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Кабмін знизив
компенсацію
ставок
за кредитами

КАБІНЕТ міністрів України

знизив компенсацію ставок за

кредитами аграріїв у гривні з

25% до 21% та в іноземній ва�

люті – з 16% до 13% у 2011 р.

Про це йдеться в постанові

уряду №96 від 7 лютого, якою

вносяться зміни до постанови

№794 від 11 серпня 2010 року.

«Компенсація надається на

конкурсній основі підприєм�

ствам АПК, які залучили кре�

дити у поточному році – за

умови, що сума відсотків за ко�

ристування кредитами та за до�

датково укладеними договора�

ми не перевищує в національ�

ній валюті 21% річних, а в іно�

земній – 13% річних», – йдеть�

ся в документі. Розмір відшко�

довуваних ставок за кредитами,

залученими у 2010 році, стано�

вить 25% річних у гривні і 16%

у валюті.

Компенсація за кредитами,

залученими в 2009�2010 і 2011

роках в іноземній валюті для

закупівлі племінної худоби і

птиці, а також нової сільгосп�

техніки та обладнання, анало�

ги яких не виробляються в Ук�

раїні, надається лише в разі

укладення зовнішньоекономіч�

ного договору.

Кошти на компенсацію

ставок за кредитами будуть на�

правлятися із державного бю�

джету. Міністерство аграрної

політики і продовольства роз�

поділяє кошти, які виділяють�

ся Кабміном, серед позичаль�

ників на конкурсній основі,

при цьому не менше 50% кош�

тів передбачається на відшко�

дування відсоткових ставок за

середньо� і довгостроковими

кредитами, у т.ч. не менше 15%

– здешевлення кредитів на реа�

лізацію інноваційних проектів.

НЕЩОДАВНО професійне сере�

довище молочної галузі сколихну�

ла новина про заплановану інтер�

венцію на наш ринок молочної

продукції іноземного виробниц�

тва. Експерти молочного ринку та

фахівці галузі були щиро здивова�

ні озвученими першим заступни�

ком міністра економічного ро�

звитку і торгівлі України Вадимом

Копиловим планами закупівлі 15

тисяч тонн білоруського масла, які

нібито мали попередити стрибок

цін на внутрішньому ринку. Скла�

дається враження, що «обпік�

шись» на гречці, уряд вирішив

«дмухати» на масло, хоча, на дум�

ку фахівців, у цьому немає ніякої

потреби. 

Більше того, за словами голо�

ви правління Національної асоці�

ації молочників України «Укрмол�

пром» Василя Бондаренка, за�

купівля масла в Білорусі за цими

цінами сьогодні недоцільна з еко�

номічних міркувань, бо за кіло�

грам масла жирністю 72,5% сусіди

просять 5,2 долара, або близько 42

гривень, (додайте сюди 20% ПДВ

на ввозі і транспортні витрати). От

і виходить, що ціна білоруського

масла буде близько 51�52 гривень

за кілограм, у той час як українсь�

ке масло коштує близько 40 гри�

вень. Білорусь можна зрозуміти:

Росія і Казахстан припинили ку�

пувати її масло по 5,2 долари, бо

воно стало для них надто дороге.

От білоруси і шукають нові ринки

збуту у нас.

Необхідність інтервенції дій�

сно існувала, але у серпні�вересні,

коли масло в Україні було дорож�

чим, ніж на зовнішньому ринку –

воно коштувало 55 гривень за кі�

лограм. Саме тоді була об'єктивна

необхідність у його закупівлі в об�

сязі близько 13 тисяч тонн для

зниження ціни. 

Проте, поки колеса бюрокра�

тичного механізму зі скрипом

крутилися, ситуація на ринку змі�

нилася. У 2010 році було закупле�

но на 66,1 тисячі тонн молока

більше ніж у 2009�му, що дало до�

датковий ресурс сировини. Крім

того, скоротилося внутрішнє спо�

живання сиру через його суттєве

подорожчання, а експорт його був

незначним. Відповідно заводи

зменшили виробництво сиру, а

молоко пішло на виробництво

масла, якого виробили на 6,2%

більше, ніж 2009 року. Таким чи�

ном внутрішні потреби у маслі бу�

ли повністю задоволені. 

Продовження на стор.8�9

«Обпікшись» на гречці –
«дмухатимемо» на масло?

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.

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
ЗАКОНОПРОЕКТ №8053: 
ПРИСТРАСТІ НЕ ВЩУХАЮТЬ

Хоча законопроект, який наробив
галасу серед гравців зернового ринку,
не отримав схвалення ані профільного
комітету, ані головного науково!
експертного управління ВР, відгуки
на нього продовжують надходити.
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БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Продовжуємо публікувати
консультації провідних фахівців
у сфері аграрного та земельного
права за зверненнями, що
надійшли на адресу «гарячої»
юридичної лінії газети «Агропрофі».
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АГРОПОЛІТИКА
НЕХАЙ ТВОЯ ПРАВА РУКА НЕ ЗНАЄ, 
ЩО РОБИТЬ ЛІВА
В Біблії написано: «…коли твориш милостиню, нехай
твоя права рука не знає, що робить ліва». Схоже, наші
чиновники саме «творять милостиню», адже наразі в
Україні спостерігається кілька різних державних точок
зору на одну й ту саму проблему – щодо остогидлого
усім квотування експорту зерна.

АГРОПОЛІТИКА
М'ЯСО�МОЛОЧНИЙ СТІЛ. 
КРУГЛИЙ, АЛЕ З ГОСТРИМИ КУТАМИ

«Тваринництво в Україні: бути чи не бути». 
Таку тему обговорювали учасники круглого столу,
організованого журналом «Тваринництво сьогодні»
у рамках виставки «ІнтерАГРО 2011» у Києві. 

ПЕРЕДПЛАТА	2011
Шановні читачі! 

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2011�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

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

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990

* – за попередню торгівельну сесію.
За даними «EAVEX CAPITAL»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

17.02.2011

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
UX�індекс
(Україна) 2888,00 4,7% 18,2%

РТС 
(Росія) 1871,59 1,3% 5,7%

WIG 20
(Польша) 2641,83 �2,4% �3,7%

DAX*
(Німеччина) 7414,30 1,3% 7,2%

S&P 500*
(США) 1336,32 1,2% 6,3%



Точка зору агропродоволь+

ча. 15 лютого директор Депар�

таменту розвитку аграрних рин�

ків МінАПП Анатолій Розгон

заявив із посиланням на аграр�

ного міністра, що квотування

буде подовжено до 30 червня.

«Міністр заявив чітко, що кво�

ти будуть подовжені до кінця

маркетингового року, тобто

ажіотажного попиту на пше�

ницю не буде», – зазначив він.

Це, на думку фахівців міністер�

ства, дозволить стримати вну�

трішнє зростання цін на борош�

но. Тут слід додати, що ціни на

борошно зростають і при вже

наявному квотуванні, яке діяти�

ме до 31 березня 2011 року. Так,

на початку лютого з'явилися по�

відомлення про дефіцит остан�

нього в магазинах і у пекарів,

оскільки борошномельні під�

приємства скоротили випуск

продукції. Найбільш вірогідну

причину цього назвав президент

Української аграрної конфеде�

рації Леонід Козаченко: дер�

жрегулювання цін на борошно,

за якого реалізація одного кіло�

грама борошна призводить до

збитків у 1,5 грн. В той же час

експерт зазначає, що запаси

продовольчої пшениці в Україні

на 1 лютого цього року стано�

влять 5,8 млн тонн при місячно�

му споживанні 0,6 млн тонн. 

Тобто, до зерна нового уро�

жаю маємо приблизно 2,2 млн

тонн, які, здається, можна ек�

спортувати. Отже, якщо міні�

стерство хоче підстрахуватися,

щоб не вивезли усе зерно, то чо�

му б так і не сказати, а не «при�

плітати» сюди ціни на борошно. 

Втім, сам аграрний міністр

щодо проблем з борошном не в

курсі. «Те, що борошно зникло –

я не знаю, і не думаю, що воно

зникло. Аграрний фонд букваль�

но вчора виділив 25 тис. тонн бо�

рошна, і виділяє за графіком. І

проблем із зерном, і з борошном

ні в Аграрному фонді, ні на рин�

ку немає. І не повинно бути», –

заявив Микола Присяжнюк

інформаційному агентству «Но�

вий регіон». 

Точка зору економічна.

Щодо наявних запасів зерна і

борошна, то їх сьогодні в Украї�

ні, за словами першого заступ�

ника міністра економічного ро�

звитку і торгівлі Вадима Копи+

лова, «не просто достатньо, а

понад усі норми…». В цьому пи�

танні він повністю солідарний

з аграрним міністром. 

Щодо зникнення борошна з

полиць магазинів, то він заявив,

що цього не може бути. «Сьо�

годні ми проведемо нараду, де я

це питання поставлю ще раз.

Проблем із борошном в Україні

не може бути».

Але, додав він, експорт зер�

на не вплине на цю ситуацію,

оскільки квоти на його вивезен�

ня були затверджені заздалегідь.

Чиновник вважає, «що куку�

рудзу вже можна відпускати, а

потім поступово і пшеницю».

Такий коментар щодо квотуван�

ня на ринку зерна він надав ін�

формагентству УНІАН 16 люто�

го. При цьому уточнив, що від�

разу скасувати квоти на експорт

пшениці не можна, оскільки це

негативно позначиться на її ці�

ні, тому планується збільшувати

обсяги квот для експорту. На�

справді, можливо пан Копилов

лише «підсолодив пігулку» від

аграрного відомства. Адже по�

ступове збільшення квот на

пшеницю можна розтягнути і до

початку маркетингового року.

Тепер взагалі з розряду аб�

сурду: інформація про першого

заступника міністра Вадима Ко�

пилова у розділі «Керівництво»

на інтернет�порталі Міністер�

ства економічного розвитку і

торгівлі відсутня взагалі. Хоч

відповідний Указ Президента

(28 грудня 2010 року №1281/

2010) про його призначення є.

Тож чи довіряти такій «темній

конячці»?

Точка зору міжнародна.

А ось кому слід довіряти, то це,

безперечно, Миколі Азарову.

Щодо борошна він для преси

поки що нічого не озвучував.

Але нещодавно, за інформацією

УНІАН, зустрічався з міністром

іноземних справ Ізраїля Авігдо�

ром Лібарманом, де заявив, що

підготовка і підписання угоди

про зону вільної торгівлі між

Україною і ЄС стримується тим,

що з боку ЄС висувається вимо�

га про введення квот на укра�

їнську продукцію. При цьому

Прем'єр�міністр зазначив, що

«квоти і вільна торгівля взагалі

несумісні». Тож, або у нас в кра�

їні «невільна торгівля», або слід

очікувати на зняття квот най�

ближчим часом. 
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«У будь�якому разі, лютий мі�

сяць ми на своєму маслі про�

живемо і закуповувати його за�

раз ніхто не буде, – говорить

Василь Бондаренко, – вже в

березні почне зростати кіль�

кість молока, і питання взагалі

втратить актуальність. Тим

більше, що не всі підприємства

задекларували свої залишки

масла і, судячи з поведінки

ринку, масло на заводах і у тор�

гівлі є. І закуповувати його за

кордоном, особливо за такою

ціною, недоцільно». 

Такої самої думки дотриму�

ється і експерт асоціації «Укра�

їнський клуб аграрного бізне�

су» Інна Ільєнко: «Зважаючи

на те, що останнім часом на

внутрішньому ринку України

спостерігалося зниження по�

питу на молочні продукти, в

тому числі і на масло, по при�

чині їх здорожчання починаю�

чи ще з осені 2010 року, на сьо�

годнішній день ціна на даний

продукт в Україні дещо знизи�

лася. Крім того, запаси даного

товару достатні і потреби в ім�

порті не існує. За наявності

сприятливої цінової ситуації,

попиту як в Україні, так і за

кордоном, в тому числі і на су�

хе молоко, з урахуванням збіль�

шення виробництва молокоси�

ровини у весняно�літній пе�

ріод, з даним продуктом на

внутрішньому ринку проблем

не має бути. І зростання цін

найближчим часом не очіку�

ється».

«Ми забезпечуємо внутріш�

ній ринок вершковим маслом

на 94�96%, – каже Василь Бон�

даренко. – У 2009 році дійсно

був провал, довелося закупити

за кордоном 16 тисяч тонн.

Проте у 2010�му ми виробили

79,2 тисяч тонн масла і 60,7 ти�

сяч тонн спредів. Тому дефіци�

ту немає». Більше того, за сло�

вами самих переробників, сьо�

годні українські заводи мають

надлишок масла. Вони навіть

змушені викидати його на при�

лавок за демпінговими цінами,

що сприяє загальному знижен�

ню ціни на цей продукт. 

На думку голови правління

Національної асоціації молоч�

ників, для регулювання ціни

внутрішнього ринку держава

мала б закуповувати масло у

травні�серпні, коли воно най�

дешевше, і зберігати для на�

ступних товарних інтервенцій у

грудні�лютому. При температу�

рі мінус 18 градусів масло без

проблем зберігається більше

року, є спеціальні холодильни�

ки Держрезерву – у Києві,

Марганці», – зазначає він. 

Цілком і повністю пого�

джуємося з думкою фахівця,

але для цього Держрезерв по�

винен мати якийсь фінансо�

вий ресурс – та у держбюджеті

для цього немає коштів. Зви�

чайно, можна «вольовим» зу�

силлям змусити заводи «пози�

чити» державі масло. Проте

Нехай твоя права рука 
не знає, що робить ліва
ЧУТКИ В Біблії написано: «…коли твориш милостиню, нехай твоя права рука не знає, що робить
ліва». Схоже, вітчизняні чиновники саме «творять милостиню».
Наразі в Україні спостерігається кілька державних точок зору на одну й ту саму проблему – щодо
остогидлого усім квотування експорту зерна. Мати різні точки зору в одному уряді, звісно, можна, на
те вона і демократія. Але виробляти державну стратегію все ж таки треба спільно. 

Коли верстався номер, Інтернетом почала швидко поширюватися де�

що дивна інформація (з посиланням на першоджерело – РБК�Україна,

17.02.2011, Київ, 14:47). Дивна не лише за змістом, а й тому, що про саму

прес�конференцію ані на сайті Мінагропроду, ані в інших інформагенціях

геть нічого немає! 

Щоб нічого не переінакшити, надаємо інформацію без купюр, але по�

переджаємо, що вона не є перевіреною!!!

«В случае снятия экспортных квот на кукурузу Украина может стол�

кнуться с ее дефицитом в мае 2011 г. Об этом на пресс�конференции сообщил

заместитель министра аграрной политики и продовольствия Сергей Тригу�

бенко, передает корреспондент РБК�Украина.

«Есть законопроект (об отмене квотирования кукурузы), но мы как Ми�

нистерство выступаем против, потому что у нас эти объемы кукурузы, ко�

торые являются для экспорта, сильно малы, а потребности в кукурузе наших

ближайших соседей очень велика потому, если мы только откроем возмож�

ность экспортировать кукурузу в мае у нас будет дефицит», – заметил

С.Тригубенко. 

«Согласно балансу, у нас переходящих остатков ожидается на конец МГ

2010�2011 – 5 млн 483 тыс. т», – в частности, отметил С.Тригубенко. По его

словам, переходящие остатки пшеницы составят 3,5 млн т, в том числе про�

довольственной пшеницы примерно – 2,4 млн т, а фуражной – около 1 млн т.

Рожь и ячмень ожидаются на уровне 1 млн т, а кукуруза примерно 900 тыс. т.

Говоря о возможности увеличения посевов в этом сезоне, С.Тригубенко за�

метил, что в планах министерства увеличение площади посевов ячменя: «По�

тому что в мировом балансе ячменя недостаточно».

«Сейчас Аграрный фонд проводит форвардные контракты, закупая буду�

щий урожай в сельскохозяйственных производителей», – сообщил С.Тригу�

бенко. Он заметил, что Аграрный фонд только начал заключения форвардных

контрактов, и сейчас заключаются первые контракты в Хмельницкий обл. 

«Мы планируем на 3,5 млрд грн провести форвардных закупок, провести

предварительных оплат сельскохозяйственным производителям за будущий

урожай», – заявил С.Тригубенко».

Якщо ця інформація – на рівні чуток, стає жахливо, що на її основі

потому твориться політика. Адже ринок дуже швидко на неї реагує, і така

реакція зазвичай непередбачувана.

Якщо це державницька позиція, то висвітлюватися вона повинна від�

критим офіційним шляхом. До того ж Прем'єр�міністр Микола Азаров на

засіданні Кабміну 16 лютого наголосив, що уряду немає чого ховати і не�

має чого боятися: «Треба бути відкритими й енергійними в інформаційно�

му просторі. Без цього необхідні реформи не здійснити». 

«Ми повинні запровадити новий критерій оцінки ефективності нашої

роботи – це предметне реагування на критичні публікації в ЗМІ і на звер�

нення громадськості, а також активність інформаційно�роз'яснювальної

роботи міністерства або відомства», – наголосив Микола Азаров та до�

дав: «Це стосується всіх».

«Ми не повинні дозволяти керівникам ховатися від громадянського

суспільства, ігнорувати публікації в пресі. І водночас я не дозволю керівни�

кам бути такими собі «хлопчиками для биття» і мовчки зносити непра�

вдиві звинувачення та перекручування фактів, дискредитацію політики

Уряду», – заявив Прем'єр�міністр (http://www.kmu.gov.ua/con�

trol/uk/publish/article?art_id=244067797&cat_id=243311332).

Початок на стор.1



постає питання: за які кошти ви�

робники закуповуватимуть сиро�

вину, якщо гроші за масло Дер�

жрезерв поверне (якщо поверне)

аж через півроку?

Інша справа, що купівельна

спроможність населення залиша�

ється невисокою, і попри здеше�

влення молочної продукції, та

все одно залишається занадто до�

рогою. 

Ситуацією користуються

спритні умільці, які налагоджують

виробництво нібито вершкового

масла взагалі без молока. Рослин�

ні жири, ароматизатори та смако�

ві добавки – і «масло» готове.

Кримінальна хроніка регулярно

повідомляє про викриття таких

підпільних цехів. Та й «офіційний

виробник», користуючись недо�

статнім контролем інколи кривить

душею. Зважаючи на необізна�

ність населення, спреди і вершко�

ве масло фасують у однакову упа�

ковку, а про вміст рослинних жи�

рів у продукті повідомляють ну

вже дуже маленькими літерами.

Ми не проти спредів, можливо во�

ни навіть корисніші, ніж звичайне

масло. Але давайте бути чесними,

щоб нужденний пенсіонер не ку�

пував дешеве «масло», не дочитав�

ши склад інгредієнтів на упаков�

ці. Здається, вже давно час втру�

титися Держстандарту і зобов'яза�

ти виробника не лише повно, але і

великими літерами писати правду

і не називати вершковим маслом

те, що ним не є за визначенням.

В Україні є всі можливості для

забезпечення населення якісною

вітчизняною продукцією, слід

лише добре продумати стратегію

підтримки свого товаровиробни�

ка. Поки що ж розроблена уря�

дом система дотування виробни�

ків молока залишається доволі

громіздкою і недосконалою. Доб�

ре, хоч вдалося переконати чи�

новників розподіляти дотацію з

розрахунку  на кілограм молока,

а не на голову ВРХ, як це пропо�

нувалося спочатку. 

Загалом вона виглядає так: ви�

робник молокопродукції повертає

ПДВ не здавачеві молока, а пере�

раховує кошти на спецрахунок

державного бюджету. Здавачеві

молока натомість переробним під�

приємством видається виписка з

реєстру здавачів про кількість зда�

ного молока, яке сам здавач має

надати у районне управління

сільського господарства. Воно

узагальнює статистику і передає її

до обласного управління, а те, в

свою чергу – до міністерства. Мі�

ністерство розподіляє кошти, які

надійшли на спецрахунок від ПДВ

реалізованої молочної продукції

між областями, ті – між района�

ми. Кожному здавачеві, а їх в Ук�

раїні близько 2 мільйонів, має бу�

ти відкрито розрахунковий раху�

нок у банку, куди будуть напра�

вляти відшкодування. 

За «доброю» традицією, по�

страждають найменш захищені –

селяни. Адже для переробника но�

вий порядок буде нічим не гірший

за попередній – він як і раніше бу�

де здійснювати нарахування дота�

ції на здане молоко. Це підтвер�

джують й представники заводів.

«Раніше підприємства двічі на мі�

сяць виплачували цю дотацію без�

посередньо кожному здавачеві.

Відповідно до нового порядку, ця

ж сама нарахована сума дотації бу�

де йти на спецрахунок Держбю�

джету. Далі комісія при Міністер�

стві аграрної політики і продо�

вольства через облуправління та

райуправління АПК розподіляти�

ме акумульовані кошти, а виплата

населенню відбуватиметься через

банківський рахунок. І якщо у пе�

реробного підприємства є при�

близно 15 тисяч здавачів молока,

то значить усі ці 15 тисяч дядьків,

тіток, бабусь і дідусів мають поїха�

ти до райцентру і оформити купу

документів для відкриття рахунку,

а потім час від часу навідуватися

до банку, щоб отримати свої гро�

ші. Раніше усю цю роботу викону�

вав завод, дотація була абсолютно

прозорою і виплачувалася відпо�

відно до якості та кількості здано�

го молока. Тепер же передбачено

перерозподіляти цю суму, і части�

ну її – десь 30%  – спрямовувати

на розвиток крупнотоварних

ферм. Ще частину – на заохочен�

ня господарств, які надоюють 5 і

більше тонн молока від корови на

рік, а все що залишиться – розпо�

ділять серед населення, яке здає

молоко на переробку. Крім того,

складність процедури отримання

відшкодування може призвести до

відмови від його отримання про�

стими громадянами, а гроші, від�

повідно залишаться в бюджеті», –

розповідають представники пере�

робних заводів. 

І додають, що більш доціль�

ним і ефективним методом під�

тримки крупнотоварного вироб�

ництва було б, на їхню думку, за�

провадження порядку, за яким за�

води 70% дотації виплачували зда�

вачам, а 30% – перераховували на

спеціальний рахунок для підтрим�

ки крупнотоварників. Це дозволи�

ло б зберегти прозорість і просто�

ту процедури відшкодування, і ра�

зом з тим, акумулювати кошти на

державні  програми підтримки

крупнотоварного виробництва

тваринницької продукції.

На жаль, замість зрозумілих і

простих шляхів, пропонуються

манівці. Уявімо собі цей бюрокра�

тичний процес в деталях. Про�

цедура, що й казати, довга й за�

плутана: поки зберуть і узагаль�

нять дані, поки поділять кошти і

вони надійдуть на рахунки –

пройде кілька місяців. Звичайно,

не всі будуть задоволені – части�

на людей просто перестане здава�

ти молоко на таких умовах. Та й

заводи намагатимуться менше пе�

рераховувати на спецрахунок,

адже раніше вони дотацією заохо�

чували свого безпосереднього зда�

вача, а тепер – невідомо кого.

Слід також зважати, що така про�

цедура повернення грошей занад�

то клопітна для людей, адже щоб

зняти з рахунку мізерні копійки,

їм доведеться витрачатися на до�

рогу, їхати в місто, стояти у чергах.

Враховуючи, що більшість здава�

чів – це люди похилого віку, тис�

нява у банках за «Юліною тися�

чею» здасться нам дитячими за�

бавками. Крім того, ця система

зрівнює суму відшкодування і ро�

бить її незалежною від якості си�

ровини. Адже раніше краще моло�

ко закуповували за більш високою

ціною, відповідно і відшкодуван�

ня було більшим тому, хто дбав

про якість молока. Тепер цей сти�

мул ліквідовано.

За 1 кілограм молока базисної

жирності, закупленого у населен�

ня, відшкодовуватиметься 30 ко�

пійок, у сільгосппідприємств – 35.

Та ще й ПДВ за новим Податко�

вим кодексом йде на розвиток

господарства і виплачується їм

одразу. От і виходить, що за одна�

кової якості молока населенню

відшкодовуватимуть значно мен�

шу суму. Зрозуміло, що якість мо�

лока, яке приймають від населен�

ня, неоднорідна і у середньому

нижча, ніж у господарств. Проте

збір молока у населення – це ціла

морока, яка потребує додаткових

суттєвих витрат. Переробні заводи

і споживачі зацікавлені у високій

якості молочної продукції. «На

мою думку, переробні підприєм�

ства повинні самі займатися заку�

півлею сировини і витіснити з

ринку непотрібний прошарок по�

середників�скупників молока,

особливо недобросовісних, які не

дотримуються санітарно�гігієніч�

них норм утримання тари, а інко�

ли і застосовують хімічні добавки

щоб зібране молоко не скисло.

Переробні підприємства несуть

збитки від недоброякісної сирови�

ни, та ще й витрачають значні

кошти на тест�системи якості мо�

лока. Кожен аналіз коштує близь�

ко 15 гривень. Наприклад, лише

Шосткінський завод витрачає до

мільйона гривень у рік на тести»,

– говорить голова правління

«Укрмолпрому». 

Зрозуміло, що всі ці витрати

лягають на собівартість продукції.

За світовими стандартами молоко

від корів, яких доять вручну, вза�

галі не повинно потрапляти на пе�

реробку. Адже на заводах молоко

зливають у великі ємності, по 100

тонн у кожній, і молоко від однієї

хворої тварини може заразити 100

тонн якісного. На жаль, 50�70%

корів в Україні заражені лейкозом

і туберкульозом, який передаєть�

ся через сире молоко людині. Сьо�

годні молоко у Європі дешевше

саме через індустріальні способи

ведення господарства. У Польщі

літр молока екстра�класу з жирні�

стю 4,2% коштує 2,8 гривні, а у

нас при жирності 3,4% – 3,5. Це

вже не кажучи про мікробіологію.

Та якщо перерахувати параметри,

красна ціна йому 2,1 гривні. Тому

майбутнє, на думку Василя Бон�

даренка, за крупнотоварним ви�

робництвом: там і собівартість

значно нижча, і технології вищі, і

можливість контролю. Але най�

ближчих 10�15 років ми від моло�

ка з селянського двору відмовити�

ся не зможемо, додає він. «Якщо

населення виріже дійне стадо, мо�

локо нам завезуть. Уже сьогодні

його завозять з 8 країн. Відновити

ж вітчизняне молочне скотарство

потім буде просто неможливо.

Оптимально було б сьогодні ство�

рювати на селі виробничі коопе�

ративи. Це дало б можливість се�

лянам знизити собівартість моло�

ка, покращити його якість і залу�

чати техніку. Та от біда – хазяїн не

захоче знову свою корову на нали�

гачі відвести кудись на громадську

ферму – його треба у цьому еко�

номічно зацікавити», – зазначив

спеціаліст.

Зрозуміло, що програма будів�

ництва крупних тваринницьких

комплексів передбачає величезні

капіталовкладення, тому не може

бути швидко реалізованою. Якщо

будувати по 10 комплексів на рік,

як це заплановано на 2011, то для

повного забезпечення галузі пот�

рібно 52 роки. Можливо варто бу�

ло б перейняти досвід Білорусі і

1% від ВВП відраховувати на ро�

звиток тваринництва. Це дозволи�

ло б потроху відродити крупното�

варне молочне виробництво, яке

в Україні знищувалось упродовж

20 років. Раніше у кожному селі

була молочнотоварна ферма на

1200�1800 голів. І собівартість про�

дукції була невеликою, і якість

молока високою. Добре, що ви�

стачило здорового глузду почати

відновлювати крупнотоварне ви�

робництво. В усякому разі, держа�

ва взяла курс саме на це. Вже цьо�

горіч, відповідно до постанови

№96 від 07.02.2011 буде компенсо�

вано 50% вартості завершених у

2009�2011 році робіт з будівництва

і реконструкції тваринницьких

ферм і комплексів та підприємств

з виробництва кормів. Компенса�

ція передбачена для ферм і ком�

плексів, на яких утримується не

менше 500 голів ВРХ, в тому чи�

слі не менше 300 корів, а також

1200 свиноматок. Крім того, дер�

жава виплачуватиме дотації на за�

куплених та введених у основне

стадо телиць максимальною ва�

гою не більше 150 кілограмів. Роз�

поділ коштів буде здійснювати

спеціальна комісія. Так що процес

йде у запланованому напрямку.

Шкода лише, що дорога до мо�

лочних рік не завжди проходить

оптимальним шляхом, і оплачува�

ти індустріалізацію українського

тваринництва вкотре будуть про�

сті селяни. Бо, як бачимо, їм дер�

жавна підтримка «не світить».

Олесь Євтєєв

АГРОПРОФІ

№ 7 [138] 18 лютого, 2011

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 9 АГРОПОЛІТИКА

«Обпікшись» на гречці –
«дмухатимемо» на масло?


