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Де взяти 
гроші на село?
Найбагатших і, вочевидь,

найпрацьовитіших аграрі�

їв у розпал весняно�польо�

вих робіт відірвали від зе�

млі народні обранці, з тим

щоб «розізлити» і отримати

від них вказівки: що далі

робити і де брати гроші,

аби вижити селу. Офіційно

ж назва сходин у стінах

Верховної Ради 22 квітня

звучала як парламентські

слухання на тему «Інвести�

ційна політика в галузі

АПК України: необхідність

партнерства між владою,

бізнесом та аграрною гро�

мадськістю».

Євгенія Руженцева

«АГРАРНА сфера – це не ли�

ше середовище, де конкурують

великі виробники, а й галузь,

яка потребує стратегічного,

державницького підходу. І сьо�

годні необхідно об'єднати зу�

силля влади, бізнесу, уряду,

науки та аграрної громадсько�

сті, оскільки поодинці немож�

ливо подолати кризу і вироби�

ти стратегію динамічного ро�

звитку АПК», – такими вступ�

ними словами голова Коміте�

ту Верховної Ради з питань аг�

рарної політики та земельних

відносин Микола Присяж�

нюк дав зрозуміти присутнім,

для чого ж їх, власне, запро�

сили.

Основними одержувачами

та розпорядниками державних

субсидій, кредитів – під мас�

штабні проекти розвитку та

модернізації галузі, на думку

голови Комітету, мають стати

саме конкурентоспроможні

товаровиробники, а сам агро�

бізнес та аграрна галузь зага�

лом – мають стати пріоритета�

ми державної політики. 

ЗАЛІСНЕННЯ непридатних для

рільництва земель почалося на

теренах колишнього СРСР ще у

післявоєнні часи. Тоді держава

почала створювати систему лісо�

смуг, невеличкі ліси від півтора

гектари навколо річок, озер, бо�

лот, щоб ця місцина не заростала

чагарниками. Відповідальність за

ці насадження покладалася на

колгоспи. Як довів час, це було

доцільно і економічно, і екологіч�

но. Замість того, щоб мати з не�

родючої землі 5�7 ц/га ячменю,

вівса або жита, краще посадити

для нащадків ліс з усіма його при�

вілеями. І те поле, що поруч, буде

більш родючим. Тобто заліснення

сприяло інтенсифікації сільсько�

го господарства. 

У семидесятих роках минуло�

го століття на базі «колгоспних лі�

сів» почали створюватися міжгос�

подарські лісгоспи. З набуттям

Україною незалежності процес ре�

формування зачепив і цю галузь.

Сьогодні площа землі лісово�

го фонду Міністерства аграрної

політики України, повторимося,

становить понад 2,2 млн га. Тут

слід зазначити ту різницю, яка іс�

нує між лісами, підпорядковани�

ми Державному комітету лісово�

го господарства, і лісами в систе�

мі Мінагрополітики. І з'ясувати,

хто ж в цьому лісі хазяїн.

У пошуках відповіді на ці пи�

тання ми звернулися до голови

створеної 2006 року Асоціації

«Украгроліс», колишнього міні�

стра сільського господарства Ук�

раїни, народного депутата Сергія

Рижука. А також побували на По�

ліссі, у Волинській області, у чо�

тирьох спеціалізованих лісогос�

подарських підприємствах систе�

ми АПК. 

Отриманий інформаційний

матеріал пропонуємо вашій увазі

в цьому номері.

Читайте на стор.8�9Продовження на стор.4

Хто в лісі хазяїн

КОМЕНТАРІ
А ЩО КАЖУТЬ ЮРИСТИ?

Кому ж насправді належать ліси
в Україні ми спробували
з'ясувати у представників
провідних юрфірм України.
Їх коментарі читайте на стор.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.

15

РЕГІОНИ
НЕВИБАГЛИВІ ТВАРИНИ 
ІЗ КРАЮ ЗАЛИВНИХ ДОЩІВ

Волинська м'ясна. Самобутня порода
ВРХ, виведена спеціально для
Західного Полісся, аналогів якій в
Європі досі нема. Саме на неї зробили
ставку у племзаводі ТОВ «Зоря»
Ковельського району на Волині.
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АГРОПОЛІТИКА 22 квітня людство відзначило Всесвітній день Землі, яка вимагає нашої турботи і
дбайливого ставлення до себе. Започатковане у 1970 році в США, це свято збереження благ і краси,
якими наділила нас природа, стало міжнародним у 1990%му. Україну Бог щиро наділив природним
скарбом % землею, водоймами, лісами. Лісові угіддя в системі вітчизняного АПК займають понад
2,2 млн га, і наразі потребують значної уваги як з боку держави, так і громадськості.

10* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ» на 23.04.2009

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ

Індекс Останнє
значення

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD&індекс
(Україна) 77,46 &0,2% 0,7%

РТС 
(Росія) 820,70 0,1% 29,9%

WIG 20
(Польша) 1712,65 &2,9% &4,3%

DAX*
(Німеччина) 4594,42 1,0% &4,5%

S&P 500*
(США) 843,55 &1,0% &6,6%
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ВИРОБНИЦТВО
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ 
У СІЧНІ�БЕРЕЗНІ 2009 РОКУ

Дані Держкомстату щодо
обсягів виробництва і реалізації
агропродукції в Україні у
першому кварталі поточного
року читайте на стор.

ФОНДОВИЙ РИНОК
НОВИНИ ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ
ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОСЕКТОРУ

Огляд корпоративних новин українських
компаній, акції яких торгуються на
світових фондових майданчиках,
та динаміка цін на їхні цінні папери.

ПЕРЕДПЛАТА	2009
Шановні читачі! 

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2009�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

або через Редакцію за тел. (044) 227�93�55.
Передплата на газету триває протягом всього року.

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990



АФ купуватиме 
без тендерів
15 квітня КМУ прийняв розпо�
рядження №421�р «Про закупі�
влю Аграрним фондом послуг
із зберігання зерна та його пе�
реробки». Зокрема, розпоря�
дженням передбачено погоди�
тися з пропозицією Мінагропо�
літики щодо здійснення у 2009
році закупівлі Аграрним фон�
дом послуг із зберігання зерна
та його переробки без застос�
ування вимог Положення про
закупівлю товарів, робіт і по�
слуг за державні кошти, за�
твердженого постановою КМУ
від 17 жовтня 2008 р. №921.
Мінагрополітики в свою чергу
має визначити максимальну
вартість послуг із зберігання
зерна та його переробки, що
закуповується згідно з цим роз�
порядженням.
Аграрний фонд має надсилати
Мінекономіки та ГоловКРУ у
триденний строк після укла�
дення копії договорів закупівлі
послуг із зберігання зерна та
його переробки, а також пода�
ти до кінця 2009 року Мінеко�
номіки звіт про результати
проведення закупівлі зазначе�
них послуг.

Експорт олії 
зростає
Україна за сім місяців поточно�
го маркетингового року (вере�
сень 2008 р. – серпень
2009 р.) експортувала 1,147
млн тонн соняшникової олії,
що на 15,3% більше порівняно
з аналогічним періодом попе�
реднього МР, повідомляє «Ук�
роліяпром». У тому числі, в бе�
резні експорт соняшникової
олії становив майже 203 тис.
тонн, відзначають в асоціації. 
Виробництво соняшникової
олії в Україні з початку поточ�
ного МР становило 1,448 млн
тонн, що на 13,8% більше, ніж
за сім місяців 2007/2008 МР. 
Середня оптова відпускна ціна
на нерафіновану соняшникову
олію станом на 10 квітня, за да�
ними «Укроліяпром», стано�
вить 5,7�5,8 тис. грн/т, на на�
сіння соняшника – близько 2,1
тис. грн/т. 
Згідно з даними Держкон�
трольсільгосппроду, станом на
1 квітня 2009 р. залишки насін�
ня соняшника в Україні стано�
влять 2,3 млн тонн. 
Асоціація «Укроліяпром» прог�
нозує виробництво соняшни�
кової олії в поточному МР у
обсязі 2,5 млн тонн.

У відповідні терміни ком�

панія провела посів ранніх

ярових культур. Станом на

четвер 23 квітня філії підпри�

ємства посіяли ярий ячмінь

на площі понад 4 тис. га, про�

вели первинний догляд за

посівами. На більшості площ

отримано здорові дружні схо�

ди сільськогосподарських

культур. 

ПАРАЛЕЛЬНО створюється

однорічна кормова база у тих

філіях, що займаються тварин�

ництвом: виконано посів одно�

річних трав, зернобобових су�

мішей на зелений корм, підсі�

вання багаторічних кормових

трав. Загальну площу кормових

угідь доведено до 1,3 тис. га, що

повністю задовольнить потре�

би тваринницького комплексу

компанії у поточному зесоні. 

У другій декаді квітня філії

приступили до сівби пізньої

групи ярових культур, зокрема

соняшнику. У цей вид робіт

включилися філії південного

регіону, де температурні пара�

метри ґрунту дозволяють про�

вести посів. 

Повністю підготовлені до

посіву пізньої групи філії цен�

тру, сходу і заходу країни. Тут

початок посівних робіт запла�

новано на другу декаду місяця

через наявний ризик повернен�

ня холодів. На даний час посів

соняшнику виконаний на пло�

щі 4 тис. га, що становить 40%

від запланованих 9,9 тис. га.

Всього ж планується посіяти

просапних культур у сезоні

2009 року на 23 тис. га, що пе�

ревищує показники минулого

року на 24%.

Продовжується внесення

складних і азотних мінеральних

добрив під посів кукурудзи і со�

няшнику, на даний час – це

14,6 тис. га (65% від плану).

Повністю завершено друге пі�

дживлення озимини. Слід заз�

начити, що не дивлячись на

складні фінансово�економічні

умови в поточному році, під�

приємством у повному обсязі

закуплено матеріально�техніч�

ні ресурси для сільськогоспо�

дарського виробництва. 

Підтвердженням стабільно�

сті і неухильності курсу підпри�

ємства на оновлення технічної

бази виробничих філій стало

придбання в поточному сезоні

ґрунтообробної техніки та при�

чіпних оприскувачів вироб�

ництва німецької компанії

«LEMKEN». Нині шість но�

веньких високопродуктивних

оприскувачів «Albatros  –

30/В27�28» задіяні філіями під�

приємства на роботах з захисту

рослин; вже отримані перші

схвальні відгуки від спеціалістів

виробничої служби щодо робо�

ти цих агрегатів на полях «НІ�

БУЛОНу». Готуються до виходу

в поле й агрегати «Smaragd�

9/600КА», що, при агрегатувані

з тракторами «CASE», мають

бути задіяні на комплексній

обробці парів, а пізніше – й

нових земель, обсяги оренди

якої  підприємством збільшу�

ються з року в рік. 

Продовжується внесення за�

собів захисту рослин: у Микола�

ївській області проводяться об�

робка озимих зернових проти

бур'янів, профілактичні оброб�

ки проти хвороб. Активно про�

водяться крайові обробки ози�

мини з метою знищення імаго

клопа�черепашки, який на да�

ний час проводить заселення

площ, обробляються посадки.

Станом на 23 квітня виконано

внесення ґрунтових гербіцидів

на посівах просапних культур на

площі понад 5 тис. га. 

Це далеко не повний пере�

лік робіт, що виконуються. Та�

кож проводиться боронування

озимої пшениці, прикочування

посівів ярових культур, пер�

винна обробка парових площ і

багато інших робіт. Для раціо�

нального використання посів�

них агрегатів, планується і ви�

конується переміщення

сільськогосподарської техніки

в регіони, що розташовані пів�

нічніше. 

За інф. прес%служби компанії

АГРОПРОФІ

№ 15 [068] 24 квітня, 2009

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaАКТУАЛЬНО2
НОВИНИ ï СТИСЛО

український тижневик ділової інформації

СПIВЗАСНОВНИКИ ГАЗЕТИ:
ТОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН»;
ТОВ «ДНІПРО&АЛЬФА&ПЛЮС»;
ТОВ «АГРОМЕДІА&ПРО».
Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ
КВ 12931&1815ПР від 31.07.2007 р.

Передплатний індекс 98990.

ВИДАВЕЦЬ&РЕДАКЦIЯ: ТОВ «АГРОМЕДІА&ПРО».

Для листів – 01135, Київ&135, а/с 79.
Тел. (044) 227&9355.

info@agroprofi.com.ua, 
www.agroprofi.com.ua

Головний редактор Тетяна Шелкопляс.
Випусковий редактор Павло Мороз.

Редактор відділу юридичної аналітики Євгенія Руженцева.
Редактор відділу економічної політики Наталія Тарченко.

Оглядач Артем Олекса.
Дизайн та верстка Олексій Шелкопляс.

Газета виходить по п’ятницях.
Наклад — 5 000 екз. Ціна договірна. 

Друк: ТОВ «МЕГА&Поліграф&Сервіс», 
02090, м.Київ, вул.Алма&Атинська, 2/1. Тел. (044) 451&8670.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. Редакція
залишає за собою право скорочувати авторські матеріали та вносити
в них правки. Рукописи не рецензуються та не повертаються.
Листування з читачами ведеться лише на сторінках газети.
Відповідальність за достовірність опублікованої в газеті інформації
несуть автори та рекламодавці. При використанні матеріалів
посилання на газету обов’язкове.

© ТОВ «АГРОМЕДІА&ПРО», 2009

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2009�й рік 

в будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990

Назва товару Виробник
Станом 

на 30.07.08
(базовий період)

Станом 
на 08.04.2009

(попередня дата)

Станом 
на 15.04.2009 
(звітна дата)

% до ціни 
базового 
періоду

% до ціни
попередн.

періоду

Селітра аміачна  
(в упаковці)

ВАТ «Концерн Стирол» 1745,00 1950,00 1950,00 111,7 100,0
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 2700,00 1951,44 1919,32 71,1 98,4

Селітра аміачна (насипом)
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 2610,00 1866,00 1843,39 70,6 98,8
ВАТ «Рівнеазот» 2017,66 1817,51 1819,09 90,2 100,1
ВАТ «Азот», м.Черкаси 2434,02 2194,02 2194,02 90,1 100,0

Селітра вапняно&аміачна ВАТ «Рівнеазот» 1884,80 1419,46 1399,75 74,3 98,6

Нітроамофоска 
ВАТ «Сумихімпром» 4400,00 3750,00 3750,00 85,2 100,0
ЗАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» не виробл. не виробл. не виробл. – –

Суперфосфат (в упаковці) ВАТ «Сумихімпром» 2300,00 2400,00 2400,00 104,3 100,0

Карбамід (насипом)

ВАТ «Концерн Стирол» 3000,00 немає реал&ції 2700,00 90,0 –
ВАТ «ДніпроАЗОТ» 2922,60 2604,00 2604,00 89,1 –
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 4560,00 2490,00 2491,52 54,6 100,1
ВАТ «Одеський припортовий завод» 3336,00 2550,00 2550,00 76,4 100,0
ВАТ «Азот», м.Черкаси 4200,00 2800,02 2800,02 66,7 100,0

Амофос (насипом)
ЗАТ «Кримський ТИТАН» 7400,00 5000,00 5000,00 67,6 100,0
ВАТ «Сумихімпром» не виробл. не виробл. не виробл. – –

Амофос (NPК 12:52) ЗАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» 6800,00 не виробл. не виробл. – –
Каїніт (насипом) ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана» не виробл. не виробл. не виробл. – –
Калімагнезія ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана» не виробл. не виробл. не виробл. – –
Калімаг&30 ТОВ «Стебницький калійний завол» 1435,00 1550,00 1550,00 108,01 100,0

Вода аміачна 25%
ВАТ «Рівнеазот» 839,28 892,36 811,30 96,67 90,9
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 936,00 927,17 851,44 91,0 91,8
ВАТ «Азот», м.Черкаси не виробл. не виробл. не виробл. – –

Тукосуміш N:P:K = 17:17:17 ТОВ «Укртехнофос» 5000,00 3500,00 3415,00 68,3 97,6

Аміак

ВАТ «Концерн Стирол» 4735,00 немає реал&ції немає реал&ції – –
ВАТ «Азот», м.Черкаси 3270,00 3550,02 3550,02 108,6 100,0
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 3600,00 немає реал&ції немає реал&ції 89,7 –
ВАТ «ДніпроАЗОТ» немає реал&ції немає реал&ції немає реал&ції – –

Сульфат амонію ВАТ «Азот», м.Черкаси 2000,04 1500,00 1500,00 75,0 100,0

За даними Державної інспекції з контролю за цінами

Мінекономіки України: Рівні оптово	відпускних цін на мінеральні добрива вітчизняного

виробництва станом на 15 квітня 2009 року, грн/тонна (з ПДВ)

«НІБУЛОН» працює за планом
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НА ЗЕРНОВОМУ ринку в Євро�

пейській частині Російської

Федерації минулого тижня

зберігалась тенденція до зниження

цін на пшеницю 3, 4 і 5 класів, а

також продовольче жито. 

На 20.04.09 р. середня ціна на

продовольчу пшеницю 3 кл. ста�

новить: Європейська частина РФ

– 5138 руб/т; Азіатська частина

РФ – 5375 руб/т. 

Середня ціна на фуражну пше�

ницю 5 кл. становить: 

Європейська частина РФ –

3121 руб/т; Азіатська частина РФ

– 4123 руб/т.

Усього експортовано в 2008/09

МР 17102 тис. тонн, із них пшени�

ці – 15125 тис. т, ячменю – 1965

тис. т, жита – 12 тис. т.

Обсяг операцій біржових тор�

гів при проведенні закупівельних

інтервенцій на ринку зерна за пе�

ріод з 19.08.08 по 22.04.09 р. стано�

вив 9,18 млн тонн на суму 43,61

млрд руб, зокрема:

пшениці 3 кл. – 2355 тис. тонн за

середньою ціною 5840 руб/т;

пшениці 4 кл. – 2653 тис. тонн за

середньою ціною 5079 руб/т;

пшениці 5 кл. – 2145 тис. тонн за

середньою ціною 4046 руб/т;

жита групи «А» – 294 тис. тонн за

середньою ціною 3887 руб/т;

ячменю фуражного – 1439 тис. т

за середньою ціною 3722 руб/т;

кукурудзи 3 кл. – 299 тис. тонн за

середньою ціною 3991 руб/т.

За інформацією Мінсільгоспу РФ та ММВБ

Російський ринок зернових: 
ціни продовжують падіння 

* 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

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 17 квітня 2009 року

Біржа 
(зернові) 

Травень '09 Липень '09 Вересень '09 Грудень '09 Березень '10

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго  (Пшениця SRW) 192,17 5,230 0,010 5,348 0,013 5,623 0,018 5,848 0,013 6,003 0,020
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 209,07 5,690 &0,015 5,795 &0,005 5,895 &0,015 6,053 &0,013 6,180 &0,015
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 233,59 6,358 &0,088 6,235 &0,048 6,265 &0,013 6,363 &0,015 6,473 &0,005
CBOT Чикаго (Кукурудза) 138,25 3,763 &0,140 3,858 &0,140 3,953 &0,143 4,070 &0,148 4,195 &0,138

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

386,17 10,510 0,440 10,415 0,395 10,130 0,330 9,710 0,270 9,350 0,130

США. Ставки океанського фрахту на 17 квітня 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) 56
Східне Середземномор'я (Італія) 31
Західне Середземномор'я (Марокко) 32
Близький Схід (Єгипет) 24
Японія 45 43

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 25
Західна Африка (Нігерія) 58
Близький Схід (Єгипет) 25

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 27 23
Європа (Роттердам) 40
Близький Схід (Єгипет) 33

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 55
Західне Середземномор'я (Іспанія) 51
Європа (Роттердам) 57
Західна Африка(Марокко/Алжир) 53

Північно&Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 23
Близький Схід (Єгипет) 32
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 60
Південна Азія (Індонезія/Філіппіни) 29 27
Тайвань 27 26
Південна Корея 29 27
Японія 25 23

*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 23.04.2009 року 1 RUB = 0,22791 грн.

Ф'ючерсний контракт

Ціни угод * Розра&
хункова
ціна *

Зміни
розрах.
ціни *

Ціни котирувань * Обсяг

відкр. мін. макс. закр. краща
купівля

кращий
продаж

кіл&ть
угод RUB

EXW пшениця кл.3 Травень ’09 4748 4748 4849 4849 & 4814 &2 4748 4849 8 19398470

EXW пшениця кл.3 Липень ’09 4846 4845 4946 4946 & 4908 &6 4845 4946 10 20418580

EXW пшениця кл.3 Вересень ’09 4947 4945 5046 5046 & 5009 &8 4945 5046 8 20835360

EXW пшениця кл.4 Травень ’09 4402 4400 4500 4500 + 4465 +29 4400 4500 8 17993430

EXW пшениця кл.4 Липень ’09 4490 4490 4590 4590 + 4553 +23 4490 4590 10 18939180

EXW пшениця кл.4 Вересень ’09 4589 4589 4690 4690 + 4653 +19 4589 4690 10 19354400

EXW пшениця кл.5 Травень ’09 0 0 0 0 + 3971 +0 0 0 0 0

EXW пшениця кл.5 Липень ’09 0 0 0 0 + 4185 +0 0 0 0 0

EXW пшениця кл.5 Вересень ’09 0 0 0 0 + 4261 +0 0 0 0 0

FOB експ. пшениця Травень ’09 174,9 174,9 175,1 175,0 + 175,0 +0 174,9 175,1 10 22173060

FOB експ. пшениця Липень ’09 177,3 177,1 177,3 177,2 + 177,2 +0 177,1 177,3 10 22451807

FOB експ. пшениця Вересень ’09 179,1 179,1 179,1 179,1 + 179,1 +1 179,1 179,1 10 23424561

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 23 квітня 2009 року

У Верховній Раді зареєстро�

вано законопроект про змі�

ни до закону України «Про

ПДВ» щодо застосування

норми спеціального режиму

оподаткування для сіль�

госпвиробників, що переро�

бляють сировину на даваль�

ницьких умовах. 

Ініціаторами законопроекту

№4381 від 16.04.2009 «Про вне�

сення змін до Закону України

«Про ПДВ» щодо застосування

норми спеціального режиму

оподаткування для сільгоспви�

робників при реалізації власної

продукції» є народні депутати

України – Василь Шпак, Кате�

рина Ващук, Сергій Рижук і

Євген Сігал.

Як наголошується в поясню�

вальній записці до документа,

при набутті чинності статями 8�1

Закону України «Про ПДВ» з 1

січня 2009 р. виникли конфліктні

ситуації між виробниками у сфе�

рі сільського, лісового господар�

ства і рибальства і органами дер�

жавної податкової служби. Про�

блема полягає в тому, що подат�

кові органи не зараховують цим

товаровиробникам вироблену

ними продукцію з власної сиро�

вини на давальницьких умовах в

загальний баланс і тому не реєс�

трують їх як суб'єктів спеціально�

го режиму оподаткування ПДВ.

У свою чергу, норма чинного

Закону змушує сільгосптоваро�

виробників реалізовувати лише

сировину, позбавивши можливо�

сті продавати на ринку готові

сільськогосподарські товари, що

негативно позначається на при�

бутку господарств і конкуренції

в умовах фінансово�економічної

кризи.

У зв'язку з цим, виникла си�

туація, коли безпосередні вироб�

ники сільгосппродукції, які не

мають власних або орендованих

потужностей, при переробці

своєї продукції на давальниць�

ких умовах не можуть бути

суб'єктами спеціального режиму

оподаткування ПДВ, що позбав�

ляє можливості розвивати аграр�

ний сектор економіки, особливо

тваринницьку сферу.

Народні депутати пропону�

ють виправити ситуацію, роз�

повсюдивши спеціальний режим

по ПДВ і на сільгоспвиробників,

що переробляють сировину на

давальницьких умовах. 

Крім того, на думку народ�

них депутатів, сільгоспвиробни�

ки, які здають м'ясо в живій вазі,

отримують дотації лише за ча�

стину зданої худоби, при цьому

недоотримуючи дотації за іншу

продукцію переробки худоби в

живій вазі.

Тому пропоновані зміни до

Закону «Про ПДВ» також перед�

бачають, що сума ПДВ, яка

спрямовується до держбюджету

переробними підприємствами

всіх форм власності за реаліза�

цію ними молока і молочної

продукції, м'яса, продукції з

м'яса і іншої продукції перероб�

ки худоби, купленої в живій вазі

(шкури, субпродукти, м'ясокісна

мука і т.д.), в повному об'ємі по�

вертається на дотації сільгоспто�

варовиробників за продані пере�

робним підприємствам молоко і

м'ясо в живій вазі. 

ПДВ для давальницької сировини

План сівби ярих перевиконано
СТАНОМ на 21 квітня ц.р. ранніми ярими зерновими і зерно�

бобовими культурами в Україні, за оперативними даними, було

засіяно більше 4,631 млн га, що становить 104% від запланованих

площ, повідомляє прес�служба Мінагрополітики. Ярою пшеницею

засіяно 326 тис. га, що становить 103% від плану. Сівба ярого ячменю

проведена на 103% запланованих площ (3554 тис. га), ярого вівса –

100% (437 тис. га). При цьому на звітну дату перевиконано план по

сівбі ярого гороху на 3%, яким засіяно 269 тис. га. Крім того, в

Україні посіяно 285 тис. га цукрових буряків (82% від плану) і 794

тис. га соняшника (23% від плану). Українські сільгоспвиробники

продовжують сівбу кукурудзи на зерно і сої. Цими культурами було

засіяно 230 тис. га і 56 тис. га, що відповідно становить 10% від плану. 

Цьогорічний урожай має бути

добрим: непогано вродять зерно�

ві, овочі та фрукти – такий прог�

ноз висловила начальник відділу

агрометеорології Українського

гідрометцентру Тетяна Адамен�

ко. За її словами, підставою для

таких прогнозів є наявність запа�

сів вологи у грунті. Цьогорічної

зими випало 100�150% опадів,

що сприятиме нормальному ро�

звитку рослин, зазначила вона.

«Для порівняння: посушливого

2007 року запас вологи у грунті

становив усього 50�70%. Тим

більше, що, починаючи з 24

квітня, чекаємо по всій Україні

рясних дощів, які поповнять за�

паси вологи в грунті», – підкре�

слила Тетяна Адаменко. Однак

пошкодити рослини могли при�

морозки, які синоптики прогно�

зували на 22 квітня навіть у пів�

денних регіонах країни. Великих

приморозків у травні УкрГМЦ

не прогнозує. Тому вона радить

садити картоплю відразу після

Великодніх свят, а овочеві куль�

тури висівати в перших числах

травня.

Гідрометцентр 
прогнозує добрий врожай



СЕРЕД пріоритетних напрямів

розвитку АПК пан Присяжнюк

назвав, зокрема, стимулювання

виробництва сільськогосподарсь�

кої техніки, сприяння розвитку аг�

рарної науки («У нас сьогодні нау�

ка розвивається сама по собі, інве�

стиційний бізнес – сам по собі»).

А також зазначив, що сьогодні

назріла потреба у прийнятті єди�

ного кодифікованого акта – Аг�

рарного кодексу України.

Крім того, необхідно підвищи�

ти статус профільних аграрних

асоціацій, посилити ефективність

їх роботи, а також налагодити ме�

ханізм, через який сільгоспвироб�

ники за допомогою асоціацій змо�

жуть відстоювати свої економічні

інтереси, в тому числі на законо�

давчому рівні, вважає він. А від

Комітету пообіцяв: усі законопро�

екти, які стосуються галузевих

асоціацій, направляти їм для на�

дання пропозицій з подальшим їх

урахуванням.

Що ж до участі держави у фі�

нансуванні та господарюванні в

АПК, то Микола Присяжнюк пе�

реконаний: «Держава рідко буває

ефективним власником – за нею

треба закріпити функції арбітра».

Заступник міністра аграрної

політики Олександр Шевченко

навів приклади успішного інвесту�

вання у тваринництві. Це, на його

думку, будівництво птахофабрики

у ЗАТ «Миронівська птахофабри�

ка» вартістю 400 млн доларів, ре�

конструкція свинокомплексу у

ТОВ «НВП Глобинський свино�

комплекс» Полтавської області

вартістю 61 млн гривень, а також

будівництво трьох потужних сви�

нокомплексів у Київській області

для утримання по 30 тис. голів

свиней із 100�відсотковим залу�

ченням вітчизняних інвестицій то�

що. Він також додав, що за мину�

лий рік в агропромисловий ком�

плекс України у фактичних цінах

було залучено 30,1 млрд гривень

інвестицій.

Особливо важливим чинником

активізації інвестиційної діяльно�

сті національних інтересів є фі�

нансова підтримка підприємств

АПК через механізм здешевлення

кредитів, йшлося у виступах. Звер�

талася увага на те, що до Мінеко�

номіки направлено 5 інвестицій�

них проектів. Зокрема, щодо бу�

дівництва заводу з переробки на�

сіння ріпаку на біодизель потужні�

стю 75 тис. тонн/рік та біогазової

установки потужністю 2,5 мВт на

базі Кам’янець�Подільського цук�

рового заводу вартістю 42 млн

євро – ТОВ «Торгівельно�проми�

словим підприємством «Укруні�

версалсервіс» ДП «Біопаливо По�

ділля» Хмельницької області. А та�

кож – на розвиток томатної інду�

стрії загальною вартістю 1,8 млрд

гривень, фермерське господарство

«Органік сістемс», метою якого є

розширення виробничих потуж�

ностей шляхом збільшення площ

посіву томатів у Херсонській та

Миколаївській областях, будів�

ництво ще двох внутрігосподарсь�

ких комплексів з переробки тома�

тів у Миколаївській області.

Мінекономіки та особисто за�

ступник міністра Віктор Панте�

леєнко підтримує законопроект

про основні засади державно�при�

ватного партнерства. Держава го�

това залучати приватного інвесто�

ра, залишивши за собою право ре�

гулювати впровадження інвести�

цій, менеджменту, характерні для

приватної ініціативи, пояснив він.

На його думку, треба також на�

правити необхідні пропозиції до

законопроектів щодо енергозбере�

ження: стосовно звільнення від

митного збору, від податку на до�

дану вартість тощо. Крім того, на�

разі зареєстровано і перебуває на

розгляді в Комітеті проект закону

про індустріальні парки. Він, зо�

крема, передбачає створення, змі�

ну умов для переробки продукції,

прискорену амортизацію третьої і

четвертої груп основних фондів,

компенсацію витрат щодо випро�

бувань і сертифікації продукції, за

кожне створене робоче місце – 50�

відсоткове покриття протягом 3�4

років та ін.).

Заступник голови Комітету

Сергій Рижук звернув увагу агра�

ріїв та чиновників на відсутність

оптимального співвідношення га�

лузей сільського господарства. 

Вторив йому і голова Асоціації

птахівників Олександр Баку�

менко: «Нам необхідно мати зба�

лансоване тваринництво і збалан�

соване рослинництво». 

Узяв слово і Герой України

Олексій Вадатурський. Він

розповів про досягнення свого

підприємства. Так, ТОВ СП «НІ�

БУЛОН» вже збудував 750 тис.

тонн елеваторних ємностей, а на

цей рік «замахнувся» ще на 250

тис. тонн. Нещодавно розпочато

великомасштабний проект з будів�

ництва суден, чим сільськогоспо�

дарське підприємство повністю

завантажило роботою місцевий

суднобудівний завод.

Тож тепер питання законодав�

чого регулювання морських портів

для керівника цього підприємства

актуальне як ніколи. А у Верхов�

ній Раді вже готується до другого

читання законопроект про ці самі

морські порти, який поставить

хрест на інвестуванні в морську га�

лузь та й на розвиткові експорту

загалом.

«Я маю підтримку більш ніж

20 суб'єктів приватного бізнесу –

ми готові приїхати на засідання

Комітету і виступити, – відстою�

вав інтереси моряків та зерно�

трейдерів Олексій Вадатурський.

– Адже ми без цього не зможемо

розвиватися. На сьогодні ми не

можемо навіть виконати погли�

блення для заходу високотоннаж�

них суден. Ми не користуємося

державною підтримкою, не бере�

мо участі в жодних державних

програмах підтримки, але ми сьо�

годні будуємо власний флот на

$150 млн. Ми працюємо не завдя�

ки державній підтримці, а радше

всупереч їй».

За його словами, для того, щоб

отримати навіть дозвіл на будів�

ництво елеватора, треба пройти по

два кола установ! І це при тому, що

цьогоріч до зерносховищ «НІБУ�

ЛОНа» привезли 100 тисяч тонн

затхлого зерна, – обурювався ге�

неральний директор підприєм�

ства. Адже цей факт свідчить про

те, що аграріям просто ніде збері�

гати зерно.

Звернув увагу Олексій Опана�

сович і на відсталість української

пшениці від міжнародних вимог та

стандартів і закликав докорінно

змінити підходи до її вирощування

в нашій державі. 

Підтримав промовця і гене�

ральний директор ЗАТ «Продо�

вольча компанія «Поділля» Олек�

сандр Войтенко, який також на�

голосив на проблемі якості зерна,

зазначивши, що в нашій державі

лабораторними аналізами маніпу�

люють як завгодно. 

А от стосовно альтернативних

джерел палива, то без державної

підтримки перейти на них агрови�

робники не зможуть, переконаний

він.

Для розбудови інфраструктури

АПК насамперед необхідно ак�

центувати увагу на зберігаючих та

переробних технологіях, переко�

наний народний депутат Григорій

Смітюх. «Що стосується землі –

треба вносити поправки до чинно�

го законодавства, для того щоб по�

легшити питання, прискорити йо�

го вирішення і зобов'язати органи

місцевої влади надавати потрібне

рішення своєчасно, в терміни, які

були б реальними і практичними.

Наприклад, не більш ніж три мі�

сяці. Тоді це прискорювало б або

зменшило оці всі походи і покло�

ни, які робляться до органів міс�

цевої влади», – підкреслив депу�

тат.

Є питання і стосовно ПДВ, ос�

кільки сьогодні близько 17 млрд

грн не відшкодовано, повідомив

він: «І це вже стало приватною

«кормушкою», з якої живляться

певні особи. І на жаль, ми як де�

путати теж не можемо нічого з

цим зробити. Я гадаю, вже настав

час, щоб бодай на певну частину

продукції (в тому числі аграрної,

якщо це справді державний пріо�

ритет) відмінити повністю ПДВ. І

це було б реальним стимулом для

галузі. І я особисто буду думати

над тим, щоб внести такий зако�

нопроект про відміну ПДВ, в тому

числі на ввезення тієї чи іншої тех�

ніки. Або той ПДВ зараховувати

до спеціального фонду». 

Що ж до сільгосптехніки, то

пан Смітюх звернув увагу на той

факт, що Україна перебуває на 5�

му чи 6�му місці за металургією,

але невідомо, чи виробляється в

ній хоча би плуг, бо, крім металу,

нічого немає. Тим часом як бага�

токорпусовий плуг, з його слів, мо�

же коштувати від 40 тис. євро, а то

й більше! 

«Плуг працює 2�3 сезони, тре�

ба міняти корпуси, трактор через

2�3 роки також потребує ремонту.

Якщо ми з такими темпами заво�

зимо техніку (це ж не завод побу�

дувати, який працює 20�40 років),

то ми постійно даємо робочі міс�

ця тому виробнику, який знахо�

диться за межами України, – взи�

вав до чийогось сумління промо�

вець. – І на жаль, останнім часом з

цим питанням чи якимось рішен�

ням Міністерство економіки не

виходило до депутатського корпу�

су. Жодної пропозиції зробити

спеціальний фонд, щоб підняти

завод! А ви знаєте, який скандал

був з комбайновим заводом в Хер�

соні. Цей комбайн виявляється,

зібрати дорожче, ніж завезти ім�

портом. І подивіться, хто з інозем�

них інвесторів сюди прийшов?

Ніхто. Їм краще торгувати. Вони

створюють лише торгові представ�

ництва, а прибуток вивозиться за

кордон». 

Тож народний обранець пере�

конаний: вирішити це питання

можливо через механізм створен�

ня фондів. 

Ще одна тема, яку порушив

промовець, – 30�відсоткова ком�

пенсація держави: «Шість років ця

програма функціонувала. Якби ці

кошти правильно були використа�

ні. Скажіть, ми могли б побудува�

ти тракторний чи комбайновий

завод за цей час і повністю себе за�

безпечити?»

На його думку, Міністерство

повинно взяти статистику і пора�

хувати: «Якщо ми завозимо, при�

міром, на 30 млрд таку�то техніку,

давайте побудуємо один завод.

Хай він буде державним. Потім

здамо його в концесію. Тому що

національні підприємці не спро�

можні підіймати такі проекти –

кредитні ресурси недоступні, інве�

стиційні банки гроші не дають, ін�

вестиційний клімат ми не створю�

ємо, кошти знову ж не надходять і

ми лишаємось у замкнутому колі.

Тому один з можливих напрямів

виходу – формування фондів». 

Що стосується фінансової

кризи, як би ми не говорили, зро�

зуміло одне – фінансова система

вже не належить Україні, резюму�

вав депутат Смітюх: «Банки не бу�

дуть нас фінансувати – ані західні,

ані російські. Тільки забезпечені,

тільки гарантовані, тільки короткі

кредити. І при цьому дорогі. Отже,

фінансова система не наша, не ук�

раїнська, і тому на розвиток Укра�

їни працювати вона вже ніколи не

буде. А 30�відсоткові кредити для

аграрного сектора – це утопія»…

У всьому світі держава захищає

власного виробника, і тільки у нас

відбувається казна що, – такими

словами розпочав свій виступ

фермер Микола Прищепов :

«Коли ж наша держава візьме на

себе цю відповідальність? Має бу�

ти мінімальна ціна і таку ціну має

визначати сільгоспвиробник. Ще

Рузвельт під час Великої депресії

сказав, що виробник повинен ма�

ти націнку хоча б на один цент
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Де взяти гроші на село?



більше, ніж переробник. А коли ж

у нас таке буде? Невже не діжде�

мося ніколи? У всьому світі хліб в

полі дорожче за солярку. А у нас

одне й те саме чути: «Хліб не пови�

нен дорожчати! Хліб не повинен

дорожчати!» Та зверніть вже на це

увагу!»

Згадав він і закон про вино,

який виписано здебільшого для

великих виробників: «У мене не�

великий виноградник – я не змо�

жу вирощувати, моє вино кошту�

ватиме дорожче, ніж французьке».

«Сьогодні багато говорять про

кооперацію, знову виринула тема

оптових ринків, – узяв слово го�

лова правління «Козацької зерно�

вої компанії» Геннадій Новіков.

– Проте йдеться про кооперацію

фізичних осіб, а я собі цього не

уявляю: конкурувати на рівних

зможуть лише великі об'єднання».

Пройшовся й він по якості

зерна. І попросив законотворців

якомога швидше прийняти відпо�

відні стандарти та закон про кооп�

ерацію.

Торкнулися й питання участі

України в СОТ. «Як стверджують

фахівці, такого протоколу не під�

писала жодна країна: заходьте, две�

рі відчинено, вдома немає нікого.

Але зараз нам треба виявити прин�

циповість, – закликав Микола

Присяжнюк. – Інші країни і нехту�

ють, і зловживають умовами СОТ,

але цинічно йдуть до своєї мети». 

Серед прийнятих законів є

толкові – гріх скаржитися, віддав

належне народним депутатам ди�

ректор ТОВ «АгроФьюжн» Сергій

Сипко, але, водночас, заважають

податок на додану вартість, яким

ми «тупо кредитуємо державу», а

також недосконалі державні стан�

дарти. 

Роман Федишин, генераль�

ний директор Регіонального аг�

рарно�маркетингового центру

«Шувар» запропонував новий спо�

сіб інвестування, апробований

ним: залучати кошти через викуп

цільових облігацій. 

Сергій Кваша, д.е.н, член�

корр. УААН, оптимальну форму

співпраці вбачає у спільній під�

приємницькій діяльності. А допо�

могу аграріям – у створенні сер�

йозного, сильного аграрного лобі

у Верховній Раді. 

Ярослав Кардаш, президент

Асоціації фермерів і приватних зе�

млевласників України, порушив

питання сільськогосподарського

машинобудування, у намаганнях

вирішити яке Україна замикаєть�

ся в рідних стінах і відкидає влас�

ного сільгоспвиробника на кілька

років назад, адже не створює на�

лежних умов для розвитку вітчиз�

няного машинобудування. Звер�

нув він увагу й на те, що так і не

виділено фермерам обіцяних кош�

тів (отих самих п'ятисот тисяч зі

Стабілізаційного фонду, якими так

вихвалялися з високих трибун) –

це питання знову відкладено.

Фермери на межі! Й готові вихо�

дити на вулиці, передав «вітання»

від колег пан Кардаш…

Тему сільгосптехніки продов�

жив і народний депутат Василь

Шпак: «Чому український вироб�

ник не купує вітчизняної техніки?!

Сьогодні багато зловживань на

іноземній техніці. Торік іноземної

техніки ввезено на 23 мільярди! То

де ж у нас візьмуться робочі місця

в Україні! І треба ту техніку, яку

можна, виробляти в Україні, а ку�

пувати лише одиниці техніки, ви�

робляти яку самим недоцільно».

Він також повідомив, що чле�

ни аграрного комітету борються  з

Верховною Радою за прийняття

врешті�решт законопроекту

№2375 «Про державну підтримку

сільського господарства України»

(щодо удосконалення механізмів

державного цінового регулювання

ринку сільськогосподарської про�

дукції, страхування ризиків сільсь�

когосподарського виробництва та

впровадження заходів по відно�

вленню тваринництва і реалізації

соціальних програм на селі)».

«Потрібно розуміти, що імпорт

буквально вбиває, знищує галузі, і

навіть здатен впливати на здоров'я

нації, – вторив йому і голова Ко�

мітету Микола Присяжнюк. –

Але ми повинні також усвідомити,

що рішення вже є всередині нас.

Ми маємо, приміром, такий ва�

жіль у Міністерства економіки, як

ліцензування фірм, які займають�

ся імпортом. І тоді потрібно від�

верто дати відповідь, чи ми може�

мо ці питання регулювати у себе в

країні, чи не можемо? Сьогодні ж

склалася така ситуація, що ліцензії

на імпорт видаються мало не всім

підряд. І навіть приватним підпри�

ємцям. Але щоб конкурувати, ви�

робляючи при цьому якісну про�

дукцію, тому ж заводу потрібні ве�

ликі кошти. От і виходить, що ми

часом висловлюємо до когось пре�

тензії, але при цьому не викори�

стовуємо існуючі важелі».

Віктор Бойко, заступник мі�

ністра аграрної політики, розповів

про розробки типових проектів за

трьома напрямами: елеваторів з

різним кроком потужності, а та�

кож типові проекти у тваринниц�

тві, зокрема: у свинарстві на 600,

1200, 2400 свиноматок, по ВРХ –

на 400, 600, 800, 1000, 1200 дійних

порід. Сюди ж включається й ін�

новаційна складова (маються на

увазі біогазові установки) – все те,

що необхідне для існування ін�

фраструктури.

«Ці проекти ми пропонуємо

районним, обласним держадміні�

страціям. Крім того, на місцях ми

будемо створювати щось на

кшталт єдиного вікна: «для того,

щоб не брали з вас хабарів, чинов�

ників на місцях треба «озадачити».

Усі питання, які стосуються Мін�

агрополітики, ми будемо розгля�

дати так, щоб у Міністерстві ви ба�

чили однодумці, бо якщо у нас

сьогодні не буде з вами порозумін�

ня, у нас не буде нічого».

«Бізнес завжди шукає прива�

бливий бізнес, – зазначив Олек�

сандр Шевченко. Але техноло�

гія не працює без техніки. І, коли

зменшується державна підтримка

по різних галузях, то це непра�

вильно, я підтримую тих, хто ви�

словлювався тут. Треба переосна�

щуватися сільгоспвиробникам.

Програма, яка себе виправдала, –

це 30�відсоткова програма.

Йшлося під час обговорення і

про те, що абсолютна більшість ін�

вестицій у сільське господарство

надходить за рахунок недержавних

коштів, частка яких у загальних

обсягах інвестицій у основний ка�

пітал складає 95�97 відсотків. А

частка коштів державних і кому�

нальних підприємств незначна,

менше одного відсотка.

Учасники слухань вважають,

що пріоритетні напрями інвесту�

вання галузі  рослинництва

необхідно спрямувати на будів�

ництво елеваторів, зерно– та ово�

чесховищ, розвиток інфраструкту�

ри збуту сільськогосподарської

продукції, будівництво насіннєвих

заводів, збільшення урожайності

на основі передових технологій,

оновлення машинно�тракторного

парку та інші.

Зі слів аграріїв, залучати іно�

земні інвестиції в Україну заважа�

ють, насамперед, неефективна

бюджетна політика держави, по�

стійні проблеми з поверненням

податку на додану вартість, підви�

щення банками ставок на кредити

сільгоспвиробникам, відсутність

професійного сучасного менед�

жменту, невиконання державою

своїх прямих функцій у аграрній

сфері тощо.

«Я для себе зрозумів одне, – пі�

двів риску головуючий, – на сьо�

годні ми з вами усі розрізнені, хоч

як це не прикро. Усі виступи зво�

дилися до того, що не знаємо, як,

але тільки не так. Ми збираємося

загравати з вами як з інвесторами:

щоб ви нас полюбили і вважали,

що ми зараз будемо тиснути на

уряд, на міністерство... У цьому не�

має ні сенсу, ані доцільності. А от

співпраця нам сьогодні необхідна.

І я переконаний, що навіть по

формуванню бюджету на 2010 рік

ми підемо з вами спільно (навіть

якщо ви не захочете, ми змусимо

вас), щоби цей бюджет був побу�

дований на інвестиційно�іннова�

ційних програмах».

За підсумками слухань буде

розроблено Резолюцію, яка буде

направлена Міністерству аграрної

політики, Уряду, Голові Верховної

Ради, Президенту України. Голова

Комітету пообіцяв також ініціюва�

ти проведення Всеукраїнських

зборів аграріїв, куди запросять всіх

керівників нашої влади: і Прези�

дента, і Прем'єр�міністра, і голову

парламенту – і там уже повинні

звучати наші принципові вимоги.

Що ж, хто вкладає у село –

видно вже сьогодні, а от чи знайде

влада собі партнерів та «спонсорів»

в особі аграріїв�передовиків – час

покаже. Та поки що вона не годна

навіть вислухати їх, адже й під час

майже тригодинних слухань най�

більше та найдовше висловлюва�

лися чиновники та депутати…
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Застосування препарату дає змогу:

– виключити вісім технологічних операцій із внесення класичних

добрив;

– зменшити виробничі витрати у п’ять разів

– збільшити врожайність від 30% до 98% за всіма видами культур.

Консультації фахівців. Проведення агросемінарів.

Детальніша інформація на сайті: WWW.AGRO�LIDER.COM

НВФ «АГРО�ЛІДЕР»

73011, м.Херсон, 

вул.Робоча, 82А

+38 (0552) 38�12�45, 38�12�43

8 (050) 210�67�19

8 (067) 551�60�35

8 (095) 272�66�74

«Сизам» – 

це останнє слово,

надсучасна розробка

вітчизняних учених

у галузі застосування

добрив. Інноваційні

технології від укра%

їнського виробника. 
АГРО	ЛІДЕР

Технології майбутнього вже сьогодні!
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Загальне виробництво про�

дукції сільського господарства

в усіх категоріях господарств за

І квартал ц.р. зросло на 1,7%, у

т.ч. у сільськогосподарських

підприємствах – на 7,0%, а в

господарствах населення –

скоротилося на 2,3%. 

Тваринництво. В аграрних під�

приємствах загальний обсяг ви�

рощування худоби та птиці пе�

ревищив рівень І кварталу 2008

р. на 5,9%, у т.ч. птиці – на

7,7%, свиней – на 5,1%; а виро�

щування великої рогатої худо�

би зменшилося на 1,0%. Відно�

шення загального обсягу виро�

щування худоби та птиці до ре�

алізації тварин на забій стано�

вило 107,4% (торік – 97,5%).

Середньодобові прирости вели�

кої рогатої худоби на вирощу�

ванні, відгодівлі та нагулі зро�

сли на 13,7%, свиней – на 4,6%

та відповідно становили 456 г та

363 г. 

На початок квітня ц.р. гос�

подарствами населення утри�

мувалось 68% загальної чисель�

ності великої рогатої худоби

(торік – 67%), у т.ч. корів – 78%

(як і  торік),  свиней – 58%

(60%), овець і кіз – 82% (на ми�

нулорічному рівні), птиці –

47% (49%). 

На 1 квітня 2009 р. в аграр�

них підприємствах (крім ма�

лих), що займалися тваринниц�

твом, було в наявності кормів

усіх видів 2,2 млн.т корм.од. (на

52,8% більше проти минулоріч�

ного), у т.ч. концентрованих –

1,1 млн.т корм.од. (в 1,6 р.б). У

розрахунку на одну умовну го�

лову великої худоби припадало

по 5,5 ц корм.од. кормів, у т.ч.

концентрованих – по 2,7 ц

корм.од. (торік – відповідно 3,7

ц та 1,7ц корм.од.).

Проведення весняно�польо�

вих робіт. На початок квітня

ц.р. сівбу ярих культур розпоча�

то в усіх регіонах України. За

розрахунками, господарствами

всіх категорій ярі культури (з

урахуванням пересіву по заги�

блих озимих і багаторічних тра�

вах) посіяно на площі 1076

тис.га, що складає 44,8% від

минулорічного. 

Реалізація сільськогоспо�

дарської продукції. Загаль�

ний обсяг реалізованої аграр�

ними підприємствами власно

виробленої продукції за I квар�

тал 2009 р. порівняно з відпо�

відним періодом 2008 р. збіль�

шився на 55%, у т.ч. продукції

рослинництва – у 2,9 раза,

продукції  тваринництва –

зменшився на 1%. 

Середні ціни продажу аг�

рарної продукції сільськогоспо�

дарськими підприємствами за

всіма напрямами реалізації за І

квартал ц.р. порівняно з відпо�

відним періодом 2008 р. змен�

шилися на 25%, у т.ч. на про�

дукцію рослинництва на 41%, а

на продукцію тваринництва –

зросли на 10%. У березні ц.р.

порівняно з лютим середні ці�

ни реалізації сільськогосподар�

ської продукції зросли на 10%,

у т.ч. продукції рослинництва –

на 14%, тваринництва – на 6%. 

Надходження продукції тва�

ринництва на переробні під�

приємства. За січень�березень

2009 р. переробними підприєм�

ствами закуплено від усіх кате�

горій сільськогосподарських

товаровиробників 88 тис.т жи�

вої ваги худоби та птиці, що на

44% менше проти відповідного

періоду 2008 р., та 885 тис.т мо�

лока і молочних продуктів (на

21% менше). Крім того, пере�

робними підприємствами ви�

користано для переробки 163,0

тис.т власно вирощеної худоби

та птиці (на 6% більше, ніж за І

квартал 2008 р.) та 1,6 тис.т мо�

лока (на 7% менше). 

У січні�березні ц.р. частка

господарств населення в за�

гальному обсязі закупівлі пере�

робними підприємствами худо�

би та птиці порівняно з відпо�

відним періодом 2008 р. змен�

шилася з 33% до 10%, молока –

з 61% до 49%. 

Наявність зерна та насіння

соняшнику. На 1 квітня 2009 р.

в сільськогосподарських під�

приємствах (крім малих) та під�

приємствах, що здійснюють

зберігання, переробку зернових

культур, було в наявності 13,8

млн.т зерна (на 36% більше

проти 1 квітня 2008 р.), у т.ч. 6,8

млн.т пшениці (на 38% більше).

Безпосередньо в аграрних під�

приємствах зберігалося 6,5

млн.т зерна (у 1,9 р.б.), в т.ч. 2,5

млн.т пшениці, 1,6 млн.т куку�

рудзи, 1,3 млн.т ячменю, 172

тис.т жита. Зернозберігаючі та

зернопереробні підприємства

мали в наявності 7,3 млн.т зер�

на, у т.ч. зернозберігаючі – 4,9

млн.т. 

Запаси насіння соняшнику

становили 2,4 млн.т, із них без�

посередньо в аграрних підпри�

ємствах (крім малих) зберігало�

ся 1,0 млн.т, а в підприємствах,

що здійснюють його переробку

та зберігання – 1,4 млн.т. 

Сільське господарство 
України у січні.березні 2009 року

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

Продукція

Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %

2009 р. у % 
до 2008 р. 2009 р. у % 

до 2008 р. 2009 р. у % 
до 2008 р. 2009 р. 2008 р.

М'ясо1, тис.т 657,8 94,3 315,0 95,9 342,8 92,9 52,1 52,9

Молоко, тис.т 2065,7 99,6 474,3 105,8 1591,4 97,9 77,0 78,4

Яйця, млн.шт. 3512,9 108,2 2254,4 113,1 1258,5 100,4 35,8 38,6

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва

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

Таблиця 4. Реалізація основних видів продукції сільгосппідприємствами (крім малих) у I кварталі 2009 р.

Продукція

Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації Довідково: березень ’09

тис.тонн
у % до 

I кварталу 
2008 р.

грн. за
тонну

(тис.шт.)

у % до 
I кварталу 

2008 р.

грн. 
за тонну
(тис.шт.)

у % до 
лютого 
2009 р.

Зернові культури 5555,9 337,9 712,8 64,4 792,1 112,7 

у т.ч. пшениця 2774,7 366,8 692,2 65,9 761,3 109,4 

у т.ч. жито 78,1 511,1 624,7 63,1 680,1 129,1 

у т.ч. ячмінь 598,4 337,7 747,7 58,9 803,4 109,0

Насіння соняшнику 783,9 388,0 1599,3 45,0 1760,1 109,6

Худоба та птиця (у живій вазі) 309,2 93,2 10123,6 121,4 10684,1 106,6 

у т.ч. велика рогата худоба 51,8 81,1 9240,0 108,2 9321,7 101,8 

у т.ч. свині 61,1 81,8 14696,4 145,9 15047,5 103,2 

у т.ч. птиця 195,5 102,0 8932,6 117,2 9493,5 110,5

Молоко та молочні продукти 402,7 107,4 1909,5 85,3 1916,5 100,7

Яйця, млн.шт. 1926,8 117,9 381,3 97,7 396,5 111,7 

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення

на
1 квітня
2009 р.

до 1 квітня 
2008 р.

на
1 квітня
2009 р.

до 1 квітня 
2008 р.

на
1 квітня
2009 р.

до 1 квітня 
2008 р.

+/– у % +/– у % +/– у %

Велика рогата худоба 5609,7 &343,2 94,2 1778,7 &160,9 91,7 3831,0 &182,3 95,5

у т.ч. корови 2874,4 &215,1 93,0 623,4 &46,2 93,1 2251,0 &168,9 93,0

Свині 6860,4 152,4 102,3 2882,6 228,2 108,6 3977,8 &75,8 98,1

Вівці та кози 2086,3 79,6 104,0 380,5 14,5 104,0 1705,8 65,1 104,0

Птиця 165860 8320 105,3 87953 7125 108,8 77907 1195 101,6

1 Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)

За матеріалами Держкомстату України (Експрес%випуск від 15 квітня 2009 р.)

Культури

Всі категорії господарств

У тому числі

сільськогосподарські
підприємства

господарства 
населення

2009 р.
2009 р. 

у % 
до 2008 р.

2009 р.
2009 р. 

у % 
до 2008 р.

2009 р.
2009 р. 

у % 
до 2008 р.

Ярі культури – усього 1076,4 44,8 715,1 42,9 361,3 49,1 

з них по ярому клину 1068,7 45,0 708,6 43,1 360,1 49,0 

по загиблих озимих 
та багаторічних травах 7,7 28,8 6,5 24,8 1,2 240,0 

Зернові та зернобобові культури 
(без кукурудзи) 897,9 43,8 610,4 40,6 287,5 52,6 

з них ячмінь 731,7 44,1 462,2 39,8 269,5 54,1 

цукрові буряки (фабричні) 0,7 4,5 0,6 4,2 0,1 7,7 

соняшник на зерно 2,3 10,4 1,6 9,5 0,7 13,5 

кольза – ріпак ярий 2,9 64,4 2,9 64,4 – –

картопля 26,8 40,4 0,4 36,4 26,4 40,5 

овочі 21,3 51,8 2,6 52,0 18,7 51,8 

Таблиця 3. Хід сівби основних сільськогосподарських культур станом на 1 квітня 2009 р., тис.га
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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 13,66 13,91 13,74 343,50 &8,4% 24,9%

Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 0,00 125,80 55,00 314,29 0,0% 25,8%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 20,50 20,66 20,45 1 405,75 &0,7% 66,3%

Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 0,60 0,85 0,60 6,15 20,0% &20,2%

Лендком Лондон LKI LN GBP 14,25 15,00 14,75 35,40 3,5% 34,1%

Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,95 0,99 0,99 12,38 &10,0% &57,0%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 4,31 4,50 4,30 476,23 19,4% 32,3%

Миронівський з&д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 0,25 1,45 1,00 160,00 &0,3% &24,4%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 4,50 9,00 8,00 170,00 0,0% 33,3%

MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 0,47 1,06 0,75 12,90 &53,1% &64,3%

Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 3,83 5,18 4,51 148,56 &14,9% &22,2%

УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR 0,05 0,13 0,09 0,96 373,7% &94,0%

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 23 лютого 2009 року

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Астарта
Компанія «Астарта», один з

найбільших агрохолдингів

та лідер з виробництва цу�

кру в Україні, повідомила,

що агрофірми холдингу про�

водять весняно�польові ро�

боти в оптимальні строки.

Використовуючи сприятли�

ві погодні умови, завершено

сівбу цукрового буряку на

площі 35 тис. га та ярого яч�

меню на площі 23,3 тис. га.

Більше 3 тис. га засіяно під

кормові культури. Розпоча�

то сівбу соняшнику, на черзі

– кукурудза і соя. 

Також триває підготовка

до внесення засобів захисту

рослин на сходи цукрових

буряків. Крім того, прак�

тично завершено піджи�

влення озимих культур на

площі близько 34 тис. га. За

висловами агрономів хол�

дингу, озимі посіви перези�

мували добре і відновили

активну вегетацію, що до�

зволяє сподіватися на непо�

ганий урожай зернових.

Після досить різкого зро�

стання курсу акцій «Астарта

Холдинг» на Варшавській

фондовій біржі з середини

лютого до 16 квітня,  за

останній тиждень ціна впа�

ла на 8%, оскільки інвесто�

ри вирішили зафіксувати

прибутки, отримані від дво�

місячного раллі. Але, зва�

жаючи на позитивні дані

про стан зернових в Україні,

надії на відновлення належ�

ного фінансування вітчиз�

няних аграріїв з боку міжна�

родних та внутрішніх фінан�

сових установ, поступове

зростання акцій можливе і

надалі. Станом на 23 квітня,

ціна складала 13,74 польсь�

ких злотих за акцію.

MCB 
Agricole
Компанія MCB Agricole

Holding, що володіє в Украї�

ні компанією «Укрзерно�

пром Агро», повідомила по�

передні фінансові результа�

ти діяльності за 2008 рік на

базі управлінського обліку.

Аудит фінансової діяльності

за минулий рік буде готува�

ти компанія Baker Tilly Uk�

raine. Він очікується у верес�

ні, у той час, як аудований

компанією Deloitte&Touche

звіт за 2007 рік має бути

оприлюднений найближчим

часом.

Згідно з оцінками менед�

жменту, у 2008 році MCB

Agricole отримала 39,9 млн

доларів США чистої вируч�

ки, що у 2,2 рази більше,

ніж у попередньому році.

EBITDA збільшився у 3,3

рази до 11,8 млн доларів

США,  а чистий прибуток –

у 17 разів до майже 10 млн.

Значно зросла рентабель�

ність бізнесу: чиста до 25%

(3% у 2007 році) і EBITDA

до 29% (20% у 2007 році).

Цього року компанія планує

збільшити виручку на 37%

до 54,5 млн доларів США, а

рентабельність EBITDA збе�

регти на рівні 27%. Середні

витрати на один гектар зе�

млі складають приблизно

520�540 доларів США. 

Загалом компанія засіяла

71,4 тис. га озимими і ярими

культурами і планує отрима�

ти більше 262 тис. тонн вро�

жаю, з яких 143 тис. тонн

пшениці і 51 тис тон ріпаку.

Переважну більшість вро�

жаю планується експортува�

ти для того, щоб отримати

іноземну валюту. 

Незважаючи на відносно

стабільний фінансовий

стан, відсутність заборгова�

ності та гарні перспективи

компанії в майбутньому, її

акції поки що знаходяться

на досить низьких цінових

рівнях. З початку року ціна

на глобальні депозитарні

розписки (GDR) на акції

MCB Agricole, що котиру�

ються на Франкфуртській

фондовій біржі, впала в 2,8

разів з позначки 2,1 євро. Це

робить їх дуже привабливим

об'єктом інвестування у дов�

гостроковій перспективі.

Станом на 23 квітня,  ціна

на GDR компанії знаходи�

лась на рівні 0,75 євро.

Лендком
Агропромислова компа�

нія «Лендком», що заре�

єстрована у Великобрита�

нії та має активи і веде

бізнес в Україні, повідо�

мила про проведення

компанією Scottish Agri�

cultural College (SAC) не�

залежного аудиту стану

озимих посівів. Згідно ау�

диторського висновку, всі

озимі зазнали мінімаль�

них пошкоджень взимку,

а тому знаходяться у гар�

ному стані. SAC прогно�

зує врожай на запланова�

ному менеджментом рівні

за умови сприятливих по�

годних і  кліматичних

умов на період до збору

врожаю. 

Ціни на акції «Ленд�

ком», що обертаються на

альтернативному майдан�

чику AIM Лондонської

фондової біржі, залиша�

ються відносно стабіль�

ними перших місяців

цього року, не виходячи з

діапазону 10,75�15 фунтів

стерлінгів, після різкого

падіння протягом квітня�

жовтня минулого року.

Протягом останнього

тижня ціни знаходились

біля верхньої межі кори�

дору, і станом на 23 квіт�

ня акції «Лендкому» кош�

тували 14,75 фунтів стер�

лінгів.  

Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg

Фінансові результати діяльності
у 2007%2008 році, $ млн.
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ» • www.sincome.kiev.ua

Акціонери Закритого

акціонерного товариства

«Львівська кондитерська

фабрика «Світоч» на загаль�
них зборах 22 квітня ухвали�
ли рішення не виплачувати
дивіденди і реінвестувати
прибуток за 2008 р. в модер�
нізацію і реконструкцію ви�
робництва, оптимізацію ви�
робничого циклу. 
«Прибуток за 2008 р. буде
реінвестований», – повідо�
мив директор з корпоратив�
них питань компанії Nestle в
Україні і Молдові Геннадій
Радченко 22 квітня. 
Львівська кондитерська фір�
ма «Світоч» в 2008 р. отри�
мала чистий прибуток в роз�
мірі майже 9,9 млн грн, що
на 37,6% менше, ніж в 2007
році. 
«Скорочення прибутку
пов'язане з певними техніч�
ними проблемам і посилен�
ням конкуренції», – пояснив
Г.Радченко. 
Чистий дохід акціонерного
товариства в минулому році
склав 311,5 млн грн, інвести�
ції у виробництво – 12,5 млн
грн. 
Як повідомлялося, Nestle S.A.
придбала контрольний пакет
акцій ЗАТ «Львівська конди�
терська фірма «Світоч» в
1998 р. Нині їй належить
96,96% акцій львівського
підприємства. 

* * *
Закрите акціонерне това�

риство «Ландгут Бройлер»

(Донецька обл.), великий
виробник продукції
птахівництва в Україні, у
2008 р. отримало чистий
прибуток у розмірі 57,733
млн грн, що в 2,3 рази
більше, ніж в 2007 р. 
Згідно фінансовому звіту ЗАТ,
опублікованому в системі
розкриття інформації
Держкомісії по цінних
паперах і фондовому ринку,
його чистий дохід від
реалізації за минулий рік зріс
в 2,3 рази і склав 233,121 млн
грн. 
«Ландгут Бройлер» в 2008 р.
збільшив довгострокові
зобов'язання в 2,2 рази – до
52,478 млн грн, поточн, – на
90%, до 14,927 млн грн. 
За підсумками 2007 р.
«Ландгут Бройлер» збільшив
чистий дохід від реалізації в
2,5 рази – до 100,875 млн
грн. Його чистий прибуток за
2007 р. склав 25,352 млн грн,
що на 71,8% більше, ніж в
2006 р. 
ЗАТ «Ландгут Бройлер»
спеціалізується на
виробництві курячого м'яса і
яєць. Згідно з даними
Державної комісії по цінних
паперах і фондовому ринку,
88% акцій «Ландгут
Бройлер» належить Landgut
Agrarmanagement und
Holding GMBH (Австрія).

Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, GBP

Джерело: Bloomberg



СВОЮ розповідь Сергій Рижук

розпочав з історії створення се�

лянських лісів, яку, власне, і ви�

кладено на першій сторінці. 

За його словами, ті мільйони

гектарів лісів, які колись були

колгоспними, несуть іншу при�

родну і економічну функцію – аг�

ролісомеліоративну. Це основна

об'єктивна причина, чому до цьо�

го часу ніхто не насмілився меха�

нічно передати ці землі до Держ�

комлісгоспу. Хоча на перший по�

гляд, каже Сергій Миколайович,

так і чиновників було би менше, і

контролю більше, і порядку. 

Якщо з наукової і природничої

точки зору ліс правильно поса�

джений і доглянутий, то він ство�

рює взагалі агроеколандшафти,

які напряму впливають на розви�

ток довкілля. Показовим прикла�

дом виконання такої агролісоме�

ліоративної функції може слугува�

ти територія біля Кагарлика на

Київщині. 

– Ми створили Асоціацію

«Украгроліс», – продовжує пан

Рижук, – щоб допомогти державі

належним чином оцінити стан ці�

єї колосальної площі лісів, які вже

знаходяться у напівзрілому і зріло�

му віці. Це справді велике багат�

ство, адже на земній кулі є достат�

ньо держав, які за своєю площею

набагато менші, ніж ліси, підпо�

рядковані Мінагрополітики. 

Добре почитавши Лісовий ко�

декс, треба зрозуміти, що ті клап�

тики лісів – між ріллею, на пагор�

бі, в низинці – можуть бути і не�

державними. Сьогоднішній Лісо�

вий кодекс, і тут треба надати на�

лежне фахівцям�розробникам і

керівникам лісової галузі, є про�

гресивним. На його базі виконав�

ча влада має поступово вирішува�

ти питання створення та привати�

зації цих дрібноконтурних лісів.

Для чого? Європа від Італії до

Скандинавії має в приватній влас�

ності від 25 до 60 відсотків лісів. І

ніхто не кричить, що там хтось

щось вирубує. Нічого там поніве�

ченого немає. Жоден приватник

самотужки не торгує ані лісом, ані

лісоматеріалами – усе йде лише

через профільні об'єднання і си�

стему дозволів з боку держави.

Людина, яка утримує в приватній

власності ліс, працювати на енту�

зіазмі не може. Тому держава в

особі Мінагрополітики повинна

мати цільові програми фінансової

підтримки лісового господарства

так само, як має програми в інших

галузях. 

Ви тільки вдумайтесь, ще за

Радянських часів, незважаючи на

численну критику, на Поліссі 70�

72% угідь розорано. Це дійсно ка�

тастрофа. Та має бути навпаки. З

огляду на назву, на цій території

придатних для рільництва земель,

сінокосів і пасовищ має бути не

більше 30% площ. 

Щоб протистояти такому га�

небному явищу, як ерозія ґрунтів,

зробити більш ефективною дер�

жавну політику щодо земельних

відносин, використання та охоро�

ни земель нам необхідно негайно

розробити і прийняти закон про

консервацію земель (С.Рижук був

співавтором законопроекту

№2237 від 02.10.2006, який було

відкликано 23.11.2007. Аналогічна

доля спіткала законопроект ін�

ших нардепів №2628 від

10.06.2008, який також було від�

кликано 12.02.2009 р. – прим.

ред.). Тоді вирішується багато пи�

тань на перспективу. Зокрема, ті

48 тис. га ріллі, які щороку зарос�

тають кущами�хвощами, просто

дичавіють, можуть бути заліснені

і повноцінно використовувати�

муться і теперішніми, і майбутні�

ми поколіннями.

Отже, вважає Сергій Рижук,

план роботи на найближчу перс�

пективу – закон про консервацію

земель; обов'язкова увага до цих

2,5 млн га лісів, поступова їх пере�

дача у приватну власність і допо�

мога приватному господарю з бо�

ку держави у вигляді цільових

програм фінансової підтримки.

ПРО сьогодення Волинських лісів

ми спілкувалися із заступником

начальника головного управління

агропромислового розвитку

Людмилою Петриканин. 

За її словами, на землях лісо�

вого фонду Міністерства аграрної

політики України в області пра�

цюють 9 спеціалізованих лісопід�

приємств та 16 агроформувань. За

ними закріплено 200 тис. гектарів

лісу, тобто 28 відсотків лісового

фонду області.

Міжгосподарські лісгоспи на

Волині було засновано у 1976�77

роках на малопродуктивних, роз�

ладнаних нераціональними рубка�

ми лісах. Крім заліснення непри�

датних для рільництва земель, во�

ни забезпечували потреби місце�

вого населення в паливі та колгос�

пів – у лісоматеріалах.

З 1992 року ці підприємства

працювали на самофінансуванні і

створили міцні виробничі бази.

Як результат – в області значно

покращилась структура лісонас�

аджень. У 2001 році лісові землі,

вкриті середньовіковими нас�

адженнями, зросли з 39% до 52%,

пристигаючими – з 2% до 9% і

стиглими – з 0,5% до 2,2%. Отже

зросла продуктивність лісів, збіль�

шилося використання лісосічного

фонду.

Водночас питання власності

на колишні колгоспні ліси зали�

шається одним з найбільш про�

блемних. Через суперечності зако�

нодавства складна доля й у ко�

лишніх міжгосподарських лісгос�

пів. Наразі проходить реформу�

вання лісової галузі: в області

створено три державні спеціалізо�

вані підприємства, а два міжгос�

подарських лісгоспи реформовано

у комунальні підприємства. Однак

ліс, як правило, – державна влас�

ність, тому ця норма закону діє

навіть тоді, коли ліс перебуває у

користуванні колишніх КСП чи

інших господарюючих структур. 

Порядок використання земель

лісового фонду визначається чин�

ним законодавством. Так, згідно зі

статтею 17 Лісового кодексу Укра�

їни (редакція від 29.03.2006 року),

у постійне користування ліси на

землях державної власності для

ведення лісового господарства без

встановлення строку надаються

спеціалізованим державним лісо�

господарським підприємствам, ін�

шим державним підприємствам,

установам, організаціям, у яких

створені спеціалізовані лісогоспо�

дарські підрозділи. А на землях

комунальної власності – спеціалі�

зованим комунальним лісогоспо�

дарським підприємствам, іншим

комунальним підприємствам,

установам та організаціям, у яких

створені спеціалізовані лісогоспо�

дарські підрозділи. 

Однак, розмежування земель

державної  та комунальної влас�

ності відповідно до пункту 10 Роз�

ділу Х «Перехідні положення» Зе�

мельного Кодексу України не

проведено. 

Разом із тим, стаття 83 чинно�

го Земельного Кодексу гласить,

що у комунальній власності пере�

бувають усі землі в межах населе�

них пунктів, крім земель приват�

ної та державної власності, а та�

кож земельні ділянки за їх межа�

ми, на яких розташовані об'єкти

комунальної власності. В силу

юридичних колізій документів на

право користування землею у лі�

сопідприємств ще немає.

Підпорядковані управлінню

лісокористувачі, розповідає Люд�

мила Петриканин, працюють за

Державною і регіональною цільо�

вими програмами та виконують

заходи, намічені базовим лісовпо�

рядкуванням. Торік створено 977

гектарів лісових культур при плані

915 гектарів. Завдяки  необхідним

протипожежним заходам торік

вдалося максимально вберегти ліс

від пожеж. 

– Наші спеціалізовані лісопід�

приємства, – веде далі пані Люд�

мила, – у минулому році вироби�

ли товарної продукції на 30,6 млн

грн, що більше попереднього року

на 5,2 млн грн. Рівень рентабель�

ності – 4,2 відсотки. У лісопідпри�

ємств немає заборгованості по за�

робітній платі та податкових пла�

тежах. Середньомісячна заробітна

плата торік становила 931 грн про�

ти 720 грн у 2007 році. У 2008�му

до бюджетів усіх рівнів та по по�

забюджетних платежах сплачено

9,8 млн грн. При цьому, фінансове

забезпечення виконання держав�

ної і обласної цільових програм

становило 17,1 млн грн, з яких 2,2

млн грн становили бюджетні кош�

ти, а решта 14,9 млн грн – власні

кошти підприємств. 

Ми маємо регіональну Про�

граму охорони родючості ґрунтів

Волинської області на 2004�2015

роки. У ній викладено оптиміза�

цію розмірів землі для сільгоспви�

робництва і виведення з обороту

непридатних для цього деградова�

них та малопродуктивних земель

запасу і резервного фонду через їх

консервацію шляхом заліснення.

Площа нерозпайованих та непе�

реданих у власність земель для за�

ліснення 1 січня 2006 року стано�

вила понад 11 тис. га. За три роки

посаджено 1549,8 га лісових куль�

тур на деградованих та малопро�

дуктивних землях за рахунок

спецкоштів обласного бюджету,

які надходять від відшкодування

втрат сільськогосподарського і лі�

согосподарського виробництва.

При цьому посадку лісу проводять

як підприємства системи Держліс�

госпу, так і Мінагрополітики. 

В поточному році робота про�

довжується: у квітні заплановано

висадити майже 600 гектарів Во�

линського лісу.
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Початок на стор.1 Хто в лісі хазяїн
Живий 
Волинський Тур
ТУРИ – праотці домашніх ко�

рів – жили в зоні Європейсько�

го Полісся до початку XVII сто�

ліття. Це були масивні красиві

тварини, але через високі сма�

кові якості м'яса та міцну шкіру

на них активно полювали, що і

призвело до винищення виду. 

Але наприкінці минулого

століття у Волинських лісах

знову оселився «Тур» – Ко�

вельське спеціалізоване лісо�

господарське акціонерне това�

риство (СЛАТ «Тур»). Воно од�

не з найбільших на Волині,

площа його лісового фонду ся�

гає 49,7 тисяч гектарів. Розта�

шовані в основному навколо

сільськогосподарських угідь, ці

ліси мають велике ґрунтозахи�

сне і водоохоронне значення. А

також вони є джерелом збере�

ження тієї неповторної краси

Поліської природи, якою так

щиро нас наділила Земля.

Колись, за часів СРСР, це

був міжколгоспний ліс, органі�

зований 22 грудня 1975 року.

Свою нинішню назву підпри�

ємство набуло в 1996 році.

Петро Смаль, як кажуть, за

покликом серця лісничий, і за

32 роки роботи тут знає чи не

кожне деревце. Від 2000�го він

керує товариством. 

За останні 3 роки лісгоспом

створено понад 600 га лісових

культур,  поновили ж ліс на  363

гектарах. До кінця поточного

квітня мають завершити  залі�

снення 135 га непридатних для

сільськогосподарського кори�

стування  земель та 200 га зру�

бів. На озеленення населених

пунктів, територій шкіл, дитя�

чих садків «Тур» виділив 10 ти�

сяч саджанців декоративних

порід, з яких 2 тисячі – без�

коштовно. Все це – складові

виконання цільових програм:

державної «Ліси України» й ре�

гіональної «Ліси Волині». 

Товариство є одним з ос�

новних бюджетонаповнюючих

підприємств у районі. Воно та�

кож забезпечує роботою 320

Петро СМАЛЬ



штатних працівників, тільки лісо�

вої охорони нараховується 112 чо�

ловік. А в період заготівлі за раху�

нок тимчасових робочих набира�

ється і до двох тисяч. 

Землі під заліснення товари�

ству виділяють сільські ради із

власного резерву  – ті, які вже не

придатні для сільськогосподарсь�

кого користування. Вирубка й за�

ліснення виконуються в пропор�

ції 1 до 3  – тобто, висаджується

дерев втричі більше, ніж виру�

бується. 

– Для лісового господарства

це навіть краще, ніж норма. Адже

закон лісника такий: зрубав дере�

во – посади. Ми ж за рахунок ре�

зервних земель і запасів втричі пе�

ревищуємо цей стандарт. І це га�

рантовано не менше, ніж в дер�

жавних господарствах, або навіть

більше. У всіх місцях, де ми зруба�

ли ліс, маємо обов`язково його

відновити, – розповідає Петро

Петрович. 

Ліс здається на переробку, для

потреб місцевого населення.

СЛАТ «Тур» повністю забезпечує

свій район твердим паливом. Для

потреб соціальної сфери і насе�

ленню виділяється 12�15 тисяч ку�

бометрів дров щороку. Близько

40% деревини переробляється у

власних переробних цехах, 60%

продукції іде на експорт. Є власні

цехи меблів з лози та виробів з со�

ломи. Господарство для власних

потреб утримує пасіку на 100

бджолосімей.

Основна лісова порода По�

ліських лісів – сосна. Тільки «Тур»

щороку  вирощує близько двох мі�

льйонів сіянців. На ділянках роз�

множення у лісорозсаднику пло�

щею в межах 4 га висіваються та�

кож  ялинка, дуб, вільха, розмно�

жуються туя, самшит. 

Близько 12 відсотків у госпо�

дарстві займають заповідні ділян�

ки, де ростуть вікові дерева. Такий

фонд товариство організувало

власними зусиллями та ретельно

охороняє.  Звичайно, за словами

Петра Смаля, це фінансове наван�

таження, але природа дорожча за

гроші. Треба берегти, любити і

шанувати рідний край. 

Буває тут і мисливський сезон

– для цього відведено 30 тис. га

лісних угідь, є власна єгерська

служба. У СЛАТ «Тур» оптимальна

кількість мисливських тварин –

близько 70 лосів, 450�470 кабанів,

косуль в межах 700 особин. Є нез�

начна кількість оленів та навіть

з`явилася рись. 

В товаристві активно загото�

вляють гриби та ягоди: чорницю,

ожину, журавлину. В СЛАТ «Тур»

нещодавно проводили обстежен�

ня на радіоактивне забруднення.

За словами Петра Смаля, район в

цілому благополучний,  – деякі

окремі ділянки хоч і мають рівень

підвищений, але в межах допусти�

мого. 

– Отже, гриби та ягоди у нас

чисті, екологічні, цілющі, – резю�

мує Петро Смаль.– В нас кожної

пори року можна відшукати дже�

рело для натхнення, однак під час

грибного і ягідного сезонів я за�

прошую усіх відвідати наш край.

Любешеве 
кохання
ЗА СТАРОДАВНІМИ переказами

засновником теперішнього ра�

йонного центру Любешіва був ми�

сливець на ім'я Любаш, який жив

у XV столітті. Шляхетна Ядвіга,

незважаючи на волю батьків, по�

кохала мисливця Любаша, тому їм

довелось втекти далеко від дому та

оселитися на березі невеликої річ�

ки Стохід, оточеної лісами і боло�

тами. Кажуть, що відтоді цими

краями мандрує кохання. 

Так само закоханий у свою

справу й Віктор Симонович, ди�

ректор теперішнього ДП СЛАП

«Любешівагроліс», який керує

підприємством з часу його утво�

рення у 1977 році. Воно розташу�

валося на площі понад 21,6 тис. га,

в тому числі лісові культури стано�

влять 5,2 тис. га. 

У сфері діяльності підприєм�

ства лісова галузь – одна з провід�

них. Це  ведення лісового госпо�

дарства з розширеним лісовідно�

вленням, охорона лісу від пожеж

та самовільних рубок, забезпечен�

ня населення деревиною.

Щорічний обсяг лісокористу�

вання з усіх видів рубок становить

23�25 тисяч кубометрів ліквідної

деревини. На ділянках, які вий�

шли з�під суцільних рубок підпри�

ємством створюються лісові куль�

тури. Наприклад, торік при запла�

нованих 46 га створено 52 гектари.

У заболочених місцях площі зрубів

ідуть під природне відновлення.

Підприємство повністю забез�

печує себе посадковим матеріа�

лом: на 1,2 га  розсадників щоріч�

но вирощується до 3 мільйонів

стандартних сіянців. У кожному

лісництві є теплиці, де щорічно

вирощується біля 6000 шт. вкорі�

нених черенків  самшиту, туї, ялів�

ця козацького, ялини сріблястої.

Кожного року на 6 га вирощують

новорічні ялинки – це майже 24

тисячі красунь. 

У 2003 році підприємством по�

саджено молодий фруктовий сад

на 5 га, де висаджено 8 тисяч

яблунь голландських сортів та 1,2

га вишні. Поточної п'ятниці ви�

саджуватиметься яблуневий паль�

метний сад вітчизняних сортів на

площі 4 гектари.

Отже сьогодні «Любешівагро�

ліс» – це багатогалузеве підприєм�

ство, яке  складається з шести ліс�

ництв, має цехи для переробки де�

ревини, плодоовочевий цех. Що�

річно понад 40% лісосировини,

що заготовляється, переробляєть�

ся у власних цехах. Торік експор�

товано до Польщі, Німеччини, Ту�

реччини, Італії лісопродукції на

суму понад 1,4 млн грн, 197 тис.

умовних банок консервів. Рента�

бельність роботи становила  5 %.

Якщо говорити про наповнен�

ня бюджету, то лише у 2008 році до

державного і місцевого бюджетів

сплачено податків і платежів на

суму 1,2 млн грн, щороку на будів�

ництво і ремонт шкіл, дитячих

садків, храмів надається суттєва

спонсорська допомога.

– За 2007�2008 роки, – гово�

рить Віктор Петрович, – нашим

підприємством побудовано в селі

Мукошин «Народний дім»  – це

ФАП, пошта, клуб, бібліотека. За�

раз будуємо школу вартістю 6,7

млн грн на 100 учнівських місць.

Підсумовуючи зустріч, дирек�

тор наголосив, що підприємство

зацікавлене у інвестиціях. Вони

необхідні для закупівлі обладнан�

ня для  виготовлення тирсобрике�

тів,  для будівництва овочесхови�

ща для зберігання яблук, холо�

дильної камери для глибокого за�

морожування грибів та ягід. Бо

крім того, щоб виростити продук�

цію, її треба належно зберегти і

вигідно реалізувати.

Вовк 
ліс доглядає
ЗА ФАХОМ Іван Іванович Вовк

професійний лісничий, який до

того, як очолити сільськогоспо�

дарський ліс у 2001 році майже де�

сять років пропрацював в системі

держлісгоспу. Пройшовши усі ща�

блі від лісничого до керівника, він

досить стисло і шанобливо пред�

ставив своє господарство: «Ми ви�

рощуємо, доглядаємо і охороняє�

мо ліс!»

ДП «Спеціалізоване лісогос�

подарське агропромислове під�

приємство Камінь�Каширська�

гроліс»  розташоване в північній

частині Волинської області, зай�

має територію понад 36 га лісових

земель, яка об'єднана шістьма ліс�

ництвами. Лісгосп має кваліфіко�

ваних спеціалістів та всі необхідні

механізми для ведення лісового

господарства, щорічно виконує в

повному обсязі всі лісогосподар�

ські  заходи.

Лісівників також зачепила еко�

номічна криза, але вони не звикли

рюмсати і скаржитися на долю.

Кажуть, що саме ліс цьому й

сприяє, забираючи на себе усі

людські проблеми. Тому лісгоспом

щорічно створюються нові лісові

насадження на площі понад 170 га

на лісових землях, а також близько

40 га на землях, непридатних для

ведення сільського господарства.

В господарстві, як і в решті

лісгоспів Мінагрополітики, лісов�

порядкування проводилось в 2000

році на ревізійний період по 2010

рік. Проведення лісовпорядкуван�

ня зумовлене необхідністю виго�

товлення нових проектів розвитку

та планування ведення лісового

господарства на період 2010�2020

роки, проте фінансування з бю�

джету, на жаль, відсутнє.

Сьогодні в районі це основне

бюджетонаповнююче підприєм�

ство. Працює тут постіно 300 ро�

бітників, з них 100 чоловік – лісо�

ва охорона. Оскільки господар�

ство лісомисливське, у штаті ма�

ють шість єгерів. Мають власну

переробку – це продукція, яка зо�

рієнтована і на внутрішній ринок,

і на експорт. Для співгромадян

виробляють пиломатеріали та

столярні вироби, забезпечують

населення дровами, адже район

газифікований лише на 60%. Ма�

ють власну пасіку на 50 бджолосі�

мей. На експорт йдуть обрізні ма�

теріали. 

В планах господарства – збіль�

шити лісову площу лісгоспу на

1900 га за рахунок передачі земель,

непридатних для ведення сільсь�

кого господарства. Це питання

вже погоджене з управлінням зе�

мельних ресурсів. По завершенню

лісовпорядкування має збільши�

тися розрахункова лісосіка, при

діючій – 24 тис.м3, намічена Укр�

ліспроектом – близько 35 тис.м3.

Зміна відбудеться за рахунок збе�

режених пристигаючих та спілих і

перестійних насаджень, що при�

веде до збільшення надходжень до

державного бюджету, а також до

збільшення отримання прибутків,

які будуть використані  для веден�

ня лісового господарства.

Рать 
аграрного лісу
ВІД військової раті отримав свою

назву один з прикордонних рай�

центрів Волині – Ратнів. Так само

міцно виглядає в районі ДП сіль�

ськогосподарське лісове агропід�

приємство «Ратнеагроліс». Це й не

дивно, адже очолює його з 1996

року Володимир Корчинський,

який до того працював понад 10

років головою колгоспу. Він має

агрономічну і лісотехнічну освіту,

тож вільно почувається і в полі, і в

лісі. 

Площа лісового фонду, за сло�

вами Володимира Зіновійовича,

порівняно невелика – 19 тисяч

гектарів. Підприємство від 1976

року працює стабільно, немає за�

боргованостей і визнано кращим

платником податків у районі. Що�

року виконується план створення

нових насаджень на площі 100�150

га. Мають власні лісорозсадники,

де вирощують посадковий матері�

ал. Підприємство займається ви�

рощуванням лісу, переробкою де�

ревини, виробництвом пиломате�

ріалів. Для власних потреб утриму�

ють невелику пасіку, заготовляють

гриби та ягідну продукцію. В перс�

пективі планують зайнятися виго�

товленням дерев'яного бруса для

будівництва житлових будинків.

Спокійний і врівноважений

Володимир Зіновійович, на наш

погляд, на всі сто відсотків відпо�

відає  духу тієї міцної поліської

місцини, де вправно веде агролі�

согосподарство. 

Тетяна Шелкопляс

Артем Житков
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Володимир ІГОНІН, юрист 

ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»:

– ВІДПОВІДНО до Лісового кодексу Ук�

раїни, ліси можуть бути у власності чи у

користуванні. Суб'єктами права власності

на ліси є держава, територіальні громади,

громадяни та юридичні особи. Громадяни

та юридичні особи можуть набувати у

власність у складі угідь селянських, фер�

мерських та інших господарств замкнені

земельні лісові ділянки загальною пло�

щею до 5 га. Ця площа може бути збіль�

шена в разі успадкування лісів та у разі

створення лісів на набутих у власність у

встановленому порядку земельних ділян�

ках деградованих і малопродуктивних

угідь, без обмеження їх площі.

Право користування лісами може бу�

ти постійним чи тимчасовим. Ці два види

користування відрізняються не лише за

ознакою обмеженості строку користу�

вання, а й за колом суб'єктів та дозволе�

ними способами використання лісових

ресурсів.

Згідно зі ст.17 Лісового кодексу у по�

стійне користування ліси на землях дер�

жавної та комунальної власності надають�

ся тільки спеціалізованим державним та

комунальним лісогосподарським підпри�

ємствам відповідно, іншим державним

(комунальним) підприємствам, установам

та організаціям, у яких створено спеціалі�

зовані лісогосподарські підрозділи. 

Громадяни та юридичні особи (під�

приємства), що не мають статусу держав�

них чи комунальних, можуть мати тільки

право тимчасового користування лісами.

Характерною ознакою такого правового

титулу є те, що лісокористування здій�

снюється без вилучення земельних діля�

нок у їх власників. На відміну від права

власності та права постійного користуван�

ня лісами, що посвідчуються відповідни�

ми державними актами на земельну ді�

лянку, право тимчасового користування

оформлюється та посвідчується догово�

ром між власником і користувачем лісів.

Суб'єкти тимчасового користування ліса�

ми можуть заготовляти лише другорядні

лісові матеріали, провадити побічні лісові

користування, а також використовувати

корисні властивості лісів для культурно�

оздоровчих, рекреаційних, спортивних,

туристичних і освітньо�виховних цілей,

потреб мисливського господарства, про�

ведення науково�дослідних робіт.

Слід зазначити, що відповідно до ст.70

Лісового кодексу заготівля деревини в по�

рядку рубок головного користування як

основний вид промислового лісокористу�

вання дозволений тільки власникам лісів і

постійним лісокористувачам, яким у вста�

новленому порядку надано це право. Без

внесення відповідних змін до Лісового ко�

дексу інші суб'єкти обмежені у здійсненні

такого виду спеціального користування лі�

совими ресурсами, як заготівля деревини.

Андрій МАРТИН, 

докторант НУБіП, к.е.н.:

– ЯКИЙ статус лісу в господарствах,
які залісили землі, орендовані у власни�
ків земельних часток (паїв)?
– На жаль, таке залісення, як правило, є

порушенням закону. Попри те, що згідно зі

статтею 56 Земельного кодексу України (у

редакції від 25 жовтня 2001 року №2768�

III), громадяни і юридичні особи в устано�

вленому порядку можуть набувати у влас�

ність земельні ділянки деградованих і ма�

лопродуктивних угідь для залісення, безпо�

середнє заліснення земельних ділянок при�

ватної власності не можна здійснювати до�

вільно, керуючись лише бажанням власни�

ка землі або землекористувача (орендаря). 

Відповідно до Закону України «Про

оренду землі» від 6 жовтня 1998 року №

161�XIV, істотними умовами договору

оренди землі є відомості про умови вико�

ристання та цільове призначення земель�

ної ділянки, яка передається в оренду, умо�

ви збереження стану об'єкта оренди, умови

повернення земельної ділянки орендодав�

цеві тощо. 

Як зазначається у постанові Кабінету

Міністрів України від 3 березня 2004 року

№220 «Про затвердження Типового дого�

вору оренди землі», земельна ділянка, що

передається в оренду, характеризується, се�

ред іншого, за складом угідь. Таким чином,

якщо в оренду взята рілля, то й повертати

слід ріллю. Якщо ж є бажання все ж таки

провести заліснення, то для цього слід вчи�

нити низку юридичних дій:

1) з дозволу власника землі розробити

за допомогою ліцензованої організації про�

ект землеустрою щодо впорядкування іс�

нуючого землеволодіння, котрим передба�

чити залісення ділянки;

2) проект землеустрою має пройти

обов'язкову державну землевпорядну екс�

пертизу, після чого може бути затвердже�

ним;

3) на підставі затвердженого проекту

має бути розроблена технічна документа�

ція із землеустрою, якою будуть внесені

зміни до реєстраційних відомостей про зе�

мельну ділянку у державному земельному

кадастрі;

4) на довершення слід переукласти до�

говір оренди земельної ділянки та перере�

єструвати його, з урахуванням змін у скла�

ді земельних угідь ділянки.

– Яких змін потребують чинні Земель�
ний та Лісовий кодекс?
– Що цікаво, основні новели у чинному

Земельному кодексі України стосовно зе�

мель лісогосподарського призначення бу�

ли внесені… останньою редакцією Лісово�

го кодексу України, що схвалена Законом

України від 8 лютого 2006 року №3404�IV!

Таким чином, на сьогодні слід вести мову

про усунення тих протиріч, які закладені у

законодавчу базу лісовим законодавством,

яке далеко не завжди слідує «логіці» зе�

мельного, що створює багато проблем при

вирішенні «земельних» питань лісокори�

стування.

– Чи доцільно передавати земельні ді�
лянки під лісом у постійне користуван�
ня лише через виготовлення технічної
документації із землеустрою?
– Дуже важливо зрозуміти, що технічна

документація із землеустрою ніколи не

створює земельних ділянок із новими ме�

жами – її функція суто «технічна» – забез�

печення оформлення правовстановлюю�

чих документів на земельні ділянки, межі

яких було визначено раніше. Тому, якщо у

користування лісогосподарському підпри�

ємству слід передати землі, які раніше не

бути сформовані у юридично відокремлені

земельні ділянки, розробка проекту відве�

дення стає обов'язковою.

– Чи необхідно спростити процедуру
виготовлення землевпорядної докумен�
тації на земельні лісові ділянки?

– Процес виготовлення державних актів на

право постійного користування землею дер�

жавним та комунальним лісогосподарським

підприємствам часто стримується відвертою

незацікавленістю у цьому як органів місце�

вого самоврядування, так і окремих держав�

них органів (в т.ч. місцевих адміністрацій),

для яких невизначеність меж земель лісогос�

подарського призначення створює «широке

поле для маневру» при розпорядженні зе�

млями державної власності. Непрозора про�

цедура погодження документації із землеу�

строю також не сприяє швидкому офор�

мленню правовстановлюючих документів

на лісогосподарські земельні ділянки. Таким

чином, слід вести мову не стільки про спро�

щення процедури погодження, скільки про

обмеження можливостей вилучення лісових

ділянок у приватну власність та для нелісо�

господарських потреб.

Слід також відзначити цікаві перехідні

положення Лісового кодексу України (в

редакції Закону України від 8 лютого 2006

року №3404�IV), згідно з якими до одер�

жання державними лісогосподарськими

підприємствами державних актів на право

постійного користування земельними лі�

совими ділянками, документами, що під�

тверджують це право на раніше надані зе�

млі, є планово�картографічні матеріали лі�

совпорядкування. Комунальні лісогоспо�

дарські підприємства під цю «захисну»

норму, на жаль, не підпадають.

– Чи можна використати кошти, що
надходять до місцевих рад від відшко�

дування втрат лісогосподарського ви�
робництва на лісорозведення на приват�
них землях?
– Теоретично прямої заборони на це не�

має. Але контрольно�ревізійні органи до�

сить скептично ставляться до можливості

витрачання коштів бюджету на поліпшен�

ня приватних земель.

– Чи необхідне надання податкових і
кредитних пільг громадянам, які здій�
снюють за власні кошти заходи із залі�
снення, що передбачені загальнодер�
жавними та регіональними програмами
використання і охорони земель?

– Стаття 27 Закону України «Про охорону

земель» від 19 червня 2003 року № 962�IV

передбачає декілька форм економічного

стимулювання впровадження заходів що�

до використання та охорони земель і пі�

двищення родючості ґрунтів (в т.ч. консер�

вації земель шляхом залісення): надання

податкових і кредитних пільг, звільнення

від плати за землю, компенсування недоо�

держаної частки доходу, а також застос�

ування прискореної амортизації основних

фондів. 

Водночас, порядок економічного сти�

мулювання заходів щодо використання та

охорони земель і підвищення родючості

ґрунтів Кабінетом Міністрів України до�

тепер не встановлено, а відсутність загаль�

нодержавної та регіональних програм ви�

користання та охорони земель не дає змо�

ги здійснювати відповідні бюджетні приз�

начення.

Земельне та лісове законодавство: 
єдність та боротьба протилежностей

До одержання державними лісогосподарськими підприємствами дер%
жавних актів на право постійного користування земельними лісовими
ділянками, документами, що підтверджують це право на раніше нада%
ні землі, є планово%картографічні матеріали лісовпорядкування

Невизначеність меж земель лісогосподарського призначення
створює «широке поле для маневру» при розпорядженні землями
державної власності

Заготівля деревини – 
лише за спецдозволом

Пропонуємо вашій увазі коментарі фахових юристів щодо теми публікації 
«Хто в лісі хазяїн», початок якої читайте на стор.1, 8, 9

Ігор МЕЛЬНИК, 

директор адвокатської 

компанії «IMG Partners»:

– НА НАШУ думку, утворена законодав�

ча колізія щодо міжгосподарських спец�

підприємств (МГСП – колишніх колгос�

пів) могла б вирішитися шляхом карди�

нальних змін до чинного лісового зако�

нодавства. Зокрема, шляхом введення в

ньому поняття приватної власності на лі�

си, оскільки цей інститут вже здавна іс�

нує в європейських країнах (Німеччині,

Польщі). 

Відомо, що приватний власник за на�

явності законодавчих нормативів та обме�

жень ефективніше управляв би таким лі�

совим фондом. Власне, наша компанія

надає юридичні послуги двом клієнтам у

Маневичах: лісопереробним приватним

підприємствам. Тому не зі слів знаємо про

неефективне і збиткове управління місце�

вими ДЛГ державним лісом, і навпаки,

ефективніше управління ввіреним лісо�

вим фондом місцевим міжгосподарським

спецпідприємством «Маневичіліс».

Відомо, що на сьогодні проекти земле�

відведення на таких значних заліснених

територіях в десятки тисяч гектарів – це

неабиякі гроші. Тому, на нашу думку,

оформлення землекористування для

МГСП слід було б спростити на законо�

давчому рівні до необхідності проведення

технічної інвентаризації у вигляді техзвіту

та розпорядження відповідного органу ви�

конавчої влади обласного рівня.

На часі – приватна власність на ліси

Підготувала Євгенія Руженцева



Проект технічного
регламенту 
про підтвердження
відповідності вимог
якості та безпеки
зерна кукурудзи
Мінагрополітики України
на своєму офіційному сайті
оприлюднило проект по�
станови Кабінету міністрів
України «Про затверджен�
ня Технічного регламенту
«Підтвердження відповід�
ності вимог якості та без�
пеки зерна кукурудзи, що
використовується для по�
треб харчових вироб�
ництв». 
Як зазначається, метою
розробки документа є
створення бази основних
нормативно�правових ак�
тів, гармонізованих до ви�
мог ЄС, формалізація ви�
мог на методи й методики
контролю зерна кукурудзи,
які дають змогу отримува�
ти задекларований рівень
її безпеки і якості, запобі�
гатимуть недобросовісній
практиці, а також підтвер�
джуватимуть відповідність
на основі законодавства
України. 
Призначення технічного
регламенту � створення
умов для державного ре�
гулювання зернового рин�
ку, де вирощується, вико�
ристовується та імпорту�
ється зерно кукурудзи, за�
хист від надходження нея�
кісної продукції і усунення
технічних бар'єрів у торгів�
лі, що, у свою чергу,
сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності
вітчизняної продукції із
зерна кукурудзи й подаль�
шому розвитку міжнарод�
ної торгівлі. 
Згідно з пояснювальною
запискою, положення тех�
регламенту встановлюють
обов'язкові вимоги до зер�
на кукурудзи, процесів її
зберігання і продукції з
неї, транспортування, реа�
лізації, утилізації, знищен�
ня, упаковки й маркування
продукції, а також охоро�
ни навколишнього середо�
вища, правил і форм оцін�
ки відповідності, правил
ідентифікації. 
Розробка техрегламенту
спрямована на встано�
влення єдиних обов'язко�
вих вимог до процедури
оцінки зберігання зерна
кукурудзи для харчових
виробництв, ведення тех�
нологічного процесу збері�
гання, реалізації і утиліза�
ції неякісної продукції,
правил ідентифікації, ви�
мог до маркування про�
дукції, охорони навколиш�
нього середовища, а та�
кож підтвердження відпо�
відності на основі чинного
законодавства України.
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ТВАРИННИЦТВО Відносно нова для України галузь спеціалізованого м'ясного скотарства все ж
рухається вперед. Навіть не дивлячись на стан тваринницької галузі в цілому. Принаймні на наукове
забезпечення виробники можуть покластися. Так, представляємо вашій увазі уривки з дослідження
Валерія Бурката, (д.с/г.н., академік УААН), Ігоря Гузєва (к.с/г.н.) «Породи України» відносно м'ясних
порід ВРХ, що представлені в Україні.

М'ясні породи в Україні

Сіра українська – аборигенна

порода України. На її основі

були створені вітчизняні поро�

ди: червона степова, симмен�

тальська, лебединська, укра�

їнська м'ясна. 

Тварини витривалі, присто�

совані до умов степу, мають ви�

соку резистентність. 

Корови сірої української по�

роди мають середню розмір�

ність, хоча деякі тварини мо�

жуть мати масу 700 і більше кі�

лограмів. У віці 18 місяців бич�

ки досягають живої маси 500�

520 кг, забійний вихід – 58�60%.

Характерною особливістю по�

роди є дрібноплідність, висока

плодючість (90�95 телят на 100

маток). 

Сіра українська порода –

джерело цінного генетичного

матеріалу. Слід зберегти цих

тварин в чистоті, як носіїв уні�

кального комплексу якостей, як

національне надбання нашої

країни. 

Українська м'ясна порода

отримана складним відтворю�

вальним схрещуванням маток

місцевих сірої української і

симментальської порід з бика�

ми французького шароле і іта�

лійської кіанської порід. За�

тверджена як порода в 1993 ро�

ці. У її структурі 2 внутрішньо�

породних типа, 7 ліній і 42 сі�

мейства. Питома вага – 15,8%

від загального поголів'я худоби

м'ясних порід або третє місце

після волинської і абердин�ан�

гуської .

Тварини світло�пальової ма�

сті, масивні, з добре розвинени�

ми м'ясними формами. Жива

маса корів 580�600 кг, биків –

1000�1200 кг. Бички у віці 18 мі�

сяців досягають живої маси 600

кг, забійний вихід – 60%. Се�

редньодобовий приріст 1500 г,

витрати кормів на 1 кг приросту

– 6,0�7,0 к.од. Корови вирізня�

ються хорошими материнськи�

ми якостями, високою молоч�

ністю (280 кг) і відтворюваль�

ною здатністю (85�90 телят на

100 корів). Цих тварин розво�

дять практично у всіх кліматич�

них зонах (восьми областей)

України, що свідчить про висо�

кі акліматизаційні здібності по�

роди. 

Волинська м'ясна порода

створена на Волині для умов

Полісся і Прикарпаття склад�

ним відтворювальним схрещу�

ванням маточного поголів'я

місцевих чорно�рябих і черво�

ної польської порід з бичачим

поголів'ям порід абердин�ангус,

герефорд і лімузин. Затвердже�

на як порода у 1994 році. У її

структурі 6 ліній і 24 сімейства.

Питома вага тварин в загально�

му поголів'ї м'ясної худоби –

26%. 

Характерною особливістю

породи є червона масть і безро�

гість. Відрізняється хорошими

м'ясними якостями. Жива маса

корів 500�550 кг, биків – 950�

1050 кг. Бички в 18�місячному

віці досягають живої маси 590 кг,

середньодобові прирости –

1000�1200 г, витрати кормів на 1

кг приросту – 6,2�8,0 к.од., за�

бійний вихід – 60�65%. Корови

мають хороші материнські яко�

сті, високі показники молочно�

сті (220 кг) і відтворювальної

здатності. (Про племзавод «Зоря»,

який займається відтворенням

волинської м’ясної породи саме на

Волині, читайте на стор.13)

Поліська м'ясна порода за�

тверджена в 1998 році. У основу

її формування покладений ме�

тод складного відтворювально�

го схрещування чернігівського і

придніпровського (материнська

основа) і знам'янського (бать�

ківська) типів. У генеалогічній

структурі породи 7 ліній і 30 сі�

мейств. Питома вага тварин –

12,9% від загального поголів'я

худоби м'ясних порід, відпові�

дає стандарту – 93,9%. 

Характерною особливістю

породи є світла масть і комо�

лість. Жива маса корів 570�600

кг, биків – 900�960 кг. Бички у

віці 18 місяців досягають живої

маси 540 кг. Середньодобові

прирости – 1000�1250 г, забій�

ний вихід – 63,4%. Корови ма�

ють високу молочність (250 кг),

хороші відтворювальні якості

(85�90 телят на 100 маток), легкі

отелення. 

Племінна база породи зосе�

реджена в Житомирській, Ль�

вівській, Рівненській і Чернігів�

ській областях, де є 3 племзаво�

ди і 9 племрепродукторів.

Знам'янський м'ясний тип.

Створюється методом відтво�

рювального схрещування порід

симментальської і червоної сте�

пової (материнські) з шароле і

абердин�ангус (батьківські).

Питома вага тварин в масиві

племінної худоби – 7,3% . У

структурі породи формується 6

ліній і 12 сімейств. 

Тварини бурої масті різних

відтінків, безрогі, мають спо�

кійний характер, добре присто�

совані до пасовищ. Жива маса

корів 500�600 кг, бики – 800�

1000 кг. Бички у 18�місячному

віці досягають живої маси 550�

570 кг, середньодобові прирости

– 1200 г, забійний вихід – 62%.

Коровам властива висока мо�

лочність (220�290 кг), дуже лег�

кі отелення. 

Південна м'ясна порода.

Створюється на маточній осно�

ві червоної степової породи. У

породі існують три внутрішньо�

породні типи: таврійський,

причорноморський і кримсь�

кий. Таврійській тип створю�

ється на основі порід: червона

степова, шортгорн, санта�гер�

труда, шароле, кіан, кубинсь�

кий зебу. Причорноморський –

на основі червоної степової, ге�

рефордської, шароле і кубинсь�

кого зебу. Кримський – на ос�

нові червоної степової, укра�

їнської м'ясної і кубинського

зебу. Питома вага в загальному

поголів'ї племінної м'ясної ху�

доби складає 6,0%. 

Тварини в основному черво�

ної або світло�сірої масті, від�

мінно пристосовані до екстре�

мальних умов півдня України.

Вони вирізняються хорошими

відгодівельними і м'ясними

якостями. Жива маса корів 500�

600 кг, биків 900�1100 кг. Бички

у віці 16�18 місяців досягають

живої  маси 480�530 кг,  се�

редньодобові прирости – 990�

1020 г, забійний вихід – 59�60%.

Племінне поголів'я півден�

них типів м'ясної худоби зосе�

реджене в двох племзаводах і

чотирьох племрепродукторах

трьох південних областей Укра�

їни.

Симментальська м'ясна поро�

да. Для прискореного форму�

вання галузі м'ясного скотар�

ства на основі місцевих сим�

менталів з використанням м'яс�

них симменталів північно�аме�

риканської і європейської (в ос�

новному австрійської) селекції

створюється українська сим�

ментальська м'ясна порода. Пи�

тома вага вітчизняних і зарубіж�

них симменталів м'ясного типу

у всьому племінному м'ясному

поголів'ї складає 8%. 

При інтенсивному вирощу�

ванні бички вітчизняних сим�

менталів у віці 16,5 місяців до�

сягали живої маси 617 кг, забій�

ного виходу – 62,8%.

Цільові стандарти породи:

жива маса дорослих биків 1100�

1300 кг, коров – 550�650 кг, но�

вонароджених телят – 30�36 кг,

бичків у 8 міс. – 300�350 кг, од�

норічних – 450�500 кг, 15�міс. –

550�600 кг, 18�міс. – 650�700 кг;

середньодобові прирости бич�

ків після відбирання – 1300�

1500 г; маса туші у 18 місяців –

400 кг; забійний вихід – 62�

65%, кісток в туші – 16�17%;

витрати корму – 6�7 к.од.; пло�

дючість – 90�98%. 

Нині у 8�ми областях Украї�

ни створено 3 племзаводи і 12

племрепродукторів м'ясного

симментала. Крім того, в 13�ти

областях сформовано 8 племза�

водів і 48 племрепродукторів

комбінованого молочно�м'яс�

ного симментала, який може

бути використаний в породо�

створювальному процесі як се�

лекційний матеріал для ство�

рення нових високопродуктив�

них типів симменталів України.

Британські породи – типово

материнські (абердин�ангус, ге�

рефорд). Характерними осо�

бливостями цих порід є значно

виражена скоростиглість, неви�

багливість, витривалість, дещо

нижча, ніж у інших, жива маса

в зрілому віці, хороші аклімати�

заційні якості, відтворювальні

здібності (особливо легкість

отелень) і сильний материнсь�

кий інстинкт. 

Абердин�ангус. Порода виве�

дена в Шотландії (графства

Абердин і Ангус) в ХVІІІ сторіч�

чі. Тварин даної породи завози�

ли до України починаючи з 1961

року. Спочатку старого шотлан�

дського типу, а останнім часом

американського.

Абердин�ангуси в українсь�

кому племінному масиві м'ясної

худоби складають 18,2% всього

поголів'я і знаходяться на дру�

гому місці за чисельністю. Це за

останнє десятиліття порода, яка

найбільш динамічно розви�

вається в кількісному плані.

Представники даної породи

завжди комолі, здебільшого

чорної (є і червоної) масті, ма�

ють добре виражений м'ясний

тип, досить компактні, з достат�

ньо м'язистим тулубом, на не�

високих ногах. Жива маса до�

рослих биків 750�1100 кг, корів

450�650 кг, молочність корів

175�210 кг. Корови породи абер�

дин�ангус володіють кращими

материнськими якостями. Бич�

ки абердин�ангуської породи у

18 місяців мають живу масу 450�

500 кг, забійний вихід 60�65%.

Продовження на стор.12



Перший квартал
Чернігівщини
За січень�березень 2009 ро�
ку в Чернігівській області
вироблено валової продук�
ції сільського господарства
на суму 253,9 мільйонів
гривень, що на 0,3 мільйо�
ни грн. або на 0,1% більше,
ніж за відповідний період
минулого року, повідомляє
прес�служба головного
управління агропромисло�
вого розвитку облдержад�
міністрації. 
У тому числі в сільськогос�
подарських підприємствах
виробництво валової про�
дукції за підсумками пер�
шого кварталу збільшилось
на 8%, а в господарствах
населення зменшилось на
4,8%. Спад виробництва
відбувся у Щорському, Вар�
винському, Талалаївському,
Городнянському та Со�
сницькому районах. Нато�
мість, у 17 районах спостері�
галось його зростання. Най�
більше – у Борзнянському
(127,8%), Куликівському
(126,3%) та Менському
(124,4%) районах. 
У сільськогосподарських
підприємствах Чернігівщини
на 11,2% зросло виробниц�
тво молока у першому квар�
талі, на 9,1% – худоби та
птиці у живій вазі. Також на
14,5% підвищилась продук�
тивність дійного стада. З по�
чатку року поголів'я великої
рогатої худоби в сіль�
госппідприємствах збільши�
лось майже на 10 тисяч го�
лів або на 6,1%, а свиней –
на 9,8 тисяч голів або на
9,6%. Як зазначається, аг�
рарний сектор області нара�
зі лишається чи не єдиною
галуззю, яка в умовах кризи
поки не допускає спаду ви�
робництва. 

Луганщина нарощує
тваринництво
Як повідомляє Головне
управління агропромисло�
вого розвитку Луганської
облдержадміністрації, за
підсумками І кварталу 2009
року в сільгосппідприєм�
ствах області збереглася
тенденція зростання об'ємів
виробництва тваринницької
продукції. Зокрема, вироб�
ництво молока збільшилося
на 1,2 тис. тонн, яєць – на
130,7 млн шт., зростання
склало відповідно 11% і
15%. Також покращились
показники роботи галузі
молочного скотарства. По�
голів'я корів в агроформу�
ваннях зросло на 0,3 тис.
голів і складає 18,0 тис. го�
лів. Збільшилася на 21% (+
121 кг) продуктивність дій�
ного стада і складає 693 кг,
щоденна надбавка валових
надоїв досягла 20 тонн.

За інф. прес%служб ОДА

Від них отримують ніжне, з від�

мінно вираженою «мармурові�

стю», соковите м'ясо. Характер�

ним для цих тварин є відносно

раннє закінчення зростання

(при хорошій м'ясній скорости�

глості) і досить швидке загальне

ожиріння організму.

Бичків абердин�ангуської

породи використовували при

створенні волинської, поліської

м'ясних порід і знам'янского

м'ясного типу, в промисловому

схрещуванні. Помісі перевершу�

ють однолітків вітчизняних по�

рід по живій вазі на 2,2�13,1 %,

забійному виходу – 4,7�14,3%. 

На сьогодні мережа племін�

них господарств породи абер�

дин�ангус найбільш чисельна –

це 3 племзаводи і 21 племрепро�

дуктор, що функціонують в 13

областях України. 

Порода герефорд виведена в

середині XVIII століття в ан�

глійському графстві Герефорд,

звідки і отримала свою назву.

Тварини герефордської породи

завезені до України з Англії в

1961�1970 роках і із США – в

1993 році. Нині розводять тва�

рин двох типів: дрібно�ком�

пактного – жива маса повнові�

кових корів 490 кг, бики – 880

кг і безрогий – великий, масив�

ний, жива маса корів – 600 кг,

бики – 1000 кг. Тварини гере�

фордської породи складають

0,4% всього племінного масиву

м'ясного скотарства України.

Герефордська порода харак�

теризується специфічною ма�

стю (червоною з білими відмі�

тинами на голові, підгрудді, жи�

воті, ногах і хвості), значною

витривалістю і невибагливістю,

нормальним відтворювальним

потенціалом і хорошими м'яс�

ними якостями. Основними її

характеристиками є: висока

енергія зростання і скорости�

глість, здатність у молодому віці

(14�15 міс.) давати «мармурове

м'ясо». Жива маса дорослих би�

ків 850�1100 кг, корів – 500�600

кг, бичків в 15�місячному віці –

450�500 кг; забійний вихід – 60�

65%, вихід м'якоті – 82�83%. 

Биків цієї породи викори�

стовували при створенні во�

линської і південної порід, а та�

кож в промисловому схрещу�

ванні. Помісі перевищують од�

нолітків вітчизняних порід по

живій вазі на 4�9,9 %, забійному

виходу – 1,2�3,5 %. 

Франко�італійські породи

(лімузин, шароле, світла акві�

танська, п'ємонтезе) останніми

роками мають підвищений по�

пит на світовому ринку завдяки

високій енергії зростання, нез�

начній кількості внутрішнього

жиру, хорошим смаковим яко�

стям яловичини. Використову�

ються вони як батьківські по�

роди.

Порода лімузин виведена в се�

редині XIX сторіччя у францу�

зькій провінції Лімузин. Особи�

ни цієї породи великі з добре

розвиненими м'язами, не

схильні до ожиріння у молодо�

му віці і здатні давати велику

кількість нежирного м'яса при

порівняно невеликій потребі у

високоякісних кормах.

До України тварини ліму�

зинської породи раніше завози�

лися з Угорщини, а 10 років то�

му – із США. Особини амери�

канської селекції, на відміну від

угорської, більші і типичніші, є

серед них і комолі екземпляри.

Питома вага цієї породи 1,4%.

Масть у лімузинів варіює від

світло�золотисто�рудої до чер�

воно�бурої, біля носового дзер�

кала і очей волосяний покрив

світлий. Задня частина тулуба

дуже розвинена, зазвичай від�

мінно розвинені окости. За роз�

мірами тулуба лімузини посту�

паються тільки шароле.

Виробники цієї породи ус�

пішно використовувалися при

створенні волинської породи і в

промисловому схрещуванні.

Помісі перевершують однолі�

тків чорно�рябої породи по жи�

вій вазі на 8%, забійному виходу

– на 2%, виходу м'якоті – 2,6%. 

В Україні існує один племза�

вод і два племрепродуктори по�

роди лімузин (у Львівській і

Одеській областях).

Порода шароле, мабуть, одна

з найбільших в світі створена в

середині XVIII столітті у Фран�

ції. Тварини цієї породи дуже

масивні: жива маса дорослих

биків – 1000�1400 кг, корів –

650�900 кг, бичків у 18 місяців

– 580�680 кг. Характерною оз�

накою породи є швидке наро�

щування м'язової  тканини

впродовж тривалого часу без

зайвого осалювання туш. По�

рода має високі забійні якості:

дуже важкі туші при 59�68% за�

бійного виходу, 1,5�2,5% вихо�

ду внутрішнього жиру і 18�19%

– кісток.

У промисловому схрещуван�

ні з тваринами місцевих порід

перевага помісей по живій масі

складає – 5,7�13,8%, забійному

виходу – 1,2�4,6%.

Племінний молодняк шаро�

ле завезений з Франції в період

1955�1975 рр. (300 голів). Як

батьківську, породу шароле ус�

пішно використовували при

створенні української, поліської і

південної м'ясних порід, а також

знам'янського м'ясного типу. 

Наразі функціонує чотири

племрепродуктори чистопорід�

них шароле (класичного типу) в

Харківській, Івано�Франківській

і Житомирській областях. Пито�

ма вага породи в загальному по�

голів'ї племінної м'ясної худоби

1,3%. Необхідно поповнити ук�

раїнський генофонд цієї породи

генетичним матеріалом сучасно�

го типу шароле з Франції.

Світла аквітанська порода

створена на південному заході

Франції в 1962 році. Її представ�

ники вирізняються світло�сі�

рою, пальовою мастю, відмін�

ними відгодівельними і м'ясни�

ми якостями, рельєфною му�

скулатурою, крупністю. Жива

маса корів 600�800 кг, биків –

1000�1300 кг. При інтенсивному

вирощуванні однорічні бички

досягають живої маси 465 кг, те�

лички 376 кг; у 18 місяців, від�

повідно, 674 і 512 кг. Забійний

вихід високий – від 62 до 66%.

До України світла аквітансь�

ка порода завезена з Франції в

1977 році. Нині є тільки один

племзавод цієї породи (по пого�

лів'ю – 0,4% питомої ваги) у

Дніпропетровській області. 

Бики цієї породи добре по�

казали себе в промисловому

схрещуванні з матками вітчиз�

няних порід – симментальсь�

кої, чорно�рябої і червоної сте�

пової. Перевага помісей по жи�

вій вазі складає 8�15 %.

З метою збереження і роз�

ширення цієї популяції необ�

хідний імпорт бичків, сім'я і ем�

бріонів.

Порода п'ємонтезе створена в

Італії шляхом тривалої селекції

місцевої сірої худоби на макси�

мальну вираженість м'ясних

форм (що доходить до типу до�

пеллендер, від чого у неї підви�

щена частота важких отелень).

Тварини світло�сірої масті,

середнього розміру, широкі (і

ззаду, і спереду) з дуже рельєф�

но розвиненою мускулатурою,

на батьківщині не вимагають

спеціальної відгодівлі, добре

споживають сіно і підніжний

корм. Жива маса корів 500�600

кг, биків – 800�1000 кг, телят

при народженні – 43 кг. При

вирощуванні телята добре рос�

туть, мають виключно розвине�

ну м'язову тканину, тонкий кі�

стяк і шкуру. Дають при цьому

досить велику кількість пісного,

з мінімальним вмістом холесте�

рину, м'ясо. Вихід туш бичків у

віці 15�18 місяців при живій ва�

зі 550�600 кг в середньому скла�

дає 68%, а максимально – 72%.

У 1995 році в Україні ство�

рений, шляхом завезення тва�

рин з Італії, єдиний племінний

репродуктор цієї породи, пито�

ма вага якої всього 0,2% від за�

гального племінного м'ясного

поголів'я.

Акліматизаційні, біологічні і

продуктивні якості цієї породи

в умовах країни зараз вивчають�

ся. Поки порода зарекомендува�

ла себе з кращого боку не стіль�

ки при чистопорідному розве�

денні, скільки при схрещуванні.

При схрещуванні виробни�

ків цієї породи з голштинською

і червоно�рябою породами от�

римують помісі, які народжу�

ються без проблем, їх середньо�

добовий приріст складає 1,2�1,3

кг, а вихід туш – 60�63%.

Порода п'ємонтезе поширена

в більш ніж 25 країнах світу.
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М'ясні породи в Україні

Бугай�плідник поліської м’ясної породи



Волинь готується до
виставки	ярмарку
На Волині  пройшла робочу на�
рада з питань підготовки до че�
твертої виставки�ярмарку
«Волинь�Агро�2009», яка має
статус міжнародної. Запропо�
новано запросити офіційні де�
легації з Білорусії, Польщі, Че�
хії, Росії, Японії, Словаччини,
Литви, Азербайджану, Сполу�
чених Штатів Америки. 
Дату проведення виставки�
ярмарку орієнтовно заплано�
вано на 4�5 вересня. Основни�
ми експонатами будуть енер�
гозберігаюча, енергоефектив�
на сільгосптехніка, продукти
харчування, корми та кормові
добавки, засоби захисту
рослин і добрива, продукція
бджолярства, посадковий ма�
теріал плодових, декоратив�
них дерев та кущів; овочі,
фрукти та ін. Планується орга�
нізація кінної виставки та свя�
та сала. Для того, щоб відвіду�
вачі могли придбати для себе
продукцію, яка їх зацікавила,
працюватиме «зелений ри�
нок».
Було обговорено можливості
співпраці із митниками, при�
кордонним загоном для ство�
рення безперешкодних умов
для участі у виставці закордон�
них партнерів, ремонт доріг,
забезпечення пунктами обміну
валюти тощо.

Львівщина 
збільшує обсяги
сільгосппродукції
За показниками Львівського
обласного управління стати�
стики, індекс обсягів валової
продукції сільського господар�
ства в області у січні�березні
2009р. порівняно з січнем�бе�
резнем 2008 року становив
103,1% (у січні�березні 2008р.
– 103,5%). 
Збільшення обсягу продукції
сільського господарства у вар�
тісній оцінці відбулося внаслі�
док зростання виробництва у
сільськогосподарських підпри�
ємствах на 19,9% (у І кварталі
2008р. – на 32,1%), тоді як у
господарствах населення ско�
рочення становило 5,6% (у І
кварталі 2008р. – 6,9%). 
Як повідомив заступник голови
Львівської ОДА з агропорми�
слового комплексу Ярослав
Панюра: «Приросту валової
продукції сільського господар�
ства Львівщини порівняно з
аналогічним періодом попе�
реднього року досягнуто за ра�
хунок зростання виробництва
м'яса і яєць».
За обсягом виробництва в Ук�
раїні продукції сільського гос�
подарства у січні�березні
2009р. Львівщина посідала 9
місце, а за індексом – 8 місце.
Частка Львівщини з вироб�
ництва продукції сільського
господарства в Україні стано�
вила 3,9%.

За інф. прес%служб ОДА

Наталія Тарченко

СТВОРЮВАЛАСЯ вона протя�

гом двох десятиріч – з 1974 по

1994 роки. Мета була така: ви�

вести тварину, що мала б високу

м’ясопродуктивність, силу та

інтенсивно зростала. І, звичай�

но, порода мала би бути неви�

багливою, стійкою, добре роз�

множуватися, і ще носила би в

собі дуже багато корисних яко�

стей. Тварини мають міцну кон�

ституцію, гармонійну тілобудо�

ву. Грудь глибока та широка,

спина рівна. Тобто, увібрали в

себе найоптимальніші якості

від п’яти порід, з яких їх виве�

ли. Ще одна особлива риса –

безрогість цих красенів, що дає

змогу з легкістю утримувати їх

без привязу.

М'ясопродуктивність вони

взяли від абердин�ангусів, ге�

рефордів та лімузинів. А ще в

них тече кров місцевої чорно�

рябої та червоної польської.

Врешті решт тварина має спо�

кійну вдачу, невибагливість в

кормах, «мармуровість» м’яса,

стійкість проти лейкозу та ту�

беркульозу. Дуже добре пере�

носить заливні дощі, що є ха�

рактерною ознакою даного ре�

гіону. Але вона легко пристосо�

вується до природно�кліматич�

них умов не тільки Полісся, а й

всієї України. 

Ця порода не відноситься до

великих: жива маса дорослих

корів сягає 500�550 кг, биків –

900�1000 кг.  При цьому се�

редньодобовий приріст складає

900�1000 грамів. Новонародже�

ні телята мають вагу 25�30 кг,

але висока енергія росту дозво�

ляє до 18�місячного віку отри�

мати теличок та бичків із вагою,

відповідно, 400 та 515 кг.

Вихід м'яса волинської м'яс�

ної становить 60%. Головним

автором породи вважається Ти�

мофій Янко. 

Взагалі, м`ясне тваринниц�

тво розпочалося в Україні в 70�

ті роки минулого сторіччя. В

1974 була прийнята програма

виведення місцевих порід.

Але потім галузь ця випала із

уваги чиновників. Тільки в 1993

році була затверджена перша

вітчизняна порода – українська

м'ясна. Поcпіль з'явилися во�

линська м'ясна (1994 рік), та

поліська м'ясна (1999 рік). 

Племзавод ТОВ «Зоря» Ко�

вельського району Волинської

області був створений в 1994

році – тоді, коли і зареєструва�

ли волинську м'ясну породу. На

сьогодні тут налічується 2785

голів ВРХ, із яких 1000 – коро�

ви. За минуле півріччя було реа�

лізовано близько 200 голів пле�

мінного молодняку – як бичків,

так і теличок. Молодняк, бички

та браковані телички здаються

на м'ясокомбінати по Україні –

Вінницька, Київська, Рівненсь�

ка, Тернопільська області. Але в

основному (82%) худоба йде на

Ковельський м’ясокомбінат.

Експортувати до інших країн,

зокрема, до Росії, не дозволя�

ють високі інстанції, одна з

причин – мала кількість пого�

лів'я в Україні  (у нас лише

близько 100 тисяч голів цієї по�

роди, серед яких близько 55 ти�

сяч корів). А взагалі по великих

господарствах нашої країни не

налічується навіть мільйона го�

лів ВРХ.

– Волинську м'ясну породу

на сьогодні мають 8 областей, –

розповідає директор племзаво�

ду «Зоря» і одночасно соавтор

цієї породи Володимир Потап�

чук.  – Найбільше, звичайно,

розводиться її в нашій області,

на Волині. І саме ця порода є

найбільш поширеною в державі

з усіх існуючих у нас м'ясних

порід. 

В літній період, з травня по

листопад, все поголів'я випа�

сається на луках, де може вжи�

вати в їжу навіть гілки лози.

Взимку худоба заганяється на

ферми, де й утримується до на�

ступної весни. 

Працює в господарстві на

сьогодні 120 чоловік, всі – міс�

цеві жителі. Головний зоотехнік

«Зорі» з 1999 року – Юрій По�

тапчук, син керівника племза�

воду. Тут він займається науко�

вою роботою, вдосконалюючи

волинську м`ясну породу. Нав�

чається заочно в аспірантурі Ль�

вівського інституту біології тва�

рин. Саме зараз працює над пи�

танням додання до волинської

м’ясної крові лімузинської по�

роди, щоб створити крупнішу

тварину. А отже, можна казати

вже про династію племінної

справи. 

Сам Володимир Потапчук

працює тут з 1971 року, після за�

кінчення Львівського зоовете�

ринарного технікуму. Він місце�

вий житель – народився та ви�

ріс в цій місцевості, навчатися

до Львова був направлений за

рахунок колгоспу. Повернув�

шись до рідного села, працював

головним зоотехніком. Очолив

племзавод «Зоря» в 1984, за ча�

сів СРСР був головою колгоспу

імені Кірова (так називалася то�

ді «Зоря»), потім, за часів незал�

ежності – директором племза�

воду «Зоря». У 90�х роках він

отримав звання Заслуженого

працівника сільського госпо�

дарства України саме за виве�

дення волинської м`ясної поро�

ди. Нагороджений також Зна�

ком Пошани Міністерства агар�

ної політики, грамотами. 

За роки роботи керівником

племзаводу «Зоря» збудував ад�

мінбудинок (зараз там робиться

сучасний ремонт), середню

школу в селі Велеськ на 220 ді�

тей, початкову школу в селі Ку�

харі на 50 дітей. У Велеську по�

будована також церква, розпо�

чалася минулого року будова

храму і в селі Кухарі. На всіх ву�

лицях обох сіл зробили дороги

із твердим покриттям. Тож по

селах тепер у будь�яку пору ро�

ку можна проїхати легковиком.

Кошти на все це беруться за ра�

хунок товариства.  

Збудували й дитячі садочки,

але на сьогодні вони, на жаль,

закриті через брак фінансуван�

ня. Володимир Юхимович на�

магається вирішити проблему,

передаючи дитячі заклади на

баланс сільських рад. 

Крім тваринництва, у госпо�

дарстві також вирощуються зер�

нові – у відносно невеликій

кількості, близько 1000 га. Ідуть

вони, переважно, на годівлю ху�

доби. Вирощують також 400 га

кукурудзи на силос, 500 га бага�

торічних трав на сіно, 100 – 120

га багаторічних трав на силос

або сінаж.  

Досліди по відгодівлі та за�

бою на племзаводі «Зоря» про�

водяться щороку. На підприєм�

стві вчасно виплачується заро�

бітна плата.

Волинська м’ясна кожного

року бере участь в сільськогос�

подарських виставках. Володи�

мир Потапчук показує красенів

– тонних бугаїв, що готуються

до участі у виставці «Агро�

2009», яка відбудеться в Києві в

червні цього року. Худоба, яку

демонструє «Зоря», стає чемпіо�

нами, займає перші місця різ�

номанітних конкурсів, а робіт�

ники за своїх вихованців отри�

мують грамоти та цінні пода�

рунки. Так, минулого року бри�

гадир відгодівельного комплек�

су догляду худоби в селі Кухарі

був нагороджений від Мінагро�

політики легковим автомобілем

«Жигулі».
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із краю заливних дощів

Таких красенів волинської м’ясної породи вирощують на Волині

ПЛЕМІННА СПРАВА Волинська м'ясна. Самобутня порода ВРХ, виведена спеціально для Західного
Полісся, аналогів якій в Європі досі нема.

Династія селекціонерів із «Зорі» – батько і син ПОТАПЧУКИ:

Володимир (праворуч) і Юрій
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* * *
20�22 травня 2009 року в Москві
пройде Міжнародна спеціалізована ви�
ставка тваринництва та племінної спра�
ви «АгроФерма�2009». Організатори:
Міністерство сільського господарства
РФ, Уряд Москви, Всеросійський ви�
ставковий центр, Німецьке сільськогос�
подарське товариство (DLG) 
Ділова програма форуму включає по�
над 30 заходів, зокрема: 
• Міжнародна конференція «Селекцій�
но�генетичні програми для скотарства
майбутнього»; 
• Круглий стіл «Способи використання
тваринницьких відходів»; 
• Семінар «Фактори і механізми скоро�
чення виробничих витрат в скотарстві»; 
• Науково�практичний семінар «Шляхи
вдосконалення товарного вирощуван�
ня осетрових риб»; 
• Демонстрація тварин молочного та
м'ясного напрямку продуктивності. 
В рамках виставки «АгроФерма» пе�
редбачається проведення конкурсної
програми. Найкращі продукти та по�
слуги на виставці будуть відзначені від�
повідними нагородами. 
У 2008 році 170 експонентів з 17 країн
взяли участь у 2�й міжнародній вистав�
ці тваринництва і племінної справи в
Москві. Торішню виставку відвідало
близько 7700 спеціалістів з більшості
регіонів Росії.

* * *
20�22 травня 2009 року в м.Ялта від�
будеться Восьма міжнародна конфе�
ренція «Зерновий форум & Зернова ін�
дустрія�2009». 
Організатори заходу – ІА «АПК�Ін�
форм» і журнал «Зберігання і перероб�
ка зерна». Партнери форуму – ФАО і
ЄБРР, за підтримки Української аграр�
ної конфедерації і Української зерно�
вої асоціації.
Очікувана кількість учасників конфе�
ренції – близько 300 чоловік з 25 країн
світу. Головні теми для обговорення на
майбутній конференції:
– підбиття попередніх підсумків
2008/09 маркетингового зернового
року;
– оцінка перспектив розвитку зерново�
го ринку в 2009/10 МР;
– можливості державної підтримки
зернової галузі в Україні і країнах СНД;
– можливості розвитку зернового рин�
ку в умовах світової економічної реце�
сії;
– обговорення питань виробництва,
зберігання, переробки і торгівлі зерном
і продуктами його переробки.
У роботі торішнього Зернового форуму
взяли участь більше 220 делегатів з 150
компаній, що представляли 21 країну
світу. Серед учасників конференції бу�
ли провідні компанії�виробники, агро�
холдинги, експортери і імпортери зер�
нових культур з Туреччини, України,
Єгипту, Росії, Казахстану, компанії�ім�
портери зерна, представники науки,
аналітики і представники галузевих ор�
ганізацій АПК. 
У роботі конференції «Зернова інду�
стрія�2008» взяли участь 155 делегатів,
що представляють 110 компаній з Украї�
ни, Росії, Казахстану і інших країн світу.

* * *
6�7 червня 2009 року в Санкт�Петер�
бурзі (Росія) відбудеться Всесвітній

зерновий форум, який буде приуроче�
ний до проведення щорічного Петер�
бурзького міжнародного економічного
форуму. Це передбачено розпоря�
дженням №181�рп «Про Всесвітній зер�
новий форум», яке Президент Росії
Дмитро Медвєдєв підписав 23 березня
ц.р., повідомляє прес�служба голови
держави. 
Президент РФ також розпорядився
утворити організаційний комітет з під�
готовки і проведення Всесвітнього зер�
нового форуму, який очолить перший
заступник голови Уряду РФ Віктор Зуб�
ков. Уряду Росії доручено забезпечити
виділення коштів для підготовки і про�
ведення форуму. 

* * *
9�12 червня 2009 року в Києві в па�
вільйонах Міжнародного виставкового
центру відбудеться 14 міжнародна спе�
ціалізована виставка «Хліб�2009».
Організатор – Виставкова фірма «Тро�
ян». Форум проводиться за підтримки
Об'єднання підприємств хлібопекарсь�
кої промисловості «Укрхлібпром»,
УСПП, Національного університету хар�
чових технологій.
Тематичні розділи виставки включають:
хлібопекарське і кондитерське облад�
нання, технології; сировина і інгредієн�
ти; борошно, зерно, крупи, комбікор�
ми; хлібобулочні, макаронні і конди�
терські вироби; упаковка та ін.
В рамках виставки пройдуть Дев'ятий
професійний дегустаційний конкурс
хлібобулочних і борошняних кондитер�
ських виробів, тематичні семінари і
конференції, презентація нового вигля�
ду продукції.
Спільно з виставкою «Хліб�2009» про�
ходитиме Третя міжнародна спеціалізо�
вана виставка «КондитерЕкспо�2009».
Тематичні розділи форуму включають:
борошняні кондитерські вироби: торти,
тістечка, печиво, вафлі, кекси, рулети;
цукрові кондитерські вироби: шоколад,
цукерки, карамель, ірис; східні солодо�
щі; снекова продукція, горішки, сухо�
фрукти; сировина; харчові добавки, ін�
гредієнти; устаткування і упаковка. В
рамках виставки також відбудеться Са�
лон «Кафе�кондитерська».

* * *
11�14 червня 2009 року в Києві від�
будеться XXІ Міжнародна виставка�яр�
марок «АГРО �2009» – найбільша
сільськогосподарська виставка в Украї�
ні. Експозиція виставки розташується
одразу на двох майданчиках – на тери�
торіях Національного комплексу «Ек�
споцентр України» та виставкового
комплексу «Чубинське» (Бориспільсь�
кий р�н Київської області). Організато�
рами виставки�ярмарку є Міністерство
аграрної політики України, Міністер�
ство промислової політики України,
Українська академія аграрних наук.
10 червня 2009 року відбудеться уро�
чисте відкриття виставки, у рамках яко�
го заплановано проведення Аграрного
форуму України за участю керівництва
держави, міністрів сільського госпо�
дарства іноземних країн, представни�
ків ділових кіл.
В рамках «Агро�2009» планується про�
ведення ряду спеціалізованих тематич�
них виставок, наукових конференцій,
майстер�класів тощо, зокрема відбу�
дуться:
– VIII Спеціалізована виставка сільсько�
господарських тварин, ветеринарії та
товарів для тваринництва «Animal'EX�
2009»;

– VI Національна виставка конярства та
кінного спорту «ЕквіСвіт�2009» із де�
монстрацією наукових та технічних до�
сягнень з розведення, утримання та до�
гляду за кіньми, показові виступи, зма�
гання;
– II Спеціалізована виставка «Впрова�
дження ресурсоенергозберігаючих і
конкурентоспроможних технологій,
відновлювальних джерел енергії та ви�
робництво біопалива», спеціалізована
експозиція «Біопаливо�2009»;
– Спеціалізована виставка «Техніка і
обладнання для запровадження ефек�
тивної системи охорони та раціональ�
ного використання земель сільськогос�
подарського призначення»;
– III Спеціалізована виставка рибного
господарства та риболовства «FISHEX�
PO�2009»; 
– Спеціалізована експозиція «Нова
сільськогосподарська техніка вироб�
ництва підприємств сфери діяльності
Міністерства промислової політики Ук�
раїни».

* * *
З 16 по 19 вересня 2009 року в
Москві пройде Друга Міжнародна спе�
ціалізована виставка сільгосптехніки
«Агросалон». Організатор виставки –
Російський союз виробників сільгос�
птехніки «Союзагромаш». 
Спеціалізована виставка сільгосптехні�
ки «Агросалон» підтвердила статус сві�
тового майданчика для фахівців агро�
бізнесу, на якій демонструються сучасні
сільгоспмашини, народжуються про�
гресивні ідеї, обговорюються актуальні
теми і, звичайно ж, знаходяться відпо�
віді на гострі питання. 
Особливістю «Агросалон�2009» стануть
збільшені експозиційні площі, які зрос�
туть до 45 тисяч кв. метрів. експозиція
розміститься в трьох виставкових за�
лах. За рахунок збільшення площ орга�
нізатори мають намір представити на
виставці близько 1000 одиниць техніки
і устаткування. Експозиція включатиме
18 основних розділів: від тракторів і по�
сівної техніки до комплектуючих і біое�
нергетики.
Насиченою обіцяє бути ділова і освітня
програми, до яких увійдуть семінари і
конференції, круглі столи і презентації.
Кульмінацією «Агросалона» стане не�
залежний професійний конкурс інно�
ваційної техніки. Увазі журі будуть
представлені ноу�хау компаній в обла�
сті сільськогосподарського машинобу�
дування, унікальні конструкторські рі�
шення. 
На форумі в 2009 році очікується 250
учасників і 25 тисяч відвідувачів. У Пер�
шій міжнародній спеціалізованій ви�
ставці сільгосптехніки «Агросалон» в
2008 році взяли участь 164 компанії з
12 країн світу, відвідали виставку 21 ти�
сяча фахівців з 35 країн.

* * *
20�24 вересня 2009 року в Берліні
(Німеччина) відбудеться Світовий мо�
лочний самміт Міжнародної федерації
виробників молока (International Dairy
Federation – IDF). Організатори – Союз
німецьких підприємств молочної галузі
і Німецький національний комітет IDF.
В рамках самміту проводитимуться ви�
ставка і ціла низка конференцій, прис�
вячених питанням політики у сфері ви�
робництва молочної продукції, відго�
дівлі і ветеринарного обслуговування
стада, селекції, наукових досліджень і
впровадження їх результатів, продо�
вольчої безпеки і гігієни, охорони нав�

колишнього середовища і забезпечен�
ня стабільності ринку та ін. 
Учасники зможуть відвідати з екскур�
сіями провідні підприємства галузі, зо�
крема: сирзавод групи Humana в
м.Альтентрептов (виробнича потуж�
ність – 50 тис. тонн продукції на рік, су�
ма інвестицій в модернізацію вироб�
ництва – 110 млн євро); один з най�
більш сучасних молокопереробних за�
водів Європи Muller�Group в м.Леп�
персдорф по виробництву сирів, сві�
жого молока і молокопродуктів (об'єм
інвестицій на розширення і модерніза�
цію виробництва в 2008 році становив
700 млн євро), а також сучасні молоч�
но�товарні ферми Землі Бранденбург
та ін.

* * *
1�3 жовтня 2009 року в Києві на те�
риторії Національного комплексу
«Експоцентр України» відбудеться
П'ята міжнародна спеціалізована ви�
ставка «Україна Зернова�2009».  Орга�
нізатори виставки: Міністерство аграр�
ної політики України, Українська зер�
нова асоціація, журнал «Хранение и
переработка зерна» та НК»Експоцентр
України». Генеральний спонсор ви�
ставки – сільськогосподарське підпри�
ємство «НІБУЛОН».
Участь у форумі візьмуть науково�дос�
лідні інститути та установи, організації
та підприємства всіх форм власності,
виробники зерна (агрофірми, ферме�
ри), підприємства по заготівлі, збері�
ганню та переробці зерна, виробниц�
тву борошна та хлібопродукції; вироб�
ники техніки, машин та обладнання;
зернотрейдери, експортери, транс�
портні підприємства, біржі та торгі�
вельні структури.
В програмі виставки: конференції, нау�
ково�практичні семінари, круглі столи;
презентації конкурентоспроможної
продукції, нових технологій вітчизняної
зернової індустрії; презентації іннова�
ційних технологій в АПК України.
Тематичні розділи виставки: виробниц�
тво зерна; агротехнічні засоби; збері�
гання зерна; переробка зерна; сучасні
технології виробництва; логістика; під�
готовка фахівців для зернового ринку
України.

* * *
21�23 жовтня 2009 року в м.Львів
на території виставкового центру
«Lemberg» відбудеться Друга міжна�
родна спеціалізована виставка
«FARMER 2009». Захід проводиться за
підтримки Мінагрополітики, Мінпром�
політики, АФЗУ, Львівської облдерж�
адміністрації.
«FARMER 2009» – це програма щоріч�

них заходів, направлених на  створення
і розвиток фермерських господарств,
які є важливою частиною ринкового
шляху розвитку українського сільсько�
го господарства. 
Виставка, супровідна ділова та презен�
таційна програми нададуть фермерам і
фахівцям найбільш повну інформацію
сільськогосподарського напрямку, оз�
найомлять з передовими інноваційни�
ми розробками та сучасними фінансо�
вими інструментами для інвестування
фермерських програм розвитку, підні�
муть рівень професійних знань і статус
компаній�учасників. 
Усі бажаючі зможуть взяти участь в ді�
ловій програмі: семінарах, конферен�
ціях, засіданнях круглих столів.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Сторінку підготував Артем Житков



EXW Франко&завод (місце вказано)
FCA Франко перевезення (місце вказано)

CPT Перевезення оплачено до  (місце призначення вказано)

CIP Перевезення і страхування оплачено до (місце  вказано)

DAF Поставка до кордону (місце вказано)

DEQ Доставлено франко&причал  (порт призначення вказано)

FOB Франко&борт (порт відвантеження вказано)

DES Доставлено франко&судно (порт призначення вказано)

DDU Доставлено, мито не сплачено (місце призначення вказано)

DDP Доставлено, мито сплачено (місце призначення вказано)

CFR Вартість і фрахт (порт призначення вказано)

CIF Вартість, страхування і фрахт (порт призначення вказано)

FAS Франко вздовж борту судна (порт відвантаження вказано)

Довідково: Базиснi умови поставки
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України

СПОТ

Донецька товарна біржа

*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 2000,00 793,10 103,00

Житомирська  товарна агропромислова біржа

*Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 2008 CPT 200,00 2714,71 352,56

Івано	Франківська аграрна біржа

*Горох 3 клас ДСТУ 4523&2006 2008 FCA 22,00 1651,65 214,50
*Сорго ГОСТ 8759&92 2008 FCA 22,00 654,50 85,00

Кримська аграрна біржа

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 2000,00 1208,90 157,00

Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)

*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 CPT 2100,00 954,80 124,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 2008 DDU 20,00 1883,07 244,55
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 2008 DDU 20,00 7468,23 969,90

Тернопільська агропромислова біржа

*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 1000,00 985,60 128,00

Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)

*Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 2008 FCA 175,00 1016,51 132,01
*Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 FCA 242,00 621,48 80,71
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 2000,00 1039,50 135,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658&95 2008 FCA 200,00 8470,00 1100,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391&89 2008 FOB 2025,00 2309,05 299,88

Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 7708,00 1204,84 156,47 1004,03 130,39
Жито 3 клас ДСТУ 4522&2006 2008 EXW 285,49 977,20 126,91 814,33 105,76
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 5200,00 1109,10 144,04
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391&89 2008 DAF 360,00 2926,00 380,00

Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 66,49 1280,58 166,31 1067,15 138,59
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 766,95 1204,85 156,47 1004,04 130,40
Жито 1 клас ДСТУ 4522&2006 2008 EXW 59,37 1122,83 145,82 935,69 121,52
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 2300,00 985,60 128,00
*Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525&2006 2008 DAF 1000,00 1732,50 225,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 3000,00 1047,20 136,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 1000,00 1054,90 137,00
*Соя ГОСТ 17109&88 2008 FOB 1800,00 2849,00 370,00

Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)

*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 7000,00 1009,25 131,07
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 3500,00 808,50 105,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 FCA 50,00 502,73 65,29
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 550,00 1047,20 136,00

Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 1000,00 1280,58 166,31 1067,15 138,59
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 1799,06 1204,86 156,48 1004,05 130,40
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 1500,00 1070,30 139,00
*Насіння кукурудзи ГОСТ 2240&93 2008 CIP 43,80 23708,78 3079,06
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391&89 2008 DDU 40,00 3580,50 465,00
*Насіння соняшнику для сівби ГОСТ 2240&93 2008 CIP 4,20 33969,70 4411,65
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201&68 2008 FCA 15,00 2292,91 297,78
*Нут ГОСТ 8758&76 2008 FCA 6,00 3489,22 453,15

Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 24255,00 1208,28 156,92
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 20000,00 1024,10 133,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 1100,00 1078,00 140,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 20000,00 1193,50 155,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246&65 2008 CPT 1370,00 770,00 100,00
*Олія соєва ДСТУ 4534&2006 2008 DAF 210,00 5082,00 660,00

Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 5250,00 885,50 115,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 CPT 2800,00 975,15 126,64
*Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 FOB 550,00 770,00 100,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 6700,00 949,51 123,31
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 DAF 500,00 962,50 125,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 2700,00 893,20 116,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 2008 CPT 1000,00 2412,41 313,30

Хмельницька обласна товарна біржа

*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 5000,00 1039,50 135,00

Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 4400,00 1065,06 138,32
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 1250,00 1054,90 137,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 CPT 2400,00 962,50 125,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 3700,00 1038,04 134,81
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 DAF 2100,00 924,00 120,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 2800,00 1001,00 130,00
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391&89 2008 FCA 20,00 2541,00 330,00
*Насіння льону ГОСТ 10582&76 2008 FCA 21,00 3485,17 452,62

Форвард

Донецька товарна біржа

*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2009 FOB 6000,00 808,50 105,00

Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2009 FAS 6000,00 1162,70 151,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 31.05.2009 FAS 4000,00 916,30 119,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.05.2009 CPT 2000,00 1001,00 130,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.06.2009 CPT 3000,00 1001,00 130,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.09.2009 DAF 5000,00 885,50 115,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.06.2009 FOB 20000,00 1116,50 145,00
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391&89 31.12.2009 FCA 220,00 3080,00 400,00
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391&89 31.12.2009 FAS 220,00 3080,00 400,00

Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)

*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 31.05.2009 CPT 100000,00 1010,39 131,22
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 31.12.2009 FOB 5209,80 1247,40 162,00
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 20.09.2009 FOB 10000,00 1152,15 149,63

Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2009 FOB 20000,00 1001,00 130,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2009 FOB 18000,00 950,95 123,50
*Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 31.12.2009 FCA 100,00 1379,73 179,19
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 31.05.2009 FOB 12900,00 1116,50 145,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб	
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 17 по 23 квітня 2009 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 17 по 23 квітня 2009 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 1066,49 1280,58 1280,58 1280,58 166,31
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 EXW 10274,00 1204,59 1204,84 1204,88 156,47
Жито 1 клас ДСТУ 4522&2006 2008 EXW 59,37 1122,83 1122,83 1122,83 145,82
Жито 3 клас ДСТУ 4522&2006 2008 EXW 285,49 977,20 977,20 977,20 126,91

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 2000,00 1208,90 1208,90 1208,90 157,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 28655,00 1065,06 1186,29 1208,28 154,06
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 1250,00 1054,90 1054,90 1054,90 137,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 7000,00 1001,00 1009,25 1039,50 131,07
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 CPT 5250,00 885,50 885,50 885,50 115,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 2008 FOB 27800,00 793,10 977,15 1024,10 126,90
Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 2008 FCA 175,00 945,94 1016,51 1039,50 132,01
Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 2008 DDU 20,00 1883,07 1883,07 1883,07 244,55
Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 FCA 292,00 502,73 601,15 628,86 78,07
Просо 3 клас ГОСТ 22983&88 2008 FOB 550,00 770,00 770,00 770,00 100,00
Сорго ГОСТ 8759&92 2008 FCA 22,00 654,50 654,50 654,50 85,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 2008 CPT 7300,00 924,00 965,14 985,60 125,34
Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525&2006 2008 DAF 1000,00 1732,50 1732,50 1732,50 225,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 CPT 27750,00 893,20 1032,85 1131,90 134,14
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 DAF 2600,00 924,00 931,40 962,50 120,96
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 2008 FOB 28500,00 893,20 1130,47 1193,50 146,81
Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 2008 CPT 200,00 2714,71 2714,71 2714,71 352,56
Горох 3 клас ДСТУ 4523&2006 2008 FCA 22,00 1651,65 1651,65 1651,65 214,50
Нут ГОСТ 8758&76 2008 FCA 6,00 3489,22 3489,22 3489,22 453,15
Соя ГОСТ 17109&88 2008 FOB 1800,00 2849,00 2849,00 2849,00 370,00
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391&89 2008 FCA 20,00 2541,00 2541,00 2541,00 330,00
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391&89 2008 DAF 360,00 2926,00 2926,00 2926,00 380,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391&89 2008 FOB 2025,00 2286,90 2309,05 2541,00 299,88
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391&89 2008 DDU 40,00 3580,50 3580,50 3580,50 465,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 2008 CPT 1000,00 2412,41 2412,41 2412,41 313,30
Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 2008 DDU 20,00 7468,23 7468,23 7468,23 969,90
Насіння льону ГОСТ 10582&76 2008 FCA 21,00 3485,17 3485,17 3485,17 452,62
Насіння гарбуза ГОСТ 658&95 2008 FCA 200,00 8470,00 8470,00 8470,00 1100,00
Насіння кукурудзи ГОСТ 2240&93 2008 CIP 43,80 23708,78 23708,78 23708,78 3079,06
Насіння соняшнику для сівби ГОСТ 2240&93 2008 CIP 4,20 33969,70 33969,70 33969,70 4411,65
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246&65 2008 CPT 1370,00 770,00 770,00 770,00 100,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201&68 2008 FCA 15,00 2292,91 2292,91 2292,91 297,78
Олія соєва ДСТУ 4534&2006 2008 DAF 210,00 5082,00 5082,00 5082,00 660,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2009 FAS 6000,00 1162,70 1162,70 1162,70 151,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768&2004 31.05.2009 CPT 100000,00 1010,39 1010,39 1010,39 131,22
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2009 FOB 20000,00 1001,00 1001,00 1001,00 130,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 30.06.2009 FOB 24000,00 808,50 915,34 970,20 118,88
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768&2004 31.12.2009 FOB 5209,80 1247,40 1247,40 1247,40 162,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983&88 31.12.2009 FCA 100,00 1379,73 1379,73 1379,73 179,19
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769&98 31.05.2009 FAS 4000,00 916,30 916,30 916,30 119,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.05.2009 CPT 2000,00 1001,00 1001,00 1001,00 130,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 31.05.2009 FOB 12900,00 1116,50 1116,50 1116,50 145,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.06.2009 CPT 3000,00 1001,00 1001,00 1001,00 130,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.06.2009 FOB 20000,00 1116,50 1116,50 1116,50 145,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 20.09.2009 FOB 10000,00 1152,15 1152,15 1152,15 149,63
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525&2006 30.09.2009 DAF 5000,00 885,50 885,50 885,50 115,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 31.12.2009 FCA 2500,00 2325,40 2325,40 2325,40 302,00
Нут ГОСТ 8758&76 20.05.2009 FOB 44,00 2156,00 2156,00 2156,00 280,00
Соя ГОСТ 17109&88 15.05.2009 DAF 180,00 2849,00 2849,00 2849,00 370,00
Соя ГОСТ 17109&88 31.05.2009 FOB 6000,00 2556,40 2556,40 2556,40 332,00
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391&89 31.12.2009 FCA 220,00 3080,00 3080,00 3080,00 400,00
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391&89 31.12.2009 FAS 220,00 3080,00 3080,00 3080,00 400,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 31.12.2009 FCA 500,00 2656,50 2656,50 2656,50 345,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 30.05.2009 DDU 20,00 6847,41 6847,41 6847,41 889,27
Насіння гарбуза ГОСТ 658&95 31.12.2009 FCA 149,00 19327,00 24614,16 31161,90 3196,64
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*Горох 1 клас ДСТУ 4523&2006 31.12.2009 FCA 2500,00 2325,40 302,00
*Соя ГОСТ 17109&88 15.05.2009 DAF 180,00 2849,00 370,00
*Соя ГОСТ 17109&88 31.05.2009 FOB 6000,00 2556,40 332,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658&95 31.12.2009 FCA 149,00 24614,16 3196,64
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583&76 31.12.2009 FCA 500,00 2656,50 345,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159&71 30.05.2009 DDU 20,00 6847,41 889,27
*Нут ГОСТ 8758&76 20.05.2009 FOB 44,00 2156,00 280,00
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ПЕРЕЛІК ЧЛЕНІВ СОЮЗУ АГРАРНИХ БІРЖ УКРАЇНИ

Український тижневик ділової інформації 

E	mail: info@agroprofi.com.ua
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ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ	135, а/с 79.

Тел. (044) 227	9355. 

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

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

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

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

Назва біржі Телефон/факс 

Вінницька товарна універсальна біржа, м.Вінниця Т.(0432) 32&70&90 Ф.(0432) 32&38&08 
Житомирська товарна агропромислова біржа, м.Житомир Т.(0412) 41&33&10; Ф.(0412) 41&33&11 
Запорізька товарна біржа «Гілея», м.Запоріжжя Т/ф.(0612)224&69&58 
Західно&Українська регіональна агропромислова біржа,
м.Львів Т.(0322) 52&51&23; Ф.(0322) 52&35&27 

Івано&Франківська аграрна товарна біржа, 
м.Івано&Франківськ Т/ф.(0342) 50&46&66 

Кіровоградська аграрна біржа, м.Кіровоград Т.(0522) 24&58&00; Ф.(0522) 24&58&33 
Кримська аграрна біржа, м.Сімферополь Т.(0652) 51&27&12; Ф.(0652) 51&27&14 
Кримська універсальна біржа, м.Сімферополь Т.(0652) 22&04&32; Ф.(0652) 22&13&73 
Луганська агропромислова товарна біржа, м.Луганськ Т.(0642) 34&35&41; Ф.(0642) 58&19&48 
Одеська товарна біржа, м.Одеса Т.(0482) 45&11&39; Ф.(0482) 47&72&84 
Подільська спеціалізована зернова біржа,
м.Хмельницький Т/ф.(0382) 72&05&93 

Рівненська міжрегіональна універсальна товарно&
сировинна біржа «Прайс», м.Рівне Т.(0362) 26&58&27; Ф.(0362) 26&67&74 

Сумська товарна біржа «Сумиагропромбіржа», м.Суми Т.(0542) 21&15&23; Т/ф.(0542) 21&11&48 
Тернопільська агропромислова біржа, м.Тернопіль Т.(0352) 22&52&75; Ф.(0352) 25&28&30
Товарна біржа АПК центральних областей України, 
м.Черкаси Т.(0472) 63&24&90; Ф.(0472) 63&07&45 

Товарна біржа «Аграрна біржа», м.Херсон Т/ф.(0552) 32&57&11; Т/ф.(0552) 32&51&57 
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа», м.Київ Т.(044) 230&83&81; Ф.(044) 230&83&82 
Товарна біржа «Катеринославська», м.Дніпропетровськ Т.(056) 770&02&12; Ф.(0562) 36&65&55 
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа», м.Київ Т.(044) 234&21&80; Ф.(044) 235&71&28 
Товарна біржа «Львівська Універсальна», м.Львів Т.(032) 244&93&41; Ф.(0512) 47&34&64 
Товарна біржа «Сумська біржова спілка
товаровиробників», м.Суми Т.(0542) 370&362; Т/ф.(0542) 370&361 

Товарна біржа «Українська&Донецьк», м.Донецьк Т.(062) 337&35&22; Ф.(062) 335&97&40 
Універсальна біржа «Примус», м.Краматорськ Т.(06264) 6&61&92; Ф.(06264) 6&51&93 
Українська спеціалізована зернова біржа, м.Київ Т.(044) 235&71&28; Ф.(044) 227&03&09 
Універсальна товарна біржа «Аукціонний Дім»,
м.Запоріжжя Т.(0612) 13&18&78; Ф.(0612) 34&14&52 

Українська універсальна біржа, м.Полтава Т.(0532) 56&00&37; Ф.(0532) 56&00&37 
Харківська товарна біржа, м.Харків Т.(057) 701&36&01 
Хмельницька обласна товарна біржа, м.Хмельницький Т.(0382) 79&21&68; Ф.(0382) 65&42&45 
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа, 
м.Чернігів Т.(0462) 17&71&57; Ф.(0462) 16&45&44 

Чорноморська товарна біржа АПК, м.Миколаїв Т.(0512) 50&02&00; Ф.(0512) 47&34&64 

За даними Союзу аграрних бірж України


