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Жнива�2010
ЗА ОПЕРАТИВНИМИ дани�

ми регіонів, станом на 25 ли�

стопада в Україні намолочено

41372,0 тис.т зернових та зер�

нобобових культур, які обмо�

лочено на площі 14553,0 тис.

га, тобто 99,6%. Середня вро�

жайність – 2,84 т/га проти то�

рішніх 3,10 т/га. На цю дату

2009 року було намолочено

47452,0 тис.т з площі 15286,0

тис.га. 

Кукурудзи на зерно одер�

жано 11937,0 тисяч тонн з

площі 2601,0 тис.га за се�

редньої урожайності 4,59 т/га.

Це становить 98% від запла�

нованих до збирання 2650,0

тис.га. Торік на цю дату було

зібрано 9658,0 тисяч тонн з

площі 1914,0 тис.га, урожай�

ність – 5,05 т/га.

Цукрових буряків накопа�

но 14735,0 тис.т з площі 492,0

тис.га, це 99,5% від прогнозо�

ваних 495,0 тис.га. Середня

врожайність – 29,9 т/га. При

цьому вивезено 14425,0 тис.т.

Торік урожайність становила

31,6 т/га, на цю дату було на�

копано 10191,0 тис.т з площі

323,0 тис.га і вивезено 9726,0

тисяч тонн солодких коренів. 

Сої одержано 1666,0 тис.т

з площі 1034,0 тис.га, що ста�

новить 99% від запланованих

до збирання 1041,0 тис.га. Се�

редня врожайність – 1,61

т/га. Торік мали 1017,0 тис.т з

площі 622,0 тис.га  за  се�

редньої врожайності 1,64 т/га.

Насіння соняшнику одер�

жано 7150,0 тис.т з площі

4436,0 тис.га, це 100% від за�

планованих до збирання

4436,0 тис.га. Урожайність –

1,61 т/га.

Наразі посіяно озимого

ріпаку 1034,0 тис.га, це 85%

від запланованих 1223,0

тис.га.

Практично завершено сів�

бу озимини. Посіяно (без рі�

паку) 8269,0 тис.га. В тому

числі на зерно – 8198,0 тис.га,

що складає 97% від заплано�

ваних 8430,0 тис.га. З них:

озимої пшениці – 6650,0

тис.га (99% від плану), жита –

323,0 тис.га (94%), ячменю –

1223,0 тис.га (89%).

Зяблевий обробіток ґрунту

проведено на площі 13325,0

тис.га, що становить 101% від

запланованих 13251,0 тис.га.

Минулого року на цю дату бу�

ло підготовлено 12821,0

тис.га.

Сергій Руженцев

ВІДОМО, що економічною осно�

вою лізингу є залучення та вигідне

вкладення капіталу. А передумо�

вою для виникнення лізингових

операцій в аграрному секторі фа�

хівці вважають природне проти�

річчя, що виникає у комерційних

відносинах між виробниками

сільськогосподарської техніки й

обладнання та підприємствами�

споживачами цієї продукції. Ви�

робник агротехніки намагається

продавати свою продукцію по пе�

редоплаті, яка відбувається за

кілька місяців до випуску продук�

ції, що дозволяє йому не вкладати

власні заємні кошти у сировину,

комплектуючі та енергоресурси –

все те, з чого складається собівар�

тість його продукції. Споживач

навпаки намагається закупляти

необхідні для своєї виробничої

діяльності дорогі товари на умовах

відстрочки та розстрочки плате�

жів. На тлі цих, здавалося б взає�

мовиключних інтересів, виникає

підстава для роботи лізингових

компаній, які беруть на себе фі�

нансові витрати: залучають бан�

ківські кредити і отримані кошти

вкладають у лізингові операції. В

результаті завод�виготівник отри�

мує передоплату за свою продук�

цію, а підприємство�споживач от�

римує на умовах фінансової орен�

ди необхідне йому устаткування,

за яке розраховується відповідно

до графіка лізингових платежів

протягом декількох місяців або

років. Зазвичай після сплати

останнього лізингового платежу

устаткування переходить у влас�

ність лізингоотримувача. Та якби

усе так було просто.

Продовження на стор.11

Особливості 
вітчизняного агролізингу

ФОНДОВИЙ РИНОК
НОВИНИ ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ
ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОСЕКТОРА

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

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством за
поточний тиждень.
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РЕСУРСИ В усьому світі одним із ефективних способів придбати техніку не вилучаючи з обороту значних
коштів вважається механізм фінансового лізингу. Спробуємо дослідити, наскільки ця послуга прийнятна
для вітчизняних агропідприємств і з якими «підводними каменями» їм доведеться зіштовхнутися.
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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
´ЗВИЧАЙНЕ ДИВОª 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ОЛІЙНО�ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ

Незважаючи на досить складні цьогорічні
погодні умови, Україна отримала непоганий
урожай олійних: 7,2 млн тонн соняшнику,
1,65 млн тонн сої, 1,43 млн тонн ріпаку.
Загалом вийшло понад 10 мільйонів тонн... 

ОСОБИСТІСТЬ
´ХЛІБ ñ ЦЕ НАША НАФТАª

Сьогодні в рубриці «Герой України» –
Володимир Моргун, Академік-секретар
Відділення загальної біології НАН України,
директор Інституту фізіології рослин
і генетики НАН України.
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* – за попередню торгівельну сесію.
За даними «EAVEX CAPITAL»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

25.11.2010

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
UX,індекс
(Україна) 2103,39 1,4% 44,5%

РТС 
(Росія) 1617,73 1,2% 12,0%

WIG 20
(Польша) 2667,14 ,0,8% 11,7%

DAX*
(Німеччина) 6823,80 1,8% 14,5%

S&P 500*
(США) 1198,35 1,7% 7,5%
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У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

№ 1036/2010

Про відзначення 
державними нагородами України з нагоди 
Дня працівників сільського господарства

За вагомі трудові досягнення, значний особистий внесок у розвиток
агропромислового виробництва, багаторічну сумлінну працю та високий
професіоналізм  п о с т а н о в л я ю :

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня

ДВОРНІЦЬКОГО Сергія Петровича – механізатора сільськогосподарського
товариства «Агро,Темп», Миколаївська область;

КИЦЕНКА Петра Федоровича – проректора Національного університету біо,
ресурсів і природокористування України, м.Київ;

КОЛОМІЙЦЯ Романа Миколайовича – тракториста,машиніста товариства
«Агрофірма «Кутейніковський агропродукт», Донецька область;

КУШНІРА Володимира Павловича – чабана вівцеферми товариства «Племін,
ний завод імені Посмітного», Одеська область;

РИМСЬКОГО Аскольда Володимировича – головного агронома приватного
підприємства імені Т.Г.Шевченка, Херсонська область;

САЄНКА Миколу Васильовича – тракториста тракторно,рільничої бригади
№1 сільськогосподарського товариства «Начало», Автономна Республіка Крим;

СТЕПАНИДЕНКА Сергія Анатолійовича – головного зоотехніка дочірнього
сільськогосподарського підприємства «Агрокомплекс», Черкаська область;

ТАРЧИНЕЦЬ Олену Василівну – оператора машинного доїння акціонерного
товариства «Насінневе», Харківська область.

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня

БІЛОВУ Олену Петрівну – оператора машинного доїння товариства «Агро,
фірма «Пузиківська», Полтавська область;

ВЕРЕТІЛЬНИК Валентину Онисимівну – завідуючу свинотоварною фермою
Яснозірської філії сільськогосподарського товариства імені Шевченка, Черкась,
ка область;

ПАЛАШЕВСЬКУ Ларису Анатоліївну – доярку сільськогосподарського приват,
ного підприємства «Рать», Волинська область;

СЕМЕНЕНКО Ольгу Григорівну – доярку сільськогосподарського товариства
«Мрія», Харківська область;

ШЕВЧЕНКО Ганну Петрівну – тваринника рибоаграрного багатопрофільно,
го кооперативу «Ново,Некрасівський», Одеська область.

Нагородити медаллю «За працю і звитягу»

ГОРЮ Олександра Семеновича – механізатора сільськогосподарського під,
приємства «Правда», Одеська область;

КОВТУНЕНКО Світлану Петрівну – бригадира молочнотоварної ферми фер,
мерського господарства «Агрофірма «Базис», Черкаська область;

КОРОЛЕВСЬКОГО Сергія Миколайовича – тракториста,машиніста сільсько,
господарського товариства «Степове», Луганська область;

СТАРИЧЕНКО Світлану Володимирівну – оператора машинного доїння філії
«Павловська» товариства «Агрофірма «Агротіс», Донецька область.

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ»

МОРКЛЯКУ Михайлу Івановичу – директорові Тульчинського технікуму вете,
ринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету, Він,
ницька область;

ПЕТРОВУ Миколі Афанасійовичу – фармацевтові ветеринарної медицини,
Хмельницька область;

ПРІГОДІНУ Анатолію Васильовичу – начальникові Головного управління
ветеринарної медицини в Донецькій області.

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»

ЄЩЕНКУ Володимиру Омельяновичу – завідувачеві кафедри загального
землеробства Уманського національного університету садівництва, Черкаська
область.

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»

ЧУБЕНКО Валентині Федорівні – голові правління акціонерного товариства
«Біловодський маслоробний завод», Луганська область.

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»

АЛТИНУ Василю Івановичу – виконавчому директорові товариства «Долинів,
ське», Житомирська область;

АРТЕЗЮКУ Михайлу Онисимовичу – директорові товариства «Сільськогоспо,
дарське орендне підприємство «Михайлівське», Вінницька область;

ВЛАДІМІРОВУ Сергію Ігоровичу – директорові спільного товариства «Нива
Переяславщини», Київська область;

ВОЙТОВИЧУ Юрію Івановичу – директорові сільськогосподарського товари,
ства «а.ф. «Злагода», Черкаська область;

ДОВГАЛЮ Анатолію Миколайовичу – трактористові,машиністу сільськогос,
подарського товариства «Агрофірма Корсунь», Черкаська область;

ДУБОВИКУ Петру Івановичу – директорові державного підприємства «Запо,
різький кінний завод № 86», Запорізька область;

КОВАЛЮ Володимиру Михайловичу – голові селянського (фермерського)
науково,виробничого господарства, Тернопільська область;

КОСТЮЧЕНКУ Віктору Іларіоновичу – головному агрономові товариства
«Агрофірма «Промінь», Дніпропетровська область;

ЛЕВКОВЦЮ Михайлу Савелійовичу – заступникові голови Малинської
районної державної адміністрації, Житомирська область;

ЛИННИКУ Миколі Григоровичу – голові фермерського господарства
«Марія», Запорізька область;

МАРУЩАК Вікторії Дмитрівні – начальникові виробничого відділу державно,
го підприємства «Мирогощанський державний іподром», Рівненська область;

НЕТРЕБІ Устинії Іванівні – головному зоотехнікові сільськогосподарського
виробничого кооперативу «Колос», Кіровоградська область;

ПЕЙЧЕВУ Івану Івановичу – директорові сільськогосподарського товариства
«Корнин,Агро», Житомирська область;

ПОРТЯНКО Катерині Миколаївні – операторові машинного доїння товари,
ства «Агрофірма «Пісчанська», Харківська область;

РЯБОМУ Василю Михайловичу – бригадирові товариства «Буковинський
сад», Чернівецька область;

РЯБОШАПЦІ Володимиру Миколайовичу – голові Корсунь,Шевченківської
районної ради Черкаської області;

РЯБЧУН Наталії Іванівні – завідувачеві лабораторії селекції та фізіології ози,
мої пшениці Інституту рослинництва імені В.Я.Юр'єва Національної академії
аграрних наук України, м.Харків;

САВЧЕНКУ Михайлу Миколайовичу – директорові сільськогосподарського
товариства «Агрофірма Корсунь», Черкаська область;

САМІЙЛЕНКУ Миколі Васильовичу – голові правління колективного сільсько,
господарського підприємства «Україна», Київська область.

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРИРОДООХОРОНЕЦЬ УКРАЇНИ»

МИХАЙЛОВСЬКОМУ Леонуру Васильовичу – доцентові кафедри Житомир,
ського національного агроекологічного університету.

Державні нагороди України до Дня
працівників сільського господарства

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

16 листопада 2010 року

Україна може 
збільшити експорт 
зерна до Єгипту
Про це заявив Прем'єр�міністр
України Микола Азаров за
результатами 6�го засідання
спільної Міжурядової Українсь�
ко�Єгипетської комісії з питань
економічного і науково�техніч�
ного співробітництва, де було
підписано ряд двосторонніх до�
кументів. При цьому Прем'єр�
міністр підкреслив, що надзви�
чайно перспективним для дер�
жав є співробітництво у галузі
АПК. Микола Азаров додав, що
з початку поточного року Украї�
на поставила до Єгипту 1 млн т
зернових: «Україна поставила в
Єгипет один мільйон тонн зер�
нових, а поставки можуть бути
значно більшими».
Крім того, Прем'єр�міністр за�
уважив, що Україна та Єгипет
домовилися створити робочу
групу під керівництвом міністра
аграрної політики Миколи При�
сяжнюка, яка займатиметься
розробкою проекту про спів�
працю в галузі АПК та визнача�
тиме шляхи його реалізації.
У свою чергу єгипетська сторо�
на вважає Україну здатною за�
безпечити потреби єгипетського
ринку в пшениці.
«Ми домовилися про необхід�
ність налагодження прямих
контактів, оскільки Україна мо�
же задовольнити потреби єги�
петського ринку в пшениці», –
сказав Прем'єр�міністр Єгипту
Ахмед Назіф в ході засідання
комісії.
Крім того України Микола Аза�
ров закликав єгипетський біз�
нес інвестувати в економіку Ук�
раїни, про що він заявив у Каїрі
на Українсько�Єгипетському
бізнес�форумі.
«Ми запрошуємо єгипетський
бізнес вкладати гроші в Украї�
ну. Такого низького оподатку�
вання ви в Європі ніде не знай�
дете», – підкреслив Микола
Азаров. При цьому він пообіцяв
єгипетським інвесторам всіляку
підтримку з боку держави.
На комісії розглядалися й інші
напрями співпраці двох країн.
Зокрема, було підкреслено, що
2008 року двосторонній това�
рообіг між країнами становив
близько 2 млрд доларів США,
2009 року його обсяг скоротив�
ся через світову фінансову кри�
зу. Однак за результатами пер�
шого півріччя 2010 року зафік�
совані позитивні тенденції до
зростання товарообігу між Ук�
раїною та Єгиптом.



МІНІСТЕРСТВО аграрної по�

літики України пропонує вста�

новити граничний розмір квоти

постачання цукру на внутріш�

ній ринок і затвердити міні�

мальні ціни на цукрові буряки і

цукор з 1 вересня 2011 р. до

1 вересня 2012 р. 

Про це йдеться в проекті по�

станови Кабінету Міністрів

України «Про державне регулю�

вання виробництва цукру і цук�

рових буряків в період з 1 верес�

ня 2011 р. до 1 вересня 2012 р.»,

оприлюдненому на офіційному

сайті Мінагрополітіки. 

Зокрема, згідно із докумен�

том, планується в період з 1 ве�

ресня 2011 р. до 1 вересня 2012

р. встановити граничний розмір

квоти постачання цукру на вну�

трішній ринок (квота «А») в

об'ємі 1,86 млн тонн, а також

затвердити мінімальні ціни на

цукрові буряки базисної цукри�

стості, які поставлятимуться в

цей період для виробництва цу�

кру в межах квоти «А», і на цу�

кор квоти «А». 

Мінімальні ціни в разі за�

твердження урядової постанови

складатимуть 339,24 грн/т на

буряки цукрові (фабричні),

4925 грн/т – цукор білий кри�

сталічний. 

У пояснювальній записці го�

вориться, що основною метою

прийняття зазначеної постано�

ви є стабілізація виробництва

цукрової сировини і цукру, за�

доволення внутрішньої потреби

держави в цукрі, регулювання

внутрішнього ринку, створення

реальних передумов для опти�

мального функціонування галу�

зі в умовах членства України в

СОТ. 

Крім того, визначення міні�

мальних цін на цукрові буряки і

цукор та фінансова підтримка

сільськогосподарських товаро�

виробників за рахунок коштів

державного бюджету сприяти�

муть подоланню інфляційних

процесів, відходу від бартерних

розрахунків, встановленню

партнерських стосунків на па�

ритетних засадах між всіма

учасниками бурякоцукрового

комплексу.
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Закупівельні ціни на зерно, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» 

на період з 23 до 26 листопада 2010 року, грн/тонна

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв 4300 3400
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. Увага! Закупівлю с/г продукції припинено з 19 жовтня 2010 року. 
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 1530 1550
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. Увага! Закупівлю с/г продукції припинено з 22 жовтня 2010 року. 
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. Увага! Закупівлю с/г продукції припинено з 19 жовтня 2010 року. 
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. Увага! Закупівлю с/г продукції припинено з 22 жовтня 2010 року. 
Філія «Ромодан», Полтавська обл. 1480 1500 3250
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 1480 1500 3250
Філія «Градизьк», Полтавська обл. 3250
Філія «Артемівська», Полтавська обл. 1480 1500 3250
Філія «Вітове», Черкаська обл. 3250
Філія «Кам’янка,Дніпровська», Запорізька обл. 1530 1550
Філія «Мар’янівська», Польтавська обл. 1480 1500 3250

Базис поставки

Пшениця

Ріпак
Куку	
рудза

Ячмінь

Сорго Со	
няш	
ник

Соя2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

6 кл.
чер	
воне

біле

– ВІДПОВІДНО до статті 92

Земельного кодексу України

від 25.10.2001 №2768�III пра�

во постійного користування

земельною ділянкою – це

право володіння і користу�

вання земельною ділянкою,

яка перебуває у державній

або комунальній власності,

без встановлення строку.

Право постійного користу�

вання земельною ділянкою із

земель державної та кому�

нальної власності набувають: 

а) підприємства, установи

та організації, що належать до

державної та комунальної

власності; 

б) громадські організації

інвалідів України, їх підпри�

ємства (об'єднання), установи

та організації; 

в) релігійні організації Ук�

раїни, статути (положення)

яких зареєстровано у встано�

вленому законом порядку, ви�

ключно для будівництва і об�

слуговування культових та ін�

ших будівель, необхідних для

забезпечення їх діяльності.

Пунктом 6 Розділу X «Пе�

рехідні положення» Земель�

ного кодексу України від

25.10.2001 року № 2768�III

було передбачено, що грома�

дяни та юридичні особи, які

мають у постійному користу�

ванні земельні ділянки, але

за цим Кодексом не можуть

мати їх на такому праві, по�

винні були до 1 січня 2008

року переоформити у встано�

вленому порядку право влас�

ності або право оренди на

них. Але Положення пункту

6 розділу X цього Кодексу

втратили свою чинність як

такі, що не відповідають Кон�

ституції України (є неконститу�

ційними) в частині зобов'язан�

ня переоформити право постій�

ного користування земельною

ділянкою на право власності

або право оренди без відповід�

ного законодавчого, організа�

ційного та фінансового забез�

печення на підставі Рішення

Конституційного Суду України

№5�рп/2005 від 22.09.2005 року.

Згаданим рішенням визначено,

серед іншого, що громадяни та

юридичні особи не можуть

втрачати раніше наданого їм

права користування земельною

ділянкою.

Зважаючи на викладене ви�
ще, вимоги податкової інспекції
не можуть вважатися правомір�
ними, а фермери, що використо�
вують надані їм до 2002 року зе�
мельні ділянки на праві постій�
ного користування, можуть пе�
реоформити це право на право
оренди винятково за власним ба�
жанням.

Рекомендуємо ознайомити

відповідні підрозділи податкової

інспекції з Рішенням Конститу�

ційного Суду України у справі за

конституційним поданням 51

народного депутата України що�

до відповідності Конституції Ук�

раїни (конституційності) поло�

жень статті 92, пункту 6 розділу

X «Перехідні положення» Зе�

мельного кодексу України

(справа про постійне користу�

вання земельними ділянками)

від 22.09.2005 №5�рп/2005 (Уря�

довий кур'єр від 05.10.2005 –

№188; Офіційний вісник Украї�

ни від 14.10.2005 – 2005 р., №39,

стор. 95, стаття 2490, код акта

33923/2005).

Юридична 
консультація
?

Асоціація фермерів і приватних землевласників Глобинсь�
кого району передплачує ваш тижневик ділової інформації і

з повагою ставиться до всіх публікацій в ньому.
Особливо важливою для нас є рубрика «Бізнес�консультант»,
де ми знаходимо консультативний матеріал, що стосується і
наших проблем у веденні сільськогосподарського виробниц�
тва. Тому вирішили звернутися до вас за роз'ясненням щодо
такого питання:
У жовтні податкова інспекція в Глобинському районі кожному
фермерському господарству поставила вимогу: провести інвен�
таризацію належної фермерському господарству земельної ді�
лянки і на ту частину ділянки, яка не розпайована на цей час,
укласти договір оренди з держадміністрацією.
Нам не зрозуміло, чому так повинно бути, якщо згідно з вида�
ним актом на землю ця ділянка надана фермерському госпо�
дарству в постійне користування, а в актах, які видавалися на
початку фермерського руху, зазначено взагалі «у довічне ус�
падковане володіння для ведення фермерського господарства».
Якщо Конституцією України закріплена норма, що Закон зво�
ротної сили не має, то які нормативно�правові акти дозволя�
ють податковій інспекції вчиняти такі дії?

Рада Асоціації фермерів і приватних землевласників,
смт Глобіно, Полтавська область

Консультує Андрій МАРТИН, 

радник адвокатського об'єднання «С.Т. Партнерс» 

із земельного права, завідувач кафедрою

землевпорядного проектування НУБіП України, к.е.н. 

Мінагрополітіки пропонує затвердити 
мінімальні ціни на цукрові буряки і цукор

КОМІТЕТ з питань аграрної

політики і земельних відносин

Верховної Ради України реко�

мендує парламенту прийняти

за основу і в цілому законопро�

ект про внесення змін до статті

134 Земельного кодексу Украї�

ни щодо надання в оренду зе�

мельних ділянок для ведення

товарного сільськогосподарсь�

кого виробництва. Про це по�

відомило інформаційне упра�

вління ВРУ. 

Проектом закону (реєстра�

ційний №6609) пропонується

включити до частини другої

статті 134 Земельного кодексу

України положення про надан�

ня в оренду земельних ділянок

для ведення товарного сільсь�

когосподарського виробництва

державної і комунальної влас�

ності без проведення земельних

торгів. 

Аргументуючи необхідність

ухвалення законопроекту, чле�

ни комітету, зокрема, відзначи�

ли, що сьогодні значна кіль�

кість земельних ділянок сільсь�

когосподарського призначення

державної або комунальної

власності або не використову�

ється взагалі у зв'язку з відсут�

ністю механізму проведення зе�

мельних торгів, або використо�

вується без правовстановлюю�

чих документів, внаслідок чого

державний і місцеві бюджети не

отримують коштів від їх прода�

жу або оренди. Окрім цього, на

думку членів комітету, в депре�

сивних регіонах України прове�

дення земельних торгів для

продажу права оренди на землі

сільськогосподарського приз�

начення не має сенсу, оскільки

в більшості випадків відсутній

навіть один претендент на по�

купку такого права. 

Комітет вважає, що запро�

поновані законопроектом зміни

є доцільними, оскільки існуюча

процедура придбання права

оренди на земельні ділянки

державної і комунальної влас�

ності є невиправдано ускладне�

ною, незавершеною і сприяє

корупції і хабарництву.

Аграрний комітет ВР
рекомендує внести зміни 
до Земельного кодексу України

Рівні умови для 
річкових перевезень
Міністерство транспорту та зв'язку
України створить рівні умови для
компаній, що займаються переве�
зеннями внутрішніми водними
шляхами, заявив міністр Костян�
тин Єфименко 22 листопада ц.р. 
«У рамках державно�приватного
партнерства ми створимо рівні
умови для усіх компаній незалеж�
но від їх форми власності. Прави�
ла повинні бути однаковими для
всіх», – підкреслив він.
За словами міністра, до співпраці
у розробці нормативно�правових
актів та створенні стратегії розвит�
ку галузі будуть залучені пред�
ставники найбільших приватних
судноплавних компаній – НІБУ�
ЛОНу та Укррічфлоту. З боку дер�
жавного сектору розробкою доку�
ментів буде займатися Укрморріч�
флот, який забезпечуватиме ви�
сокий рівень безпеки судноплав�
ства, та ДП «Укрводшлях», яке
відповідатиме належний стан гі�
дротехнічних споруд.
Перші консультації щодо розвитку
судноплавства на внутрішніх вод�
них шляхах між зацікавленими
бізнес�структурами та державни�
ми органами відбудуться вже в
грудні поточного року. 

За інф. Інтернет)сайту Мінтрансзв'язку



Олесь Євтєєв

УСЕРЕДИНІ країни, ніде правди

діти, переробляється в основному

насіння соняшнику, а ріпак – ця

стратегічна культура – майже пов�

ністю експортується. Станом на 22

листопада 67% його врожаю –

майже 950 тисяч тонн – вже виве�

зено за межі України для перероб�

ки на біодизель. Але ситуація може

докорінно змінитися. За словами

керівника аналітичного департа�

менту консалтингової агенції

«ААА» Марії Колесник, Європа

запроваджує нові стандарти щодо

експорту на її територію ріпаку.

Тому у вітчизняних аграріїв мо�

жуть виникнути проблеми з реалі�

зацією ріпаку врожаю 2011 року,

внаслідок чого зерно залишиться в

Україні. А от чи буде він переро�

блятися, залежить лише від нас.  

Щодо сої, то прогноз валово�

го збору поточного маркетингово�

го року збільшено до 1,6�1,7 млн

тонн, що перевищує його обсяги

у 2009/10 МР (1043,5 тис. тонн) на

579,5 тис. тонн (зростання на

63%). Експортовано у вересні�

жовтні 2010 року 34,1 тис. тонн сої

проти 26,8 тис. тонн за відповід�

ний період попереднього МР

(зростання на 17%). 

У червні�листопаді 2010 року

соняшникова олія на світовому

ринку подорожчала на 63%. Це

пов'язано в першу чергу з дефіци�

том: у 2009/2010 МР споживання

майже на 3 мільйони тонн переви�

щило виробництво. Зокрема краї�

ни ЄС і надалі вимушені імпорту�

вали олійні культури та олію, у

2010/2011 МР приріст імпорту

складе 7,4 мільйони тонн, що бе�

зумовно сприятиме підвищенню

ціни на них.

На думку генерального дирек�

тора асоціації «Укроліяпром»

Степана Капшука, обсяги виро�

щування соняшнику досягли сво�

їх оптимальних меж. За нинішніх

умов збільшувати виробництво

можливо лише шляхом розши�

рення площ посіву. Із загальних 33

мільйонів гектарів ріллі 15%, а це

близько 4,5 млн га, засівається со�

няшником. Це надзвичайно бага�

то. За означеним показником Ук�

раїна посідає у світі друге місце.

Оптимально було б засівати 3�3,5

млн га, тобто близько 10% ріллі.

Такі обсяги дозволили б дотриму�

ватись украй необхідних сівозмін,

адже наразі перше місце у світі за

обсягами виробництва соняшни�

ку досягнуто екстенсивним шля�

хом – за рахунок розширення

площ посівів. Лише у цьому році

його посіяно на 258 тис. га більше,

ніж у попередньому. А от за уро�

жайністю цієї культури Україна,

на жаль, посідає лише 10 місце,

зазначає фахівець. Показник у 16

ц/га надзвичайно низький і свід�

чить про те, що багато господар�

ників у гонитві за прибутком по�

рушують агротехнології: недотри�

мання сівозмін, недостатнє вне�

сення добрив тощо. Тому ниніш�

ній стан не можна вважати пози�

тивним, бо по суті аграрії беруть у

землі її родючість в борг. За умови

застосування правильної техноло�

гії, нам цілком під силу урожаї у

20�25 ц/га, а можливо і всі 30. Це

дозволило б на менших площах

отримувати ті самі 7�8 мільйонів

тонн зерна.

Сьогодні соняшник для Украї�

ни не лише красивий символ, але

й стратегія розвитку. За 10 років

існування експортного мита на

вивіз насіння соняшнику, не лише

збільшено його виробництво з 2,5

до 7,2 млн тонн – майже втричі,

але й потужності переробки зро�

сли з 2,5 до 9,7 млн тонн. Завдяки

цьому поточного МР кількість со�

няшникової олії сягнула 3�х млн

тонн, для порівняння – за ра�

дянських часів заводи союзних

республік разом виробляли 2,9

млн тонн. Слід зазначити, що

крім розширення виробничих по�

тужностей, йшла також активна

модернізація існуючих застарілих

та високовитратних неефективних

виробництв. 

Вже впродовж 10 років соняш�

ник є найрентабельнішою сільсь�

когосподарською культурою. Пі�

сля суттєвого зниження рента�

бельності 2008�го, нині вона по�

стійно збільшується, і 2010�2011

МР має становити близько 85%.

Ціни на соняшник залишаються

стабільно високими і продовжу�

ють зростати. У жовтні поточного

року ціна становила 4315 грн/т –

майже на 2 тисячі гривень дорож�

че, ніж 2009 року. Не дивно, що в

Україні соняшник – друга за по�

пулярністю (після пшениці) куль�

тура, на якій спеціалізуються по�

над 40% сільгосппідприємств.

На світовому ринку соняшни�

кової олії Україна займає перше

місце з долею ринку у 65%. Наш

концентрат сонця споживають у

88 країн світу. Близько 30% ек�

спорту продукції АПК припадає

саме на олію. У харчовій проми�

словості цей показник складає

50%. Доходи від продажу продукту

за кордон складають $2�2,5 млрд

на рік, що еквівалентно експорту

10�15 мільйонів тонн зерна. 

Плюси торгівлі олією ще й у

тому, що експортується не сиро�

вина, як зерно, а готовий продукт.

Переробка соняшнику дає роботу

50 тисячам працівників, лише

ПДВ виробники олії сплачують у

обсязі 3,5 млрд грн. Крім олії ви�

робляється широкий асортимент

олійно�жирової продукції: рафі�

нована фасована олія, маргарино�

ва продукція, майонези. Від галузі

до держбюджету надходить 6 млрд

грн податків на рік.

Проте не лише зростання ва�

лових показників тішить сьогодні

працівників галузі. Паралельно з

ростом виробництва розвивається

інфраструктура: будуються елева�

тори, модернізуються підприєм�

ства, у 6 портах є 9 терміналів для

завантаження олії. За останні 3�5

років у сфері створено 5 тисяч ро�

бочих місць. Введенні в дію нові

потужності, оновлено існуючі ви�

робництва.

Феномен олійно�жирової га�

лузі, або як його називають самі

виробничники «українське диво»,

полягає в тому, що було знайдено

оптимальний механізм, який зба�

лансував, перш за все, інтереси

сільгоспвиробників, переробних

підприємств, експортерів і вну�

трішнього ринку. Запорукою та�

ких фантастичних (особливо на

тлі занепаду інших галузей сільсь�

кого господарства) досягнень ста�

ло запровадження у 1999 році ек�

спортного мита. Однак його напо�

легливо домагаються скасувати

наші європейські «доброзичлив�

ці». І це при тому, що українське

мито найнижче серед лідерів сві�

тового олійного ринку – воно

складає 10%, тоді як у Росії – 20%,

а в Аргентині – 31%. З урожаю

2009 року експортовано 767 тис.

тонн насіння соняшнику, з уро�

жаю 2010 року – 353,4 тис. тонн.

Втім, не тільки наявність мита

стає завадою експорту, а й висока

ціна на соняшник на внутрішньо�

му ринку. 

Світова організація торгівлі,

членом якої є наша держава, не

забороняє застосування експорт�

ного мита, більше того, близько

однієї третини членів СОТ засто�

совують цей механізм. Основним

аргументом на користь існування

експортного мита на сировинні

товари є те, що воно слугує стиму�

лом для розвитку внутрішнього

виробництва та переробної про�

мисловості з високою доданою

вартістю. Однак довкола експорт�

ного мита на соняшник точаться

запеклі торгові війни. Особливо

пристрасно вимагає від України

його скасування Європейський

Союз, на країни якого припадає

26% експорту української олії. Са�

ме питанню скасування експорт�

них мит на насіння соняшнику в

Україні приділяється підвищена

увага в рамках переговорів щодо

поглибленої зони вільної торгівлі

(ПЗВТ) між Україною та ЄС. І це

незважаючи на те, що під час

вступу до СОТ Україна скоротила

експортне мито на соняшник з 17

до 10 відсотків.

Мотиви ЄС зрозумілі. Він є

крупним імпортером олії та насін�

ня олійних культур, тому для під�

тримки поставки сировини для

власного виробництва і спожив�

чого ринку й наполягає на повній

відміні мита на експорт насіння

соняшнику з України. У 27 краї�

нах Європи соняшнику вирощу�

ється менше, ніж у нас, а потуж�
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«Звичайне диво» 
вітчизняної олійно�жирової галузі
ОГЛЯД Незважаючи на досить складні цьогорічні погодні умови, Україна отримала непоганий урожай
олійних: 7)7,2 млн тонн соняшнику, 1,65 млн тонн сої, 1,43 млн тонн ріпаку. Загалом вийшло понад 10
мільйонів тонн. Потужності річної переробки наразі становлять 9,7 млн тонн, до кінця року вони мають
сягнути 10 млн тонн і, у такий спосіб, повністю відповідатимуть можливостям українських аграріїв. 

Мал.1. Україна: виробництво, споживання і експорт 
насіння соняшника, тис. тонн

Мал.2. Україна: виробництво і експорт соняшникової олії, 
тис. тонн

До введення
експортного мита

До введення
експортного мита

Марія КОЛЕСНИК Степан КАПШУК



ностей для переробки у них в 5�6

разів більше. Природно, що про�

блема сировини перед євро�

пейськими переробниками стоїть

дуже гостро. Тому вони прагнуть

зняти бар'єр для вивезення сиро�

вини з України. Про це, зокрема,

свідчить досвід ріпаку, урожай

якого практично повністю прямує

на переробку у Європу.

Зрозуміло, що після скасуван�

ня експортного мита українські

переробники значно зменшать

обсяги випуску продукції, оскіль�

ки обслуговуватимуть переважно

внутрішній ринок. Проте лише

20% виробленої олії споживається

всередині країни. За таких умов

чисельність працюючих у галузі

скоротиться майже наполовину. А

головне – буде знищено налаго�

джений експорт, втрачено зовніш�

ні ринки для нашої продукції.

Низька купівельна спроможність

населення України не залишає

перспектив розвитку для сільсько�

го господарства, якщо воно буде

обслуговувати лише потреби вну�

трішнього ринку. 

Запорука розвитку і процві�

тання всього АПК – пошук мо�

жливостей для експорту продукції

аграріїв, у першу чергу – продук�

тів переробки, про що якраз і свід�

чить досвід українських олійників.

Це нелегке завдання. У світі точа�

ться жорстокі торгові війни за во�

лодіння сировинними ресурсами,

елементом таких воєн була хвиля

«чорного» піару проти українсь�

ких виробників олії, продукцію

яких у квітні 2008 року безпідстав�

но звинувачували у забрудненні

нафтопродуктами. На щастя,

спроби дискредитації не вдалися і

вітчизняна олія продовжує поста�

чатися до Європи, проходячи

жорсткий контроль якості. За ми�

нулий рік українські виробники

поставили 2,64 млн тонн олії до 88

країн світу і не отримали жодної

рекламації!

Запорука успішного експорту

– висока якість української олії,

яка забезпечується у тому числі і

технологією виготовлення. Украї�

на і Росія – єдині країни у світі,

котрі використовують облущуван�

ня насіння соняшнику. Лушпин�

ня, що отримується у процесі пе�

реробки насіння, дає ще одну пе�

ревагу – воно є прекрасним видом

альтернативного палива. Сьогодні

всі котли на підприємствах галузі

(а їх близько 70) переобладнані на

спалювання лушпиння. Це дає

змогу економити 300�350 мільйо�

нів кубометрів природного газу. В

середньому 2 тонни лушпиння за�

мінюють тисячу кубометрів газу.

Проте вартість тисячі кубів скла�

дає 3 тис. грн, а тонна лушпиння

коштує 600 грн. От вам і ресурс

для зниження собівартості. 

Причому котли, аналогів яким

немає у світі, розробила українсь�

ка компанія СПКТБ Енергомаш�

проект. Наразі проводяться робо�

ти щодо впровадження когенера�

ційних технологій, зокрема на

ВАТ «Кіровоградолія» встановле�

но турбіну для виробництва елек�

троенергії. Таким чином відходи

олійного виробництва дають те�

пло і світло. Залишки лушпиння,

формуються у паливні пелети, які

мають стабільний попит, але, на

жаль, поки що не в Україні.

Успішна робота олійно�жиро�

вої галузі призвела й до відновлен�

ня харчового машинобудування.

Наприклад, чернігівська фірма

«Тан» налагодила виготовлення

фільтраційного устаткування,

установок для рафінації олії, які

відповідають найсучаснішим ви�

могам. 

Водночас успішний досвід цієї

галузі є швидше виключенням, а

не правилом. Зрозуміло, що ре�

цепт з експортним митом не може

бути панацеєю для інших галузей.

Але шукати алгоритми для

розв'язання проблем потрібно.

Можливо, не варто винаходити ве�

лосипед і просто почати серйозно

дотувати те ж тваринництво. Його

розвиток, немов буксир може по�

тягнути за собою переробні галузі.

Звичайно, без пошуку ринків збуту

досягти великих успіхів неможли�

во. Концентрація лише на вну�

трішньому ринку України зведе

нанівець усі плани. Низька прива�

бливість інвестування у переробну

галузь, зорієнтовану лише на вну�

трішній ринок, прирече її на жи�

вотіння на узбіччі. Без широкого

експорту сільськогосподарської

продукції неможливо забезпечити

українського споживача продукці�

єю за доступними цінами.

Сьогодні ми експортуємо зер�

но і при цьому завозимо продук�

цію тваринництва. На урочисто�

стях з нагоди святкування Дня

працівників сільського господар�

ства Прем'єр�міністр України Ми�

кола Азаров заявив, що першо�

черговим завданням для Кабінету

Міністрів у найближчі роки стане

забезпечення розвитку тварин�

ництва. Сподіваємося, що уряд

дотримається слова і фінансовою

підтримкою, і організаційним

сприянням. 

Олія сьогодні доступна всім

верствам населення, про що свід�

чить щорічне зростання внутріш�

нього споживання. Середній ук�

раїнець споживає 15 кілограм рос�

линних жирів на рік (рекомендо�

вана норма – 13,2 кг). Дай Боже,

щоб і за споживанням м'ясних і

молочних продуктів ми досягли

таких же результатів. Успішна ро�

бота експортерів української олії

на зовнішніх ринках сприяє ста�

більності на внутрішньому ринку.

У торговельній мережі соняшни�

кова рафінована фасована олія

присутня у широкому асортимен�

ті за доступними цінами. І незва�

жаючи на стрімке зростання цін

на насіння соняшнику (майже

вдвічі проти минулого МР), пито�

ма вага якого у собівартості со�

няшникової олії становить понад

85%, через виважену цінову полі�

тику виробників олії, ціна на цей

продукт зросла у жовтні порівня�

но з минулим роком на 60 копі�

йок, або на 5,8%.

Державницька протекціоніст�

ська політика, вважає Степан

Капшук, має бути спрямована на

захист працюючих галузей, осо�

бливо харчової промисловості і

олійної зокрема. Адже працююча

галузь, як локомотив потягне за

собою суміжні, в результаті усі ви�

грають. «Свого часу, – говорить

він, – виробництво олійних куль�

тур отримало підтримку у вигляді

експортного мита. Не було б мита

– не було б високих цін на соняш�

ник, не збільшувалися б площі по�

сівів, не було б коштів на модер�

нізацію підприємств, а відтак Ук�

раїна не займала б лідируючі по�

зиції на олійному ринку». За його

словами, міжнародні компанії,

котрі приходили на український

олійний ринок, спершу прагнули

лише торгувати насінням, але ек�

спортне мито спонукало їх вкла�

дати кошти у переробку, створю�

вати тут свої потужності і експор�

тувати з України олію, а не насін�

ня, а значить – створювати у нас

робочі місця. А кожний олійний

завод – це 500�1000 працівників.

Нині в олійній галузі зайнято 50

тисяч працівників, які отримують

достойну зарплату.

Водночас не хотілося б, щоб у

читача склалося враження, що

олійна галузь являє собою безкі�

нечну череду досягнень, перемог і

звершень. Проблеми і негаразди її

також не обходять. Зокрема сер�

йозним стримуючим фактором

для переробних підприємств, що

працюють на внутрішній ринок, є

декларування цін на соціально�

значимі групи продовольчих това�

рів. Так само, як і решті експорте�

рів, їм отруює життя хронічна про�

блема неповернення ПДВ. Нового

загострення це питання набуло у

жовтні, коли компаніям�експорте�

рам української олії вкотре припи�

нили відшкодовувати ПДВ.

За словами Степана Капшука,

розв'язати проблему заборговано�

сті, що накопичилася у минулому

МР і перевищувала 2 млрд грн,

допомогли облігації внутрішньої

державної позики (ОВДП). Пік

заборгованості припав на вере�

сень, коли починається збирання

урожаю. Кошти від реалізації

ОВДП, які уряд виплатив експор�

терам як повернення ПДВ, ці під�

приємства використали на заку�

півлі насіння для переробки. Та�

ким чином, усі 2 мільярди отрима�

ли українські аграрії. На думку

гендиректора «Укроліяпрому»,

проблеми з поверненням ПДВ іс�

нуватимуть до того часу, поки не

буде налагоджене автоматичне

електронне відшкодування, неза�

лежне від волі чиновника.

Проблема з поверненням

ПДВ – спільна для всіх експор�

терів, особливо аграріїв, підтвер�

джує Марія Колесник. Поки що

ПДВ фактично не повертається

грошима. В той же час, зростан�

ня ціни на олію на світових рин�

ках стимулює експорт з України,

тому навіть за умови неповер�

нення ПДВ галузь не жевріє, а

почувається досить упевнено. За�

порукою подальшого процвітан�

ня галузі є невтручання держави.

Його негативні наслідки відби�

лися на зерновій галузі, яка фак�

тично зупинилася. Не виключе�

на можливість, що через благі на�

міри наповнення держбюджету

буде запроваджено квотування

експорту олії.

Експерт вважає, що Україні не

вдасться відстояти експортне мито

на соняшник, адже великі струк�

тури через дрібні країни лобіюють

це питання, бо хочуть завантажу�

вати нашою сировиною свої заво�

ди. Навіть за умови відміни ек�

спортного мита, існуючі ціни на

олію роблять експорт продукту

переробки набагато вигіднішим,

ніж насіння. Якщо мито відмі�

нять, переробники змушені будуть

підвищувати закупівельні ціни,

щоб зробити для селян продаж на�

сіння дня переробки більш прива�

бливим, ніж продаж його на ек�

спорт. Крім того, трейдери зазви�

чай намагаються купити насіння

дешевше, тому вичікують підходя�

щої кон'юнктури ринку. Як прави�

ло, ціна на соняшник зменшуєть�

ся після того, як переробники за�

купили основну масу сировини,

тому трейдери в основному скупо�

вуватимуть залишки. Однак, щоб

там не говорили, але можна ствер�

джувати, що в Україні таки існує

олійно�жировий ринок. 
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Ф'ЮЧЕРСНІ ціни на минулому

тижні знову знизились. Так най�

ближчі контракти на Чиказькій

біржі (CBOT) на початку тижня

втратили 46 центів, відкотившись

до тримісячного мінімуму, але от�

римали підтримку в кінці тижня з

боку ослаблення долара і потуж�

них експортних продажів. У під�

сумку, грудневий контракт CBOT

знизився на 24 центи порівняно із

попереднім тижнем, закрившись

на позначці $6,44/bu. Ціни анало�

гічних ф'ючерсів на біржах у Кан�

зас Сіті (KCBT) і Міннеаполісі

(MGEX) також впали, закрив�

шись на позначці $7,09/bu і

7,25/bu, відповідно. Січневий

контракт CBOT на соєві боби зак�

рився на рівні $12,01/bu, що на 67

центів менше, ніж тиждень тому.

Ф'ючерси на кукурудзу втратили

13 центів, закрившись на позначці

$5,20/bu.

Україна оголосила, що подов�

жить квоти на експорт зерна в

першій половині 2011 року. Укра�

їнський аграрний міністр заявив,

що загальний обсяг експорту зер�

на буде обмежено в обсязі 5 млн

тонн у період з січня по липень

2011 року. За оцінками українсь�

кого уряду, врожай пшениці в Ук�

раїні цього року становить 17,2

млн тонн порівняно з 20,9 млн

тонн 2009 року.

Експерти Зернової біржі Буе�

нос�Айреса збільшили прогноз

виробництва пшениці в Аргентині

2010/11 МР з 12,1 млн тонн до

12,7 млн тонн завдяки поліпшен�

ню умов урожаю. Водночас Міні�

стерство сільського господарства

США (USDA) оцінює урожай

пшениці в Аргентині цього року

на рівні 13,5 млн тонн.

Продовольча і сільськогоспо�

дарська організація ООН (ФАО)

оприлюднила власну оцінку світо�

вого виробництва пшениці

2010/11 МР, де прогнозує врожай

на рівні 648 млн тонн, а експорт

американської пшениці на рівні

33,5 млн тонн, що на 1,5 млн тонн

перевищує поточну оцінку USDA.

Експортні продажі в США

становили 943,4 тис. тонн, досяг�

ши максимуму за 10 тижнів, і пе�

ревищили торгові очікування 400�

600 тис. тонн. 

Основні тенденції на зерновому ринку США

*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 25.11.2010 року 1 RUB = 0,25369 грн.

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 25 листопада 2010 року

Ф'ючерсний контракт
Ціни угод * Розрахун,

кова ці,
на *

Зміни
розрах.
ціни *

Обсяг

відкр. мін. макс. закр. кілть
угод RUB

EXW пшениця кл.3 Листопад ’10 5560 5560 5566 5563 + 5563 +6 3 19887725
EXW пшениця кл.3 Січень ’11 5656 5656 5659 5659 + 5658 +20 2 17651400
EXW пшениця кл.3 Березень ’11 0 0 0 0 , 5236 ,115 0 0
EXW пшениця кл.4 Листопад ’10 5476 5476 5479 5479 + 5478 +2 3 21008000
EXW пшениця кл.4 Січень ’11 5551 5551 5556 5556 + 5554 +5 2 18770830
EXW пшениця кл.4 Березень ’11 5618 5618 5620 5620 + 5619 +51 2 18261750
EXW пшениця кл.5 Листопад ’10 5120 5120 5127 5127 + 5124 +5 3 22314565
EXW пшениця кл.5 Січень ’11 5206 5206 5212 5212 + 5209 +6 2 20315100
EXW пшениця кл.5 Березень ’11 5291 5291 5294 5294 + 5293 +4 2 21328775
FOB експ. пшениця Листопад ’10 0,0 0,0 0,0 0,0 + 215,4 +0 0 0
FOB експ. пшениця Січень ’11 0,0 0,0 0,0 0,0 + 221,5 +0 0 0
FOB експ. пшениця Березень ’11 0,0 0,0 0,0 0,0 + 227,3 +0 0 0

* 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 19 листопада 2010 року

Біржа 
(зернові) 

Грудень ’10 Березень '11 Травень '11 Липень '11 Вересень '11

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 236,81 6,445 ,0,248 6,840 ,0,255 7,085 ,0,240 7,203 ,0,245 7,398 ,0,253
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 260,69 7,095 ,0,205 7,253 ,0,205 7,350 ,0,205 7,405 ,0,198 7,490 ,0,190
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 266,66 7,258 ,0,190 7,415 ,0,178 7,500 ,0,180 7,548 ,0,203 7,585 ,0,195
CBOT Чикаго (Кукурудза) 205,01 5,208 ,0,132 5,348 ,0,133 5,420 ,0,133 5,458 ,0,130 5,135 ,0,165

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Січень ’11 Березень '11 Травень '11 Липень '11 Серпень '11

12,015 ,0,675 12,090 ,0,680 12,100 ,0,665 12,120 ,0,658 11,955 ,0,585

США. Ставки океанського фрахту на 19 листопада 2010 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 22 20
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 31
Північ Південної Америки (Колумбія) 22
Схід Південної Америки (Бразилія) 33
Західна Африка (Нігерія) 42
Східне Середземномор'я (Італія) 31
Західне Середземномор'я (Марокко) 41
Близький Схід (Єгипет) 36
Японія 57 56

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 33
Західна Африка (Нігерія) 50
Близький Схід (Єгипет) 34

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 40 37
Європа (Роттердам) 33
Близький Схід (Єгипет) 34

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 89
Західне Середземномор'я (Іспанія) 87
Європа (Роттердам) 83
Західна Африка(Марокко/Алжир) 87

Північно,Західне Тихо,
океанське узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 32
Близький Схід (Єгипет) 44
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 50
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 39 37
Тайвань 37 36
Південна Корея 37 36
Японія 34 32

Країни Митного союзу обнулили мито 
на імпорт гречки, картоплі і капусти
Рішення про введення нульового мита на імпорт до країн Мит�
ного союзу гречки, картоплі і капусти набирає чинності з 23 ли�
стопада 2010 р. і діятиме до 1 червня 2011 р., йдеться в повідо�
мленні Комісії Митного союзу (КМС) Росії, Білорусі і Казахста�
ну. Згідно з рішенням, оприлюдненим на сайті КМС, обну�
ляється мито на насіннєву картоплю (раніше мито становило
5%), картоплю для виробництва крохмалю (раніше – 15%),
молоду картоплю (15%), білокачанну капусту (15%) і всі види
гречки (5%).
Відповідне рішення було схвалено на засіданні урядової підко�
місії РФ з митно�тарифної політики ще наприкінці вересня, а
на початку жовтня – на засіданні КМС.
Мита пропонувалося скасувати у зв'язку із посухою, що спосте�
рігалася влітку цього року, і низьким урожаєм. За оцінкою Мін�
сільгоспу РФ, країні 2010 року доведеться купити за кордоном
не менше 4 млн тонн картоплі.

Світове виробництво ячменю 
зменшиться у 2010/11 МР на 7%
Аналітики Продовольчої і сільськогосподарської організації
ООН (FAO) прогнозують, що в 2010/11 МР світове виробництво
ячменю зменшиться порівняно з попереднім маркетинговим
роком на 7% до 125 млн тонн.
Причинами очікуваного скорочення виробництва є зменшення
посівних площ і несприятливі погодні умови в деяких країнах.
Унаслідок зменшення посівних площ і дефіциту опадів рівень
виробництва в ЄС зменшився порівняно з 2009/10 МР на 15%.
Зважаючи на посуху значно менший урожай був зібраний в
Росії й Україні. В Росії виробництво зменшилося на 50%, на
Україні – на 20%.
У 2010/11 МР об'єм світової торгівлі ячменем зменшиться на
300 тис. тонн (1,8%) до 16 млн тонн.
До цього експерти Мінсільгоспу США (USDA) знизили прогноз
виробництва ячменю в світі в 2010/11 МР на 1,1% до 124,6 млн
тонн. Це менше урожаю в попередньому періоді на 16,8%.
Прогноз споживання було зменшено на 0,9% до 140,3 млн
тонн, що поступається попередньому маркетинговому року
на 2,5%.
Щодо перехідних запасів прогноз було дещо зменшено – до
21,1 млн тонн. Їх рівень знизиться порівняно з 2010/11 МР на
42,7%.
Мінсільгосп США збільшив прогноз експорту на 1,3% до 16,2
млн тонн. Це менше його об'єму в попередньому маркетинго�
вому році на 4,5%.
Прогноз експорту для ячменю було збільшено на 200 тис. тонн
до 4,6 млн тонн, зважаючи на високий попит на пивоварний
ячмінь з боку Росії. Це найбільший показник експорту за
останні 8 років.
Щодо імпорту прогноз для Росії був збільшений на 200 тис.
тонн до 600 тис. тонн унаслідок зниження прогнозу виробниц�
тва для країни.

Світовий попит на олії 
перевищить виробництво
Європейські аналітики прогнозують, що в 2010/11 МР (жов�
тень�вересень) світовий попит на основні рослинні олії пере�
вищить їх виробництво.
Світове виробництво вісьмох основних олій зросте порівняно з
попереднім маркетинговим роком на 5,2 млн тонн до 143,17
млн тонн. Споживання збільшиться на 6,2 млн тонн до 143,9
млн тонн. В той же час, фахівці припускають, що споживання
виявиться меншим у зв'язку з високим рівнем цін і необхідні�
стю заповнення запасів.
Фахівці Oil World збільшили прогноз світового виробництва
соєвої олії в 2010/11 МР до 41,95 млн тонн. Це більше його
об'єму в попередньому маркетинговому році на 8,3%. Очіку�
ється, що на експортному потенціалі південноамериканських
держав негативно відіб'ється високий внутрішній попит з боку
біодизельної галузі.
Аналітики відзначають різке збільшення залежності Китаю від
імпорту олій. Якщо 10 років тому частка імпорту в споживанні
складала менше 30%, то тепер вона досягає 60%. При цьому
залежність від імпорту шротів олійних навіть вища (70%).
Очікується, що в 2010/11 МР споживання рослинних олій і жирів
досягне в Китаї 33,4 млн тонн, в т.ч. соєвої олії – 10,83 млн
тонн. Внутрішнє виробництво олій і жирів становитиме 23,3 млн
тонн. За три останніх роки споживання олій збільшився в країні
на 4,2 млн тонн. При цьому приріст в об'ємі 3,6 млн тонн став�
ся за рахунок збільшення споживання на душу населення,
останні 0,6 млн тонн – у зв'язку із збільшенням населення.

НОВИНИ ï СТИСЛО
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MCB Agricole
Великий український агрохолдинг

«Укрзернопром Агро», власником

якого є компанія MCB Agricole

Holding, опублікував аудований

фінансовий звіт за 2009 рік. Не�

зважаючи на зростання виручки,

компанія зазнала навіть більших

збитків, ніж у 2008 році.

Чистий дохід від реалізації

продукції зріс у гривневому екві�

валенті на 30% до 203 млн грн.

Але, зважаючи на девальвацію віт�

чизняної національної валюти у

кінці 2008 року, у доларах США

виручка компанії навіть трохи

зменшилась. 

Показник EBITDA (прибуток

до нарахування амортизації, про�

центних платежів та податку на

прибуток) у 2009 році став від'єм�

ним на рівні 12 млн грн, у порів�

нянні з позитивним результатом

14 млн грн у 2008 році. Чистий

збиток компанії збільшився на

18% до 32 млн грн. 

Погіршення показників при�

бутковості компанії значною мі�

рою пояснюється збитком від пе�

рерахування справедливої варто�

сті біологічних активів та сільсь�

когосподарської продукції. Якщо

у 2008 році компанія отримала

майже 8 млн грн додаткової виго�

ди від цієї особливості складання

звітності за міжнародними стан�

дартами, то у 2009 році від'ємний

ефект склав 21,4 млн грн. Таку си�

туацію компанія пояснює нес�

приятливими погодними умовами

навесні та влітку минулого року,

що призвели до втрат врожаю і пе�

реоцінки активів в сторону змен�

шення.

Також компанія повідомила

про завершення осінньої посівної

кампанії в оптимальні строки. Зо�

крема, підприємства холдингу у

Криму завершили сівбу озимих 7

листопада, в той час як інші філії

компанії завершили посівну ще 20

жовтня.

Загальна площа озимих куль�

тур складає 53,2 тис. га і має на�

ступну структуру: ріпак – 14,7 тис.

га, пшениця – 27,9 тис. га, ячмінь

– 9,6 тис. га, жито – 992 га.

76% ріпаку було посіяно по

парах. Пшениця посіяна таким

чином: 23% – по парах, 37% – по

ріпаку, 20% – по гірчиці і гречці,

4,8% – по гороху і сої.

Федір Влад, операційний ди�

ректор ТОВ «Укрзернопром Агро»

поділився очікуваннями: «Ми по�

сіяли пшеницю і ріпак по ідеаль�

них попередниках, таким чином

заклавши хороший фундамент для

розвитку рослин, і чекаємо уро�

жай з великим потенціалом». 

Компанія також провела ряд

робіт по захисту рослин на посівах

озимих культур. 30 тис. га ґрунту

вже підготовлено під ярини. В да�

ний момент ведеться підготовка

ґрунту під пари. Прогнозується,

що до кінця листопада всі осінні

польові роботи будуть завершені.

Опублікування фінансових ре�

зультатів за минулий рік майже ні�

як не позначилося на ціні акцій

MCB Agricole, що котируються на

Франкфуртській фондовій біржі

через GDR: вона продовжувала

знаходитись на досить низькому

рівні. За останній місяць ціна впа�

ла на 11% до рівня 1,425 євро за

GDR.

Landkom 
International
Агропромислова компанія «Ленд�

ком», що зареєстрована у Велико�

британії та має активи і веде біз�

нес в Україні, 12 листопада пові�

домила про збільшення посіви

озимини під урожай 2011 року на

35% порівняно з 2009 роком – до

28,86 млн га. 

За даними прес�служби,

«Лендком» засіяла озимим ріпа�

ком 12,86 тис. га, озимою пшени�

цею – 13,15 тис. га, озимим ячме�

нем – 1,9 тис. га, гірчицею – 435

га, житом – 292 га  і кормовими

культурами – 206 га.

Компанія також повідомила,

що, як і планувалося, продала

урожай ріпаку протягом літа в се�

редньому за $327/тонна без ПДВ.

При цьому Landkom не квапиться

продавати пшеницю, кукурудзу,

соняшник і сою в очікуванні на

вищі ціни на ці культури.

Ціна акцій «Лендкому», що

обертаються на Лондонській фон�

довій біржі, продовжує знаходи�

тись на дуже низьких рівнях. За

останній місяць вона знизилась на

2% до рівня 7,13 фунтів за акцію.

Мрія Агро
Група компаній «Мрія Агро», один

з найбільших агрохолдингів в Ук�

раїні, відстрочила випуск дебют�

них єврооблігацій на суму 300 млн

доларів США, який планувався на

четвертий квартал, орієнтовно до

першого кварталу 2011 року. Це

рішення, за словами представника

компанії, було прийняте у зв'язку

з несприятливою ситуацією на

фондових ринках, незважаючи на

те, що компанія вже готова тех�

нічно та провела road show у різ�

них країнах світу. Представник

компанії додав, що зараз «Мрія»

може не поспішати з новими за�

лученнями після отримання чер�

гового траншу на 25 млн доларів

США від Міжнародної фінансової

корпорації (IFC).

Насправді, випуск євробондів

міг бути відстрочений ще тому, що

компанія не змогла знайти інве�

сторів на повну суму емісії обліга�

цій із заявленою доходністю 10%.

Зараз з доходністю приблизно 9%

торгуються єврооблігації українсь�

кого виробника курятини MHP

(«Миронівський Хлібопродукт»)

та 11,5% – українського виробни�

ка яєць «Авангард». Обидві ком�

панії мають лістинг на Лондонсь�

кій біржі та їх виручка значно пе�

ревищує аналогічний показник

«Мрії». Ризики останньої багать�

ма інвесторами також вважаються

вищими, ніж ризики MHP та

«Авангарду». Тому цілком слушно

інвестори вимагають від бондів

«Мрії» доходності не менше 12%.

Зрив планів проведення IPO

та розміщення єврооблігацій до

кінця цього року не дуже позна�

чився на ціні GDR «Мрії», що

торгуються на Франкфуртській

фондовій біржі. Протягом остан�

нього місяця вона хоч і знизилась

з рекордного рівня у 7,5 євро за

GDR, але і не падала нижче 6,7

євро. Інвестори продовжують спо�

діватися на стрімке зростання ви�

ручки та прибутків компанії у разі

імплементації стратегії розширен�

ня земельного банку та виробни�

чих потужностей у найближчі три

роки. Станом на 25 листопада, ці�

на становила 6,9 євро за GDR.

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 25 листопада 2010 року

За даними «ІВЕКС КАПІТАЛ»

• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «ІВЕКС КАПІТАЛ» • www.EAVEX.com.ua •

Ринкова вартість акцій: 
Landkom International, GBP

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
MCB Agricole, EUR

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Мрія Агро, EUR

Джерело: Bloomberg

Основні фінансові показники,
млн грн

Компанія Біржа Код ЦП Валюта Ціна 
купівлі

Ціна
продажу

Остання
ціна

Ринкова капіта,
лізація, 

млн.

Ринкова капіта,
лізація, 
млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 17,62 17,79 17,79 1 910,64 1 910,64 5,3% 79,7%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 60,70 61,50 60,70 4 442,69 1 492,34 1,1% 45,2%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 6,80 6,90 6,80 722,50 965,77 ,1,4% 166,7%
Avangardco Лондон AVGR LI USD 13,85 14,10 14,10 900,59 900,59 1,4% н/д
Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 83,00 83,45 83,45 2 086,25 700,79 8,4% 108,6%
Агротон Франкфурт A2TA GR EUR 7,78 7,99 7,62 165,15 220,75 0,0% 7,5%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 3,25 3,35 3,25 107,06 143,11 4,8% 54,8%
Креатив Груп UX (Україна) CRGR UK UAH 97,50 103,00 108,00 1 027,56 129,09 0,0% н/д
Лендком Лондон LKI LN GBP 7,00 7,25 7,13 30,99 48,88 ,1,7% 16,3%
УкрРос UX (Україна) UROS UZ UAH 2,80 3,15 2,80 316,04 39,70 0,0% н/д
Дакор UX (Україна) DAKOR UK UAH 47,10 47,65 47,65 270,71 34,01 ,0,1% ,0,49
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,34 1,46 1,40 24,08 32,19 ,2,1% ,46,2%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,76 0,86 0,76 9,50 12,70 0,0% ,24,8%

Новий орган для
уникнення проблем
Представники підприємців і
адміністрація президента (АП)
домовилися про створення по�
стійного органу для обговорен�
ня питань, зокрема, Податко�
вого кодексу, повідомила на
прес�конференції перший за�
ступник голови АП Ірина Акі�
мова в Києві в четвер.
«Було ухвалено рішення, яке
підтримали підприємці, домо�
витися про формат постійного
органу, якій садив би за «кру�
глий стіл» представників бізне�
су, представників державної
влади, насамперед, Кабінету
Міністрів і Верховної Ради», –
сказала І. Акімова.
За її словами, цей орган міг би
в робочому режимі, шляхом
регулярних зустрічей, у складі,
який прийнятний для всіх сто�
рін цього діалогу, обговорюва�
ти важливі питання. Формат
мають обрати спільно робото�
давці та органи влади, і він має
ефективно функціонувати.
«Ми домовилися, що наступ�
ного тижня підприємці вийдуть
з конкретною пропозицією
формату, і такий орган швидко
запрацює, – запевнила пані
Акімова. – Після ухвалення рі�
шення Президентом про долю
Податкового кодексу, ми до�
мовилися про додаткову зу�
стрічі з підприємцями, для того
щоб продовжити цей активний
діалог у конструктивному руслі.
Як повідомлялося, адміністра�
ція Президента має отримати
текст Податкового кодексу,
ухваленого парламентом в ос�
таточній редакції 19 листопада,
у п'ятницю ввечері. У свою чер�
гу, перші висновки експертної
групи адміністрації Президента
мають бути направлені на роз�
гляд голові держави вже в су�
боту вдень. 
Податковий кодекс може набу�
ти чинності з 1 січня 2011 року
після підписання його Прези�
дентом і офіційної публікації.
Наразі документ перебуває у
Верховній Раді.

За інф. Інтерфакс)Україна

За даними компанії
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А чому, власне, хліб? Чи вплинуло голодне
повоєнне дитинство на бажання нагодувати

людей?
– Безумовно, вплинуло. Мій дід Артемон у Новосе�

лиці був місцевим селекціонером, але не по пшени�

ці, а по грушах. Працював він садівником у колгос�

пі, мав добрий грушевий сад у себе і всьому селу

прищеплював дерева. Я біля діда крутився і бачив,

як можна з однієї рослини зробити іншу. Семирічку

закінчив у Новоселиці, а от середню освіту здобував

у Медведівці. Три роки щодня ходив пішки десять

кілометрів туди і десять назад. Коли взимку сніг за�

мітав дорогу, то батьки домовилися з однією вдо�

вою, яка мала своїх трьох дітей, щоб я у них ночу�

вав. Кожного разу, коли я приїжджав на батьківщи�

ну, я її відвідував. Нині вона вже покійна. На преве�

ликий жаль, діти роз'їхалися, хата у бур'янах стоїть,

хвірточка забита...

Після школи вступив до Знам'янського сільсь�

когосподарського технікуму, де займався  у гуртку

селекціонерів і отримав перші гібриди яблуні. Тех�

нікум закінчив на «відмінно» і отримав право на

вступ до Сільськогосподарської академії без вступ�

них іспитів. До початку занять в інституті мене на�

правили на роботу у радгосп на Кіровоградщині, де

я працював агрономом відділення. Здав документи

до УСГА і чекаю, коли мене викличуть на заняття. І

от приїхали до нас дві дівчини�практикантки – сту�

дентки академії і повідомляють мені, що пільговий

вступ для відмінників скасували і потрібно здавати

екзамени. Згодом прийшов і виклик на екзамени.

Приїхав додому, поліз на горище і дістав звідти два

мішки книжок – до іспитів же треба готуватися! Ек�

замени були через день. Я як сів зранку з товари�

шем, то до наступного ранку від книжок не вставав.

Переночував і поїхав здавати. Пішов – здав. А тут

якраз і повістка з воєнкомату – призивають на

службу у військово�морський флот морським льот�

чиком. От у мене на руках дві повістки: одна в ар�

мію, друга в Академію. Та ще й агроном на навчан�

ня не відпускає – якраз посівна. «Мене, – кажу, –

виключать з інституту». «Нічого, – відповідає, – ми

тобі дамо довідку, я сам там навчався, добре знаю

декана». Отак мене не відпустили, і я ще два тижні

сіяв. А тут саме батьки мають приїхати проводжати

сина. Наготували різних гостинців, кабанчика, го�

рілки – щоб було, як годиться. І от мене посадили

на поїзд, і я поїхав у Київ, а через десять хвилин ін�

шим поїздом прибули батьки мене проводжати. На

їхнє щастя, вони зустріли людей з радгоспу, ті й роз�

казали, що я вже поїхав. А батьки ще тиждень го�

стювали в радгоспі.

Ви були відмінником у технікумі й академії
– наука давалася легко?

звичайно багато для мене зробили. Проте щоб по�

глибити свої знання, щоб ті знання стали світового

рівня, потрібно мати багатьох вчителів, з якими ні�

коли й не зустрінешся. Я вже сам учитель і бачу, що

треба робити класифікацію вчителів: вчителі, з яки�

ми я спілкувався, працював з ними і не менш ва�

жливі вчителі, яких я читав. Насправді я навчався в

багатьох вчених, бо якщо ти замкнувся на одному,

то кругозір твій буде обмежений.

Моє життя припало на головні віхи в розвитку

генетики як науки – це початок розгрому генетики

Лисенком, коли він задавив Вавилова і скрізь пану�

вала Лисенківщина. На мої шкільні та студентські

роки припали часи падіння Лисенківщини, коли

почала відроджуватися класична генетика. Я був

першим аспірантом сільгоспакадемії саме по гене�

тиці. А оскільки генетика успішно розвивалася не в

СРСР, довелося багато вчитися за кордоном. Пер�

ший учитель – Михайло Олексійович Зеленський,

селекціонер за освітою, великий педагог, завідувач

кафедри, до якого я прийшов на навчання в акаде�

мію. На першому ж курсі знайшов цю кафедру і

займався у гуртку селекції насінництва. Після цього

гуртка отримав від нього рекомендацію в аспіранту�

ру. Учителі, з якими я безпосередньо мав справу, –

це академік Хаджінов з Краснодара, учень Вавило�

ва, Герой Радянського Союзу і Соціалістичної Пра�

ці Галєєв з Кубані. Вони читали мої дисертації, до�

помагали, підтримували. Але найавторитетнішим

учителем для мене був і залишається академік Бо�

рис Євгенович Патон – геніальний учений і органі�

затор науки.

Учителі, яких я за віком чи у силу географічних

обставин не міг знати особисто, але читав їхні пра�

ці і у них навчався, намагався бути на них схожим –

це, безумовно, Микола Іванович Вавилов – велика

людина, він був і залишається моїм учителем. Я гор�

джуся, що мені поталанило мати такого земляка.

Можна назвати і багатьох американських вчених,

наприклад Джон Шелл, який відкрив явище гете�

розису, Мангельсдорф, Норман Борлауг і багато ін�

ших закордонних учених, які займалися створен�

ням теоретичних основ селекції або безпосередньо

селекцією.

Учений не може відбутися, якщо не ство�
рив наукового напрямку, школи і не вихо�

вав учнів та послідовників. Хто Ваші учні? Чи іс�
нує Школа Моргуна? 
– Школа Моргуна називається «Теоретичні основи

селекції». Ми ж – Академія наук, від нас вимагаєть�

ся не стільки прикладний результат, досягнення,

хоч вони у нас є і чималі, а фундаментальний – ми

повинні показувати іншим, як це робити. Є послі�

довники, які розвивають мою школу. Вони теж ді�

– Легко нічого не давалося, але

дисципліна була, сила волі. Я вже

в технікумі зрозумів, що треба або

навчатися, або байдики бити.

Найскладнішим предметом для

мене була політекономія. І вчи�

тель суворий був, двійки тільки

так ставив. Але я людина вперта,

я йому сказав, що з лекції не піду,

поки не зрозумію матеріал. А як�

що я зрозумів, воно мені вже

вкладене в голову назавжди. 

Навчався завжди лише на

«відмінно», навіть, як ленінський

стипендіат, був делегатом у Кре�

млі, де нас приймав Микита Сер�

гійович Хрущов.

Рецепт доволі простий,
чому ж так мало людей

ним користується?
– Геніального розуму недостат�

ньо. Багато геніальних людей ні�

чого не досягли, бо потрібно та�

лант поєднувати з високою пра�

цездатністю. Я завжди наполе�

гливо працював, і тому все вихо�

дило. 

Хто були Ваші вчителі у
науці?

– Це надзвичайно важливе пи�

тання, і відповідь на нього дещо

оригінальна. Я безмежно вдяч�

ний своїм вчителям, вони над�

Володимир Моргун:

«Хліб – це наша нафта»
Син і онук селянина, він народився у самому серK

ці України, її житниці – на Черкащині. Тож не дивK

но, що своє життя він назавжди пов'язав із хліK

бом. Головним напрямком досліджень академіка

Моргуна було й залишається генетичне поліпшенK

ня найважливіших для України сільськогосподарK

ських культур: пшениці і кукурудзи. У пошуках геK

нофонду на кораблі «Академік Вернадський» ВоK

лодимир Васильович обійшов майже увесь світ і

привіз кілька тонн насіння злаків з усіх континенK

тів. Це безцінний генетичний матеріал, що не має

аналогів у світі. Генетична база очолюваного ним

Інституту фізіології рослин і генетики НАН УкраїK

ни визнана національним надбанням. 

Наукові праці академіка Моргуна органічно поєдK

нують фундаментальні дослідження з вирішенням

актуальних прикладних проблем державного знаK

чення. Він є автором 98 сортів і гібридів різних

культур, занесених до Державного реєстру сортів

рослин України. Створені ним ранньостиглі гібриK

ди кукурудзи сприяли значному підвищенню ваK

лових зборів зерна в Україні та країнах СНД. Його

сорти злакових культур уже протягом 29 років виK

сівають не лише на полях України, а й країн СНД.

Площа посіву цих сортів у різні роки становила

від 1 до 5,5 мільйонів гектарів, що є вагомим внеK

ском у вирішення питання продовольчої безпеки.

Попри всі звання, посади і нагороди, академік

Моргун продовжує працювати у полі і лаборатоK

рії. Щороку власноруч нарізає сто тисяч колоK

сків, бо добір – це така справа, яку передоручиK

ти можна не кожному. Його робота – це його житK

тя. Можливо, це нудно і не модно, але коли хоK

чеш зробити велику справу, то треба присвятити

їй себе до останку. Бо стати першим нелегко, а

утримувати першість ще важче.

Володимир Моргун – великий прагматик і блискуK

чий організатор, засновник і керівник широковіK

домої наукової школи з експериментального муK

тагенезу та теоретичних основ селекції рослин,

вчений, який створив унікальні форми рослин, що

ознаменували розвиток окремих напрямів генеK

тикоKселекційних досліджень. Загального визнанK

ня набули праці вченого з питань теорії і методів

гетерозисної селекції кукурудзи, створення новоK

го типу напівкарликових сортів озимої пшениці,

які поклали початок «зеленій революції» в Україні. 

Його справедливо називають батьком сучасної

української генетики, а внесок Моргуна у розвиK

ток аграрної науки можна порівняти лише із внеK

ском Корольова у космонавтику. Втім, пшениця

Моргуна і в космосі побувала. Він започаткував

нову форму знайомства з розробками Інституту

– Міжнародну науковоKпрактичну конференцію

«День поля» та виступив ініціатором створення

«Клубу 100 центнерів», який є школою новітніх

агротехнологій.

ГЕРОЙ УКРАЇНИ



ляться на дві групи: одні прац�

юють безпосередньо зі мною в

інституті, як Віктор Валентино�

вич Швартау, який докторську

захищав під моїм керівництвом,

та Сергій Ярославович Коць,

другі – працюють в інших науко�

вих закладах, наприклад Руслан

Андрійович Якимчук – декан

біологічного факультету Умансь�

кого педуніверситету.

В інституті проводиться вели�

ка робота з виховання молоді. За�

відувачі підрозділів, як правило,

молоді доктори наук. Хоча ми

шануємо досвід старших, але ко�

мандири усі молоді і рухають

справу вперед. 

Я бачу розквіт нашої держави

у тому поколінні, яке ми виро�

стимо. Ми залишимо свої напра�

цювання, ідеї і розробки. Але вті�

лювати все це буде молодь. Тому

обдарованій молоді потрібно всі�

ляко сприяти. Якщо і надалі з

країни будуть витікати «мізки»,

то нічого серйозного, ніяких ін�

новацій ми не зробимо. Талано�

виті люди – доволі рідкісне яви�

ще. І не тільки в науці. Завдання

держави – зупинити витік тала�

новитої молоді за кордон. Для

цього потрібно гарантувати їм

житло, зарплату і можливість са�

мореалізації. Тоді молодь буде за�

лишатися. Що раніше такі умови

буде створено, то заможнішою

буде Україна, бо багатство наше

приростатиме через інтелект.

Прикро, що дуже багато талано�

витих вчених уже виїхали за кор�

дон або працюють у комерційних

компаніях в Україні, отримуючи

значно вищу зарплату, ніж навіть

я – директор інституту. Назад во�

ни вже не повернуться.

Які Ваші основні наукові
здобутки?

– Якщо говорити про здобутки,

так би мовити, визнані держа�

вою, то першу Державну премію

я отримав 1982 року за те, що за�

початкував новий метод селекції

із використанням експеримен�

тального мутагенезу. Застосуван�

ня цього методу в подальшій ро�

боті принесло досить вагомі при�

кладні результати.

Початок моєї наукової робо�

ти співпав із кінцем епохи Ли�

сенко. Сильно активізувалися

роботи по селекції гібридної ку�

курудзи, які до цього часу забо�

роняли.

Пізніше вийшла постанова

ЦК КПРС про створення ран�

ньостиглих гібридів кукурудзи.

На той час М.С.Хрущов вже по�

бував у Америці й побачив гі�

бридну кукурудзу і за мільйон зо�

лотом купив там десять ліній цієї

кукурудзи. За 500 кг зерна країна

заплатила такі шалені гроші, бо

це ж не просто зерно, а гено�

фонд, якому немає ціни. 

З того почалася гібридна ку�

курудза в СРСР. Потрібно було

відроджувати кормову базу тва�

ринництва. Кукурудза висівалася

тоді на 22�х мільйонах гектарів:

від Закарпатської області до При�

морського краю, але, в основно�

му, на силос. Під керівництвом

академіка ВАСГНІЛ Г.С.Галєєва

було створено програму «Север»,

і я був його заступником. Ми

створили ранньостиглі гібриди,

які дозрівали навіть у Сибіру. І

віднині ці 22 млн га давали не ли�

ше силос, а й повноцінне зерно.

Недарма емблемою програми

«Север» був ведмідь, який їсть

качан кукурудзи. Вони, до речі, її

дійсно дуже полюбляють. Про це

досягнення я доповідав Горбачо�

ву і за реалізацію цієї програми

1986 року отримав другу Держав�

ну премію Радянського Союзу.

Звичайно, що для кожного

кліматичного поясу розробляли�

ся свої гібриди. Для України –

Ювілейна�60 і Колективна�244. У

Черкаській області ці гібриди бу�

ли районовані та впроваджені на

площі сто тисяч гектарів. За один

врожай вони дали Черкаській

області 100 тис. тонн додаткової

продукції. І це тільки за рахунок

сорту! 

Вагомий внесок моєї роботи

із колегами з аграрної академії –

це створення принципово нового

типу напівкарликової пшениці,

що пізніше отримало назву «зе�

леної революції». На той час уже

високорослі сорти, в тому числі і

такий зимостійкий сорт, як Ми�

ронівська�808, стали гальмом по�

дальшого зростання продуктив�

ності.

«Зелену революцію» у нас

необхідно було робити своїми

силами. Річ у тім, що низькоро�

слі сорти Борлауга ярові і вони не

підходили для нашої кліматичної

зони – вимерзали. Тому ні про

яке запозичення не могло бути й

мови. Але ідея створення корот�

костеблової пшениці вже була, і

протягом 21 року провідні фахів�

ці нашої країни працювали над її

втіленням. І ми зробили це влас�

ними головами і руками. Ми

створили методом мутагенезу

перший наш короткостебловий

сорт Киянка. Ця вагома для на�

шої економіки робота була від�

значена  1997 року Державною

премією України.

Над якими перспективни�
ми розробками працюєте

зараз?
– Населення планети зростає.

2020 року очікується, що нас буде

вже 9 мільярдів. І якщо сьогодні

від голоду в день помирає 22 ти�

сячі людей, то  2020�го ця цифра

зросте до 100 тисяч на день. Тому

основна світова проблема на сьо�

годні – як нагодувати голодних.

Разом з тим, зростання урожай�

ності призупинилося, технології

досягли певного максимуму. До

того ж, через ерозію ґрунтів по�

сівні площі в усьому світі скоро�

чуються. Щоб нагодувати насе�

лення, необхідно щось револю�

ційне, бо еволюційний розвиток

агротехнології не встигає за зро�

станням населення. Інтенсифіка�

ція аграрного виробництва приз�

вела до того, що часто�густо про�

дукція перенасичена хімікатами.

Ще більше інтенсифікувати ви�

робництво неможливо – тоді

продукція буде просто шкідли�

вою. А не знищувати бур'яни теж

не можна, бо вони більш присто�

совані і просто знищать пше�

ницю. Наші колеги хіміки, фізіо�

логи, медики, аграрії створили

препарати і розробили техноло�

гію, яка дозволяє збільшити кіль�

кість екологічно чистої продук�

ції. Якщо раніше вносили 6�12

кілограмів гербіцидів на гектар,

то тепер – 20 грамів! До того ж,

препарати абсолютно безпечні,

бо за два тижні вони розклада�

ються у ґрунті без будь�якої шко�

ди для довкілля. За це револю�

ційне відкриття колектив учених,

у тому числі і з нашого інституту,

2010 року отримав Державну пре�

мію.

Розкажіть про внесок Ін�
ституту у дослідження

космосу.
– Рано чи пізно людство почне

серйозне освоєння далекого кос�

мосу. Сьогодні для вивчення Все�

світу є перешкодою не технічна

відсталість, а відсутність кисню і

харчів для далеких мандрів. Бо

ядерний двигун може працювати

дуже довго, а от космонавтам пот�

рібно чимось дихати і щось їсти.

Наш інститут брав участь у спіль�

ній українсько�американській

програмі з освоєння дальнього

космосу. У рамках програми було

здійснено політ нашого космонав�

та Леоніда Каденюка на амери�

канському космічному кораблі

Коламбія. Ми, зокрема, розробля�

ли надкарликові сорти пшениці,

які в умовах обмеженого простору

космічного корабля могли б як

завгодно довго забезпечувати екі�

паж їжею і киснем. Наші вчені

брали участь у програмах з освоєн�

ня космосу ще за радянських часів.

На жаль, через нестачу коштів у

Росії зараз ці дослідження згорну�

ті, а от американці їх продовжу�

ють. Ми брали і продовжуємо бра�

ти участь у освоєнні космосу, але

не в технічному, а в біологічному

аспекті. Морально людина в кос�

мосі почуває себе дуже пригніче�

ною, а коли там зацвіте квітка,

знаєте, яку вона енергетику дає?

Навіть Леонід Каденюк казав, що

отримував найбільше задоволення

на орбіті, коли працював з росли�

нами.

Яке значення у сільсько�
му господарстві має сорт?

– Наші короткостеблові сорти

мають величезний генетичний

потенціал, підтверджений на

практиці. Усі вони гарантовано

дають у реальному виробництві

більше 100 центнерів з гектара.

Багато з них є національним

стандартом, визнані постановою

уряду зразковими. Це Смуглян�

ка, Фаворитка, Подолянка. 2009

року сорт озимої пшениці Фаво�

ритка в господарстві «Ладіс» на

Черкащині з площі 136 га забез�

печив отримання рекордного за

всю багатовікову історію України

урожаю зерна в 131,8 ц/га. Це

найвищий показник за всю істо�

рію хліборобства в Україні. Цей

показник офіційно зафіксовано

актом Міністерства аграрної по�

літики України. Ці сорти створе�

ні для добрих господарів, які

здатні на великих площах засто�

совувати сучасні технології. Сорт

Смуглянка забезпечив урожай у

100�115 центнерів з гектара на

полях 17 регіонів країни.

Сорти універсального вико�

ристання створені для тих госпо�

дарів, які не в змозі вести висо�

коінтенсивне виробництво зер�

нових. Вони як страховий поліс

для селянина: не бояться ні посу�

хи, ні морозу, не примхливі і да�

ють не менше 100 центнерів з

гектара. Це Подолянка, Богдана,

Сонечко та інші. Зона впрова�

дження наших сортів – вся Укра�

їна, бо ми маємо дослідні госпо�

дарства у різних регіонах і, в

принципі, можемо створювати

сорти для будь�якого клімату, як�

що у нас там буде дослідне госпо�

дарство.

Ми наочно доводимо, що Ук�

раїна здатна вирощувати високі

врожаї – в чотири рази вищі, ніж

ті, які отримують на сьогодні у

середньому по країні. 

Чому ж в Україні не ростуть ті

врожаї, які б нам хотілося? А во�

ни й не можуть рости, бо динамі�

ка внесення мінеральних добрив

постійно знижується. Відповідно

знижується і врожайність. Адже

чорноземи лише сприяють уро�

жаю, але без добрива пшениця

рости не може. Валовий збір в

усьому світі зростає за рахунок

збільшення урожайності. Що в

цьому головне? Правильна тех�

нологія, яка включає три понят�

тя: сорт, добрива і захист рослин

від хвороб, шкідників і бур'янів.

На жаль, у нас відсутній фі�

нансовий клімат для вирощуван�

ня високих урожаїв. Скажіть, де

у світі банки дають кредити під

30% річних? Як же треба тоді ха�

зяйнувати в Україні, щоб рента�

бельність була вище 30%? І це за

відсутності техніки, за існуючого

диспаритету цін на сільськогос�

подарську продукцію. Скільки

коштує пляшка води і скільки

пляшка молока? Ми розуміємо

намагання уряду зробити хліб до�

ступним для народу, але ж не за

рахунок виробників цього хліба.

Виробництво збіжжя має бути

рентабельним, а держава повин�

на компенсувати соціально неза�

хищеним верствам частину його

вартості. Тоді буде рости вироб�

ництво. А зараз селяни не хочуть

вирощувати урожай, бо не зна�

ють, куди його подіти. Складові

урожаю: техніка, пальне, добри�

ва і засоби захисту рослин до�

рожчають, а хліб – ні. Навіщо ж

його тоді вирощувати собі на

збиток? Державна політика має

заохочувати аграріїв вирощувати

якомога більше урожаю.

У чому, на Вашу думку,
полягає важливість гене�

тики і селекції для народного
господарства?
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Народився 10 березня 1938 року у селі Новоселиця Чигиринського району
Черкаської області. 
Освіта: середня технічна – закінчив агрономічний факультет Знам'янського
сільськогосподарського технікуму (1958); вища – закінчив Українську сільсь�
когосподарську академію (1963) за фахом вчений агроном.
1964�1967 – аспірант Української сільськогосподарської академії за спеціаль�
ністю «генетика». 
1974�1986 – завідувач відділу експериментального мутагенезу Інституту мо�
лекулярної біології і генетики АН УРСР.
З 1986 року директор Інституту фізіології рослин АН УРСР, який після об'єд�
нання з генетичними відділами Інституту молекулярної біології і генетики ре�
організовано в Інститут фізіології рослин і генетики НАН України.
Президент Українського товариства фізіологів рослин, екс�президент Укра�
їнського товариства генетиків і селекціонерів ім. Вавілова. Лавреат Держав�
них премій у галузі науки і техніки СРСР, УРСР, України, премії НАН України
ім. Юр'єва, премії президентів академії наук України, Білорусі і Молдови.
Доктор біологічних наук (1980), професор, академік НАН України (1990).
Автор та співавтор понад 380 наукових праць. Має 102 авторських свідоцтва
і патенти.
Заслужений діяч науки і техніки України (1998). Нагороджений орденами
«Знак Пошани», Жовтневої революції, князя Ярослава Мудрого V ступеня
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ОСОБОВА СПРАВА

Продовження на стор.10



На Волині готують
професійних 
сільських голів
Новообраних сільських та се�
лищних голів навчатимуть за
професійною програмою.
Перший етап відбудеться з 24
по 26 листопада 2010 року
для Ківерцівського, Ко�
вельського, Маневицького,
Ратнівського та Камінь�Ка�
ширського районів. 
«Необхідні методичні та
практичні матеріали уже під�
готовлені з питань податко�
вого адміністрування. Подібні
методички за два дні розро�
блять працівники фінансово�
го та земельного управлінь
облдержадміністрації. Наше
завдання – виховати соціаль�
но�відповідального та компе�
тентного сільського голову
для того, аби він навчився
приймати оперативні рішен�
ня», – наголосив голова об�
лдержадміністрації Борис

Клімчук. Він повідомив, що
після першого етапу навчань
відбудуться загальні збори.
Як зауважив Борис Клімчук,
«сільські та селищні голови
одночасно мають бути як ад�
міністраторами, так і господа�
рями».

Рівненщина 
дорадить фермерам
Дорадча служба області за�
працює на повну силу, запев�
няє керівник групи радників
голови облдержадміністрації
Олександр Чуприна. Якщо
раніше лікнеп проводили для
агрономів і зоотехніків
сільськогосподарських під�
приємств, то нині найновіши�
ми напрацюваннями розвит�
ку рослинництва та тварин�
ництва слід ділитися із одно�
осібниками, наголошує Олек�
санр Чуприна. Адже на Рів�
ненщині залишилося лише
798 агропідприємств, 430 з
них фермерські господар�
ства. Натомість одноосібників
в області більше 20 тисяч і
рецептами господарювання
ділитися потрібно саме з ни�
ми. Робити це почнуть вже
цьогоріч, адже науковці
отримали завдання дійти до
кожного селянина. Відтак,
фахівці «Рівненської обласної
сільськогосподарської до�
радчої служби», яка діє на
базі Рівненського інституту
агропромислового вироб�
ництва, що в селі Шубків Рів�
ненського району, мають
розробити графік виїздів у
найбільші села Рівненщини.
Вони також мають продума�
ти, як доступно роз'яснити
господарям переваги інтен�
сивних технологій обробітку
ґрунту, розтлумачити, що з
чим краще чергувати, якими
сортами засівати, чим удоб�
рювати та як захищати уро�
жай від шкідників.

За інф. прес)служб ОДА
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– ОСНОВНЕ значення цієї нау�

ки в тому, що вона перетворила

дикі рослини на культурні, і від�

нині дикі рослини на планеті не

висівають. Усі рослини створені

руками вчених. І вони настільки

втратили свій первісний вигляд,

що без людини не можуть жити.

Якщо не сіяти цю рослину – вона

зникне, бо її насіння у ґрунті не

зимує. 

На початку двадцятого століт�

тя ми прийняли від народної се�

лекції, якій мільйони років, сорти

злаків з урожайністю 7 центнерів

з гектара. Нині ми передаємо на�

щадкам сорти з урожайністю 100 і

більше центнерів. На всій плане�

ті за останні 70 років урожайність

зросла на 60% лише за рахунок

сортів. Без генетики і селекції це

було б неможливо. 

Генетична наука розвивалася

трьома крупними етапами. Пер�

ший – це створення гібридної ку�

курудзи, відкриття явища гетеро�

зису. За своїм значенням створен�

ня гібридної кукурудзи можна по�

рівняти з відкриттям ядерної

енергії. Її впровадження дозволи�

ло збільшити урожайність на 20�

25%. Це явище, безумовно, плане�

тарного масштабу. Сьогодні у світі

висівають лише гібридну кукуруд�

зу, отже технологія живе і досі.

Другий етап – це «зелена ре�

волюція». Це роботи Нобелів�

ського лавреата Нормана Бар�

лауга, створення напівкарлико�

вої пшениці. Високі пшениці бу�

ли дуже хорошими, але вони

гальмували подальший ріст уро�

жайності. Річ у тім, що наші хо�

роші пшениці Миронівська�808,

Безоста�1 були високими, і зро�

стання хімізації, збільшення вне�

сення добрив не давало урожаїв

через те, що вони вилягали, і

технологічно їх неможливо було

обробляти. Відкриття спонтан�

но�індукованого мутагенезу дало

можливість створити принципо�

во нову пшеницю, якої у світі не

існувало, – напівкарликову. На

сьогодні ця пшениця повністю

витіснила високі сорти і завою�

вала увесь світ. У багатьох краї�

нах вона врятувала від голоду мі�

льйони людей. Саме за своє со�

ціальне значення винайдення

напівкарликової пшениці назва�

ли «зеленою революцією», бо во�

на удвічі примножила збирання

хліба. Нині вся Україна теж ви�

сіває короткостеблову пшеницю,

в тому числі і створену в нашому

інституті.

Третій етап – це генетична

модифікація рослин. Це метод,

який дозволяє переносити гени з

однієї рослини в іншу, з одного

виду живої матерії в інший. Ні

гетерозис, ні мутагенез таких

можливостей не мав. Це принци�

пово нове геніальне відкриття

кінця двадцятого століття. ХХІ

століття буде базуватися на цьо�

му відкритті.

То все ж генетично моди�
фіковані організми – це

загроза людству чи завтрашній
день світової біології?
– Не буває науки без відкриттів, і

суспільство не може жити без

прогресу. Прогрес завжди мав

свою ціну. І ядерна енергія, і хімі�

зація мають свої недоліки, але їх

не можна виключити з нашого

життя. Усе нове має якісь нега�

тивні сторони. Треба дивитися,

чого більше: позитиву чи негати�

ву. Якщо є позитив, давайте його

розвивати, а недоліки – ліквідо�

вувати. На те ми й розумні люди.

Генетична модифікація – це тре�

тя ступінь генетичного поліп�

шення рослин. Вона дає можли�

вість обмінюватися генами. За пі�

драхунками економістів, сільське

господарство країн, котрі не бу�

дуть використовувати генетично

модифіковані рослини у ХХІ сто�

літті, буде збитковим.  Нині про�

відні країни світу поки що стри�

мано ставляться до впроваджен�

ня генетично модифікованих ор�

ганізмів, проте вкладають гігант�

ські кошти у їхнє дослідження. Та

ж Німеччина у сто разів збільши�

ла фінансування на біотехнології

і генетичну інженерію. Ведуться

серйозні дослідження. Ми не за�

кликаємо миттєво впроваджува�

ти ці розробки, але вести дослі�

дження конче необхідно. Ми не

маємо права відставати від про�

відних країн світу у питаннях

вивчення генної інженерії. І наш

уряд повинен фінансувати ці дос�

лідження. Інакше нам знову до�

ведеться наздоганяти світ, як це

було з генетикою. Не можна до�

пускати, щоб окремі політики у

своїх вузькополітичних інтересах

гальмували розвиток передової

науки.

От, скажімо, є дві культури:

кукурудза і горох. Якщо ген горо�

ху перенести у кукурудзу, яку

шкоду це принесе кукурудзі? Нія�

кої, крім збільшення вмісту біл�

ка. І кукурудза, і горох тисячоліт�

тями були у раціоні людини, наш

організм їх «пізнає». А от коли

переносять гени бактерій, імунна

система може не сприймати цей

білок, тож  можуть виникати про�

блеми. То давайте досліджувати,

якщо є загрози – будемо їх ней�

тралізовувати. 

У чому полягає філософія
українського хліба? 

– Світ розвивався на трьох куль�

турах. Європейська цивілізація

базується на пшениці, азіатська –

на рисі і американська – на куку�

рудзі. Це три основних злаки на

планеті. Зараз хліб стає основним

ресурсом людства. І я невтомно

скрізь повторюю: хліб – це наша

нафта, і навіть більше, ніж нафта.

Бо в Україні більше 40 мільйонів

гектарів чорнозему. Жодна країна

світу не має такого багатства. Ці

чорноземи можуть прогодувати

не лише нас, а й усю планету.

Зростаюча потреба людства у

продуктах харчування виводить

проблему харчування на перше

місце. Не нафта зараз вже голов�

на, а шматок хліба. У нас є все,

щоб вирощувати високі урожаї.

Сорти в інституті створені, техно�

логії відомі. Потрібно лише, щоб

уряд вирішив, що наша стратегія,

наша національна ідея – це мо�

гутнє сільське господарство і

вжив заходів, щоб урожаї реально

зростали. Якщо буде політична

воля, то будуть і дешеві кредити.

Досвід сотень господарств, які

працюють з нашим інститутом,

доводить, що вирощувати 100

центнерів з гектара – реально.

Можна запозичити у них готову

схему і отримувати гарантований

врожай.

Ми повинні вирощувати бага�

то хліба, але не за рахунок по�

дальшого розорювання землі. У

світі розорюваність не перевищує

50%, а у нас – 80%. Далі вже ніку�

ди. Ми ж пропонуємо збільшува�

ти виробництво зерна, скоротив�

ши на 20% ріллю, щоб зменшити

ерозію. Бо подекуди орють на та�

ких горбах, що увесь родючий

шар за рік�два змивається. Треба

ж, щоб було де і зайцям побігати.

Який резерв? Ми поки що збира�

ємо мізер – 25 центнерів з гекта�

ра. Це сором. Якщо й далі ми бу�

демо збирати такий урожай, то

ніхто в Європі нас серйозно

сприймати не буде. Європа отри�

мує 80�100 центнерів з гектара.

Китайці отримують на 23�х міль�

йонах гектарів ріллі 45 центнерів

з гектара. Менші, ніж у нас уро�

жаї, лише в Росії, але там посівні

площі – 24 мільйони гектарів.

Аграрну політику України

потрібно кардинальним чином

переглянути. Ще Вавилов сказав:

«Хоч як дивно, урожайність

сільськогосподарських культур

залежить не від родючості ґрун�

тів, а від культури нації і її еконо�

мічної могутності». Якщо ми хо�

чемо бути культурною нацією, ми

повинні вирощувати високі уро�

жаї. Отут наша нафта, отут наш

добробут.

У чому полягали Ваші
дослідження наслідків

Чорнобильської катастрофи?
– Ми досліджували проблему ге�

нетичної загрози аварії на ЧАЕС.

Радіація не лише вбиває нас фі�

зично і біологічно, а й знищує на�

шу спадковість. З'являються му�

тації – сталі зміни генів, і якщо

зміни великі – це фізична смерть,

якщо невеликі – різні каліцтва. І

не лише в людей і тварин, а й у

рослин. Одразу після аварії ми

почали працювати з цією пробле�

мою, вивчати вплив радіації на

пшеницю. Це модельна культура

на генетичному рівні, є чіткі ме�

тоди вивчення цієї проблеми.

Кожні 5 років ми узагальнюємо

динаміку змін.

У перші роки після аварії, ко�

ли ми на забрудненій території

висівали пшеницю, спонтанна

мутабельність зросла у тисячі ра�

зів. І сьогодні ми можемо сказа�

ти, що і через 20 років після аварії

частота не зменшилася і трима�

ється на стабільно високому рів�

ні. Відтак, у найближчому май�

бутньому господарська діяльність

і перебування там людини буде

приносити шкоду людині і її на�

щадкам.

Прикро, але радіонукліди з

талими водами потрапляють у

Дніпро, водою якого поливають

рослин. І тепер фон уже зростає

на зрошуваних землях, напри�

клад, у Запорізькій області. На

жаль, у радіації немає оптималь�

них і критичних доз. Найменша

доза здатна викликати мутацію.

Ці явища потребують вивчення

для запобігання шкоди майбут�

нім поколінням. Наші досліджен�

ня мають міжнародне значення.

Це пересторога усім. 

Які риси характеру в лю�
дях Вам найбільше подо�

баються і які не подобаються?
– Подобається пунктуальність. Я

люблю дисципліну. А не подоба�

ється, коли не виконують домо�

вленості. Якщо пообіцяв і не зро�

бив – це вже не моя людина. Всі

мої друзі – це люди діла. Люди,

які вміють працювати і досягати

результату. Звичайно, ми любимо

відпочити, коли є час, але справа

– це головне. Я не визнаю поваж�

них причин. Коли це жнива, то я

сам на полі зранку до ночі, і всі

решта теж мають там працювати.

Робота і результат – ось єдиний

критерій оцінки. Якщо ти робиш

справу – я тебе люблю.

Від чого академік Моргун
отримує найбільше задо�

волення? Чи любите нагороди?
– Найбільше задоволення я отри�

мую, коли працюю на полі. Коли

спостерігаєш за численними ді�

лянками і по жнивах отримуєш

очікувані результати, передати ці

відчуття неможливо. Для біолога

це неймовірне свято: бачити ро�

боту власних рук, знати, що вона

затребувана. Знаєте, як у Еклезіа�

ста: немає нічого кращого, ніж

насолоджуватися людині ділами

своїми: тому що це – доля його.

Коли ти бачиш, що твоя праця

приносить реальний результат –

користь людям, це неймовірне

задоволення.

Визнання держави – премії і

нагороди – дають сили для тво�

ріння. Премії і нагороди – це ні�

би офіційне підтвердження не�

обхідності нашої роботи. Адже

створити сорт надзвичайно важ�

ко. Це потребує колосальних за�

трат сил і часу. І визнання ніби

дає тобі знак: ти йдеш правиль�

ною дорогою. Коли визнання

немає – виникають сумніви у

правильності обраного шляху.

Тому нагороди дають моральну

підтримку, сили для подальшої

роботи.

Олесь Євтєєв

Початок на стор.8�9

«Хліб – це наша нафта»



Державний лізинг
як альтернатива
кредитам
ЗА РІЗНИМИ підрахунками в Ук�

раїні, щоб вийти на рівень розви�

нених країн світу, бюджетні видат�

ки на придбання сільгосптехніки

за лізингом повинні становити

близько 750�800 млн грн, а щодо

потреб для простого відтворення

наявного парку машин – не мен�

ше 3�4 млрд грн.

Питанням лізингу на держав�

ному рівні вже понад 10 років по�

спіль опікується Національна ак�

ціонерна компанія «Украгролі�

зинг». Ця стовідсотково державна

компанія – єдиний державний

оператор, головний розпорядник

коштів Держбюджету, спрямова�

них на програми реалізації сільсь�

когосподарської техніки вітчизня�

них виробників за допомогою та�

кого інструменту як фінансовий

лізинг. Основними споживачами у

цих програмах є дрібні та середні

сільгосптоваровиробники.

Наповнюється лізинговий

фонд держбюджету поворотними

коштами, тобто грошима, які ком�

панія повертає від лізингоодержу�

вачів, що вже раніше взяли техніку

у лізинг, успішно її експлуатують і

тепер сплачують планові лізингові

платежі. Таким чином лізинговий

механізм має на меті забезпечити

кругообіг державних грошей,

спрямованих на придбання агра�

ріями ефективної техніки. Відпо�

відно, і на лізинговій компанії ле�

жить певна відповідальність: не за�

безпечиться повернення коштів –

сотні агропідприємств, які претен�

дують на техніку в лізинг та утво�

рили чергу на участь у лізингових

програмах, потрібної техніки та

обладнання не отримають.

У 2010 році Законом «Про

Державний бюджет» на лізингові

операції НАК «Украгролізинг» ви�

ділено понад 353 млн грн. Якщо

конкретніше, то компанія працює

з коштами двох бюджетних про�

грам. Перша з них – «Заходи по

операціях фінансового лізингу віт�

чизняної сільськогосподарської

техніки», яка складає 55,7 млн

грн. І друга – програма «Збіль�

шення статутного фонду НАК

«Украгролізинг», це ще 298 млн

грн. Наповнюються ці програми із

загального (200 млн грн) та спе�

ціального (55,7 млн грн і 98 млн

грн) фондів. Фактор зрослого

об'єму статутного фонду дуже ва�

жливий як для «Украгролізингу»,

так і для інвесторів. Чим більший

статутний фонд, тим більша при�

вабливість компанії. А значить,

потенційні інвестори з набагато

більшою зацікавленістю розгляда�

тимуть «Украгролізинг» як парт�

нера для спільних проектів. Крім

того, компанії буде легше отриму�

вати кредитні кошти у комерцій�

них та державних банках.

Треба зауважити, що об'єми

державних коштів на лізингові

програми хоча і повільно, але

зростають з року в рік. Хоча, без�

перечно, їх не вистачає. Адже ре�

альні потреби сільгосптоварови�

робників у техніці значно більші.

Лише техніки та обладнання в лі�

зинг на 2010 рік вони замовили на

понад мільярд гривень.

Лізингові кошти держбюджету

«Украгролізинг» спрямовує на

заводи�виробники вітчизняної

сільгосптехніки. Перелік підпри�

ємств, їхньої продукції, яка реалі�

зовуватиметься через фінансовий

лізинг, та ціни на цю продукцію

встановлюються спеціальною

Міжвідомчою експертною радою

(МЕР), яка складається із фахівців

галузі. Саме документом МЕР і ке�

рується «Украгролізинг», обираю�

чи партнерів для лізингових про�

грам. У цьому виявляється регуля�

торна функція державної лізинго�

вої компанії, адже є можливість

через лізингові проекти стимулю�

вати розвиток саме тих вітчизня�

них підприємств, які вчасно мо�

дернізуються, удосконалюються,

виробляють складну енерго�, ре�

сурсозберігаючу техніку та облад�

нання за новітніми технологіями.

У 2010 році «Украгролізингом»

укладено 54 договори поставки

техніки на 321,5 млн грн. Вітчиз�

няним заводам�виробникам суча�

сної сільськогосподарської техні�

ки вже перераховано 309 млн грн.

«Сільський підприємець му�

дрішає: він категорично відмо�

вляється від фізично та морально

застарілих механізмів, а замовляє

багатоопераційне обладнання під

новітні технології. Така тенденція

чітко простежується у структурі

наших замовлень. Якщо раніше

ми поставляли багато окремих сі�

валок, жаток, плугів, то нині кіль�

кість одиниць зменшується, зате

зростають суми придбань. І серед

них цілісні ґрунтообробні ком�

плекси під новітні технології, тва�

ринницькі комплекси під ключ,

елеватори для збереження та до�

робки зерна тощо, – розповідає

Володимир Ціп, перший заступ�

ник голови правління НАК «Ук�

рагролізиг». – Раніше про таку по�

тужну і вартісну техніку аграрії і

мріяти не могли. Але інструмент

фінансового лізингу відкриває пе�

ред ними нові можливості. Адже

передбачає, що перший внесок за

техніку складатиме 22% загальної

вартості. Це вже посильна для се�

реднього господарства сума.

Одразу після оформлення догово�

ру і сплати першого внеску лізин�

гоодержувач може розпочати лі�

зингову техніку експлуатувати.

Надалі він сплачуватиме планові

лізингові платежі за зручним для

нього графіком (переважно по�

квартально) упродовж 3�7 років.

Винагорода лізингодавцю складає

7% невідшкодованої вартості тех�

ніки або 4,2% річних. Вартість тех�

ніки та відсоток, за умовами дого�

вору, не змінюється упродовж

усього терміну дії договору, навіть

у разі збільшення цін виробником

на подібну продукцію. Уся лізин�

гова техніка підлягає обов'язково�

му страхуванню. Усі параметри

діяльності НАК «Украгролізинг»

чітко прописані законодавчо».

Відомо, що малим та середнім

агропідприємствам, фермерам з

початку року на умовах фінансо�

вого лізингу державним операто�

ром поставлено 730 одиниць

сільськогосподарської техніки та

обладнання на суму 218,1 млн грн.

Тобто селяни отримали в лізинг

261 трактор на суму 56 млн грн, 24

зернозбиральних комбайни та 26

жаток на загальну суму 27,7 млн

грн, 190 одиниць ґрунтообробної

та посівної техніки на 17,5 млн

грн, 255 одиниць іншої техніки та

обладнання на 119,4 млн грн. 

За умовами фінансового лізин�

гу, ця техніка залишається у влас�

ності лізингодавця, тобто компанії

«Украгролізинг», аж до остаточної

сплати лізингоодержувачем усієї

суми вартості техніки, переданої

йому в лізинг. Це дозволяє держо�

ператору застосовувати широкий

спектр правових інструментів що�

до боржників та злісних неплатни�

ків. «Досвід останніх двох років

роботи довів: якщо робота усіх

служб налагоджена системно, то

ризики щодо неповернення лізин�

гових коштів помітно зменшують�

ся, – коментує Володимир Ціп. –

Головне, щоб такі правила знали і

клієнти компанії, і її співробітни�

ки. Усім відомо, що за найменшої

затримки у платежах одразу вклю�

чається у дію комплексний меха�

нізм: працівники місцевих філій,

фахівці�технарі, які тут же переві�

ряють стан техніки, за яку чомусь

заборговують, і, безумовно, юри�

сти, які, залежно від ситуації,

складають нотаріальні написи, по�

зиваються до суду, співпрацюють з

місцевими правоохоронними ор�

ганами та службами виконання

тощо. Боржники, які бачать таку

систему в дії, зазвичай не доводять

навіть до судів – гроші та можли�

вості заплатити знаходяться ще на

етапі досудових розглядів. У ре�

зультаті, відсоток повернення лі�

зингових платежів майже в усіх фі�

ліях «Украгролізингу» близько

100%. Доводиться вигрібати і за�

давнені борги минулих років. Від

лізингоодержувачів, котрі вже ус�

пішно використовують техніку,

взяту за програмами фінансового

лізингу, протягом 2010 року нами

отримано вже понад 117 млн грн

планових платежів».

У злісних неплатників техніка

вилучається та одразу передається

у повторний лізинг платоспро�

можним клієнтам, які очікують

своєї черги. І слід сказати, що

впродовж 2010 року у повторний

лізинг було вже передано 542 оди�

ниці техніки на 44 млн грн. Крім

того, цифри говорять самі за себе:

з початку 2010 року компанією

подано 145 позовних заяв на суму

понад 35 млн грн. На підставі су�

дових рішень від підприємств�

боржників надійшло 7,8 млн грн.

З початку року від злісних борж�

ників повернуто 80 одиниць тех�

ніки на суму 6,7 млн грн. Напра�

влено 274 заяви�вимоги на суму

22,7 млн грн. Вчинено 14 вико�

навчих написів нотаріуса.

Для специфіки нинішнього

ринку сільгосптехніки в Україні,

коли її катастрофічно не вистачає

(85% сільгосптехніки давно пере�

вищила граничний термін вико�

ристання і морально застаріла), а

потрібних обігових коштів у сіль�

госптоваровиробників недостат�

ньо, саме державний лізинг зали�

шається дуже ефективним меха�

нізмом для оновлення парку суча�

сних машин та механізмів – пере�

конує нас Володимир Ціп. За його

словами, це розв'язує проблеми у

комплексі: повертає державні

кошти, стимулює вітчизняне ви�

робництво агротехніки, робить

наголос на модернізації та застос�

уванні новітніх технологій. Під�

приємства�виробники працюють

не на склад, а під конкретне замо�

влення лізингоодержувача.

Ложка дьогтю 
в бочку фінлізингу
ПРОТЕ аграрії з неохотою пого�

джуються говорити на тему лізин�

гу і просять не називати своїх прі�

звищ, але з перших хвилин розмо�

ви стає зрозумілим, що питання

це для них досить болюче і без

райдужних сподівань. «Лізинг –

це зовсім не благо для селянина,

– прямо говорить один з наших

респондентів. – У ситуації, коли

не працює банківська кредитно�

фінансова система і коли кредити

надто дорогі, що їх не можна взя�

ти, звичайно, нам доводиться вда�

ватися до послуг лізингових ком�

паній. Але це просто�напросто від

безвиході». Дісталося у приватній

розмові «на горіхи» і «Украгролі�

зингу», оскільки на думку сіль�

госпвиробників, якщо кошти на�

дані в лізинговий фонд державою,

то вони не повинні бути настіль�

ки дорогими, як вони є сьогодні.

Нескладно підрахувати, що ви�

плати за умовами, які сьогодні

пропонуються, в кінцевому під�

сумку становитимуть близько

150% вартості купленої техніки.

Різниця досить вагома… Крім то�

го, лізингові компанії нав'язують

лізингоодержувачу додаткові по�

слуги з обслуговування договору,

а це додаткові витрати на рівні 3%,

які, як правило, йдуть на утриман�

ня філій.

Звичайно на безриб'ї, як ка�

жуть... Тож, якщо виникає потре�

ба, селянин мусить взяти сівалку,

трактор чи комбайн навіть за та�

ких умов, інакше він залишиться

взагалі без врожаю. Адже чинна

норма амортизації для сільсько�

господарської техніки становить

10 років. За цей час техніка зно�

шується і потрібно купляти нову,

або за рахунок ремонтних робіт

продовжувати експлуатувати все

те, що працює з низьким КПД і

ризикує розвалитися остаточно.

Та й моральне застарівання техні�

ки дається взнаки.

«Є кілька незадовільних мо�

ментів. По�перше, це узгодження

цін – надто інерційний процес,

який іноді триває до півроку. Ми

ринкова компанія, а тому не мо�

жемо тримати ціни на одному рів�

ні протягом такого тривалого пе�

ріоду. А якщо на ринку збільшу�

ється попит, то відповідно ми зму�

шені підвищити ціну – хоч не на�

багато, але вона відрізнятиметься

від тієї, що затверджена в переліку.

Друге питання полягає в тому, що

«Украгролізинг» активізується па�

ралельно з нашими дилерами.

Тобто, якщо на ринку позитивна

ситуація, і споживач навіть гото�

вий придбати техніку за власні

кошти, а не за державні, то активі�

зується і «Украгролізинг». А якщо

на ринку погано, приміром, як в

період минулорічної кризи, то во�

ни теж «сидять» собі тихо і спокій�

но. Це два таких моменти, які не

дуже задовольняють. А в іншому

– за умовами роботи, станом роз�

рахунків – в принципі претензій

до них немає», – говорить ВолоK

димир Лукіянчук, голова пра�

вління, виконавчий директор ВАТ

«Червона Зірка».

Докризові потужності заводу

«Червона Зірка» знаходились в

межах близько 10 тис. одиниць

сільськогосподарської техніки

щорічно. Найкращими роками

вважають 2003�2004 рр. – період в

який вдалося реалізувати 10�12

тис. одиниць техніки. На той час

це 140 млн грн, з яких за рахунок

лізингу реалізовано 10�15 млн грн.

З 2005 року фахівці відмічають па�

діння поставок через лізинг: мак�

симум поставок становив при�

близно 4�5 млн грн. А бувало й

так, що в рік виторговували на

рівні 500 тис. грн. І держава не ви�

діляла на це кошти. Сьогодні за�

вод реалізує близько 6 тис. оди�

ниць продукції, частка лізингу в

цьому об'ємі дозволяє говорити

про цифри на рівні 6 млн грн.

Представники заводів вказу�

ють також на певну недалекогляд�

ність керівництва «Укрлізингу» і

радять посилити роботу відділу

маркетингу та добре прораховува�

ти прогнози хоча б на рік вперед,

або звертатися за допомогою без�

посередньо до самих виробників.

В червні�липні цього року фахівці

вже розуміли, що виникне дефі�

цит сільськогосподарської техні�

ки: «Свого часу «Украгролізинг»

переплатив нам, і ми умовили їх

не забирати гроші, а виписати

продукцію та поставити у нас на

складі. Зараз із тих майже 40 оди�

ниць лишилось всього 3 одиниці

техніки. Мало б сенс, так само як

вони закупляють херсонські ком�

байни придбані за вказівкою ке�

рівництва держави на 5�10 млн

грн і ті просто стоять, звернути

увагу на ліквідну продукцію», –

радить Володимир Лукіянчук. 
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«Приблизно 10% від реалізації у

нас займає лізинг, і вони б могли

закупити у нас хоча б 2�3%, щоб

не розпочинати з порожнього ли�

ста», – вважає він.

Але поки що у нас все відбу�

вається саме так. Починається з

того, що в новому році «Украгро�

лізинг» приходить з новою вели�

кою заявкою на дефіцитну про�

дукцію і виробник вимушений

відмовлятися, бо його прерогатива

– це дилери, які купляють регу�

лярно і стабільно – незалежно від

того, чи є криза, чи немає. Лізинг

надто залежить від наявності гро�

шей в державі: є кошти, він прац�

ює, немає коштів – відповідно не

варто на нього і розраховувати.

Тому свою техніку виробники на�

магаються першочергово реалізо�

вувати в основному через власні

дилерські мережі.

Розмови з учасниками ринку

приводять до висновку, що на да�

ний момент ні виробнику, ні агро�

підприємцю лізинг не дуже вигі�

дний, уся техніка, як правило, йде

з цеху. «На склад ніхто не працює

– техніка виробляється під зазда�

легідь сформовані дилерами про�

грами, – пояснює ситуацію

Роман Щербак, начальник від�

ділу маркетингу ТОВ «Восход». –

Ставити її туди і чекати, поки

хтось буде оформлювати догово�

ри, немає часу. Останні два роки,

як і в усіх, продажів взагалі майже

не було. І якщо раніше виробники

орієнтувалися на дилера, то сьо�

годні переорієнтація спрямована

на кінцевого споживача. Оскільки

ми працюємо по передоплаті на�

віть з дилерами, то кінцевий спо�

живач змушений чекати, коли ця

техніка буде готова. От сьогодні,

приміром, виготовлені борони,

які були оплачені ще літом… І та�

ку схему, напевно, найближчий

рік�два будемо тримати не лише

ми, а й інші виробники, оскільки

сьогодні все ще дуже важко вижи�

вати і брати кредитні кошти на

розвиток дилерських програм чи

торговельних майданчиків».

Своє чи чуже?
ТРИВОГУ вітчизняних виробни�

ків сільгоськогосподарської техні�

ки викликають чутки про те, що

незабаром планується закупка ве�

ликої партії імпортної техніки з

США, що неодмінно завдасть уда�

ру сільгоспмашинобудівникам Ук�

раїни. 

Нагадаємо, що на початку

жовтня міністр аграрної політики

України Микола Присяжнюк

оприлюднив інформацію про те,

що Американський експортно�ім�

портний банк готовий виділити

$250 млн кредиту для купівлі сіль�

госптехніки відомої марки John

Deere. Водночас ведуться перемо�

ви з російськими банками про мо�

жливість отримати $290 млн кре�

диту на закупівлю 1000 комбайнів

і 300 широкозахватних посівних

комплексів у російсько�українсь�

кого СП «Акрос», щоб надалі від�

дати їх у лізинг сільським госпо�

дарствам на встановлених умовах

– під 4% на термін до семи років.

Придбану техніку будуть виробля�

ти на вітчизняному заводі «Дон�

Лан» (СП «Ростсільмаша» і укра�

їнського «Донснаб»). Більш того,

у поставках вузлів і комплектую�

чих для комбайнів «Акрос» плану�

ється задіяти понад 20 вітчизня�

них заводів, що дозволить збіль�

шити вартість української складо�

вої у даному проекті до 50%. 

Також навесні 2010 року

Прем'єр�міністр України Микола

Азаров мав розмову з російським

колегою Володимиром Путіним

про запозичення $380 млн на заку�

півлю 2 тис. комбайнів та іншої

техніки у нашого північного сусіда

і дав відповідні доручення відпові�

дальним держструктурам разом з

банками опрацювати це питання.

Наразі сума кредиту невідома.

Велика проблема – це якість

вітчизняної техніки. За словами

одного з наших сільгоспвиробни�

ків, сівалка, вироблена в Україні,

може розвалитися вже через 3�4

роки її експлуатації, і для нього

постає дилема між патріотизмом і

прагматичністю бізнесмена: чи

підтримати вітчизняного вироб�
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Страхування суттєво мінімізує
фінансові ризики лізингу

Юлія ПЕТРЕНКО, юрист 

ЮФ «Гвоздій та Оберкович»:

– ІНСТИТУТ лізингу в Україні,

як альтернативний фінансовий ін�

струмент, набуває популярності.

Правову основу забезпечення йо�

го існування складають норми

Глави 58 Цивільного кодексу Ук�

раїни та спеціальний закон – За�

кон України «Про фінансовий лі�

зинг» №723/97�ВР від 16.12.1997

року. Крім того, Україна приєдна�

лася до Конвенції УНІДРУА про

міжнародний фінансовий лізинг, і

з 01 липня 2007 року її положення

також є чинними для України.

Враховуючи те, що фінансо�

вий лізинг має ряд переваг для

сільгосптоваровиробників, його

застосування стає дедалі актуаль�

нішим. Однак слід звернути увагу і

на ризики, які виникають під час

підписання лізингових угод, зо�

крема фінансові. До них, зазви�

чай, відноситься ризик несплати в

термін лізингових платежів, ризик

зміни процентних ставок на ринку

капіталів та інші. Загалом в прак�

тиці виділяється два способи зни�

ження ризику: страхування лізин�

гових ризиків та розподіл ризику

між учасниками лізингової опера�

ції. Останній може бути реалізова�

ний за допомогою участі в лізин�

говій операції більшої кількості

учасників, які в свою чергу висту�

пають гарантами виконання зо�

бов'язань лізингоодержувача. Ці�

кавим є питання страхування в га�

лузі лізингу тих�таки майнових та

фінансових ризиків. Якщо страх�

ування ризиків, пов'язаних з

об'єктом лізингової угоди, здій�

снюється за правилами, що розро�

блюються кожною страховою

компанією окремо, де зазвичай

вигодонабувачем є лізингова ком�

панія, яка і сплачує страхову пре�

мію страховій компанії, а лізинго�

одержувачем відшкодовується ли�

ше сума сплачених страхових пла�

тежів лізингодавцю шляхом вклю�

чення їх у лізингові платежі, то

страхування фінансових ризиків в

Україні поширення не знайшло і

практично не здійснюється. І про�

блема не тільки в тому, що нині

складно оцінити існуючі фінансо�

ві ризики, а й в тому, що це при�

родно призводить до здорожчан�

ня об'єкту лізингу для лізинго�

одержувача. Але незважаючи на

це, страхування фінансових ризи�

ків є фактично найдієвішим засо�

бом мінімізації ризиків лізингової

операції.

Отже, однозначно можна го�

ворити лише про те, що насампе�

ред слід удосконалювати законо�

давчо�нормативну базу, яка б у по�

дальшому забезпечила ефективне

функціонування лізингового біз�

несу в Україні.

КОМЕНТАР

Вимагайте сезонний графік
лізингових платежів

Оксана АДАМОВСЬКА, 

радник ПГ «Домініон»:

– ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ договору лі�

зингу в межах одного лізингового

проекту лізингодавцем може бу�

ти підписано мінімум 4 угоди,

проте іноді окремі складні проек�

ти вимагають підписання 15�20

угод. При цьому термін реалізації

(від подання заявки до отриман�

ня предмету лізингу) може бути

від одного дня. 

Сільгосптехніка та обладнан�

ня, за оцінками лізингових компа�

ній, є майном з низьким рівнем

ліквідності, тобто таке, що важко

реалізувати на ринку у випадку

вилучення такого майна. Здебіль�

шого термін лізингу такої техніки

становить 3�7 років. При укладан�

ні договору лізингу агровиробни�

ку як лізингоодержувачу слід звер�

нути увагу на такі умови:

– Встановлення сезонного

графіку лізингових платежів.

– Можливість дострокового

погашення лізингових платежів з

відповідним скороченням комісії

лізингодавця.

– Наявність коригуючи коефі�

цієнтів, що встановлюють залеж�

ність рівня лізингового платежу

від рівня інфляції або курсу валют,

або рівня відсоткової ставки Libor,

або інших зовнішніх чинників, не

залежних від лизингоодержувача.

– Умови вилучення предмета

лізингу у випадку прострочення

лізингових платежів, тобто коли,

як за чий кошт лізингоодержувач

вилучатиме предмет лізингу; за

яких умов він отримує таке право;

яку саме суму буде винен лізинго�

одержувач лізинговій компанії у

випадку вилучення предмету лі�

зингу та його реалізації.

– В решті�решт, дуже важли�

вими є умови вирішення спірних

питань, адже практика застосуван�

ня лізинговими компаніями Тре�

тейських судів майже завжди свід�

чить проти лізингоодержувача.

Треба зауважити, що лізинг є

більш гнучким та зручним фінан�

совим інструментом, ніж банків�

ський кредит чи розстрочка. Про�

те підписуючи договір лізингу,

треба ретельно вивчати його умо�

ви, залучати до цього процесу не�

залежних фахівців, які нададуть

предметні компетентні поради.

КОМЕНТАР

Особливості вітчизняного агролізингу

ника в сподіванні на те, що

якість техніки зростатиме, чи

купити імпортну і не мати кло�

поту? Звичайно, селянин буде

купляти те, що йому вигідно.

Навіть якщо залишити питан�

ня якості, то вибір на користь

імпортної техніки при купівлі

через лізингові компанії поча�

сти підштовхує сам ринок. Річ у

тім, що багато лізингових ком�

паній користуються грішми,

які надходять від закордонних

інвесторів, відповідно це об�

умовлює і те, якою технікою

торгує компанія. Приміром,

ТОВ «Приват�Лізинг» працює

лише з імпортною технікою –

це пов'язане з тим, що гроші,

які використовуються цією

компанією, належать західним

банкам. І ті, в свою чергу, напо�

лягають на використанні ви�

ключно імпортної техніки. 

Та наразі «основною про�

блемою усього ринку лізингу в

Україні є падіння платоспро�

можності клієнтів, що сталося

у період кризи завдяки зро�

станню курсу долара і євро» –

вважає спеціаліст з маркетингу

«Раффайзен Лізинг Аваль»

Денис Ластівка. За його сло�

вами, ціна придбання техніки

фіксується на момент підпи�

сання договору і залишається

незмінною, але для лізингу все

одно важливий курс гривні до

долара або євро. Ті, хто брав

техніку до кризи, відчули на со�

бі всі наслідки перебування у

якості боржника, а фінансові

установи від того часу з неохо�

тою діляться власними кошта�

ми, навчені досвідом. І де взяти

кошти – питання, яке залиша�

ється по сьогодні відкритим як

для виробника вітчизняної

сільгосптехніки, так і для агра�

рія, який потребує її на своєму

полі. Натомість кожного разу,

коли мова йде про потребу

оновлення техніки, державні

мужі заводять одну й ту саму

платівку про необхідність ство�

рення вигідних кредитних умов

у банках. Але віз і нині там. 



В АКТОВІЙ ЗАЛІ Академії ніде

яблуку було впасти – наукова віт�

чизняна еліта зібралася у повному

складі на загальні збори, щоб об�

говорити нагальні проблеми та

обрати нових академіків і член�

кореспондентів. 

У середу було проведено пле�

нарну частину, а по обіді у відді�

леннях шляхом таємного голосу�

вання було обрано нових академі�

ків НААН України. 

Реалії і перспективи 
вітчизняного АПК
У ДОПОВІДІ президента Академії

академіка НААН М и х а й л а

Зубця йшлося про наукові засади

розвитку агропромислового ви�

робництва в сучасних умовах, зав�

дяки реалізації яких, у тому числі,

Україна до 2020 року має увійти до

20�ки розвинених країн світу. 

За словами промовця, якщо

говорити про внесок АПК в еко�

номіку країни у фінансовому ви�

мірі, то його частка у валовій дода�

ній вартості становить понад 10%.

У той же час, сучасний аграрний

сектор вітчизняної економіки досі

не використовує свій потенціал

повною мірою.

Перш за все, з окремих видів

продукції не досягнуто обсягів

виробництва, які б забезпечили

фізіологічні норми харчування

населення. Аграрне виробництво

країни забезпечує існуючу потре�

бу у хлібі та хлібопродуктах, кар�

топлі, олії, цукрі та кондитерсь�

ких виробах. Натомість спожи�

вання овочів становить 85% до

норми, плодів, ягід і винограду –

на рівні 51%, молока та молочних

продуктів – на рівні 44% і м'яса та

м'ясопродуктів – на рівні 62%.

З виробництва молока, м'яса і

плодово�ягідної продукції Украї�

на стоїть на межі продовольчої

небезпеки. Хоча, відзначив акаде�

мік, проблема незбалансованого

продовольчого кошику більше

тяжіє до соціальної, ніж до аграр�

ної: значна частина населення

неспроможна купувати необхідні

продукти через низький рівень

доходів.

Такі обставини, наголосив

він, негативно впливають на здо�

ров'я нації і тривалість життя на�

селення, яке в середньому стано�

вить 62 роки для чоловіків і 74 ро�

ки для жінок. 

Єдиний шлях виходу із такого

становища – це розвиток власно�

го сільськогосподарського вироб�

ництва. За даними науковця, для

задоволення населення продукта�

ми харчування на рівні медичних

норм споживання Україна повин�

на найближчим часом збільшити

виробництво м'яса і м'ясопродук�

тів – на 1,8 млн тонн, молока і мо�

локопродуктів – майже на 6 млн

тонн, плодів, ягід та винограду –

майже на 2 млн тонн.

Михайло Зубець наголосив,

що до нарощування виробництва

конкурентоспроможної продукції

АПК спонукають не тільки вну�

трішній ринок і продовольча без�

пека країни. Потужним стимулом

збільшення її виробництва є ек�

спорт вітчизняної продукції, адже,

за оцінками експертів ООН, ім�

портувати основні види продо�

вольства мають потребу 36 країн

світу. Тому вихід вітчизняного

АПК на міжнародні ринки пови�

нен стати складовою державної

аграрної політики.

Особливу увагу присутніх про�

мовець зосередив на невикориста�

них резервах, які має галузь на су�

часному етапі. 

У першу чергу, земля як одне із

найцінніших багатств України,

ефективне використання і збере�

ження родючості якої є нашим

прямим обов'язком. Водночас що�

річно втрати гумусу внаслідок мі�

нералізації складають до 0,7 т/га.

Вміст гумусу в ґрунтах за останні

25 років зменшився щонайменше

на 20%. Щорічно з урожаєм вино�

ситься понад 100 кг/га поживних

речовин, які не повертаються у

ґрунт з добривами. У окремих ре�

гіонах до 40% орних земель потре�

бують систематичного вапнуван�

ня, 10% – гіпсування. Недостатньо

використовується водна меліора�

ція. Також 13,3 млн га, у тому числі

10,6 млн га орних земель, зазнали

згубного впливу водної ерозії,

втрати від якої перевищують 12

млн тонн зернових одиниць щоро�

ку. Окрім того, понад 6 млн га зе�

мель систематично піддаються ві�

тровій ерозії. Розораність земель в

Україні одна із найвищих у світі і

складає більше 70%, а в ряді регіо�

нів знаходиться в межах 88�90%.

Значний потенціал маємо в

рослинництві, але через недотри�

мання агротехнології використо�

вуємо генетичний потенціал ос�

новних сортів і гібридів в се�

редньому на рівні лише 30%.

Основна кількість сільгоспви�

робників застосовує спрощені

технології вирощування агрокуль�

тур. Удобрюється лише половина

посівних площ, а дози застос�

ування міндобрив в 4�6 разів мен�

ші за технологічно необхідні. Ще

гірша ситуація із застосуванням

органічних добрив, середні дози

яких знизилися до 0,6 т/га проти

раціонального їх значення у 8�10

т/га. Кричущою є ситуація щодо

захисту посівів від бур'янів, хво�

роб і шкідників: поточного року

внесено ЗЗР всього на третину до

потреби.

Низькій урожайності також

завдячуємо низьким рівнем тех�

нічного забезпечення, що призво�

дить до несвоєчасного і неякісно�

го виконання основних операцій

з вирощування  сільгоспкультур і

збирання врожаю. Наприклад,

затримка виконання операцій лу�

щення, дискування, оранки та сів�

би на одну добу призводить до

втрати врожаю від 0,4% до 1,5%.

Через несвоєчасне збирання

зернових, за розрахунками вчених,

втрати врожаю при збиранні у

2008�2010 рр. становили щорічно

понад 10 млн тонн. Отже, тільки

на цьому етапі сільгоспвиробники

за останні три роки втратили

близько 35 млн тонн зерна.

Галузь тваринництва потребує

особливої уваги. За часів незалеж�

ності маємо зменшення поголів'я

ВРХ з 25,2 млн до 4,8 млн голів

або у 5,2 разу, що зменшило обся�

ги виробництва молока у 2,7 разу,

яловичини – у 4,4 разу. 

Крім того, наявне поголів'я

сільгосптварин і земельні ресур�

си країни знаходяться у разючій

невідповідності. Наразі, якщо в

Україні на 100 га сільгоспугідь чи�

сельність ВРХ становить 13,3

особин, то в країнах ЄС – понад

49, а у світі – понад 28. Вироб�

ництво свинини на 100 га в Укра�

їні менше в 2,6 разу порівняно

з країнами ЄС.

Виробництво окремих видів

продукції тваринництва на 80%

припадає на дрібні і присадибні

господарства, а це унеможлив�

лює використання здобутків нау�

ки і досвіду провідних країн світу.

За таких умов ми маємо відносно

високу собівартість продукції

тваринництва і низьку її якість.

Відтак невирішеними залиша�

ються питання забезпечення

якості і безпечності продуктів

харчування.

На жаль, констатував промо�

вець, недостатньо уваги приді�

ляється збереженню харчової цін�

ності сільськогосподарської сиро�

вини та її переробці. І, як наслі�

док, ми втрачаємо, за даними офі�

ційної статистики, до 8% продук�

ції, однак усі добре знають, що в

реальному житті цей показник

значно вищий. Це свідчить про

необхідність створення нових

прогресивних технологій зберіган�

ня, будівництва складських об'єк�

тів та розвитку різного роду коо�

перативів.

Виробництво продукції на

промисловій основі, наголосив

пан Зубець, може здійснюватись

тільки за умови відповідного тех�

нічного забезпечення. Але наяв�

ний машинно�тракторний парк

морально і фізично зношений: по�

над 80% тракторів перебувають в

експлуатації 10 років і більше, як і

комбайни та інша техніка. Причо�

му більшість машин і знарядь є

одноопераційними.
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Науковий підхід до АПК України

Показник Потреба 
всього

Фактичне
виробництво 

2009 року

+/, виробництва 
до потреби

Хліб та хлібопродукти 4,6 5,2 +0,6
М'ясо та м'ясопродукти 3,7 1,9 ,1,8
Молоко та молочні продукти 17,4 11,6 ,5,8
Риба та рибні продукти 0,9 0,3 ,0,6
Картопля 5,7 19,7 +14,0
Овочі та баштанні культури 7,4 8,3 +0,9
Плоди, ягоди та виноград 4,1 2,2 ,1,9
Олія 0,6 2,8 +2,2
Цукор 1,7 1,3 ,0,4

ПОДІЯ В Національній академії аграрних наук України 24)25 листопада 2010
року проходила сесія Загальних зборів Академії, присвячена проблемам
реформування вітчизняного агросектору. Також склад поповнився новими
академіками і член)кореспондентами НААН України.

Президія сесії Загальних зборів НААН України:
Доповідає Михайло ЗУБЕЦЬ; Микола БЕЗУГЛИЙ, Григорій КАЛЕТНІК, Дмитро МЕЛЬНИЧУК.

Продовження на стор.14

Табл.1. Споживання харчових продуктів населенням України*

Табл.2. Розрахунок потреби у харчових продуктах, млн тонн

* Населення України станом на 01.03.2010 року становить 45,9 млн чоловік.

Показник

Рівень споживання 
на 1 людину за рік, кг % до 

нормативунорматив 
МОЗ

факт 
(2009 рік)

+/– до 
нормативу

Хліб та хлібопродукти 101,0 114,0 +13,0 112,9
М'ясо та м'ясопродукти 80,0 49,7 ,30,3 62,1
Молоко та молочні продукти 380,0 212,4 ,167,6 44,1
Риба та рибні продукти 20,0 16,0 ,4,0 80,0
Картопля 124,0 133,0 +9,0 107,3
Овочі та баштанні культури 161,0 137,1 ,23,9 85.2
Плоди, ягоди та виноград 90,0 45,6 ,44,4 50.7
Олія 13,0 15,4 +2,4 118,5
Цукор 38,0 38,5 +0,5 101,3



ВІДТАК стан машинно�техноло�

гічного комплексу у сільському

господарстві України не забезпе�

чує реалізацію концепції іннова�

ційного розвитку галузі. На жаль,

сама галузь вітчизняного сіль�

госпмашинобудування перебуває

у занепаді і без вагомих державних

рішень щодо її подальшої долі во�

на не вийде з цього стану.

Виправленню ситуації можуть

слугувати нові підходи до рефор�

мування виробництва. Як відомо,

за 2001�2008 роки норма прибутку

в сільському господарстві стано�

вила 1,1%, а в економіці України

в цілому – 5,1%. Такий стан вима�

гає державного втручання в фор�

мування економічних міжгалузе�

вих відносин. Державна підтримка

АПК – це тонкий інструмент,

який завдяки умілому і гнучкому

використанню може дати вагомі

результати в стислі терміни.

Дефіцит обігових коштів в аг�

ропромисловому виробництві без

урахування капітальних вкладень

становить близько 100 млрд грн на

рік, зокрема, для рослинництва –

57,5 млрд, для тваринництва – 43

млрд гривень. Якщо за дотриман�

ня технологій виробництва про�

дукції рослинництва на гектар ріл�

лі слід витрачати в середньому

4500 грн, то найсприятливішого

2008 року на кожен гектар було ін�

вестовано лише 2370 грн; удвічі

меншими від потреби були й ви�

трати на тваринництво. Таким чи�

ном, вітчизняні сільгоспвиробни�

ки в найбільш сприятливі 2008�

2009 роки змогли задовольнити

вимоги технологій у рослинництві

на рівні 49�53%, а у тваринництві

– лише на рівні 37�43%. 

Вирішення проблем з фінан�

сового забезпечення розвитку

АПК не може бути ефективним

без запровадження ринку землі

після розроблення і ухвалення

комплексу законів щодо його ре�

гулювання. Коли всі гілки влади

будуть працювати скоординова�

но, то запровадження ринку зе�

млі можливе з 2012 року, вважає

Михайло Зубець і як науковець, і

як депутат Верховної Ради Украї�

ни. Щоб мати контрольований і

гарантований ринок землі, без

спекуляцій на ньому з одноча�

сним виключенням нецільового

використання земель, необхідно

створити державну іпотечну уста�

нову. Саме вона контролюватиме

рух земель сільськогосподарсько�

го призначення. Варіантом такої

іпотечної установи може бути Зе�

мельний банк

Виходячи з наведеного, На�

ціональна академія аграрних наук

України пропонує конкретні кро�

ки щодо покращення становища

в АПК. 

Необхідно ввести обов'язко�

вий збір на товарообіг і сформува�

ти Фонд підтримки українського

села шляхом введення спеціалізо�

ваного податку на товарообіг у на�

шій державі в обсязі 1% (тобто по�

даток з продажу). За попередніми

розрахунками, це дасть змогу що�

року залучати до фонду 25�30

млрд грн. Можливим є і залучення

коштів приватних інвестиційних

фондів під гарантії уряду. За раху�

нок цих джерел щорічно можна

було б залучати до 80 млрд грн.

Додатково можуть бути залучені і

кошти міжнародних валютних ін�

вестицій Світового банку, Міжна�

родного валютного фонду та

Європейського банку реконструк�

ції та розвитку. 

Одним з найвдаліших методів

формування вимог до сільгоспви�

робників може стати запропоно�

ваний Міністерством аграрної по�

літики України Аграрний паспорт

району, в якому будуть визначені

оптимальні сівозміни для кон�

кретної природнокліматичної зо�

ни, пропонуватиметься оптималь�

на структура виробництва з урах�

уванням особливостей регіону.

Доступ товаровиробників до по�

даткових і митних пільг можливий

тільки за умови дотримання ви�

мог, запропонованих в Аграрному

паспорті району. 

Завдяки виконанню запропо�

нованих вченими Академії захо�

дів, переконаний Михайло Зу�

бець, уже у 2015 році Україна змо�

же виробляти до 80 млн тонн зер�

на, 15 млн тонн насіння олійних

культур, 4 млн тонн м'яса, 18 млн

тонн молока, 17 млрд штук яєць

тощо. Це забезпечить внутрішній

ринок достатньою кількістю про�

дуктів харчування для споживан�

ня на рівні медично�обґрунтова�

них норм та перетворить нашу

державу на одну з провідних ек�

спортно�орієнтованих країн світу

з виробництва сільськогосподар�

ської продукції.

Запропонований механізм ін�

тенсифікації аграрного виробниц�

тва, резюмував академік НААН

України, шляхом залучення до

нього необхідних коштів дасть

змогу мати досить високий рівень

рентабельності виробництва

сільськогосподарської продукції,

який перебуватиме у межах 50�

55%.

Науковців запрошує
Житомирщина
НАСТУПНЕ виїзне засідання

Академії планується на Житомир�

щині. Тому голова ОДА Сергій

Рижук узяв слово швидше не як

член�кореспондент НААН, а «як

людина, яка щодня безпосередньо

організовує роботу в поліському

регіоні». Він схвально оцінив ро�

боту Академії. За його словами,

вітчизняна наука відповідає вимо�

гам сучасності, інша справа, нас�

кільки сьогодні практика вироб�

ництва здатна освоїти наукові до�

сягнення.

Абсолютно правильною, на

його переконання, є виписана в

проекті щойно ухваленої постано�

ви НААН України теза, що прі�

оритетними напрямками дослі�

джень слід вважати формування та

розвиток інтеграційних механізмів

взаємодії науки, влади і бізнесу.

«Слід наголосити, що останнім

часом область саме тим і займа�

ється. – сказав Сергій Рижук. –

Хочу дещо похвалити поліщуків.

Протягом минулих 5 років за 26�

ма показниками соціально�еконо�

мічного розвитку область займала

24 місце. В останні 5 місяців за ти�

ми самими показниками Жито�

мирщина посідає 3 місце. Голов�

ним чином – це завдячуючи тому,

що ми впроваджуємо науку в

практику. Протягом цього часу ми

утримуємо перше місце в державі

за обсягами прямих інвестицій в

основний капітал. Ми вклали 1,1

млрд грн вітчизняних коштів, від�

крили 156 підприємств. Це додат�

кові 11,5 тисяч робочих місць. На

наступний рік сформовано реаль�

ну інвестиційну програму – 3,2

млрд грн».

Так, за його словами, в області

сформували ряд конкретних про�

грам за участю держави на основі

рекомендацій української аграр�

ної науки. Зокрема, в 10 районах,

де, за словами промовця, прак�

тично законсервоване життя, ма�

ють створити по декілька фермер�

ських господарств тваринницько�

го напряму. Основною вимогою

має бути фахова освіта керівника,

його велика міцна родина, яка

справді здатна з повною віддачею

працювати на селі. «В господар�

стві має бути 20�25 корів, зі шлей�

фом 50�75 голів. Такі умови ми

формуємо і даємо кредит на 5 ро�

ків. Якщо за цей термін господар

розвинув виробництво, кредит

списується», – сказав він. Анало�

гічну програму розроблено по

хмелярству, льону інших галузях.

Губернатор запросив вітчизняних

науковців працювати в Житомир�

ській області, мотивувавши це ви�

словом: «Ми самі це вигадали і

обґрунтували, тому ми повинні

тепер все це і реалізувати».

Підготував Артем Житков
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Науковий підхід до АПК України
Початок на стор.13

24 листопада 2010 року на Загальних зборах

членів Національної академії аграрних наук

України новими дійсними членами

(академіками) НААН були обрані з таких

спеціальностей аграрної науки:

Агрохімія; природокористування
ЗАРИШНЯК Анатолій Семенович,

ІВАЩЕНКО Олександр Олексійович. 

Кормовиробництво і луківництво
ПЕТРИЧЕНКО Василь Флорович.

Механізація агрохімічного обслуговування
АДАМЧУК Валерій Васильович, 

БУЛГАКОВ Володимир Михайлович. 

Патологія, онкологія та анестезіологія
РУБЛЕНКО Михайло Васильович.

Розведення і селекція
ЛАДИКА Володимир Іванович, 

МЕЛЬНИК Юрій Федорович. 

Наукове забезпечення інноваційного
розвитку агропромислового виробництва
БАЛЯН Ануш Валеріївна, 

ГРИНИК Ігор Володимирович,

ХВЕСИК Михайло Артемович.

25 листопада 2010 року на Загальних зборах

членів Національної академії аграрних наук

обрано нових членKкореспондентів

НААН з таких напрямів аграрної науки:

Загальне землеробство,  агроекологія 
БИКІН Анатолій Вікторович,

КАМІНСЬКИЙ Віктор Францович,

ЧЕБОТАР Сабіна Віталіївна. 

Виноградарство
ВЛАСОВ В'ячеслав Всеволодович.

Зоотехнія
ГРИЦИНЯК Ігор Іванович,

КОВТУН Світлана Іванівна,

ПЕЛИХ Віктор Григорович,

ЦВІГУН Анатолій Тимофійович.

Ветеринарна медицина
ГУНЧАК Василь Михайлович,

ПРИХОДЬКО Юрій Олександрович,

УШКАЛОВ Валерій Олександрович,

ХАРУТА Григорій Григорович.

Економіка і організація агропромислового
виробництва
ЖУК Валерій Миколайович,

ІЛЬЧУК Микола Максимович,

КАЛЕТНІК Григорій Миколайович,

ОСТАШКО Тамара Олексіївна,

СУПІХАНОВ Борис Карабайович.

Механізація і електрифікація
НАДИКТО Володимир Трохимович,

ШЕВЧЕНКО Ігор Аркадійович.

Зберігання і переробка продукції
ЄГОРОВ Богдан Вікторович,

СИЧЕВСЬКИЙ Микола Петрович .

Наукове забезпечення інноваційного
розвитку агропромислового виробництва
ВЕРГУНОВ Віктор Анатолійович,

ДАНИЛЕНКО Анатолій Степанович,

ДОЛЯ Микола Миколайович,

СТАШУК Василь Андрійович,

ЦАНДУР Микола Олександрович.
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу бірж України

ССППООТТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694,2006 2010 DDU 16,00 9288,28 1170,00
*Насіння сафлору ГОСТ 9672,87 2010 DDU 22,00 4048,74 510,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966,2008 2010 DAF 65,00 3000,45 378,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2010 FCA 21,00 2870,63 361,65
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2010 DDU 66,00 4127,60 520,00
*Насіння редьки ГОСТ 2240,93 2010 CPT 20,00 4549,68 573,17
*Насіння льону ГОСТ 10582,76 2010 DDU 21,00 5189,89 653,83
Житомирська  товарна агропромислова біржа
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966,2008 2010 DAF 250,00 4178,80 526,45
Запорізька товарна біржа «Гілея»
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 2010 DDU 40,00 5642,59 710,86
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2010 FOB 2000,00 4206,98 530,00
*Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694,2006 2010 DDU 40,00 5597,03 705,12
Івано	Франківська аграрна біржа
*Просо 2 клас ГОСТ 22983,88 2010 FCA 21,00 2166,99 273,00
*Вика ДСТУ 4828,2007 2010 FCA 66,00 3325,90 419,00
Придніпровська товарна біржа
*Соя ГОСТ 17109,88 2010 CPT 3300,00 3429,09 432,00
*Соя ГОСТ 17109,88 2010 DAF 2300,00 3214,77 405,00
Рівненська міжрегіональна універсальна товарно	майнова біржа «Прайс»
*Насіння маку ГОСТ 12094,76 2010 FCA 1,00 28182,38 3550,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966,2008 2010 DDU 132,00 3962,21 499,10
Тернопільська агропромислова біржа
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2010 CPT 1261,51 1500,00 188,97 1250,00 157,48
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Соя ГОСТ 17109,88 2010 FOB 1600,00 2937,32 370,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2010 DAF 131,00 4083,47 514,43
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2010 FOB 83,80 4683,24 590,00
*Насіння льону ГОСТ 10582,76 2010 FCA 121,00 4858,40 612,07
*Насіння льону ГОСТ 10582,76 2010 DDU 100,00 6066,23 764,23
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2010 FOB 6950,00 1913,23 241,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966,2008 2010 CPT 1900,00 3921,72 494,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
*Соя ГОСТ 17109,88 2010 CPT 3800,00 3012,42 379,47
*Соя ГОСТ 17109,88 2010 DAF 800,00 3333,83 420,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2010 FCA 100,00 3997,70 503,63
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2010 DDU 500,00 3891,27 490,23
*Насіння льону ГОСТ 10582,76 2010 FCA 120,00 3213,82 404,83
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Соя ГОСТ 17109,88 2010 CPT 600,00 3334,25 420,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572,60 2010 DAF 67,85 6589,12 830,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2010 FCA 150,00 4763,22 600,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2010 FOB 50000,00 1984,42 250,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523,2006 2010 CPT 400,00 1746,51 220,00
*Соя ГОСТ 17109,88 2010 CPT 1000,00 3254,87 410,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658,95 2010 FCA 440,00 28575,72 3600,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 2010 FOB 5500,00 4842,00 610,00
*Шрот соняшниковий ДСТУ 4638,2006 2010 FOB 3300,00 1865,36 235,00
*Олія соєва ДСТУ 4534,2006 2010 DAF 700,00 9525,24 1200,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292,93 2010 FCA 83,00 4877,38 614,46
*Насіння люпину ДСТУ 4827,2007 2010 FAS 1050,00 2182,87 275,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966,2008 2010 FOB 1000,00 4596,51 579,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Соя ГОСТ 17109,88 2010 CPT 4000,00 3225,10 406,25
*Соя ГОСТ 17109,88 2010 DAF 300,00 3294,56 415,00
*Сорго ГОСТ 8759,92 2010 FOB 3000,00 1516,29 191,00
Універсальна біржа «Україна» (м.Харків)
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201,68 2010 DAF 175,70 3046,98 383,86
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201,68 2010 DAF 20,00 3016,33 380,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572,60 2010 DAF 15,70 5159,50 650,00
Хмельницька обласна товарна біржа
*Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2010 DAF 20000,00 1785,98 225,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523,2006 2010 DDU 20,00 2649,84 333,83
*Соя ГОСТ 17109,88 2010 CPT 6500,00 3314,29 417,54
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2010 DDU 40,00 3033,31 382,14
*Насіння льону ГОСТ 10582,76 2010 DDU 20,00 4089,98 515,26
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Соя ГОСТ 17109,88 2010 CPT 8800,00 3099,97 390,52
*Соя ГОСТ 17109,88 2010 DAF 720,00 3572,42 450,00
*Нут ГОСТ 8758,76 2010 FAS 100,00 5889,77 742,00
*Насіння льону ГОСТ 10582,76 2010 FCA 21,00 3040,52 383,00
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843,2007 2010 DDU 200,00 9525,24 1200,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 2010 DAF 9,00 5318,26 670,00

ФФооррввааррдд

Донецька товарна біржа
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 31.12.2010 FOB 3700,00 4794,80 604,05
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 31.12.2010 FCA 1000,00 3473,30 437,57
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2010 31.12.2010 CPT 30000,00 2182,87 275,00
*Соя ГОСТ 17109,88 31.12.2010 CPT 3000,00 3175,08 400,00
*Соя ГОСТ 17109,88 30.01.2011 CPT 4000,00 3334,25 420,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983,88 01.03.2011 FCA 88,00 1246,38 157,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523,2006 31.12.2010 FCA 23,00 1690,94 213,00
*Соя ГОСТ 17109,88 31.12.2010 CPT 500,00 3215,17 405,00
*Соя ГОСТ 17109,88 31.12.2010 FOB 4000,00 2937,32 370,00
*Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 31.12.2010 FCA 126,00 5557,09 700,00
*Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 10.02.2011 DAF 20000,00 4009,04 505,00
*Ріпак продовольчий ДСТУ 4966,2008 31.12.2010 FOB 8750,00 3572,42 450,00
*Сорго ГОСТ 8759,92 01.03.2011 FCA 112,00 1246,38 157,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 30.01.2011 DDU 200,00 4322,20 544,45
*Вика ДСТУ 4828,2007 01.03.2011 FCA 100,00 2262,53 285,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081,97 30.01.2011 DDU 20,00 7051,84 888,29
Херсонська товарно	сировинна біржа «Кристал»
*Сорго ГОСТ 8759,92 30.12.2010 DDU 200,00 2167,90 273,11
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 01.04.2011 DDU 400,00 3151,27 397,00

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 19 по 25 листопада 2010 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 19 по 25 листопада 2010 року

ЕЕккссппооррттннii  ккооннттррааккттии**::  ССППООТТ
Просо 2 клас ГОСТ 22983,88 2010 FCA 21,00 2166,99 2166,99 2166,99 273,00
Сорго ГОСТ 8759,92 2010 FOB 3000,00 1516,29 1516,29 1516,29 191,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2010 DAF 20000,00 1785,98 1785,98 1785,98 225,00
Кукурудза для кормових потреб ДСТУ 4525,2006 2010 FOB 56950,00 1913,23 1975,74 1984,42 248,90
Горох 1 клас ДСТУ 4523,2006 2010 DDU 20,00 2649,84 2649,84 2649,84 333,83
Горох 3 клас ДСТУ 4523,2006 2010 CPT 400,00 1746,51 1746,51 1746,51 220,00
Нут ГОСТ 8758,76 2010 FAS 100,00 5889,77 5889,77 5889,77 742,00
Вика ДСТУ 4828,2007 2010 FCA 66,00 3325,90 3325,90 3325,90 419,00
Соя ГОСТ 17109,88 2010 CPT 28000,00 2897,63 3205,06 3429,09 403,76
Соя ГОСТ 17109,88 2010 DAF 4120,00 3214,77 3306,20 3572,42 416,50
Соя ГОСТ 17109,88 2010 FOB 1600,00 2937,32 2937,32 2937,32 370,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 2010 DAF 9,00 5318,26 5318,26 5318,26 670,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 2010 FOB 5500,00 4842,00 4842,00 4842,00 610,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 2010 DDU 40,00 5642,59 5642,59 5642,59 710,86
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2010 FCA 250,00 3997,70 4457,01 4763,22 561,45
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2010 DAF 131,00 3968,85 4083,47 4683,83 514,43
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 2010 FOB 2083,80 4206,98 4226,13 4683,24 532,41
Насіння соняшнику вищий клас ДСТУ 4694,2006 2010 DDU 56,00 5597,03 6651,67 9288,28 837,94
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966,2008 2010 CPT 1900,00 3921,72 3921,72 3921,72 494,00
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966,2008 2010 DAF 315,00 3000,45 3935,65 4178,80 495,82
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966,2008 2010 FOB 1000,00 4596,51 4596,51 4596,51 579,00
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966,2008 2010 DDU 132,00 3962,21 3962,21 3962,21 499,10
Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2010 FCA 21,00 2870,63 2870,63 2870,63 361,65
Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2010 DDU 606,00 3033,31 3860,38 5556,39 486,33
Насіння льону ГОСТ 10582,76 2010 FCA 262,00 3040,52 3959,45 6826,42 498,79
Насіння льону ГОСТ 10582,76 2010 DDU 141,00 4089,98 5655,39 6066,23 712,47
Ядро соняшникового насіння ДСТУ 4843,2007 2010 DDU 200,00 9525,24 9525,24 9525,24 1200,00
Насіння маку ГОСТ 12094,76 2010 FCA 1,00 28182,38 28182,38 28182,38 3550,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658,95 2010 FCA 440,00 28575,72 28575,72 28575,72 3600,00
Насіння редьки ГОСТ 2240,93 2010 CPT 20,00 4549,68 4549,68 4549,68 573,17
Насіння сафлору ГОСТ 9672,87 2010 DDU 22,00 4048,74 4048,74 4048,74 510,00
Насіння люпину ДСТУ 4827,2007 2010 FAS 1050,00 2182,87 2182,87 2182,87 275,00
Шрот соняшниковий ДСТУ 4638,2006 2010 FOB 3300,00 1865,36 1865,36 1865,36 235,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201,68 2010 DAF 175,70 3016,33 3046,98 3056,01 383,86
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201,68 2010 DAF 20,00 3016,33 3016,33 3016,33 380,00
Крупа рисова ГОСТ 6292,93 2010 FCA 83,00 4762,62 4877,38 5238,88 614,46
Крупа пшоно ГОСТ 572,60 2010 DAF 83,55 5159,50 6320,48 6589,12 796,18
Олія соєва ДСТУ 4534,2006 2010 DAF 700,00 9525,24 9525,24 9525,24 1200,00

ЕЕккссппооррттннii  ккооннттррааккттии**::  ФФооррввааррдд
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768:2010 31.12.2010 CPT 30000,00 2182,87 2182,87 2182,87 275,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983,88 01.03.2011 FCA 88,00 1246,38 1246,38 1246,38 157,00
Сорго ГОСТ 8759,92 30.12.2010 DDU 200,00 1952,67 2167,90 2383,14 273,11
Сорго ГОСТ 8759,92 01.03.2011 FCA 112,00 1246,38 1246,38 1246,38 157,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523,2006 31.12.2010 FCA 23,00 1690,94 1690,94 1690,94 213,00
Вика ДСТУ 4828,2007 01.03.2011 FCA 100,00 2262,53 2262,53 2262,53 285,00
Соя ГОСТ 17109,88 31.12.2010 CPT 3500,00 3175,08 3180,81 3215,17 400,71
Соя ГОСТ 17109,88 31.12.2010 FOB 4000,00 2937,32 2937,32 2937,32 370,00
Соя ГОСТ 17109,88 30.01.2011 CPT 4000,00 3334,25 3334,25 3334,25 420,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 31.12.2010 FCA 126,00 5557,09 5557,09 5557,09 700,00
Насіння соняшнику 1 клас ДСТУ 4694,2006 31.12.2010 FOB 3700,00 4762,62 4794,80 4842,00 604,05
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 31.12.2010 FCA 1000,00 3473,30 3473,30 3473,30 437,57
Насіння соняшнику 2 клас ДСТУ 4694,2006 10.02.2011 DAF 20000,00 3969,35 4009,04 4048,74 505,00
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966,2008 31.12.2010 FOB 8750,00 3572,42 3572,42 3572,42 450,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 30.01.2011 DDU 200,00 4322,20 4322,20 4322,20 544,45
Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 01.04.2011 DDU 400,00 3151,27 3151,27 3151,27 397,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081,97 30.01.2011 DDU 20,00 7051,84 7051,84 7051,84 888,29

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб	
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

№ Назва біржі Регіон
1 Аграрна біржа м.Херсон
2 Вінницька товарна універсальна біржа м.Вінниця
3 Донецька товарна біржа м.Донецьк
4 Житомирська агропромислова товарна біржа м.Житомир
5 Запорізька товарна біржа «Гілея» м.Запоріжжя
6 Західно,Українська регіональна агропромислова біржа м.Львів
7 Івано,Франківська аграрна товарна біржа м.Івано,Франківськ
8 Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» м.Київ
9 Кримська аграрна біржа м.Сімферополь

10 Луганська агропромислова товарна біржа м.Луганськ
11 Одеська аграрна біржа м.Одеса
12 Одеська товарна біржа м.Одеса
13 Подільська спеціалізована аграрна біржа м.Хмельницький
14 Придніпровська товарна біржа м.Дніпропетровськ
15 Рівненська міжрегіональна товарно,майнова біржа «Прайс» м.Рівне
16 Слов'янська універсальна біржа м.Дніпропетровськ
17 Сумська товарна біржа м.Суми
18 Тернопільська агропромислова біржа м.Тернопіль
19 Товарна біржа «Катеринославська» м.Дніпропетровськ
20 Товарна біржа АПК центральних областей України м.Черкаси
21 Товарна біржа «Львівська Універсальна» м.Львів
22 Товарна біржа «Українська,Донецьк» м.Донецьк
23 ТОВ «Центральна Товарна біржа» м.Полтава
24 Товарна біржа «Українська ф'ючерсна біржа» м.Київ
25 Українська аграрна біржа м.Київ
26 Українська спеціалізована зернова біржа м.Київ
27 Українська універсальна біржа м.Полтава
28 Українська універсальна товарна біржа м.Херсон
29 Українська універсальна біржа «Капітал» м.Київ
30 Універсальна біржа «Україна» м.Харків
31 Херсонська товарно,сировинна біржа «Кристал» м.Херсон
32 Хмельницька обласна товарна біржа м.Хмельницьк
33 Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа м.Чернігів
34 Чорноморська товарна біржа м.Миколаїв

Перелік акредитованих товарних бірж

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



Спільний проект ТОВ СП «НІБУЛОН»
і українського тижневика ділової
інформації – газети «Агропрофі»

До Дня працівників сільського

господарства вийшла друком книга 

«Зірки першої величини.

Агропромисловий комплекс України». 

Формат 84х108 1/16. Папір крейдований.

Обсяг 352 стор. Наклад 5000 прим. 

Протягом трьох років в українському

тижневику ділової інформації – газеті

«АГРОПРОФІ» – під постійною рубрикою

друкувалися інтерв'ю Героїв України, які

представляють агропромисловий ком�

плекс нашої держави. 

Ця серія статей виявилася справжнім

інформаційним скарбом, адже ілюструє не

лише життєвий шлях успішних людей і ті

настанови, завдяки яким їм вдалося досяг�

ти непересічних результатів в аграрній

сфері, а й показує цих керівників і фахівців

сільгосппідприємств з людського боку: з

їхніми мріями, сімейними цінностями,

острахами та сподіваннями. І, що важли�

во, усім цим видатним людям – байдуже,

чи то керівник, чи доярка або комбайнер,

– притаманне державницьке мислення:

кожен з них має своє бачення подальшого

розвитку аграрного сектору України та

держави загалом. 

Розповіді наших Героїв – не сухі енци�

клопедичні дані і переповідання хроноло�

гії досягнення успіху, а сповнені щирих

людських емоцій думки видатних співвіт�

чизників.

Коли кількість таких інтерв'ю пе�

ревищила 25, а ця рубрика стала чи не

найбільш популярною серед читачів, ми

зрозуміли: залишати такий скарб в архів�

них підшивках газети – справжній злочин

стосовно як нинішніх Героїв, так і прий�

дешніх поколінь. Адже молоді фахівці аг�

рарної сфери також повинні мати приклад

для наслідування й увібрати в себе не лише

матеріалістичні цінності Заходу, а й ті дещо

застарілі та немодні сьогодні, на яких ви�

росла та досягла успіху ціла когорта наших

Героїв�аграріїв. Крім того, ці розповіді як�

найкраще працюють і на імідж вітчиз�

няного АПК – зарубіжні колеги�аграрії та

інвестори можуть скласти цілісне уявлення

про традиції і значимість українського се�

ла і найкращих його представників.

Тож ми, газетярі, вирішили на основі

цієї плеяди нарисів та інтерв'ю зробити

книгу, доповнивши її додатковими матері�

алами та ілюстраціями. Аналогів такого

видання в Україні не існує. Це перша

спроба зібрати в одному збірнику авторсь�

кі публіцистичні матеріали про 56 Героїв

України від АПК із 254 нагороджених

станом на 20 жовтня 2010 року. В цьому

виданні ми презентуємо 49 із них.

Кожне інтерв'ю – це живе спілкування

із легендарною постаттю про її життєвий

шлях, становлення як особистості, трудові

здобутки, її світогляд і особисте життя. Це

спроба донести до широкого загалу без�

цінний життєвий досвід людини, який вже

став загальнодержавним національним

надбанням. 

Наша книга – для широкого кола чи�

тачів, які цікавляться питаннями історії і

економіки агропромислового комплексу

України, а також для студентів вишів

сільськогосподарського спрямування, фа�

хівців і управлінців агросектору.

«Шановні друзі! 

Ви тримаєте в руках унікальне

видання. Це розповідь про людей, які своєю

життєвою мудрістю, непересічними

організаторськими здібностями з честю

довели, що українське село є незмінною

окрасою і перлиною нашої країни...»

Із вступного слова до книги

Президента України В.Ф.ЯНУКОВИЧА

ЗІРКИ ПЕРШОЇ ВЕЛИЧИНИ
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

За детальною інформацією звертайтесь:
Тел.: (044) 227�93�55, 235�73�24.

E�mail: info@agroprofi.com.ua 
www.agroprofi.com.ua
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