась Конфе�

ренція «Морозиво та заморожені

продукти�2009», організатором

якої виступила Асоціація укра�

їнських виробників «Морозиво та

заморожені продукти». На заході

пролунали доповіді, зокрема, на

такі теми: аналіз стану ринку мо�

розива і заморожених продуктів на

Україні в 2008 році; процедура

оформлення дозвільних докумен�

тів для експорту морозива і замо�

рожених продуктів; маркування

харчових продуктів у відповідності

з європейськими та вітчизняними

нормами; якість морозива і замо�

рожених продуктів за підсумками

перевірок, проведених Укрметр�

тестстандартом у 2008 році.

19 лютого було оприлюднено

результати дегустаційних конкур�

сів з оцінки якості харчової про�

дукції та відбулась урочиста цере�

монія нагородження переможців.

За підсумками Дегустаційного

конкурсу з оцінки якості напов�

нювачів для морозива та кисломо�

лочних продуктів золоті медалі в

різних номінаціях розподілили

фірми «Аграна Фрут Україна»,

«Тотал» та «Текстра�Віта». Дегуста�

ційний конкурс з оцінки якості за�

морожених продуктів (пельменів,

вареників, млинців, м'ясних на�

півфабрикатів, заморожених ово�

чів та фруктів) назвав серед пере�

можців відомі в Україні торгові

марки, зокрема, «Дригало», ТД

«Левада», Фірма «Ласка», «Герку�

лес», Донецький комбінат заморо�

жених продуктів та інші.
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