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Аграрії
отримали
на весняний
комплекс 
по�максимуму

МІНІСТР аграрної політики

та продовольства України Ми�

кола Присяжнюк позитивно

оцінює стан підготовки та

проведення весняно�польо�

вих робіт. За його словами,

українські виробники сільсь�

когосподарської продукції

одержали максимальну під�

тримку з боку міністерства.

За даними Мінагропроду,

станом на 21 березня 2011

року 94% площ озимих на

зерно знаходяться в доброму

та задовільному стані (в ми�

нулому році – 90%).

Ранні ярі зернові та зер�

нобобові культури засіяно на

площі 113,3 тис. га (у мину�

лому році 65 тис. га), у тому

числі ярої пшениці – 0,2 тис.

га, ячменю – 85,4 тис. га, вів�

са – 5,4 тис. га, гороху – 21,3

тис. га. Сільгосппідприєм�

ствами в АР Крим засіяно –

37,0 тис. га, Миколаївської

області – 13,4 тис. га, Одесь�

кої – 45,0 тис. га.

Також міністр повідомив,

що посівним матеріалом аг�

рарії забезпечені на 103%.

«Сьогодні завдяки чіткій по�

літиці підтримки вітчизняно�

го виробника нам вдалося за�

безпечити сільськогосподар�

ські підприємства насінням

ярих зернових і зернобобо�

вих культур на 103 відсотки

до потреби, що складає 973,5

тис. тонн. Усі регіони повні�

стю забезпечені насінням,

лише у Львівській, Лугансь�

кій та Закарпатській обла�

стях його недостача складає

по 2%», – заявив Микола

Присяжнюк.

Продовження на стор.2

УКРАЇНА стоїть на порозі вели�

ких змін: ось�ось має пролунати

фінальний акорд земельної ре�

форми – розпочатися функціону�

вання ринку земель сільськогос�

подарського призначення. При�

наймні Президент України Віктор

Янукович днями голосно заявив:

«Перед нами поставлено завдання

– запустити ринок земель у 2012

році – і воно має бути виконано». 

Чи стане ця подія кроком до

благополуччя і процвітання, або ж

початком соціальних потрясінь –

залежить від того, яким чином її

будуть реалізовувати. Для того,

щоб необхідне для старту рефор�

ми законодавство було макси�

мально точним і повністю відпо�

відало нашим реаліям, потрібно

на всіх етапах його розробки

широко залучати до обговорення

громадськість, бізнес і владу та

активно звертатися за порадою і

консультацією до фахівців з екс�

пертного середовища. 

У контексті вищезгаданого на

поточному тижні відбулись дві

важливі події на шляху до законо�

давчого врегулювання майбутньо�

го ринку землі.

23 березня у Верховній Раді

України пройшли парламентські

слухання на тему: «Земля в укра�

їнській долі: ситуація у земельній

сфері, законодавче забезпечення

земельних відносин та практика

його реалізації». Головні тези

найцікавіших виступів учасників

слухань читайте на стор.4�6

А напередодні відбулось засі�

дання круглого столу «Державне

регулювання надмірної концен�

трації сільськогосподарських зе�

мель у власності та оренді», що

проводилося за ініціативи Дер�

жавного агентства земельних ре�

сурсів України та асоціації «Зе�

мельна спілка України». Засідан�

ня було присвячене одному з най�

важливіших аспектів майбутньої

реформи – обмеження макси�

мальних площ сільськогосподар�

ських земель, що можуть перебу�

вати у власності чи оренді однієї

юридичної чи фізичної особи. Це

питання важливе як для держави,

з метою недопущення надмірної

концентрації земель, так і для біз�

несу, адже сучасні технології і кон�

курентне середовище диктують

певні площі господарств. Тож

нижче пропонуємо ознайомитись

із думками учасників круглого

столу, серед яких значна кількість

фахівців, експертів та юристів.

Андрій Кошиль, президент

асоціації «Земельна спілка

України». – В українському су�

спільстві зараз йде активне обго�

ворення земельного питання, яке

пов'язане з намірами керівництва

держави найближчим часом ухва�

лити закони «Про ринок земель»,

«Про державний земельний ка�

дастр» з тим, щоби вже з 2012 року

розпочати вільний продаж земель

сільськогосподарського призна�

чення. Разом з тим, введення аг�

рарних земель у вільний обіг без

всяких застережень може призве�

сти до негативних наслідків і для

держави, і для громадян, і для

сільгоспвиробників. 

Продовження на стор.3

Земля. Багато в цьому слові…

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.

СВІТОВІ РИНКИ
ЦІНИ, ТЕНДЕНЦІЇ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
на аграрних біржах світу.
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РЕПОРТАЖ
МИТНИКИ І ПІДПРИЄМЦІ: 
ДІАЛОГ У ПОШУКАХ РІШЕННЯ

22 березня в Києві відбулося розширене
засідання спільної робочої групи «УСПП(
Держмитслужба». Виробників від
агропромислового комплексу на заході,
на жаль, не було. Але питання, що
піднімалися, їх стосуються також.
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ТОЧКА ЗОРУ
Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ.
ВЕРХІВКА НЕНАВИДИТЬ СЛОВА ñ 
´РИНОК УСЕ ВІДРЕГУЛЮЄª

Тому що нічого в ньому не розуміє, але попри все
постійно намагається ним керувати.

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ЦУКРОВА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ 2010 РОКУ

22(23 березня в Києві вже вкотре пройшла
Міжнародна науково(технічна конференція цукровиків.
Вичерпно роботу українських цукровиків у минулому
році висвітив у своїй доповіді голова правління НАЦУ
«Укрцукор» Микола Ярчук.
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ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

24.03.2011

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
UX,індекс
(Україна) 2813,22 8,0% 15,1%

РТС 
(Росія) 1995,18 2,5% 12,7%

WIG 20
(Польша) 2768,96 0,4% 0,9%

DAX*
(Німеччина) 6804,45 4,5% ,1,6%

S&P 500*
(США) 1297,54 3,2% 3,2%



Масова посівна 
на підході
Сприятливі для початку масо�
вої посівної кампанії погодні
умови складуться в Україні ли�
ше з кінця березня�початку
квітня, прогнозує начальник
відділу агрометеорології Укр�
гідрометеоцентра Тетяна

Адаменко. 
Експерт вважає, що такі термі�
ни сівби ярих культур не є кри�
тичними. Єдине, що в цьому
році не дала змогу зробити по�
года, з її слів, це використову�
вати агрогосподарствам АР
Крим для посівної так звані
«лютневі вікна». 
«Затримки з посівною по суті
зараз немає», – відзначила Те�
тяна Адаменко. 
Вона також повідомила, що за
оцінками Гідрометеоцентра,
озимі зернові під урожай 2011
рік в основному перезимували
успішно, пересіванню підляга�
тиме не більше 10% площ. 

Митний союз може
збільшити мито 
на молокопродукти
У Митному союзі Білорусі, Росії
і Казахстану може бути збіль�
шене ввізне мито на молочні
продукти, заявив 18 березня в
Мінську міністр сільського гос�
подарства і продовольства Бі�
лорусі Михайло Русий. «Є
пропозиція про збільшення
митного ввізного збору на мо�
локо і продукти його перероб�
ки. Я думаю, це треба зроби�
ти», – сказав М.Русий. 
Щодо постачань продоволь�
ства в рамках Митного союзу,
міністр повідомив про плани
введення балансів по продо�
вольству. Він уточнив, що ана�
логічні баланси постачань про�
довольства діють між Білорус�
сю і Росією. У зв'язку з цим він
нагадав, що згідно балансу в
поточному році Білорусь поста�
вить до Росії 3,8 млн тонн мо�
лочної продукції, близько 220
тис. тонн м'яса, 220 тис. тонн
цукру. 
«Ми хочемо розрахувати ана�
логічні баланси в рамках Мит�
ного союза і в рамках СНД. Ми
подивимось, яка кількість за
видами виробляється на цих
територіях, скільки ми спожи�
ваємо продовольства, і, відпо�
відно, розробити баланс поста�
чань», – зазначив міністр. 
На його думку, «такі заходи
дозволять країнам «трійки»
максимально заробити і міні�
мально вивезти валюту».

ПРЕМ'ЄР�МІНІСТР України Микола

Азаров заявляє, що українська сторона

займає гнучку позицію у переговорах щодо

укладення угоди про зону вільної торгівлі з

Європейським Союзом. На цьому він наго�

лосив під час зустрічі з представниками

британського бізнесу.

Глава Уряду зазначив, що фактично на

90% позиції угоди по ЗВТ з Європейським

Союзом узгоджені; залишились неврегу�

льованими чутливі для України питання з

агропромислового комплексу та надання

послуг автоперевізниками.

За його словами, через введення досить

низьких квот на українську сільськогоспо�

дарську продукцію (на пшеницю – близько

20 тис. тонн,  на м'ясо свинини – 1,5 тис.

тонн, на м'ясо птиці – 1 тис. тонн) «євро�

пейський ринок практично залишається

закритим для України». «Це ж не відкритий

ринок, це не вільна торгівля», – констату�

вав Микола Азаров.

Виходом з ситуації, на думку Прем'єр�

міністра, є компромісне рішення, що базу�

валося б на поетапному, протягом 10 років,

збільшенні квот на українське продоволь�

ство з поступовим виходом на торгівлю без

обмежень і вилучень. «Давайте знайдемо

якусь компромісну позицію: якщо ви напо�

лягаєте на збереженні квот, то ми готові пі�

ти на зустріч і зберегти ці квоти, але на виз�

начений термін. Давайте встановимо пере�

хідний період 10 років, і кожного року ці

квоти будемо збільшувати, після чого їх від�

мінимо», – запропонував Микола Азаров

та додав: «Договір підписується ж не на

один рік, а на десятки років».

При цьому глава українського уряду ви�

словив здивування щодо обмежень для аг�

рарної продукції з України на європейських

ринках в умовах наростання продовольчої

кризи та нестійких кліматичних умов у сві�

ті. За словами Миколи Азарова, Україна,

яка володіє родючими землями та достат�

ньо сприятливим кліматом, за умови

необхідних реформ в агропромисловому

комплексі могла б значною мірою допов�

нити ринок ЄС якісним продовольством. 

Щодо другої спірної позиції в перего�

ворному процесі з ЄС по ЗВТ з надання по�

слуг автоперевізниками Микола Азаров на�

голосив: «Сотні тисяч людей працює у цьо�

му бізнесі: як ми можемо закрити його, і

сказати людям, що завтра вони стануть без�

робітними».

Однак Прем'єр�міністр висловив споді�

вання на консенсус в переговорному про�

цесі з ЄС, підсумувавши: «Із того, про що я

розповів, видно, що наша позиція гнучка і

є бажання домовитися». 

У свою чергу Посол Великої Британії в

Україні пан Лі Тернер висловив сподівання

на підписання у цьому році угоди щодо

створення ЗВТ між Україною та Євро�

пейським Союзом.

ЗА СЛОВАМИ міністра аграр�

ної політики і продовольства,

на вирішення проблеми із за�

безпеченням пальним для вес�

няно�польових робіт нині ство�

рено спеціальний запас дизель�

ного пального (84% дизельного

палива та 72% бензину),

необхідних для їх проведення. 

За інформацією міністра,

наразі господарства у регіонах

України акумулювали 694 тис.

тонн поживних речовин міне�

ральних добрив. Це майже на

114 тис. тонн більше, ніж у від�

повідний період 2010 року та

складає 87% до прогнозованої

потреби вітчизняних аграріїв.

«Під час цьогорічної посів�

ної передбачено використати

797 тис. тонн поживних речо�

вин, у тому числі азотних – 550

тис. тонн, фосфорних – 138

тис. тонн, калійних – 109 тис.

тонн. Уряд ще у лютому цього

року підтримав ініціативи Мі�

нагропроду і було ухвалене рі�

шення щодо постачання добрив

сільгосптоваровиробникам у

березні�квітні за пільговими ці�

нами. Таким чином, вітчизняні

аграрії одержать тонну аміачної

селітри на 463 грн, а карбамід

на 499 грн дешевше проти ни�

нішніх цін. Об'єми мінеральних

добрив були розподілені між ре�

гіонами пропорційно до посів�

них площ озимих зернових

культур», – наголосив Микола

Присяжнюк.

Очільник Мінагропроду та�

кож додав, що реалізація аміач�

ної селітри за пільговими ціна�

ми передбачається підприєм�

ствам, які уклали форвардний

контракт на поставку зерна уро�

жаю поточного року обсягом не

менше 1000 тонн. Наразі вже

завершуються роботи щодо

укладення таких угод і цього

тижня буде організована від�

правка перших партій мінераль�

них добрив агровиробникам.

Також Мінагропрод, за сло�

вами чиновника, нині вживає

заходів для врегулювання ціно�

вої ситуації на ринку міндоб�

рив. Зокрема, укладені угоди з

вітчизняними хімічними під�

приємствами на постачання

азотних добрив. Попередню

оплату вже одержали ЗАТ «Сє�

вєродонецьке об'єднання Азот»,

ВАТ «Рівнеазот», ВАТ «Кон�

церн Стирол» за продукцію за�

гальним обсягом 30 тис. тонн.

Довідково. Згідно з планами Мі�
нагропроду, у 2011 році посівна
площа під урожай 2011 року в усіх
категоріях господарств становити�
ме 26,6 млн га. Зокрема, зернові
культури займатимуть площу 15,6
млн га (на 528 тис. га більше 2010
року). Очікується розширення по�
сівних площ зернових та зернобо�
бових культур: ярого ячменю на
70 тис. га, кукурудзи – на 71 тис.
га, гречки – на 88 тис. га (41%),
проса – на 27 тис. га (30%). Також
до 565 тис. га збільшаться посівні
площі під цукровими буряками,
що на 62 тис. га більше, ніж ми�
нулого року.
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– НЕОБХІДНІСТЬ втручання

держави у ці процеси, – каже

А.Кошиль, – підтверджує досвід

багатьох розвинених країн, у яких

діють прямі та непрямі механізми

регулювання обігу земель сільсь�

когосподарського призначення.

Але таке втручання має бути зва�

жене і економічно обґрунтоване.

Україна саме зараз стоїть перед

вибором шляхів та методів регу�

лювання обігу земель та необхід�

ністю розробки правил гри, які

дозволять врахувати інтереси всіх

суб'єктів земельних відносин.

Микола Калюжний, заступник

голови Держземагентства.

– На засіданні Керуючої ради Ко�

мітету з економічних реформ 21

березня 2011 року Президент Ук�

раїни Віктор Янукович поставив

завдання запустити ринок земель

з 2012 року. Для цього вже з 1 січ�

ня 2012 року має вступити в дію

Закон України «Про ринок зе�

мель», який ще розробляється. 22

березня  аграрний комітет Верхов�

ної Ради розглянув законопроект

«Про земельний кадастр», який

має йти в парі з цим Законом. За�

конопроект отримав позитивні

висновки Головного юридичного

управління Верховної Ради і узго�

джений з Міністерством юстиції.

Я впевнений, що у квітні Закон

«Про земельний кадастр» буде ух�

валений у першому читанні, з

тим, щоб при його підготовці до

другого читання врахувати всі зау�

важення і пропозиції. 

Законопроект «Про ринок зе�

мель» вже повністю розроблений

і пройшов процедуру узгодження

з усіма зацікавленими міністер�

ствами і відомствами, зараз він

знаходиться на правовій експер�

тизі у Міністерстві юстиції. У най�

ближчий тиждень розробники

сподіваються внести його на роз�

гляд Верховної Ради. 

Проте законопроект «Про ри�

нок земель» містить ряд дискусій�

них моментів. Перший – це право

власності на землю сільськогоспо�

дарського призначення. Розроб�

ники законопроекту вважають,

що таке право мають лише фізич�

ні особи�громадяни України, а та�

кож держава у особі спеціалізова�

ної організації. У статті 8 законо�

проекту вводиться поняття Дер�

жавний фонд земель, що має бути

створений Кабінетом Міністрів

України. Це буде організація, якій

передадуть землі сільськогоспо�

дарського призначення, не надані

у користування чи власність, які

знаходяться за межами населеного

пункту. Це землі запасу і резерву, а

також не витребувані паї та землі

від умерлої спадщини. На сьогод�

нішній день 7 млн га земель

сільськогосподарського призна�

чення, з них 3,1 млн – ріллі, зна�

ходяться у державній власності,

крім того є 330 тисяч не витребу�

ваних паїв, якщо рахувати, що се�

редній пай по Україні складає 4,2

га, це ще 1,3 млн га. Від 1,6 до 2

млн га так званих відумерлих паїв,

у яких немає спадкоємців. Якщо

порахувати, виходить, що близько

6 мільйонів га ріллі не мають влас�

ників і перебувають у невизначе�

ному стані. 

Під час дискусій про макси�

мальні площі земельних ділянок

сільськогосподарського призна�

чення, які можуть бути у власності

однієї особи, розглядалися різні

варіанти: починаються від пропо�

зицій обмежити власність розмі�

ром у 400 гектарів і до повної від�

міни верхньої межі. Розробники

законопроекту ґрунтуються на оп�

тимальних величинах рентабель�

ного сільськогосподарського під�

приємства, прорахованих Націо�

нальною академією аграрних наук

України, причому граничний роз�

мір земельної ділянки залежить

від агрокліматичної зони. У зоні

гірських районів Карпат і Криму

це може бути від 900 до 1100 га, у

зоні Степу – 2100 га, Полісся –

1700 га. Саме такі максимальні

розміри земельних ділянок, що

можуть набуватися однією особою

і закладені у законопроекті. Межі

агрокліматичних зон визначені

постановою КМУ ще у 2003 році. 

Друге питання стосується об�

межень площі земельних ділянок,

що перебувають в оренді у фізич�

них чи юридичних осіб. Дискусії з

цього питання точаться і досі, бо є

бажання «прив'язати» сільськогос�

подарське підприємство до відпо�

відної території сільської ради. Ав�

тори законопроекту це питання у

законі не розглядають, відтак верх�

ньої межі земельної ділянки, що

перебуває в оренді, наразі немає. 

Є пропозиції, щоб сільсько�

господарське підприємство, яке

бере в оренду землі сільськогоспо�

дарського призначення на відпо�

відній території, не менше 70%

свого персоналу наймало серед

жителів відповідної території. Це

питання стоїть на часі і автори за�

конопроекту пропонують внести

відповідні зміни до закону «Про

оренду землі».

Оскільки філософія законо�

проекту виходить з того, що влас�

ником землі може бути лише фі�

зична особа, виникає закономір�

не запитання: чи мають право чле�

ни однієї сім'ї володіти більше ніж

однією ділянкою максимальної

площі. Розробники законопроек�

ту вважають, що кожен член сім'ї

має право на набуття земельної ді�

лянки, відтак багатодітні сім'ї мо�

жуть зосередити у своїх руках сер�

йозний земельний ресурс. Нині

точиться дискусія про те, чи має

право одна сім'я набути у влас�

ність земельні ділянки площа

яких перевищує 30% площі відпо�

відної сільради. Звісно, терміну

«територія сільської ради» в Кон�

ституції не існує, проте вона є у

Земельному кадастрі.

Дуже важливим є питання

першочерговості придбання зе�

мельних ділянок. Автори законо�

проекту вважають, що першочер�

гове право на придбання земель�

ної ділянки сільськогосподарсько�

го призначення, що виставлена на

продаж, має державна спеціалізо�

вана установа, більше того, якщо

власник земельного паю хоче його

продати, він у першу чергу має по�

відомити про це спеціалізовану

установу, яка протягом 15 днів дає

відповідь, чи буде вона купувати її

чи ні. У випадку, коли державна

установа не купуватиме цю землю,

власник може продати її комусь

іншому: орендарю, сусіду, тощо.

Дискусію викликає і норма�

тивна грошова оцінка земельних

ділянок, яка була розроблена ще

15 років тому. Зараз вона вже не

відповідає дійсності. Середня ціна

1 га ріллі в Україні складає 12 тис

грн. Лише два роки тому замовили

розробку нової методики норма�

тивної грошової оцінки земельних

ділянок Інституту аграрної еконо�

міки. Сподіваємося, що вже най�

ближчим часом розробку цієї ме�

тодики буде закінчено, українська

земля буде переоцінена. За попе�

редніми підрахунками вартість зе�

млі виросте у 1,5 рази і складатиме

17�20 тис. грн, відповідно у півто�

ра рази виросте і орендна плата,

що зменшить бажання продавати

свій земельний пай.

Леонід Козаченко, голова ра�

ди підприємців при КМУ, пре�

зидент Української аграрної

конфедерації. – Я завжди був

прихильником відкритого ринку

землі, але в минулому році впер�

ше виступив за відкладення вирі�

шення цього питання, оскільки в

Україні виникли обставини, за

яких термінове вирішення про�

блеми ринку землі може негатив�

но вплинути і на суспільні настрої,

і на розвиток сільськогосподарсь�

кого виробництва. Моделювання

визначення ринкової вартості на

українську землю, порівняно з

країнами найближчого оточення,

врахування усіх чинників ціноу�

творення призводить до висновку,

що оскільки аграрний бізнес не

знаходиться на стадії максималь�

ного розвитку, його капіталізація

напряму впливає на вартість зе�

млі. Якщо зараз розпочати актив�

ний продаж землі, пропозиція бу�

де значно перевищувати попит,

тому середня вартість землі не пе�

ревищуватиме $500 за гектар. Роз�

рахункова вартість може бути і 30

тис. грн, але це не ринкова ціна.

Продавати землю за такою низь�

кою ціною було б не зовсім дореч�

но, тому ми вважаємо, що спершу

треба проаналізувати всі складові,

що впливають на розвиток аграр�

ного бізнесу, забезпечити його

максимальний розвиток, що

посилить інвестиційну привабли�

вість галузі. Друге – треба спокій�

но доопрацювати законодавчу ба�

зу, третє – навчити власників зе�

млі користуватися цими законами

і лише після цього розпочинати

процес вільного продажу. Навіть

за умови правильної організації

цей процес потребує не менше

двох років. Але політична воля

може цей процес прискорити, то�

му треба дати відповідь на ряд пи�

тань, в першу чергу – чи потрібна

державна земельна установа, яку

вона буде виконувати функцію.

Якщо зараз держава не може дати

ради 7 млн га землі, навіщо їй да�

вати ще? Це нагадує позицію сто�

совно державного оператора з ек�

спорту зерна: держава не може

ефективно працювати доки не бу�

де монополії на експорт.

Ще одне важливе питання –

максимальна концентрація землі.

З одного боку – погано, якщо ви�

никнуть латифундії і землею воло�

дітимуть люди, які ніякого відно�

шення до сільського господарства

не мають і будуть незаконно на�

живатись, з іншого боку – кон�

центрація землі дозволяє не звер�

тати увагу на державну підтримку,

створювати вертикально інтегро�

вані компанії, такі як «Кернел»,

«Авангард», «Миронівський хлі�

бопродукт», які можуть ефектив�

но конкурувати на світовому рин�

ку, позитивно впливаючи на еко�

номіку України. Такі підприємства

можуть сьогодні спокійно перехо�

дити на загальну систему оподат�

кування, як це зробив «НІБУ�

ЛОН», хоч він і має в обробітку

понад 100 тис. га землі і міг би ко�

ристуватись пільгами як і інші

суб'єкти господарювання. 

Ці підприємства приносять

користь і країні, і людям, що в них

працюють. Але з іншого боку ви�

никає соціальна проблема зайня�

тості, яка краще вирішується як�

раз середніми і дрібними підпри�

ємствами, тому не можна їх поз�

бавити права власності чи оренди

земельних ділянок, на яких вони

будуть працювати. Якщо не обме�

жити великі агрохолдинги, вони

можуть заволодіти всією землею.

За нашими даними, сьогодні

близько 5,5 млн га сконцентрова�

но саме у суб'єктів, які мають в об�

робітку більше 25 тис. га. Як вирі�

шувати це питання? Дати право

місцевим органам влади концен�

трувати під агрохолдинги до 50%

землі. Саме місцева влада має ви�

рішувати скільки землі віддати, бо

це напряму впливає на зайнятість.

А от вся державна підтримка має

бути сконцентрована виключно

на дрібних і середніх сільськогос�

подарських підприємствах.

Дуже болюче питання – земля

у власності іноземних суб'єктів

господарювання. Якщо бути чес�

ним, треба сказати, що українці

сьогодні не мають таких грошей,

які давали б можливість викупити

землю навіть за найнижчими ці�

нами. Це питання треба вирішува�

ти на державному рівні. Напри�

клад у Бразилії 49% ріллі може бу�

ти у власності іноземних компа�

ній. В результаті у 2010 році інве�

стиції у сільське господарство

Бразилії склали $22 млрд. Там у

обробітку 50 млн га. В Україну, де

обробляється 35 млн га, тогоріч

проінвестовано $40 млн. 22 млрд і

40 млн – порівняйте. Яким би ми

не прописували захист від інозем�

ців, вони все одно будуть брати

участь у цьому процесі. Можливо

є сенс визначити відсоток – 15 чи

20 і легітимізувати цей процес. 

Андрій Мартин, член Ради

асоціації «Земельна спілка

України». – Землю, яку отрима�

ли селяни внаслідок земельної ре�

форми, вони отримали віртуаль�

но. В основному це були папірці і

розуміння, що десь там у полі є

його клаптик землі. Селяни не об�

робляють свою землю самостійно,

не займаються веденням сільсько�

го господарства, бо за 70 років нас

привчили лише до великих форм

ведення сільського господарства.

Тому прошарок фермерів у нас у

країні порівняно невеликий –

близько 50 тис. чоловік на всю

країну і погоди фермери не ро�

блять. Зараз земельна реформа пе�

рейшла до вирішального етапу і

селянин от�от стане не тільки

власником папірця, де написано,

що він власник, а повноцінним

хазяїном свого нерухомого майна.

Відтак, треба вирішити одну дуже

складну дилему: землі сільсько�

господарського призначення це

бізнес�актив, чи це ресурс людсь�

кого розвитку у сільській місцево�

сті? У залежності від того, яке буде

бачення цього питання держави і

народних депутатів, можна про�

писати те законодавство, яке буде

відповідати певній доктрині.

Більшість європейських країн

орієнтовані на підтримку дрібно�

го фермера. Вважається, що ма�

ленькі фермери, що мають 5�20 га

землі цікаві виробники продо�

вольства. Вони можуть бути деко�

ли неефективними, вони не ма�

ють такої високої продуктивності

як агрохолдинги, але вони ство�

рюють робочі місця, вони підтри�

мують життя на селі, той сільсь�

кий уклад, яким так гордилася Ук�

раїна, кажучи, що село – колиска

духовності. Якщо на їх місце при�

ходить бізнес�махіна для зароб�

ляння грошей, село у звичному

для нас розумінні зникає. Вирі�

шуючи питання, яким має бути

ринок землі в Україні, ми повинні

розуміти, що земля – це дуже ці�

кавий економічний актив, його

дуже легко можна монополізува�

ти. Як казав Марк Твен: «Панове,

купуйте землю, бо цей товар біль�

ше не виробляється». Той, хто ску�

пив цей обмежений актив, момен�

тально отримує серйозні конку�

рентні переваги на ринку, бо він

контролює основний засіб вироб�

ництва. 
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березня 2011 року, на яких фак�

тично обговорювалось питання

«Бути чи не бути мораторію на

продаж землі?», мали натомість лі�

ричну назву «Земля в українській

долі: ситуація у земельній сфері,

законодавче забезпечення земель�

них відносин та практика його ре�

алізації». Їх проведення широко

не афішувалося. Сесійна зала була

заповнена лише на дві третини, у

повному складі була президія Вер�

ховної Ради, а от народних депу�

татів можна було перерахувати по

пальцях. А в ложі уряду взагалі з

вищого керівництва нікого не бу�

ло. До виступу записалося 45 ба�

жаючих, але вислухати встигли

лише 28, і дещо перевищивши ре�

гламент, за три години впоралися

з обговоренням цієї життєво ва�

жливої для країни проблеми.

Відкриваючи засідання, Голо�

ва Верховної Ради України

Володимир Литвин нагадав, що

«земля – це не економічна катего�

рія, і, очевидно, до землі ми по�

винні підходити відповідально,

враховуючи, що це не лише націо�

нальне багатство і стратегічний

ресурс України. Земля має держа�

воутворюючу функцію, земля – це

наша культура і наша менталь�

ність, і наш світогляд, це фактич�

но і збереження особливого укла�

ду життя мільйонів людей, а зага�

лом і всієї України». 

Він також наголосив, що доте�

пер «всі, хто хотів, з цього приводу

вже висловили свою точку зору, й

умовно можна поділити учасників

дискусії на дві категорії: за мора�

торій – за великим рахунком про�

ти прийняття рішень щодо ринку

землі, друга частина за те, що не�

гайно треба приймати це рішен�

ня». Висловлювання «умовно по�

ділити» викликало в залі певне не�

порозуміння, бо прихильників

продовження мораторію в залі бу�

ла суттєва більшість. 

За словами Голови ВРУ, впро�

довж часів незалежності Україна

отримала з земельних питань 37

законів і 86 змін до законів, у тому

числі до Земельного кодексу – 48,

до Закону про оренду землі – 22,

64 постанови Верховної Ради

України, 178 указів Президента

України, 84 постанови Кабінету

Міністрів України і 758 відомчих

актів. 

Серед можливих позитивних

наслідків «неминучості ведення

ринку землі» він назвав можли�

вість власника обирати один з

трьох варіантів: виробництво на

власній землі сільгосппродукції,

передача землі в оренду та продаж

або застава землі як джерела гро�

шових надходжень. 

За кадастровою ціною у межах

12 тис. грн/га, за підрахунками

В.Литвина, якби українці продали

усю наявну у власності селян ріл�

лю, то отримали б одразу 500 млрд

грн. «Якщо виходити, що у нас

державний бюджет 40 мільярдів,

на перший погляд, сума астроно�

мічна. Але якщо порахувати і по�

думати на перспективу, то це, оче�

видно, ніщо. І це треба також

враховувати».

До позитиву він також відніс

збільшення інвестиційних можли�

востей через розвиток іпотечного

кредитування, збільшення «ринку

земельної оренди, яка сьогодні в

3�4 рази менша за відповідні нор�

мативи», зростання надходжень

до держбюджету. 

Серед «можливих загроз і ви�

кликів, я буду м'яко говорити так,

про які попереджають спеціалісти

і вчені – зростання дефіциту зе�

млі», коли «на рубежі XX�XXI сто�

ліття з'явилися нові форми коло�

нізації країн шляхом начебто на�

віть цивілізованого глобального

перерозподілу землі». Посилаю�

чись на «Сільські вісті» він повідо�

мив, що багаті країни щороку ви�

трачають $20�30 млрд на купівлю

землі в країнах, що розвиваються,

до яких віднесено у тому числі Ук�

раїну, Молдову, Росію.

Розпочались власне слухання з

доповіді першого заступника

міністра аграрної політики та

продовольства України Мико�

ли Безуглого, який водночас є

президентом Національної акаде�

мії аграрних наук України. За його

словами, у завершенні формуван�

ня ринку земель сільгосппризна�

чення держава зацікавлена для за�

безпечення продовольчої безпеки

та відповідного регуляторного

впливу на ведення підприємниць�

кої діяльності в АПК. Хтось із гро�

мадян бачить у державній реформі

лише зняття мораторію на купі�

влю земель сільськогосподарсько�

го призначення та можливості

прибуткового бізнесу у торгівлі

нею. Хтось турбується про своє

село як про малу батьківщину. Й

розглядати перспективи розвитку

наших земельних відносин слід у

трьох аспектах: політичному, еко�

номічному і соціальному. 

«Політичний. Згідно зі ст.13

Конституції України, земля зафік�

сована як об'єкт права власності

українського народу, тобто нале�

жить народу на всій її території.

Приватна власність на землю по�

ряд з державною і колективною

була введена Законом України

«Про форми власності на землю»

ще 30 січня 1992 року. У Земель�

ному кодексі України від 2001 ро�

ку до переліку суб'єктів земельних

відносин включено громадян,

юридичні особи, органи місцевого

самоврядування і державної вла�

ди. Отже створено передумови для

функціонування ринку сіль�

госпземель. 

Економічний аспект полягає у

збільшенні виробництва сіль�

госппродукції через створення

умов для обігу земель, консоліда�

цію і збільшення ріллі та значне

підвищення урожайності тощо.

Соціальний аспект обумовлює

проживання селян на землі, гос�

подарювання та отримання ними

доходу від цього, здатного забез�

печити це проживання. Держава

безкоштовно передала селянину

земельний пай у власність. Селя�

нин має право реалізувати кілька

найбільш важливих із 14 прав зе�

млекористувача: самому обробля�

ти землю, здавати її в оренду, про�

давати або передавати у спадок

родичам. Наразі через мораторій

селянин поступово і надзвичайно

дешево перетворюється на беззе�

мельного мешканця».

Пан Безуглий нагадав, що

приватна власність на землю існує

давно, і наразі в усіх 27 країнах ЄС

налагоджений ринок землі, який і

є основою ринкового сільського

господарства. Причому у більшо�

сті старих країн�членів ЄС прямих

юридичних обмежень на володін�

ня сільгоспземлями немає, проте

нові країни їх ввели для іноземців,

у т.ч і для громадян ЄС. «Так, у Че�

хії, Литві та Словаччині іноземні

фізичні та юридичні особи не ма�

ють права купувати сільськогос�

подарську землю. В Угорщині гро�

мадяни можуть придбати не біль�

ше 300 га в одні руки. Угорські

юридичні особи, іноземні фізичні

та юридичні особи до 2011 року не

могли купувати ці землі, проте,

якщо іноземець проживає на те�

риторії країни не менше 3 років та

займається сільськогосподарсь�

кою діяльністю, то він, як і угор�

ський громадянин, може придба�

ти у власність таку землю. У Руму�

нії площа купівлі обмежена 200

гектарами, у Данії – 30, і при цьо�

му потрібна ще фахова підготовка

та фермерський досвід».

Водночас, сказав він, в країнах

ЄС практика трансакцій з купів�

лі�продажу земель сільгоспприз�

начення становить 1�5% щорічно�

го обігу. Ціни – від 800 до 35, в

окремих випадках – до 50 тисяч

євро за 1 га.

За даними промовця, наш зе�

мельний фонд становить 5,7% те�

риторії Європи. У складі земель

майже 71% (42,8 млн га) – сільсь�

когосподарські землі, 17,6% (10,6

млн га) – лісові угіддя. При цьо�

му на 1 січня 2011 року 50,8% пе�

ребувають у приватній власності,

49% – у державній і лише 0,2% –

у колективній. Розораність зе�

мель у нас є найвищою у світі.

Водночас площа ріллі в світі на

душу населення скоротилася з

0,38 га у 1970 році до 0,23 га у

2000�му і має зменшитися до 0,15

га упродовж кількох десятиліть.

«Відтак, Україна за кількістю ріл�

лі на душу населення (близько

1 га), одна з найкраще забезпече�

них країн світу». 

З 1992 року подолано монопо�

лію держави на земельну влас�

ність, власники земельних часток

(паїв) отримали 6,5 млн держав�

них актів на право власності на

землю загальною площею майже

28 млн га, понад 7 млн громадян

– земельні ділянки для ведення

особистого селянського господар�

ства, а це ще 2,6 млн га. Створено

майже 42 тисячі фермерських гос�

подарств, яким передано також

4,3 млн га земель.

М.Безуглий зазначив, що Ра�

хунковою палатою у звіті про ре�

зультати аудиту управління земля�

ми державної власності за 2007�

2009 роки, державне управління в

сфері охорони і раціонального ви�

користання земель здійснюється

незадовільно. Ефективну ком�

плексну систему планування, ор�

ганізації та контролю за викори�

станням, охороною земель на сьо�

годні не створено. «Для цього є

певні підстави. По�перше, на сьо�

годні 1,460 млн га земель викори�

стовується без достатніх правових

підстав. Це землі, що не успадко�

вані відповідно до чинного зако�

нодавства, невитребувані земель�

ні частки (паї) тощо. Якщо врах�

увати, що нормативна грошова

оцінка цих земель становить по�

над 16,5 млрд грн, то власники та

держава недоотримують 500 млн

грн орендної плати та земельного

податку за ці землі.

По�друге, щороку близько 2

млн га орних земель не викори�

стовуються через володіння ними

найменш економічно активної ча�

стини сільського населення, пен�

сіонерів та осіб передпенсійного

віку, а також отримання земель�

них ділянок сільгосппризначення

у спадщину особами, що прожи�

вають у містах та навіть інших

країнах. Нормативно�грошова

оцінка цих земель складає майже

23 млрд грн.

По�третє, близько двох третин

договорів оренди на земельні ді�

лянки використовуються вироб�

никами на підставі договорів

оренди, що укладені на строк до 5

років, що однозначно не сприяє

дбайливому господарюванню на

землі, здійсненню видатків на зе�

млеохоронні заходи. Це призво�

дить до зростання площ земель,

що зазнали впливу ерозії (13,3 млн

га, з них 10,5 млн га – орні землі). 

Для створення чіткого меха�

нізму обігу земель, переконаний

посадовець, Верховна Рада має ух�

валити розроблені під керівниц�

твом Мінагропроду законопро�

екти:

– «Про ринок земель», мета

якого – визначення правових та

економічних засад ринкового обі�

гу земельних ділянок, встановлен�

ня порядку продажу земельних ді�

лянок, визначення економічних,

екологічних і правових обмежень

обігу земель сільськогосподарсь�

кого призначення, оптимізація

сільськогосподарського землеко�

ристування і визначення ефектив�

ного власника землі. 

– «Про державний земельний

кадастр», який дозволить створи�

ти правову базу, проведення зе�

мельно�кадастрової діяльності,

введення державного земельного

кадастру як ефективного механіз�

му гарантування прав власності на

землю і державного управління

земельними ресурсами. 

– «Про внесення змін до дея�

ких законодавчих актів щодо по�

силення контролю за використан�

ням земель», що дасть змогу від�

новити роботи з охорони ґрунтів,

відтворенню, підвищенню і збере�

женню їх родючості. 

– «Про консолідацію земель

сільгосппризначення», який спря�

мований на мінімізацію негатив�

них наслідків подрібнення зе�

мельних фондів сільгосппідпри�

ємств під час купівлі�продажу зе�

мельних паїв і збереження цілі�

сних земельних масивів. 

– «Про внесення змін до дея�

ких законодавчих актів щодо за�

стави прав на земельну ділянку

сільгосппризначення» – для пі�

двищення інвестиційної та кре�

дитної привабливості АПК через

запровадження в обіг права ці�

льового використання земельної

ділянки, що орендується», – ска�

зав він. 

Пообіцяв посадовець ство�

рення державного земельного

іпотечного інвестиційного банку

для надання дешевих довгостро�

кових кредитів (10% річних) під
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заставу земельних ділянок або

прав їх оренди. 

Заступник міністра наголосив:

«Не викликає сумнівів потреба у

створенні Державного фонду зе�

мель сільськогосподарського

призначення як державної устано�

ви – агента трансакцій на ринку

земель. До речі, створення такого

фонду передбачається одним з

розділів Закону про ринок земель.

Також передбачене проведення

повної інвентаризації земель, до�

ведення до логічного завершення

процесу розмежування державних

та комунальних земель, проведен�

ня повної переоцінки земель з

урахуванням реалій сьогодення». 

На завершення М.Безуглий

резюмував, що ж дасть впрова�

дження обігу земель сільськогос�

подарського призначення укра�

їнському суспільству? 

«По�перше, і це головне, –

громадяни отримають можливість

повністю реалізувати своє консти�

туційне право на землю в частині

вільного розпорядження земель�

ною власністю. На законодавчому

рівні врегулюється порядок про�

ведення земельних торгів. 

По�друге, у фінансово�еконо�

мічному аспекті підтримки вироб�

ників продукції сільського госпо�

дарства кардинально розширить�

ся база кредитування під заставу

землі або права її оренди. Міні�

стерством розроблено принципо�

во нову схема кредитування сіль�

госпвиробників, яка дозволить за�

лучити у виробничу сферу понад

200 млрд грн кредитних ресурсів

на рік з річними ставками до 10%,

що достатньо для фінансування як

технічного переоснащення сільсь�

кого господарства, так і запрова�

дження нових високопродуктив�

них технологій…

По�третє, реалізація земель�

ної реформи дозволить оптимізу�

вати сільськогосподарське земле�

володіння та землекористування

сільських громад у напряму по�

ширення середньотоварних гос�

подарств через визначення нау�

ково обгрунтованих граничних

площ для ведення товарного ви�

робництва. Сьогодні ця площа

відповідно до пункту «Перехідних

положень» Земельного кодексу

обмежена 100 га і є економічно

нераціональною для ведення гос�

подарства. 2012 року, за умов

прийняття необхідної низки за�

конів, до обігу земельного ринку

може бути залучено до 10% роз�

пайованих земель (2,750 млн га).

Кількість трансакцій при цьому –

близько 670 тисяч дій, вартість

сплаченого мита при продажу

цих земель – 312 млн грн. 

З посиланням на проведене

міністерством опитування, він по�

відомив, що з 8041 опитуваних ли�

ше 8,7% хочуть продати свій пай,

35,5% – здати землю в оренду,

21,5% – передати у спадок, 11% –

обробляти самостійно. Інші не

визначилися або планують зміню�

вати напрям використання зе�

мельної ділянки. Із загальної ви�

бірки 15716 осіб лише 26,4% по�

тенційних покупців і 31,2% влас�

ників паїв вважають, що необхід�

но заборонити їх продаж. 

Голова профільного парла�

ментського комітету Григорій

Калетнік проаналізував наявний

стан сільського господарства, со�

ціальне становище на селі, а та�

кож роботу аграрного комітету,

яка регулярно висвітлюється на

сторінках нашого видання. 

У тому числі промовець наго�

лосив, що держава повинна дати

можливість розпорядитись своєю

землею, своєю власністю кожно�

му громадянинові і отримати

якийсь від цього зиск. «Але забез�

печити такий дохід, – сказав він,

– і вигоду держава має не дикими

ринками, а діями таких законів,

які потрібно сформувати. Щоб бу�

ло вигідно одним продати свою

ділянку і не принести шкоди дер�

жаві, майбутнім поколінням і не

нашкодити виробництву сільсько�

господарської продукції. Бо саме

виробництво сільськогосподарсь�

кої продукції є сьогодні для Укра�

їни найкращою, найбільшою

перспективою. Не земля, а про�

дукція, яку ми вирощуємо і виро�

бляємо на нашій землі, може дати

світові продовольство, біоенерге�

тику, а громадянам України – зам�

ожне життя».

Промовець переконаний, що

саме продукція сільського госпо�

дарства формує продовольчу без�

пеку держави і може витягнути

Україну з фінансової кабали. Але

в жодному разі з неї не витягне

розпродаж землі. Тому при прий�

нятті рішення щодо подальшого

реформування земельних відно�

син, ми маємо обов'язково врах�

увати як власний досвід, так і дос�

від зарубіжних країн, в першу чер�

гу, наших сусідів. 

«Наприклад досвід Болгарії і

Румунії свідчить, що запрова�

дження ринку земель, без будь�

яких обмежень, призвело до втра�

ти землі національними виробни�

ками сільськогосподарської про�

дукції, громадянами цих держав,

а значить і державою в цілому.

Зменшення виробництва власної

сільськогосподарської продукції

та неспроможність гарантувати і

впливати на рівень продовольчої

безпеки в своїй країні. Саме через

це багато країн запровадили на

початкових етапах заборону на

купівлю земель іноземними гро�

мадянами та юридичними особа�

ми. Для того, щоб оцінити загро�

зи, які сьогодні ми можемо отри�

мати в результаті запровадження

вільного ринку земель сільсько�

господарського призначення,

варто спробувати дати відповіді

тільки на окремі питання, але їх

дуже багато. 

Перше. Хто сьогодні хоче про�

дати в Україні землю, ми частково

вирішили. Є інші бажаючі – ті,

хто нахапали ОСГ по два гектари з

тим, щоб поміняти цільове приз�

начення і продати, просто бути

учасником ринку й заробляти гро�

ші саме на купівлі�продажу. 

Друге. Хто хоче купити землю

і в якій кількості? Мабуть, це в

якійсь мірі стосується тільки вели�

ких холдингів. Купівля землі фер�

мерами, малими сільськогоспо�

дарськими підприємствами сьо�

годні є малоймовірною, оскільки

це зумовить вилучення обігових

коштів з виробництва та призведе

до його згортання. Навіть досить

великі сільськогосподарські това�

ровиробники сьогодні заявляють

про свою фінансову неспромож�

ність купівлі земель сільськогос�

подарського призначення в розмі�

рах, що забезпечують рентабельне

виробництво».

Відверто вразив присутніх сти�

слий і змістовний виступ голови

ФГ «Аделаїда» Херсонської

області Сергія Рибалка. Він

озвучив три міфі, які, на його дум�

ку, наводять псевдоекономісти

щодо позитиву від продажу землі. 

«Міф перший. Сільгоспвироб�

ники зможуть отримати іпотечні

кредити під заставу землі.

Я говорю, що ні, тому що її

спочатку необхідно буде викупи�

ти у власників, а коштів для цього

у сільгоспвиробників немає. 

Міф другий. Продаж землі до�

зволить подолати бідність в Укра�

їні, до речі, за рекомендаціями

ООН. 

Неправда, тому що власність

землі на первинному ринку на

перших етапах, а саме у цей час

продасть свою землю найбідніша

частина населення, буде складати

від 3 до 15 тисяч гривень за пай.

Такі одноразові суми ніяким чи�

ном не можуть впливати на подо�

лання бідності у сім'ях.

Міф третій. Приватна влас�

ність за землю є визначальним

чинником забезпечення ефектив�

ності сільськогосподарського ви�

робництва. 

Знову ні, тому що, незважаю�

чи на існуючий мораторій у 2008

році, прибутково функціонувало

82% сільгосппідприємств. Порів�

няно з 2007�м кількість збиткових

підприємств скоротилась на тре�

тину, при цьому рівень рентабель�

ності рослинництва зріс до 32%.

Тобто на ефективність впливають

зовсім інші чинники, а не воло�

діння землею».

Проаналізувавши стан сільсь�

кого господарства в країнах, де іс�

нує вільний продаж землі, і де зе�

мля залишилась у державній влас�

ності, він висловив бажання «по�

чути в залі дійсно реальні аргу�

менти, які позитиви дасть нам ку�

півля�продаж землі».

На переконання промовця,

основним бюджетоутворюючим

джерелом в сільській місцевості

можуть бути лише надходження

від довгострокової оренди повер�

неної територіальним громадам

землі, і це той шлях, який ми сьо�

годні повинні обрати. 

Тому пан Рибалко вніс наступ�

ні пропозиції:

– Продовжити мораторій на

продаж землі сільськогосподарсь�

кого призначення на три роки. 

– Провести інвентаризацію

земель з чітким визначенням меж

та вартості землі.

– Прийняти Закон «Про зе�

мельний кадастр» та внести всю

базу даних до єдиного електрон�

ного реєстру.

– Вирішити питання пере�

оформлення земель бувших КСП

під господарчими дворами, ме�

ліоративними об`єктами, дорога�

ми та лісосмугами, закріпивши

право власності на земельні ді�

лянки за власниками нерухомого

майна. 

– Активізувати діяльність ор�

ганів місцевого самоврядування

щодо повернення неуспадкованої

землі у власність територіальних

громад. Законодавчо, за досвідом

інших країн, визначити механізм

стимуляції такого повернення,

ввівши довічне володіння без

права продажу та податок на нас�

лідування.

– Під час проведення чергових

виборів провести референдум з

питання купівлі�продажу землі

сільгосппризначення і лише потім

приймати політичні рішення. 
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– АГРОХОЛДИНГИ, які є в Укра�

їні – добре це чи погано? –

запитує А.Мартин. – Чи збере�

жеться українське село при таких

масштабах господарювання? Агро�

холдинг – це дуже ефективний і

вигідний бізнес, але він потребує

обмаль персоналу, який може не

проживати на території діяльності

холдингу. Крім того, увесь прибу�

ток вивозиться з території діяльно�

сті і нічого не залишається на ро�

звиток соціальної сфери.

Нинішні власники землі – лю�

ди пенсійного і передпенсійного

віку, самі землю не використову�

ють. Найближчі 10 років в укра�

їнському селі відбудуться разючі

демографічні зміни. Вже сьогодні

сільське населення скорочується

дуже швидкими темпами. Вини�

кає питання: як захистити це на�

селення, чи потребує воно тієї

кількості землі, яку зараз має, як

контролювати економічну кон�

центрацію? Всі бояться, що прий�

де великий бізнес і все поскуповує.

При цьому чомусь забувають, що у

нас уже є законодавство, яке має

попереджувати концентрацію зе�

млі в одних руках – це Закон Ук�

раїни «Про захист економічної

конкуренції», яким керується Ан�

тимонопольний комітет. Теоретич�

но його вже сьогодні можна засто�

совувати до агрохолдингів там, де

вони взяли в оренду дуже багато

землі, оскільки на ринку оренди

вони стають монопольними грав�

цями і можуть диктувати свої умо�

ви іншим учасникам ринку. Тобто

вже зараз ми маємо механізми, але

держава їх не застосовує.

Серйозна проблема – чи пу�

скати іноземних інвесторів. Я вва�

жаю, що ще треба почекати. Да�

вайте подивимося на досвід Схід�

ноєвропейських країн – вони у

Євросоюзу виторгували собі пев�

ний перехідний період для того,

щоб навіть всередині Євросоюзу

не пускати інвесторів з інших

європейських країн до 2016 року, і

зараз будуть намагатися продов�

жити цей термін. Навіщо? Бо во�

ни вважають, що національний

бізнес має вирости до такого рів�

ня, щоб він був спроможний кон�

курувати з німцями, французами,

голландцями і особливо з араба�

ми, яким дуже потрібна зараз зе�

мля для забезпечення продоволь�

чої безпеки їхніх країн. Грошей на

нафті вони заробили багато, а

джерел продовольства мають ду�

же мало. І якщо відкрити ринок

для іноземців, якщо ми дозволи�

мо купувати землю юридичним

особам, за якими можна заховати

будь�яке іноземне походження, то

в цьому випадку український біз�

нес буде програвати. Дехто вва�

жає, що іноземний інвестор

прийде в Україну, тут буде вести

бізнес, тут платитиме податки,

чим же він гірший від українсько�

го інвестора? Проблема глибша.

Українська земля сьогодні – не�

дооцінений актив, вона буде до�

рожчати. У нас надзвичайно ве�

ликі резерви для збільшення

ефективності хліборобської праці.

Питання в тому, хто заробить на

дооцінці цього капіталу – укра�

їнський бізнес чи іноземний. Той,

хто займається бізнесом, зали�

шить в Україні лише свої затрати,

а прибутки вивезе за кордон.

Велике питання – це створен�

ня спеціалізованої установи по ре�

гулюванню ринку земель. Чомусь

всі вважають, що це погано, що

держава хоче влізти з монополь�

ними функціями. Спеціалізована

установа має бути тимчасовим ін�

струментом для виправлення по�

милок, допущених під час прове�

дення земельної реформи, вико�

нувати консолідацію земель, адже

товарне сільськогосподарське ви�

робництво на площі 4,2 га не�

можливо в принципі. Такі устано�

ви є в багатьох європейських кра�

їнах: у Німеччині, Франції, Поль�

щі, Угорщині. Це дуже гарний ін�

струмент для поліпшення умов

для ведення агробізнесу.

Олена Бородіна, завідуюча

відділом економіки і політики

аграрних перетворень Інсти�

туту економіки та прогнозу�

вання НАН України. – Земельні

відносини – квінтесенція аграр�

них відносин. Україна не унікаль�

на у тих процесах, що зараз у нас

відбуваються – і європейські кра�

їни, і США проходили такий пе�

ріод становлення ринку землі. До

90�х років минулого століття у всіх

аграрних країнах панувала теорія

продуктивізму, що базувалася на

концентрації землі, спеціалізації

господарств та інтенсифікації ви�

робництва. Причиною панування

цієї доктрини був дефіцит продо�

вольства після Другої світової вій�

ни і необхідність нарощування

його виробництва будь�яким шля�

хом. Вже до 70�х років у Європі

було перевиробництво продоволь�

ства і заходи політики були спря�

мовані на обмеження виробниц�

тва, крім того продуктивізм ви�

кликав ряд соціальних та еколо�

гічних проблем. Саме тому була

розроблена нова теорія аграрної

політики, так званий неопродук�

тивізм,  яка стала реалізовуватися

з двохтисячного року. Ця теорія

передбачає децентралізацію, уріз�

номанітнення та органічне земле�

робство. Сьогодні, при збереженні

суми витрат держави на підтримку

сільського господарства, йде пере�

тікання коштів від виробничої

підтримки до підтримки сільсько�

го розвитку. 

Нині сформувалася концепція

багатофункціональності сільсько�

го господарства, суть якої полягає

в тому, що сільське виробництво

– це не просто виробництво

сільськогосподарської продукції,

а поєднання трьох ключових сус�

пільних сфер: економіки, соціаль�
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Генеральний директор ТОВ

«Маяк» Золотоніського райо�

ну Черкаської області, Герой

України Микола Васильченко

наголосив, що українська земля є

загальнонаціональним багат�

ством. Тому слід торгувати не зе�

млею, а якісною продукцією, ви�

робленою на цій землі. 

«В усі часи торгувати землею

брались ті, хто не може і не вміє

організувати на ній виробництво.

Зрештою, як розпоряджатися зе�

млею, має вирішувати лише укра�

їнський народ. Як на мене, це слід

робити через всеукраїнський ре�

ферендум. Бачите, вступати в НА�

ТО Україна може лише за підсум�

ками референдуму, а чи продава�

ти землю, а значить і Україну, ви�

рішує група людей. 

Складається враження, що й

сьогоднішні слухання вже нічого

не вирішують. Хтось уже все вирі�

шив. А хоча б нас, господарників,

хтось зібрав на рівні Президента

чи Прем'єра, та порадилися з на�

ми? Ніхто. Ми перед наступною

прірвою. Зупинімося!

Даруйте за різкість у висло�

влюваннях, але вважаю, що маю

на це право, понад 31 рік очолюю

велике багатогалузеве господар�

ство і пережив усього. Та найго�

ловніше, не зрадив українській зе�

млі… Пропоную наступне слухан�

ня провести на базі нашого госпо�

дарства, я покажу, що можна до�

сягти, якщо не красти. 

Я ставлю запитання: «Кому це

захотілося розорити на угоду укра�

їнських та заморських латифунди�

стів такі господарства?» 

Який же вихід? Треба включи�

ти мізки і подивитися, що робить�

ся у світі. Нині американські еко�

номісти вважають, що приватна

власність на землю є головним

гальмом подальшого розвитку

сільського господарства США.

Наразі не слід спішити з вве�

денням в дію Закону про продаж

землі, а продовжити, мінімум два�

три роки ще мораторій, і прове�

сти, як ми обговорювали сьогодні

в Аграрному союзі, відпрацювати

це питання хоча б у чотирьох ре�

гіонах: Схід, Захід і так далі. За ці

роки напрацювати, прийняти

програми, закони, відповідно до

яких держава знову має стати

власником землі. 

Набувши право власності на

землю, держава має право актив�

но, за прикладом Ізраїлю, Китаю,

Німеччини, впроваджувати її. Та�

кий єдино правильний підхід збе�

реже села, дозволить державі регу�

лювати орендну плату і мати такі

фінансові надходження до місце�

вих бюджетів. 

На сьогодні на Черкащині та�

кий підхід щодо надходження до

місцевих бюджетів вважається

найбільш реальним. Звичайно, тут

своє вагоме слово мають сказати

вчені�економісти, вчені�аграрії,

частина з яких поки що діє в інте�

ресах великих землевласників. 

Звертаюсь до всіх: Бог дав зем�

лю всьому роду людському, і ніхто

не має права нею торгувати. Це

все одно, що торгувати Україною»

Народний депутат України

Володимир Стретович, звер�

нувся до присутніх як юрист:

«Право на оренду дозволяє сьо�

годні ефективно господарювати в

Україні, тому що право власності

складається із трьох складових –

це володіти, користуватися і роз�

поряджатися. Право оренди поз�

бавляє останнього – розпоряди�

тися засобом виробництва, яким

для більшості українців є земля,

тому що виконання договору про

оренду землі і Закону «Про оренду

землі» є досить ефективним і ус�

пішним.

Тому наша думка повинна бу�

ти – категоричне «ні» тим, хто хо�

че приватизувати землю. 

І завершуючи, бо регламент у

мене обрізаний, як у багатьох

представників тут, що находяться

під стінами цього куполу. Я вам

хочу сказати наступне: «Моя

душа холоне від тривоги, помре

село – протягне місто ноги, а

щоб обом їм ніг не протягти,

селу держава мусить помогти»

Петро Саблук, директор

ННЦ «Інститут аграрної еко�

номіки», Герой України за�

вершуючи слухання, акценту�

вав увагу присутніх, що голов�

ним завданням земельної ре�

форми в Україні упродовж 20

років є забезпечення продо�

вольчої безпеки держави через

підвищення продуктивності

виробництва с/г продукції. «Я

просив би прислухатися всіх:

давайте врахуємо, що ми живе�

мо в ринковій системі господа�

рювання, де рахуються з тим,

хто має капітал. Ми забрали від

селянства 500 мільярдів капіта�

лу і забираємо від них щорічно

50 млрд грн. І давайте, якщо ми

продовжимо мораторій, кожен

рік будемо забирати від селян�

ства 50 мільярдів.

Тому потрібен алгоритм ці�

ни на продукцію, яка вирощу�

ється в сільському господар�

стві, як на метал, тоді виникне

інтерес. А якщо ми в цю фор�

мулу не впишемо ресурс землі

як капітал, то ніколи цього па�

ритету не буде, і ми завжди бу�

демо на узбіччі». 

Підбиваючи підсумки,

В.Литвин перефразовуючи ві�

домий вислів, сказав: «Земельні

питання слід вирішувати чи�

стими руками, люблячим сер�

цем, мудрою головою, твердою

волею і душею патріота. При�

сутні тут, всі ці якості мають».

А хтось в залі тихо додав: «Го�

ловне, щоб не брудними гро�

шима». 

На тому і розійшлися...

Тетяна Шелкопляс

Артем Житков

Початок на стор.4�5

Початок на стор.1, 3

Земля в українській долі



ної сфери і екології. В економіці

сільське господарство виробляє

доходи для значної частини насе�

лення, що проживає у сільській

місцевості, забезпечує місцеву

торгівлю і розвиток місцевих рин�

ків. У соціальній сфері – створює

здорові продукти харчування, за�

безпечуючи здоров'я нації, со�

ціальний розвиток сільських те�

риторій. В екологічній сфері – за�

безпечує збереження грунтів, вод�

них ресурсів, біорізноманіття і

клімату.

Для економіки важливі і кор�

поративні структури, і сімейні

ферми. Звичайно, великі корпора�

ції більш конкурентоспроможні і

зорієнтовані на глобальні ринки,

а сімейні ферми орієнтуються на

внутрішні ринки і виробляють

традиційну продукцію для спожи�

вання.

В Україні реформували відно�

сини власності, але не реформува�

ли інституційну систему і зараз

ситуація складається так, що кор�

поративні структури захоплюють

економічну владу на ринку. Сек�

тор сімейних господарств в таких

умовах не може розвиватися на�

віть за державної підтримки. 

Які суспільні ризики це несе?

По�перше – формування в Украї�

ні аграрного укладу олігархічного

типу, обмеження державного кон�

тролю над певними територіями,

які знаходяться в оренді, дефор�

мація організаційної структури

сільського господарства, посилен�

ня проблем сільського ринку пра�

ці, погіршення забезпечення насе�

лення вітчизняним продоволь�

ством, прискорення обезлюднен�

ня сільських територій, руйнуван�

ня поселенської мережі.

Суспільство може вибрати собі

той чи інший варіант розвитку: чи

продуктивний тип, що панував у

минулому столітті, чи розвивати

багатоукладність сільського гос�

подарства. Якщо земля це еконо�

мічний ресурс і головним є наро�

щування валового виробництва

сільгосппродукції, треба бути го�

товим до всіх негараздів, які несе з

собою такий підхід.

Якщо земля це важливий ре�

сурс для людського розвитку на

значних сільських територіях, ми

маємо запобігати концентрації зе�

млі і економічної влади в крупних

структурах, запровадивши якісь

обмеження на розміри сільсько�

господарського землекористуван�

ня. На нашу думку, до законопро�

екту про ринок земель потрібно

додати статтю про реалізацію сус�

пільних інтересів у процесі обігу

земель сільськогосподарського

призначення. Її основні положен�

ня наступні: право володіння зе�

млями сільськогосподарського

призначення та їх використання

накладає на носіїв цього права

відповідальність перед суспіль�

ством; забезпечення суспільних

інтересів у процесі обігу сільсько�

господарських земель є основою

державної політики щодо регулю�

вання обігу земель сільськогоспо�

дарського призначення; з метою

гарантування прав селян та сільсь�

ких громад на землю і досягнення

інших суспільних інтересів в про�

цесі обігу земель сільськогоспо�

дарського призначення необхідно

розробляти спеціальну Державну

цільову програму реалізації со�

ціальних функцій землі і в цій

програмі на 3�5 років виписувати

ряд завдань з підтримки малого і

середнього бізнесу і захисту інте�

ресів дрібних товаровиробників;

необхідно визнати важливу роль

сільських громад в процесі реалі�

зації суспільних інтересів і створи�

ти систему моніторингу за дотри�

манням суспільних інтересів у

процесі обігу землі.

Микола Кобець, аналітично�

дорадчий центр «Блакитна

стрічка» програми розвитку

ООН в Україні. – Те, що ми за�

раз маємо, називається «коричне�

вою» економікою: головне ріст

ВВП. В межах такої економіки зе�

мля і природне середовище роз�

глядається як ресурс, який просто

використовується. Інша модель –

це «зелена» економіка, коли земля

є природним капіталом, за вико�

ристання якого треба платити, а

зростання ВВП не є мірилом зам�

ожності людей, що проживають

на цій території. Нині ООН вису�

нуло ініціативу про перехід до «зе�

леної» економіки і нам треба ду�

мати про вибір цього шляху. Земля

не ресурс, а природний капітал,

тому потрібно запроваджувати об�

меження максимальної концен�

трації землі.

Василь Ярошовець, перший

заступник голови Аграрного

союзу України. – Сьогодні

сільськогосподарських товарови�

робників цікавить головне питан�

ня: чи ми знову їх розвалимо і по�

тім почнемо складати, чи ми зро�

бимо такий закон, який би дозво�

лив господарюючим суб'єктам у

максимально можливій мірі збе�

регти свої господарства і нормаль�

но працювати на землі. Селянські

поселення прив'язувалися до тієї

землі, яку ми сьогодні хочемо від

них взяти і продати комусь. Орга�

нізовуючи ринок земель треба

враховувати, що на селі сьогодні

живе 15 млн людей. Так, багато з

них сьогодні не працює у сільсь�

кому господарстві, але залишити

село резервацією, забравши землі

навколо села не можна. Ми розу�

міємо, що тут задіяні інтереси ве�

ликого бізнесу і він буде робити

свою справу так, як вважає за пот�

рібне, але розробляючи закони,

ми маємо ці проблеми бачити.

Володимир Лапа, генераль�

ний директор асоціації «Укра�

їнський клуб аграрного бізне�

су». – Є кілька болючих питань.

Перше – юридичні чи фізичні

особи мають право власності на

землю. На нашу думку, можна бу�

ло б дозволити володіти землею

юридичним особам, які можуть

чітко показати своїх кінцевих бе�

ніфіциаріїв. Бо якщо землею бу�

дуть володіти лише фізичні особи,

то ні про які інвестиції мова не

йтиме. Друге – максимальний

розмір земельної ділянки. Серед�

нє сільгосппідприємство зараз об�

робляє 2100 га, очевидно, що мак�

симальний розмір земельної ді�

лянки на рівні середнього підпри�

ємства відкине нас до стану, коли

земля була поділена на клаптики.

Треба подивитися на реальну

структуру сільгосппідприємств і

робити максимальний розмір на

рівні 3�4 тис га. Третє – функції

державних органів. Якщо держава

зараз не може дати раду тій землі,

яка у неї є, то намагання далі аку�

мулювати землі для наступної пе�

редачі її  в оренду приватним

структурам може стати економіч�

ною проблемою. Адже для викупу

землі державі доведеться залучати

якісь ресурси, наприклад, шляхом

випуску облігацій, платити за них

11�12% річних, а потім здавати

землю в оренду під 5�7% річних,

що призведе до великих фінансо�

вих втрат. 

Ми вважаємо, що держава ма�

ла би «підставити плече» там, де

немає спільної точки зору між зе�

млевласниками і землекористува�

чами, або якщо ринкова ціна зе�

млі опускається нижче 80% від

нормативної грошової оцінки і

страждають інтереси жителів, тоді

держава виступає як інтервенцій�

ний агент. Бо у формі суперпере�

важного права держави на першо�

черговий викуп землі існує висо�

кий ризик корупції.

Інна Мєтєлєва, заступник го�

лови правління корпорації

«Сварог Вест Груп». – Ми є са�

ме тими злодіями�агрохолдинга�

ми, про яких так багато йшлося.

Хто б що не говорив, але майбутнє

– за крупнотоварним виробниц�

твом, бо сучасні технології дорогі,

і їх не можуть собі дозволити дріб�

ні товаровиробники. Якщо гово�

рити про нашу компанію, то ство�

рювалася вона у 2003 році, посту�

пово збільшуючи площі угідь. Роз�

мови про те, що агрохолдинги

знищують село і селянина, не дба�

ють про соціальну сферу не відпо�

відають дійсності. Люди з села є

нашими основними співробітни�

ками, сільська молодь є нашим

потенціалом. Ми працюємо на те�

риторії Хмельницької та Черні�

вецької області і оплачуємо про�

фесійно�технічним навчальним

закладам корпоративне замовлен�

ня на підготовку спеціалістів для

роботи в наших господарствах.

Наша корпорація вкладає великі

кошти у сільську інфраструктуру:

дороги, школи, дитсадки, ФАПи,

зі спеціального фонду здійснює

благодійну допомогу людям похи�

лого віку, що проживають на тери�

торії наших господарств.

На нашу думку, ринок землі

має бути, право власності повинні

мати і юридичні особи, проте не

фірми�одноденки, а підприєм�

ства, що працюють у агросфері не

менше п'яти років. Лише маючи

землю у власності можна говорити

про довгострокові інвестиції, пев�

ну стратегію розвитку і великі ка�

піталовкладення. Ми, як укра�

їнський агрохолдинг виступаємо

проти права іноземців на земельну

власність в Україні. Проте ми зна�

ємо, що навіть сьогодні іноземні

громадяни через фізичних осіб де

можуть, беруть землю і навряд чи

закон зможе це зупинити. Ми все�

таки сподіваємося, що ринок зе�

млі запрацює не з 1 січня 2012 ро�

ку, бо ще не повністю відпрацьо�

вана нормативна база.

Олександр Поліводський,

партнер правничої фірми

«Софія». – Було б краще, якби та�

кі нормативні акти приймалися

таким чином, щоб був час на адап�

тування. Не обов'язково терміно�

во вводити з якогось часу, варто

прийняти і дати можливість освої�

ти цю нормативну базу, підготува�

тися і бізнесу, і самим державним

органам. Що стосується створен�

ня державної земельної установи,

то може так вийти, що говорили

про одне, а вийшло інше. Яка мета

створення цього органу? Якщо

скуповувати землю, то що, ми

прагнемо до одержавлення? Якщо

потім цей орган буде землю прода�

вати, то що, мета цього відомства

спекуляція землею? Якщо мета –

консолідація земель, то зверніть

увагу на одну деталь: ця державна

установа матиме більше прав ку�

пити землю, ніж суміжний земле�

власник. Якщо йдеться про консо�

лідацію – дайте перевагу суміжно�

му землевласнику викуповувати

землю. Я вже не кажу про аспект

корупції, яка може бути. Ця дер�

жавна установа буде як купувати,

так і продавати землю. За яким

критерієм буде обиратися поку�

пець? Чи продаватимуть тільки

тим, кому потрібно, хто кращий,

чи за якимись правилами?

Віктор Заєць, керівник Всеук�

раїнської ліги сприяння ро�

звитку ринку землі. – Про ри�

нок землі йдуть розмови з 90�х ро�

ків, коли розпочалася земельна

реформа. Але увесь час питання

відкладається, мовляв, ми ще не

готові. Ми не наполягаємо, щоб

мораторій був негайно відміне�

ний, тим більше, що все погане,

що можна, мораторій вже зробив.

Що стосується концентрації

земель. Ми вважаємо, що не мож�

на однозначно ставити питання:

або великі господарства, або малі.

Причина концентрації у наших

умовах полягає у штучному ство�

ренні дефіциту підприємництва

на селі, бо держава, свідомо чи ні,

сприяє концентрації, не дозво�

ляючи дрібному товаровиробнику

капіталізувати власний бізнес. Ще

одна причина – холдинги мають

виходи на зовнішній ринок. А чо�

му держава не займається тим,

щоб і дрібний товаровиробник

мав вихід на зовнішні ринки? Чо�

му ми плутаємо розмір виробни�

чої інфраструктури з міжнарод�

ною торгівлею.

Що стосується спеціалізованої

державної установи, яка скупову�

ватиме землі. Мова йде про при�

ватні землі і ми повинні викинути

із закону про ринок земель усі пи�

тання приватизації. Приватизація

– це не ринок земель, це розподіл,

навіть якщо він йде по якійсь

умовній ціні. Питання концентра�

ції земельної власності можна уре�

гулювати прогресивним податком

на землю, який не сприятиме спе�

кулятивному накопиченню зе�

мель. Більше того, цей податок

може стати важливим ресурсом

для розвитку сільських територій,

як це є у всьому світі.

Питання власності юридичних

та фізичних осіб. На мою думку,

заборонити власність на землю

юридичним особам могла лише

людина, яка не має уявлення про

сільськогосподарське виробниц�

тво. Більше того, я б з осторогою

ставився до власності на землю

фізичними особами, бо людина,

яка торгує маковою соломкою

десь у Санкт�Петербурзі, зможе

купити 400 га землі, а фермер,

який є юридичною особою – не

зможе.

Насправді, холдинги за ни�

нішніх умов менше зацікавлені у

купівлі землі, ніж у її оренді. У

сусідній Росії з 2002 року діє ри�

нок землі. За даними росіян, хол�

динги купують лише 30% земель,

тому не можна говорити, що хол�

динги скуплять у нас землю і бу�

дуть нею спекулювати. На жаль,

коли ми обговорюємо ринок землі

у нас побутують казки, бо 70 років

ми слухали слова Маркса, що зе�

мля – це все. Сьогодні для нас

більш вагомим ресурсом є праця.

Земля наша прекрасна, але якщо

на ній нікому буде працювати, то

прийдуть китайці. Тому треба під�

тримувати власних товаровироб�

ників, малі і середні підприємства. 

* * *

ЗВИЧАЙНО добре, що відбува�

ються такі обговорення, що влада

намагається прислухатися до дум�

ки бізнесу і експертів. Та от у чому

проблема: на внесення пропози�

цій і доповнень до законопроекту

«Про ринок земель» у всіх зацікав�

лених осіб залишилося менше

тижня. То ж чи не запізно спитали

думку людей? Складається вра�

ження, що такі заходи проводять�

ся більше «для галочки», щоб по�

тім відзвітувати: обговорення було

проведено, думку народу врахова�

но. Та чи враховано?

Олесь Євтєєв
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– ТОМУ ЩО нічого в ньому не розуміє, але попри

все постійно намагається ним керувати. 

Я хочу для прикладу відкоментувати найпоши�

реніші і безглузді тези чиновників, які розбурхують

ринок. Наприклад, заяви «загроза продовольчій без�
пеці», «влада розбереться з посередниками», «дер�
жава ставить питання про демонополізацію ринку»,
«зернова логістика направлена на експорт замість
того, щоб підтримувати вітчизняного товаровироб�
ника», «держава повинна бути торговцем зерном»,
«держава повинна контролювати ринок зерна». Зав�

дяки таким заявам, через відсутність стратегії ро�

звитку аграрного сектора України, депутати блиска�

вично вносять на розгляд, як лобіювання чиїхось ін�

тересів, абсолютно дикі законопроекти №8053 і

№8163, уряд приймає непродумані, абсурдні поста�

нови. І в той самий час пропонує «діалог влади і біз�
несу», «частіше зустрічатися і спільно виробляти
стратегію» тощо.

Олексію Опанасовичу, наскільки актуаль�
ною для України є проблема  «продовольчої

безпеки»? 
– Сьогодні найстрашніше випробування для еконо�

міки України – спроба держави ручними методами

втручатися в ринкові відносини, що розвиваються.

Соромно країні, яка експортує зерно, говорити

про продовольчу безпеку. Замість того, щоб піклу�

ватися про енергетичну безпеку, економію паливної

енергії, газу, чиновники постійно «піклуються» про

продовольчу безпеку. Причому вкладають в це сенс

– щоб ціни на продукти харчування для населення

були дешевими. І регулювалися ціни ручним мето�

дом, щоб можна було використовувати власні тіньо�

ві схеми для чиновницького збагачення.

Україна здатна повністю забезпечити себе про�

дуктами харчування. Не слід державі штучно втруча�

тися в аграрний сектор, поводитися, як слон в по�

судній крамниці. Їй потрібно створити нормальні

умови для інвестування, і ми матимемо повні засіки

продуктів харчування.

Україна може реально виробляти близько 80 млн

тонн зернових на рік. Якщо взяти врожайність на�

шої компанії 4,3 т/га і перенести її на середню вро�

жайність по Україні 2,7 т/га, то ми і отримаємо ці 80

мільйонів. З них щорічно ми можемо спокійно ек�

спортувати близько 50 млн тонн. 

Як патріот України я з розумінням ставлюся до

того, що у разі природних катаклізмів, форс�мажорів

тощо країна може вводити квотування або ліцензу�

вання. Але такі кроки повинні бути зваженими і зро�

зумілими. Як експортер, в даній ситуації, я не хотів

би відчувати провину через те, що в Україні завдя�

чуючи трейдерам немає запасів зерна і ціни на хліб в

магазинах високі. Біда в тому, що у нас намагаються

знайти не механізми вирішення питання, а шукають

крайніх і чіпляють їм ярлики «винуватців». 

Це, на жаль, гіркий наслідок відсутності держав�

ної програми розвитку АПК.

«Демонополізація ринку» і «створення дер�
жавного оператора з торгівлі зерном» –

звучить достатньо оптимістично, але у фахівців
зернового ринку викликає скоріше песимізм…
– Дивно виглядає поняття «демонополізація», яке

передбачає прибрати з ринку конкуренцію.

Коли Україна стала незалежною, в усіх була сво�

бода експорту. Ми починали із 20 тисячами вітчиз�

няних експортерів. Причому не кожен із них прода�

вав зерно кінцевому споживачеві, а перепродавав

компаніям з світовим ім'ям, таким як «Топфер»,

«Гленкор», «Луї Дрейфус», «Суфле». Поступово, за�

ності, щоб підтримати хоча б когось з вітчизня�
них зернотрейдерів або вийти самій на зовнішній
ринок?
– Нічого.

Хочу наголосити, що на зовнішньому ринку ук�

раїнські експортери змушені витримувати дуже жор�

стку конкуренцію з боку транснаціональних компа�

ній. Вітчизняні чиновники повсякчас підтримують

ідею, що ми повинні займатися лобіюванням, про�

текціонізмом інтересів України, голосно заявляють

про це з міжнародних трибун. Але далі балачок спра�

ва не рухається. Мало того, вірити їм не можна. На�

приклад, за можливість завантажити судно «Превен�

тер» і виконати контракт на постачання 60 тисяч

тонн ячменю до Єгипту ми 5 місяців боролися з ук�

раїнськими чиновниками, наче з сомалійськими пі�

ратами.

Тому я з повагою і певною заздрістю ставлюся до

транснаціональних компаній, за якими сторічна іс�

торія розвитку і за якими стоять великі країни, що

надають усебічну підтримку своїм національним

трейдерам як національному надбанню. 

Чи користується Ваш бізнес державною
підтримкою, бюджетними коштами, дота�

ціями або якимись преференціями?
– Нормальне запитання, я із задоволенням відпо�

вім: НІ!

У нас споконвіку держава ніколи чесно не по�

водилася з бізнесом. Краще в жодному разі не пре�

тендувати на бюджетні гроші, бо разом із ними

втрачається незалежність компанії. При кожній

слушній нагоді тобі нагадуватимуть, що ти працю�

єш за рахунок бюджетних грошей і вимагатимуть

щось натомість. Та ще й звинувачуватимуть у тому,

що відбувається.

Йдеться про будь�яку країну?
– На жаль, ні. Виключно про нашу.

Чи є сенс взагалі говорити про дотації в аг�
рарному секторі? 

– Україна в змозі мати ефективний аграрний сектор

без будь�яких дотацій і преференцій з боку держа�

ви. У нас більше ніж достатньо багатих чорноземів,

сприятливі природно�кліматичні умови, вигідне гео�

графічне становище, наявні фахівці і технології. 

Якщо порівняти можливий розмір дотацій у 10

млрд грн на рік і ті втрати, які несе АПК від ручного

управління державною машиною, то вони будуть у

3�4 рази вище. Аграрний сектор позбавляється кон�

куренції на внутрішньому ринку, а відтак – можливо�

сті ефективно використовувати вироблену продук�

цію. Чи потрібна взагалі така державна допомога?!

Хто або що є головною причиною зубожін�
ня фермерів і дрібних господарств, на які

робилася ставка на початку реформування АПК?  
– Найголовніша проблема – відсутність знань у тих,

хто безпосередньо працює із зерном. Вже стала за�

гальновживаною фраза про те, що наш фермер або

дрібнотоварний виробник одночасно і тракторист, і

агроном, і комбайнер, і комірник, і бухгалтер, і ще

Бог знає хто. Тому він просто вимушений реалізову�

вати зерно з�під комбайна, от і все.

На жаль, ніхто в державних органах не займа�

ється контролем посівів фермерських господарств,

безпосередньо тих, хто займається вирощуванням

сільгосппродукції, дотриманням технологій виро�

щування. І не контролює напрям реалізації зерна,

вирощеного фермером, і умов його реалізації. Ними

серйозно ніхто не займається, ніхто їх не навчає.

лежно від того, хто і як міг ризи�

кувати, кількість експортерів

зменшилася до 2 тисяч, потім –

до 300. З розвитком України тран�

снаціональні компанії вивчали

можливості нашого АПК і крок за

кроком заходили на наш ринок: зі

своїм капіталом, безпосередньо

на території України будували

свої підприємства, брали участь в

акціонуванні підприємств, аван�

суванні і фінансуванні сільського

господарства. Тут відкрито офіси

цих компаній, і з їх присутністю

ринок став більш цивілізованим.

Наша компанія ще за часів

СРСР однією із перших завозила

насіння кукурудзи в Московську

і Астраханську області Росії і як

експортер вивозила звідти зерно.

Ми поставляли до України великі

партії насіння кукурудзи, впритул

займалися авансуванням сільсь�

кого господарства. 

У 1991 році ми самостійно

вийшли на зовнішній ринок з

партією українського зерна.

Тепер дивно звучать заяви

влади щодо демонополізації рин�

ку, які полягають в тому, що слід

вичавити ці компанії з території

України і доручити всі експортні

операції одній державній компа�

нії – «Хліб Інвестбуд». Походжен�

ня цієї компанії і методи її роботи

викликають скоріше не песимізм

у фахівців ринку, а жах.

Я нещодавно прочитав у газе�

ті «Дзеркало тижня» статтю («Пі�

рати зернового моря» В.Чопенко

№9 від 11.03.2011 – прим. ред.), і

мене приголомшили цифри і ці�

ни, за якими державна компанія

«Хліб Інвестбуд» реалізує зерно,

які платить сільгоспвиробникові,

і які насправді мають бути ціни на

внутрішньому ринку. Сьогодні

експортери повинні платити ук�

раїнському аграрному сектору за

пшеницю до 3000 грн/т, вони ж

платять 1900 грн. Виникає питан�

ня: або вони непрофесіонали і не

знаються на торгівельній діяльно�

сті, або залишають кошти в оф�

шорах.

Це, принаймні, – дивно. Тому

що впродовж року «Хліб Інвест�

буду» не було на ринку, а відтак,

він не ризикував увесь цей час;

потім компанія вийшла на час пі�

ку ринку, а іншим держава закри�

ла експорт, прибравши у такий

спосіб усіх конкурентів. Це чистої

води злочин, заподіяння еконо�

мічних збитків Україні.

Що зробила держава Ук�
раїна за період незалеж�

Олексій Вадатурський:

«Верхівка ненавидить слова – 
«ринок усе відрегулює»

Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ, 
генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН», Герой України
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Вони кинуті державою напризво�

ляще й самотужки займаються

виживанням. Вони абсолютно не

знають економіки, тому стають

заручниками на ринку сіль�

госппродукції, за рахунок нез�

нання підривають ринок по яко�

сті зерна.

Ви говорите про якість
зерна, але фермери і дріб�

нотоварні підприємства, які
становлять істотну частину
АПК, просто не в змозі його за�
безпечити. 
– Значна частка ринку зерна в аг�

рарному секторі є нелегальною.

Це і є наслідком відсутності прос�

вітницької роботи з сільгоспви�

робниками, переконання у тому,

що легальний бізнес в АПК еко�

номічно вигідніший. Повірте, що

з цього починала наша компанія.

Те, що ми з першого дня і повсяк�

час застосовуємо правило прац�

ювати в правовому полі, прац�

ювати легально, зробило нас ус�

пішними.

Через те, що дрібні підприєм�

ства працюють в тіні, вони не зай�

маються своєю капіталізацією.

Вони позбавлені можливості от�

римувати кредити. У них низька

виконавча дисципліна за укладе�

ними договорами. У них і зарпла�

та низька, тому що вони платять

«мінімалку», а решту вимушені

доплачувати в конвертах. Це

призводить до того, що такі гос�

подарства неефективні. 

Якщо оздоровити цю частину

аграрного сектору України, то бу�

де колосальна віддача від роботи

цих людей. І рентабельність таких

господарств буде дуже висока, ос�

кільки у них концентрація робо�

чої сили на 1 га вища, більше руч�

ної праці, більше маленьких ма�

шин, які зможуть це все обслуго�

вувати. До речі, в 1996 році була

хороша хвиля створення МТС по

всій Україні, яку підтримувала

держава. До цього проекту слід

було б повернутися, тоді МТС мо�

гли б надавати якісні послуги з

техніки, якої так бракує не лише

фермерам.

На жаль, сьогодні і сам фер�

мер не вірить державі, тому що

він перетворився на найбільш

ущемлену ланку в економіці Ук�

раїни. Якщо немає зерна, то його

примусять відзвітувати і здати

зерно. Якщо ціна на хліб висока,

то його примусять за безцінь про�

дати зерно. Якщо ж ціна низька –

то це зерно взагалі нікому не пот�

рібно.

Чи можна знайти вихід з
цієї ситуації? 

– Так, елементарно! У кожній

області є аграрні вузи. Розподіліть

майбутніх фахівців під керівниц�

твом викладачів впродовж декіль�

кох років на практику в такі гос�

подарства. Хай майбутні агроно�

ми, бухгалтери, економісти, мене�

джери попрацюють, допоможуть

навести там елементарний поря�

док і облік, щоб легалізувати ри�

нок зерна. Існує світова практика,

коли один фахівець веде декілька

дрібних підприємств, в них нала�

годжений контроль і облік. Голов�

не – бажання. 

Ситуація з гречкою – це
політичні спекуляції чи

економічний прорахунок? Нас�
кільки виправдані плани Мін�
агропродполітіки майже вдвічі
збільшити посівні площі гречки
з 180 до 330 тис. га? 
– Елементарний економічний

прорахунок. Ажіотажний попит і

невиправданий галас навколо

цього – ілюстрація вкрай нероз�

виненого аграрного ринку і спро�

ба чиновників МінАПП штовхну�

ти уряд в ручному режимі упра�

вляти ситуацією. Про дефіцит

гречки почали говорити іще на

початку вересня минулого року,

коли Президент їздив до Китаю, і

водночас продовжували її експор�

тувати аж до лютого поточного

року включно.

Сьогодні держава хоче плану�

вати зверху, а внизу виробники

вже не живуть в плановій системі.

Тому виконати це практично нем�

ожливо. І хто потім нестиме від�

повідальність за те, що селянин

посіє і отримає урожай 5 ц/га, а

цю гречку нікуди буде дівати?

Нам її стільки не потрібно. Наба�

гато вигідніше посіяти кукурудзу,

тому що це найрентабельніша

культура, особливо в центральних

районах України.

Агітуючи інвесторів вкла�
дати гроші в українську

економіку, наші чиновники по�
стійно ратують за «діалог між
владою і бізнесом». Ви готові до
такого діалогу?
– Ми готові з першого дня свого

існування. На жаль, останнім ча�

сом навіть формальні зустрічі і на�

ради учасників зернового ринку

не проводяться. А якщо раніше

такі заходи й відбувалися, то, заз�

вичай, розумні пропозиції на них

не враховувалися. Проте часто�гу�

сто рапортували нагору, що трей�

дери або не погодилися, або ж

взяли зобов'язання. На цьому все

закінчувалося.

Держава повинна задеклару�

вати свободу інвестиційної діяль�

ності. Інвестори вкладають чима�

лі кошти в розвиток економіки

країни, але вони не повинні нести

колосальні витрати на соціальну

сферу.

Останнім часом на самих різ�

них рівнях багато говорять про

залучення інвестицій в аграрний

сектор України, але насправді на

місцях нічого для цього не ро�

биться. Для того, щоб сьогодні

побудувати елеватор, необхідно

витратити від дев'яти місяців до

трьох років на вирішення всіх

«інвестиційних» питань: земель�

ного, експертизи проекту, отри�

мання дозволу на будівництво то�

що. Тому за таких умов вкладання

коштів у соціальну сферу країни

– це ще один податок для інве�

стора! У будь�якої людини, що

спостерігає за ситуацією, склада�

ється враження, що інвестор не

цікавить державу як суб'єкт. Дер�

жава цікавиться лише його вкла�

деннями в «соціалку». Вона про�

сто перекладає свої обов'язки за

утримання соціальної сфери села

на інвестора, самоусувається. Я

як інвестор відчуваю принижен�

ня і образу від такого дикого ста�

влення з боку влади. У будь�

якому випадку ця умова виглядає

як звичайний шантаж. Враховую�

чи рівень корупції в країні, інве�

стор витрачає 10�20% коштів, що

вкладаються, на «вирішення пи�

тань будівництва» об'єкту.

На прикладі нашої компанії: в

рамках інвестиційного проекту

ми даємо роботу будівельникам,

які отримують зарплату і платять

до бюджету податки, роблять по�

купки в магазинах. Ми даємо ро�

боту місцевим організаціям, про�

мисловим компаніям, металур�

гам, будівельним заводам. Після

введення об'єкту в експлуатацію

– створюємо нові робочі місця.

Наша компанія працює прозоро, і

ми платимо до бюджету величезні

суми податків. 

Земельні ділянки до початку

будівництва наших об'єктів – ча�

сто звичайнісінькі звалища, пу�

стирі, заболочені майданчики –

ті, які вже нікому не цікаві.

Таке враження, що інвесторо�

ві виділяють самі непрезентабель�

ні ділянки, щоб він взагалі відмо�

вився від будівництва. А якщо

вже він погодився – то обов'язко�

во починається здирництво з боку

місцевої влади. 

Щоб стимулювати рішення

соціальних питань, ми відразу

викуповуємо запропоновану зе�

мельну ділянку і гроші за неї

спрямовуємо до місцевого бю�

джету. Якщо чиновники і громада

хочуть і в подальшому отримувати

від нас допомогу, ми просимо їх

відзвітувати про використання

перерахованих нами грошей. Пі�

сля цього діалог на дану тему за�

кінчується. На жаль, мала кіль�

кість може гідно відзвітувати про

проведену роботу, більшість відчу�

ває загрозу виявлення тіньового

використання грошей на місцях. 

Для будівництва елевато�
рів і флоту Ви залучаєте

кошти відомих іноземних кре�
диторів. Проте витрати на со�
ціальну сферу не входять до
умов кредитних договорів. Де
Ви берете кошти? Навіщо це
робите?
– Якщо ми кредитуємося першо�

класними західними фінансови�

ми інститутами, то ми вже несемо

за цими кредитними угодами 15%

фінансування за рахунок своєї

діяльності. Тобто витрати на со�

ціальні потреби – це просто акт

доброї волі з нашого боку. Ми не

використовуємо у даному випадку

кредитне фінансування. 

Як правило, західні кредитори

дивуються, що ми звалюємо на

себе відповідальність за стан со�

ціальної сфери в тих регіонах, де

ми будуємо свої об'єкти. Доводи�

ться довго їм пояснювати і дово�

дити, що ми правильно робимо,

не дивлячись на те, що в Україні

ось таке неприйнятне ставлення

до інвестора.

Те, що ми робимо для насе�

лення, – це одна зі складових хо�

рошого ставлення до нас. Нашою

роботою ми демонструємо, що ми

національна компанія, що ми па�

тріоти України. Ми живемо і

працюємо тут, і тим самим звер�

таємо на себе увагу, доводимо, що

українські зернотрейдери інвесту�

ють в аграрний сектор держави.

На прикладі нашої компанії і ін�

ших вітчизняних інвесторів наоч�

но видно, що ми вимушені звалю�

вати на себе соціальну сферу. Для

«НІБУЛОНа» – це понад 10 млн

грн на рік. 

Наскільки важлива для
економіки держави думка

світової спільноти щодо тих
процесів, які в ній відбуваються? 
– Надто важлива.

На превеликий жаль ситуація,

яка наразі склалася в Україні,

жодним чином не сприяє пози�

тивному іміджу держави. Непро�

зорий розподіл квот, непрогнозо�

вана політика в АПК, розбіжності

між політиками і управлінцями і

їх неузгодженість щодо оприлюд�

нення інформації зводяться до то�

го, що, кінець кінцем, не відомо,

що буде з ринком через тиждень.

Що й казати про планування на

квартал і, тим більше, на марке�

тинговий рік – це недосяжна мрія

суб'єкта ринкових відносин. Така

тенденція веде до ізоляції агро�

сектору України від світової

спільноти! 

Я з усією відповідальністю за�

являю, що наша держава при її

потенціалі, на жаль, не є впливо�

вою складовою в забезпеченні

продовольчої безпеки світу. Якщо

Америка виробляє 300 млн тонн

кукурудзи і щотижня експортує

1 млн тонн, то Україна за увесь

маркетинговий рік не може нор�

мально, по�людськи, а не на сміх

світовій спільноті,  дозволити собі

вивезти 4�5 млн тонн цієї культу�

ри. Тим більше, що поточного

маркетингового року наші аграрії

зібрали рекордний урожай куку�

рудзи – близько 12 млн тонн. По�

стає питання: чи впливаємо ми на

ціноутворення на кукурудзу в сві�

ті? Ні. Не впливаємо. 

Тому в даному випадку наш

аграрний сектор перебуває у вір�

туальній економіці, він лише спо�

стерігає за тим, як на світовому

ринку міняються ціни без нашої

участі. 

Провідні фінансові установи

світу довіряють нашій компанії як

лідерові українського агробізнесу,

як крупному позичальникові, і,

якщо ми стабільно упевнено роз�

виваємося, то і довіра до всієї кра�

їни в цілому буде високою. Якщо

ж «Нібулон» згортатиме свою

діяльність в Україні, це буде лак�

мусовим папірцем для світових

кредиторів, який доводитиме од�

не, – вкладати капітал в українсь�

ке сільське господарство вкрай

ризиковано. Щодня до нас в офіс

надходить 10�15 дзвінків з міжна�

родних фінансових установ, до

нас часто приїжджають керівники

фінансових інституцій високого

рівня, першокласних західних

банків, які уважно вивчають си�

туацію на місці.

Зараз, в період посівної кам�

панії, визначається політика ро�

боти банків на весь наступний

маркетинговий рік. І Україна за�

раз надто ризикує залишитися без

фінансування на достатньо трива�

лий час.

Продовження на стор.10
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СЬОГОДНІ селянин, який виро�

стив зерно, не знає, куди його

продати. Закони не працюють,

документи, навіть прийняті ни�

нішньою владою, взагалі порушу�

ються. Все йде до переділу ринку

зерна, а може, і аграрного сектору

України. За таких умов інвестори

ні за що не ризикуватимуть свої�

ми грошима.

Держава повинна показувати

приклад решті учасників ринку

зерна, демонструвати свою спро�

можність. Якщо держава вважає,

що транснаціональні компанії

платять низьку ціну за зерно, то

вона повинна платити виробни�

кові більшу ціну, якщо, звичайно,

вона взмозі буде це зробити. І в

такий спосіб пожвавити ринок і

роботу компаній. А Аграрний

фонд повинен оперативно впли�

вати на ціноутворення на ринку

хліба. 

Ціни на хліб: заради полі�
тичної стабільності для

населення вони повинні бути
низькими, а для виробника зер�
на – високими. Проблема, зда�
ється, не має вирішення?
– Українці заслуговують на те,

щоб споживати хліб найвищої

якості і купувати його за прийнят�

ною ціною. Так само, як і в краї�

нах, що добувають нафту, палив�

но�мастильні матеріали недорогі.

Дуже важливо, що, на відміну від

нафти, зерно – це поновлюваний

ресурс. Виробник же, який виро�

стив зерно, повинен отримати за

нього справедливу високу ціну.

Така державна політика буде від�

мінним стимулом для розвитку і

роботи агросектору України. А це

приведе до зміцнення нашої еко�

номіки і, що саме головне, – до

оздоровлення української нації.

Для того, щоб ціна на хліб бу�

ла прийнятною, слід зробити та�

ке. Наприклад, для стабілізації

ситуації на ринку хлібобулочних

виробів необхідно 700 тис. тонн

пшениці, що становить від вало�

вого збору в 19 млн тонн лише

3,5%. Тоді варто домовитися, щоб

виробники зерна продали державі

ці 700 тис. тонн за фіксованою ці�

ною, а решту виробленого зерна

мали можливість продавати на

свій розсуд.

Для пекарів, таких самих інве�

сторів, необхідно створити ком�

фортні умови для роботи, адже

вони теж повинні отримувати

прибуток. Їм потрібне дешеве

кредитування на період збирання

врожаю, щоб вони нарівні з реш�

тою учасників ринку купували

пшеницю і у такий спосіб підні�

мали ціну на зерно. Наразі пекарі

через відсутність обігових коштів,

живуть з розрахунку на найближ�

чий місяць, а то і два тижні. Та�

ким чином, вони постійно зале�

жать від коливань ринку зерна.

Тому і ціни на хліб весь час ска�

чуть, адже виробничники не мо�

жуть побудувати свою економіку

стабільно.

Дивно те, що Україна не пе�

реймає досвід передових країн: за�

мість того, щоб дотувати сільське

господарство, там існує адресна

допомога бідним верствам насе�

лення. Адже у разі отримання до�

тації, людина точно придбає пев�

ний продукт харчування на свій

смак, а більш спроможний грома�

дянин завжди зможе купити на

свій розсуд хліб з родзинками.

Якщо ситуацію з обме�
женням або забороною

експорту зерна не буде визначе�
но до кінця поточного марке�
тингового року, що нас чекає?
– Виходячи з ситуації, що склала�

ся, в перші місяці жнив державі і

трейдерам треба бути готовими

провести закупівлі мінімум 20

млн тонн зерна. 

Якщо, Боже борони, буде ух�

валено рішення про обмеження

діяльності транснаціональних

компаній і інших учасників ринку

й виникне спроба замість них «ре�

комендувати» працювати з кон�

кретною іншою компанією, осо�

бливо, підкреслюю, на початку

збирання, то аграрний сектор зах�

линеться зерном. Захлинеться че�

рез відсутність джерел розрахун�

ків за вирощений урожай. 

Наскільки виправдана, на
Ваш погляд, заміна квоту�

вання експортним митом?
– Так, як діють наші чиновники,

уведення високого експортного

мита зовсім не виключає в по�

дальшому введення квот. 

Подивіться, як в уряді обрахо�

вують баланси, що й досі не мо�

жуть визначити, скільки ж нам

насправді потрібно зерна. За

останні 20 років, що я займаюся

сільським господарством, жоден

чиновник не дав зрозумілої відпо�

віді. Кожного разу доводиться чу�

ти: «Питання може вирішитися

після того, як ми порахуємо ба�

ланс». Останній баланс рахують

вже 9 місяців. Тому введення ек�

спортного мита автоматично пе�

рекладатиметься на плечі аграр�

ного сектора. 

Чи траплялися у світі ви�
падки аналогічного пово�

дження будь�якої держави з
транснаціональними компа�
ніям, коли влада відкрито нази�
вала б їх бандитами, спекулян�
тами, намагалася «поставити їх
на коліна»?
– Жодна країна не ставиться так

негативно до транснаціональних

компаній, як Україна. Періодич�

но аналогічні проблеми виника�

ють у Росії й інших країнах ко�

лишнього СРСР у зв'язку з тим,

що держава хоче управляти зер�

новим ринком. Але такої поведін�

ки вони собі не дозволяють. 

До речі, як можна «поставив�

ши зернотрейдерів на коліна»,

примусити їх фінансувати, точні�

ше, – авансувати українське

сільське господарство? Приблиз�

но так само, як кішку добровільно

їсти гірчицю? (Слід помазати їй

гірчицею під хвостом – прим. ред.)

Так з ними ця витівка не пройде.

Вони просто підуть з нашого рин�

ку, відкинувши його років на 20

назад.

Соромно чути від чиновників

високого рівня, що навіть в Аме�

риці держава управляє зерновим

ринком. Це неправда. Вона ство�

рила всі умови для сільгоспвироб�

ників і посередників, щоб і одні, і

інші могли вигідно продати сіль�

госппродукцію. Для всіх «знавців»

ринку заявляю, що саме тому

США – найбагатша країна, най�

могутніший агровиробник і ек�

спортер зерна в світі. Як доказ –

найбільші, найвідоміші і поважні

транснаціональні компанії ство�

рені в США. 

Ці ж компанії стимулюють ро�

боту фермера, який давно працює

в ринкових умовах. У нього щод�

ня є інформація про стан цін на

Чиказькій біржі. Він упевнений,

що ніяких обмежень на продаж

зерна з боку держави не буде, то�

му що це заборонено законом.

Він може залежно від кон'юнкту�

ри ринку в будь�який період про�

дати продукцію на цій біржі, от�

римати кошти і у такий спосіб

розбудовувати свій бізнес.

Хіба можна порівнювати
Чиказьку біржу з нашою

Аграрною біржею?
– Жодним чином. Біржа існує для

того, щоб торгувати, а не реєстру�

вати контракти. Про які біржі

сьогодні можна говорити в Украї�

ні? Згідно з постановою КМУ

№1254 з 1 лютого 2011 р. всі дого�

вори по експорту агропродукції

повинні реєструватися на Аграр�

ній біржі в Києві. Причому цей

державний оператор за 6 років

свого існування не провів жодних

торгів. Цей документ – один з ме�

ханізмів ручного управління, ти�

ску на експортера, спроба з боку

держави монополізувати ринок. 

На сьогодні у нас працює до�

статня кількість бірж і існує абсо�

лютно прозора система укладан�

ня контрактів. Завдяки митним

органам держава володіє інфор�

мацією про стан експорту в режи�

мі «он�лайн». В організації єдиної

біржі в Україні такими методами

немає сенсу.

А спробуйте зареєструвати всі

контракти на цій біржі... Розцін�

ки на ній в десятки разів вище,

ніж на інших, значить, вони пере�

кладатимуться на товаровиробни�

ка. Інформація про торги відсут�

ня. Документи «втрачаються», і

практично не можливо знайти

«кінці», щоб зареєструвати кон�

тракт. Причому реєстрація кон�

тракту ще не означає, що експор�

тер зможе його виконати. Сьогод�

ні виникають дикі ситуації, коли

ми, маючи квоти і ліцензії на ек�

спорт зерна, не можемо вивезти

продукцію з тієї або іншої області

України без згоди місцевих орга�

нів влади. Про який ринок у та�

кому випадку можна говорити?! 

Як Ви оцінюєте рівень ко�
рупції в Україні на регіо�

нальному і центральному рівнях?
– Я згоден, як це не сумно, з тими

рейтингами, які світова спільнота

визначила для України в списку

самих корумпованих країн світу.

Сьогодні багато говорять про

те, щоб дозвільну систему перене�

сти на регіональний рівень. Проте

як і раніше всі питання вирішу�

ються в центральних органах вла�

ди. І корупція «на високому рів�

ні» в десятки разів перевищує ре�

гіональну. В цілому інвесторам

доводиться витрачати від 5 до 10%

від вартості проекту на «залагод�

жування питань» з чиновниками

всіх рівнів.

Яким чином чиновник
формулює свою «зацікав�

леність» у вирішенні Вашого
питання? Як Павло Лазаренко:
«Не бачу себе в схемі»?  
– Сьогодні чиновники більш

продвинуті в цьому питанні: вони

просто називають суму, яку треба

платити. І при цьому посилають�

ся на те, що вони вимушені пла�

тити тим, хто за ними стоїть. 

Можна, звичайно, поскаржи�

тися на здирника керівникові у

вищестоящу інстанцію. Але з

кожним питанням до цього керів�

ника ти звертатися не будеш. То�

му наступного разу цей здирник

тебе обов'язково зробить винним і

чіплятиметься з будь�якого при�

воду, щоб показати тебе в невигі�

дному світлі перед керівником, і

щоб ти ніколи за життя не довів

своєї правоти. Найяскравіший

приклад – дії чиновників міні�

стерства транспорту і зв'язку із

судном «Превентер», яке про�

стояло понад 140 днів на рейді.

Крім всього, потрібно ще

врахувати, що на всі ці «вирішен�

ня питань» витрачається багато

часу і сил, відволікаються кращі

фахівці, які могли б принести

значно більше користі компаніям

від виконання своїх прямих обо�

в'язків. Тому бізнесмени, щоб за�

хистити своїх працівників від

принижень, вимушені погоджува�

тися з умовами чиновників. 

Невже корупція настільки
відкрита? Чи трапляють�

ся випадки узгодження питань
без хабарів?

– Є приховані форми корупції.

Наприклад, бізнесмену слід укла�

сти договір на виконання певних

робіт з тією або іншою організа�

цією, яку вказує чиновник. Та�

ким чином, бізнесмен вимуше�

ний оплачувати роботу віртуаль�

ної структури, яка не несе ніякої

відповідальності за якість вико�

наних робіт. 

Можна платити до благодій�

них фондів, вкладати гроші в бу�

дівництво, купувати втридорога

певну продукцію або маркетинго�

ві послуги тощо.

Вражає те, що ніколи не

йдеться про вирішення соціаль�

них питань. Чиновників це не ці�

кавить. Якщо ж місцеві ради про�

сять допомогти відремонтувати

школу, лікарню, дитячий сад або

поставити якесь обладнання, то

ми робимо це самі, а не перерахо�

вуємо гроші на виконання таких

робіт до фондів.

На друге питання відповім

так: хотілося б сподіватися, що

бувають. А ще більше хочеться ві�

рити, що обов'язково будуть. Хоча

найближчим часом я на це не роз�

раховую.

«Нібулон», як жодна інша
компанія, оскаржує дії

держорганів у суді? Наскільки
складно віднайти справедли�
вість у боротьбі з державною
машиною?
– Існують офіційні державні за�

конодавчі і виконавчі органи та їх

керівники. При цьому, міністри

приходять і йдуть. Але існують ще

і так звані «інші керівники», які

приватизували ці інститути вла�

ди. Вони відкрито проявилися у

випадку з «Превентером», щоб це

питання не було вирішене по�

державному. Фактично в Мико�

лаївському регіоні ринок стиві�

дорних послуг (морські, портові і

експедиторські – прим. ред.) мо�

нополізував колишній начальник

морпорту Василь Капацина.

Абсолютно марно було звертати�

ся в Міністерство транспорту, то�

му що його люди контролювали

проходження всіх документів, і

ми прогнозовано діставали відмо�

ви. Це була одна із спроб рейдер�

ського захоплення нашого під�

приємства. Тому судно простояло

понад 140 днів на рейді. Нашій

компанії завдано збитків на суму

понад 80 млн грн. І після всіх су�

дових тяжб і винесення судами

позитивних рішень на нашу ко�

ристь, широкого освітлення в

ЗМІ, вони продовжували і про�

довжують використовувати різні

неправомірні дії щодо «Нібуло�

на». Вони намагаються перед но�

вою владою очорнити діяльність

нашої компанії.

Нас знову втягуватимуть в су�

дові тяжби. Я відкрито сказав

першому заступникові міністра

інфраструктури України Костян�

Початок на стор.8�9

«Верхівка ненавидить слова – 
«ринок усе відрегулює»



тину Єфіменку (колишньому ке�

рівнику Мінтрансу, реорганізова�

ного в рамках оптимізації системи

центральних органів влади – прим.

ред.), голові Антимонопольного

комітету Василю Цушку, губерна�

торові Миколаївської області

Миколі Круглову, що чудово ро�

зумію, що означає звернутись зі

стягненням позову з державного

підприємства – Миколаївського

морського порту. Порт не згоден з

рішенням Антимонопольного ко�

мітету, і штрафні санкції в 300 ти�

сяч гривень для нього виявилися

«непідйомними». Це означає, що

ми піддаватимемося колосально�

му тиску з боку влади всіх рівнів. 

Але щоб відстояти честь нашої

компанії, це, безумовно, слід ро�

бити. Ми хочемо, щоб ці чинов�

ники понесли відповідне пока�

рання, були зняті з посад (Василь

Капацина –  радник Костянтина

Єфіменка – прим ред.), і щоб це

стало надбанням громадськості. І

я готовий підтвердити докумен�

тально, що ми не стягуватимемо з

державного підприємства нанесе�

ні «Нібулону» матеріальні збитки.

Після такої заяви з нами ні�

бито погоджуються вирішити пи�

тання полюбовно, і в той самий

час вже направлено листи Прези�

дентові України, Прем'єр�міні�

строві і в Раду національної без�

пеки і оборони, які повністю

дискредитують діяльність нашої

компанії. 

У нас дуже поширена практи�

ка перекладання відповідальності

за всі прорахунки на аграрному

ринку на одне підприємство. 

Сьогодні у вітчизняному АПК

існують тіньові схеми, і держава

ніяк не бореться з ними. Але ми

не є їх винуватцями і учасниками.

Має місце порочна практика, ко�

ли податкова вимагає від нас іс�

торію походження зерна по всьо�

му ланцюжку: ми повинні з'яс�

овувати, у кого наш постачальник

зерна придбав продукцію і на

яких умовах. У нас немає закон�

них підстав з'ясовувати таку ін�

формацію. 

У свою чергу, ми готові пові�

домляти податковим органам

про партії зерна, що поступають

від контрагентів, щоб держорга�

ни протягом місяця могли пере�

вірити його походження. Проте

на таку пропозицію ніхто не реа�

гує. Претензії до нас пред'явля�

ються через декілька місяців пі�

сля того, як, з відома податкової,

підприємство, яке працювало в

тіньовому ланцюжку, закрилося.

Природно, такі дії з боку держор�

ганів нас примушують звертатися

до суду.

У нас є рішення судів проти

податкових інспекторів, які вино�

сили неправильні податкові пові�

домлення, що позбавляли нас

право на відшкодування ПДВ. Є

розпорядження органів прокура�

тури податковим інспекторам, що

вони неправомірно проводять пе�

ревірки нашого підприємства то�

що. Виграш в суді не означає, що

тебе залишать у спокої, і рішення

суду буде виконано. Я вже гово�

рив, що у нас за всю історію існу�

вання компанії були прорахунки,

але ніколи не було поразок.

Проти морпорту Ви ви�
грали 300 тис. грн, а збит�

ки компанії обчислюються мі�
льйонами. Зараз Ви пред'явили
адміністративний позов до Мін�
агропродполітіки, Мінекономі�
ки і Держконтрольсільгосппро�
ду і могли б виграти аналогічну
суму при колосальних збитках
від неотримання квот. Чом би
не піти, наприклад, в Сток�
гольмський арбітраж і не відсу�
дити у держави Україна збитки,
яких зазнала компанія?
– Ми не ставимо собі за мету за�

робляти на державі Україна. Нав�

паки, прагнемо, щоб наша країна

заробляла на нашій діяльності.

Щоб підвищувався її авторитет у

світі. Щоб зростав добробут на�

ших людей.

Сьогодні ми відома компанія,

лідер аграрного сектору України.

Ми фінансуємося першокласни�

ми західними банками, ЄБРР,

Світовим банком, експортно�кре�

дитним фондом під гарантії уря�

дів Данії, Голландії, Швеції. Вони

не можуть збагнути, чому «Нібу�

лон» не отримав квоти на експорт

зерна. Виникло питання: невже в

компанії, скажімо так, непоря�

док, і нас на законних підставах

позбавили квот? А це підриває ав�

торитет нашої компанії перед фі�

нінститутами і буде перешкодою

для отримання в подальшому

кредитних ліній з їхнього боку.

Тому ми вимушені позиватися до

суду проти нашого рідного міні�

стерства, Мінекономіки і Держ�

контрольсільгосппроду, щоб дове�

сти світовій спільноті, що в Укра�

їні існує непрозора система роз�

поділу квот. Що сьогодні успішна

робота компанії і реальне надання

інформації не є гарантією отри�

мання квоти на експорт: окрім

нас не допустили до участі в роз�

поділі квот транснаціональні ком�

панії, такі як «Каргілл», «Топфер»,

«Луї Дрейфус», «Бунге» і ін. 

Наше протистояння викликає

з боку міжнародних інститутів ще

більшу повагу і довіру до компа�

нії, оскільки «Нібулон»  бореться.

Крім того, це стане відомо

Президентові України Віктору

Януковичу. Я упевнений, що все

це робиться без його відома і жод�

ним чином не направлено на по�

ліпшення добробуту України. Ос�

кільки нинішня влада відкрито

оголосила війну корупції, декла�

рує пріоритетність розвитку аг�

рарного сектора і залучення інве�

стицій, то наше протистояння до�

поможе дати правомірну оцінку

незаконним діям чиновників. У

свої 64 роки я ще в це вірю. 

Високі темпи і якість бу�
дівництва об'єктів «Нібу�

лона» вражають увесь світ.
Скажіть, Вас запрошували бу�
дувати бізнес в інших країнах?
– У нас є багато пропозицій буду�

вати в інших країнах світу. Вони

згодні на найвигідніших для нас

умовах підтримувати логістичний

бізнес. У мене не доходять руки

відповідати на всі ці пропозиції. А

іноземці відверто не розуміють,

як можна продовжувати так напо�

легливо битися головою об укра�

їнську бюрократичну машину, за�

мість того, щоб розвивати бізнес

там, де це вигідно.

У рейтингу найбагатших
людей України Ви постій�

но піднімаєтесь вгору. Ви вва�
жаєте себе олігархом? 
– Ні. Не вважаю. Мені не діста�

валися кораблі і доменні печі, ме�

талургійні і промислові підприєм�

ства з панського плеча. Ми не

брали участі в сумнівних схемах

приватизації. Одним словом, нам

нічого «на халяву» не попадало.

Капіталізація компанії стала мо�

жливою завдяки праці нашого ко�

лективу, чесному взаємовідно�

шенню з міжнародними фінансо�

вими інститутами. Компанія ста�

ла відомою і успішною не завдя�

ки підтримці держави, а всупереч.

Рейтингам я не довіряю. Тому

що в них немає по�справжньому

багатих людей в Україні, які чудо�

во себе відчувають і без цих рей�

тингів.

Чи застосовували проти
Вас або Вашої компанії

шантаж, залякування, чи про�
понували свою «співучасть» в
бізнесі?
– Не раз. Причому регулярно з

моменту створення нашого під�

приємства. 

З шантажем і залякуванням,

на жаль, доводиться стикатися

постійно. Наприклад, «борці за

справедливість і інтереси селян»

періодично розбурхують орендо�

давців на місцях. Нещодавно

якісь месники підпалили мій ка�

бінет в офісі. 

Охочих «прийняти» участь в

бізнесі «Нібулона» теж вистачає.

З періодичністю в два�три роки

надходять «привабливі пропозиції

від бізнесменів». Влада впродовж

останніх років десяти вважає, що

«Нібулон» слід посилено контро�

лювати, тому що, борони Боже,

він комусь продасться і прийдуть

нові власники. Це буде загроза

національній безпеці.

У той же час ці випробування

лише сильніше об'єднують колек�

тив нашої компанії. Особливо як�

що врахувати, що наші фахівці в

більшості своїй – молоді люди,

які не хочуть терпіти несправед�

ливість і жити в корумпованій

країні. Труднощі примушують нас

освоювати нові технології, щоб

виробляти якіснішу продукцію.

Труднощі примушують шукати

нові методи роботи і освоювати

нові зовнішні ринки, вивчати

юриспруденцію, щоб протистоя�

ти несправедливості в судах і ух�

валенню дурних законів. Наші ді�

ти і внуки повинні жити в цивілі�

зованій країні. Такий, як Японія,

яка через 2�3 роки вийде з цього

серйозного випробування пере�

можницею, тому що в ній загаль�

нолюдські цінності переважають

над власницькими.

Тетяна Шелкопляс За даними ВГО «УАК», agroconf.org

Продукт, назва біржі 
та/або ф’ючерс відповідного місяця

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CBOT , Травень '11 ,2,26 268,10
CBOT , Липень '11 ,2,17 271,05

CBOT , Вересень '11 ,0,10 254,12
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext , Червень '11 0,00 307,71
Euronext , Серпень '11 ,0,70 307,36

Euronext , Листопад '11 +3,52 273,60
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT , Травень '11 ,2,94 262,44
CBOT , Липень '11 ,2,76 275,67

CBOT , Вересень '11 ,2,76 289,91
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext , Травень '11 ,0,70 315,80
Euronext , Серпень '11 ,0,70 271,14

Euronext , Листопад '11 ,0,35 283,09
Лондон , Травень '11 ,0,41 315,69
Лондон , Липень '11 +0,41 315,69

Лондон , Листопад '11 +0,41 253,28
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext , Травень '11 +4,92 638,28
Euronext , Серпень '11 +1,06 583,77

Euronext , Листопад '11 +0,70 588,34
Вінніпег , Травень '11 ,4,49 584,22
Вінніпег , Липень '11 ,3,98 592,68

Вінніпег , Листопад '11 ,3,26 571,57
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT , Травень '11 ,1,39 196,91
CBOT , Липень '11 ,1,28 201,90

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT , Травень '11 ,5,24 496,50
CBOT , Липень '11 ,5,14 500,08

CBOT , Серпень '11 ,4,78 498,80
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT , Травень '11 ,7,05 396,83
CBOT , Липень '11 ,6,39 401,57

CBOT , Серпень '11 ,6,39 402,23
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT , Травень '11 ,0,84 122,20
CBOT , Липень '11 ,0,81 123,46

CBOT , Серпень '11 ,0,79 123,90
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT , Травень '11 +4,19 309,64
CBOT , Липень '11 +4,19 316,36

CBOT , Вересень '11 +4,30 330,80
Етанол Ціна ($) за літр

CBOT , Квітень '11 0,00 0,66
CBOT , Травень '11 0,00 0,65

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME , Березень '11 +0,03 3,38
CME , Квітень '11 +0,02 3,52

CME , Травень '11 +0,01 3,63
Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон , Квітень '11 ,12,50 687,90
Лондон , Липень '11 ,12,40 653,60

Лондон , Вересень '11 ,10,40 630,10
NYBOT , Квітень '11 ,12,78 585,46

NYBOT , Червень '11 ,13,22 542,95
NYBOT , Вересень '11 ,11,89 518,94

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 23 березня 2011 року

РФ: державні товарні інтервенції зерна
Обсяг здійсненних операцій біржових торгів на ЗАТ «НТБ» при про�
веденні державних товарних інтервенцій на ринку зерна за період з
4 лютого по 23 березня 2011 року становив 753,39 тис. тонн, у т.ч.:
пшениця м'яка прод. 3 кл. (2005) – 40,29 тис. тонн за середньозва�
женою ціною 6627 руб/т (мінімальна (min) ціна – 6000 руб/т, макси�
мальна (max) ціна – 7125 руб/т); пшениця м'яка прод. 4 кл. (2005)

– 2,7 тис. тонн за середньозваженою ціною 6205 руб/т (min – 6125
руб/т, max – 6250 руб/т); пшениця м'яка прод. 3 кл. (2008) –
217,02 тис. тонн за середньозваженою ціною 6708 руб/т (min – 6050
руб/т, max – 7650 руб/т); пшениця м'яка прод. 4 кл. (2008) –
170,14 тис. тонн за середньозваженою ціною 6430 руб/т (min – 6000
руб/т, max – 7775 руб/т); пшениця м'яка 5 кл. (2008) – 125,97 тис.
тонн за середньозваженою ціною 6339 руб/т (min – 6000 руб/т, max
– 7375 руб/т); жито прод. групи «А» (2008) – 22,95 тис. тонн за се�
редньозваженою ціною 6243 руб/т (min – 6000 руб/т, max – 6900
руб/т).; ячмінь фуражний (2008) – 166,21 тис. тонн за середньозва�
женою ціною 7247 руб/т (min – 6025 руб/т, max – 8700 руб/т); пше�

ниця м'яка прод. 3 кл. (2009) – угод не укладено; пшениця м'яка

прод. 4 кл. (2009) – 8,1 тис. тонн за середньозваженою ціною 6275
руб/т (min – 6000 руб/т, max – 6500 руб/т); жито прод. групи «А»

(2009) – угод не укладено. За інформацією ММВБ
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УЧАСТЬ у форумі взяли близь�

ко 350 чоловік з 11 країн світу –

керівники галузі, власники аг�

рохолдингів, директори, про�

відні спеціалісти цукрових заво�

дів, компаній та спеціалісти, які

працюють в цукровому бізнесі,

науковці.

В рамках конференції відбу�

лися два круглі столи: «Сучасні

методи вирощування цукрових

буряків. Актуальні аспекти пі�

двищення ефективності буря�

коцукрового виробництва» та

«Тенденції розвитку ринку цу�

кру». Теоретичну частину під�

кріплювала галузева виставка,

на якій демонструвалися дося�

гнення галузі, новітні техноло�

гії, зразки обладнання, спеціа�

лізована література тощо.

На пленарній частині з ві�

тальним словом до учасників

конференції звернувся радник

Президента України Віктор

Слаута. Зокрема, він передав

вітання присутнім від Прези�

дента України Віктора Януко�

вича та низький уклін цукрови�

кам України за роботу галузі у

складному для всіх 2010 році, а

також високо оцінив рівень зі�

брання.

На засіданні з доповідями

виступили директор Департа�

менту харчової промисловості

Міністерства аграрної політики

та продовольства України Ми�

кола Сичевський, в.о. ректора

НУХТ Сергій Іванов, заступник

голови правління Союзу цукро�

виків Росії Сергій Миронов, на�

чальник Управління координації

і розвитку цукрової та кондитер�

ської промисловості Білорусько�

го державного концерну харчо�

вої промисловості Валентин Ко�

мандіров та ін.

Значну увагу присутніх при�

вернула доповідь голови пра�

вління НАЦУ «Укрцукор»

Миколи Ярчука, що була прис�

вячена досягненням і пробле�

мам цукрової галузі України у

2010 році, а також перспекти�

вам її розвитку. Пропонуємо ва�

шій увазі головні тези виступу. 

Вирощування
буряків 
і виробництво
цукру
СЕЗОН вирощування цукрових

буряків та виробництва цукру з

них у 2010 році приніс серйозні

випробування працівникам бу�

рякоцукрової галузі України.

Хоча з весни темпи посіву цук�

рових буряків в оптимальні

строки були вищі ніж в попе�

редні роки, проте екстремальні

погодні умови, що склалися у

минулому році в період вегета�

ції культури у більшості регіонів

України, внесли серйозні ко�

рективи у кінцеві результати ро�

боти галузі. 

Літня спека в липні�серпні,

яка відбувається майже щороку,

ставить перед науковцями і ви�

робниками цукрових буряків

проблему корекції технології їх

вирощування саме з урахуван�

ням таких погодних умов, осо�

бливо в зонах нестійкого та не�

достатнього зволоження.

Водночас вплив світових

тенденцій в 2009�2010 роках, які

викликали підвищення цін на

цукор на світових ринках біль�

ше ніж у 2 рази, спонукає това�

ровиробників цукрових буряків

суттєво збільшити площі посіву

цукрових буряків в 2011 році.

У 2010 році площа посіву

цукрових буряків становила

502,9 тис. га, а площа до зби�

рання – 492 тис. га, урожай�

ність цукрових буряків по Укра�

їні склала 278,3 ц/га. 

Першими копання цукрових

буряків розпочали у кінці сер�

пня 2010 року цукрові заводи

Вінницької, Тернопільської,

Черкаської  та Полтавської

областей, вони ж першими і

відкрили сезон цукроваріння

2010 р. Біля 200 тис. тонн цук�

росировини щодоби надходило

на цукрові заводи в цілому по

Україні. Загальна сума за весь

сезон склала – 13,37 млн тонн

цукрових буряків з цукристістю

у середньому 15,30%, з них пе�

рероблено 13,03 млн тонн

(втрати склали 0,34 млн тонн) і

з яких вироблено 1546 тис. тонн

цукру білого (квота «А»). 

Вихід цукру в цілому по Ук�

раїні від початку виробництва

склав 11,86% проти 13,72% 2009

року.

У виробничому сезоні 2010

року на цукрові заводи надхо�

дили цукрові буряки різної яко�

сті: від нормальних до незрілих

коренеплодів, вражених хворо�

бами, підв'ялених та муміфіко�

ваних, які мали низьку вологоу�

тримуючу здатність і не могли

зберігатися більше 2�3 діб. 

Згідно з наказом Мінагро�

політики 29 березня 2010 року

№159 обсяги виробництва цу�

кру квоти «А» на період з 1 ве�

ресня 2010 року до 1 вересня

2011 року розподілено між 73

цукровими заводами загальною

виробничою потужністю 224,65

тис. тонн переробки цукрових

буряків на добу. 

Загальна кількість цукрових

заводів, що подали заявки на

розподіл квоти «А» у 2010 році,

становила 78.

Через відсутність цукроси�

ровини 7 цукрових заводів,

яким була виділена квота «А», в

сезон 2010 року не працювали.

Проте після тимчасової перер�

ви з переробки цукрових буря�

ків і виробництва цукру та у

зв'язку зі зміною власників від�

новили свою виробничу діяль�

ність у 2010 році 7 цукрових за�

водів.

На сьогодні ще спостеріга�

ється негативна динаміка галузі

по основним її показникам

(див. таблицю), але слід відміти�

ти ряд позитивних моментів в

порівнянні з 2009 роком. Зокре�

ма, протягом року збільшилась

кількість працюючих цукрових

заводів, площа посіву та вало�

вий збір цукрових буряків, що

вплинуло на збільшення вироб�

ництва цукру на 279 тис. тонн.

Внутрішній ринок 
НА ПЕРІОД 2010/2011 марке�

тингового року Кабінет Міні�

стрів України установив обсяг

поставки цукру на внутрішній

ринок (квота «А») 1892 тис.

тонн. 

Згідно з балансом попиту і

пропозиції станом на 1 вересня

2010 року, затвердженого Мі�

некономіки та Мінагрополіти�

ки, перехідні запаси цукру ми�

нулих років на початок

2010/2011 маркетингового року

оцінюються в обсязі 323 тис.

тонн.

З урахуванням власного ви�

робництва цукру з цукрових бу�

ряків (1546 тис. тонн), перехід�

них запасів (323 тис. тонн), та

імпорту цукру�сирцю з трости�

ни в межах тарифної квоти

(267,8 тис. тонн) прогнозні його

ресурси забезпечують потребу

внутрішнього ринку України в

повному обсязі  на період

2010/2011 маркетингового року.

У 2010 році сезон виробниц�

тва цукру був технологічно

складніший та більш фінансово

затратний, оскільки спекотна

сонячна погода та тривала від�

сутність опадів влітку у деяких

регіонах зумовили погіршення

розвитку цукрових буряків та їх

якості, зниження урожайності

та цукристості, що вплинуло і

на формування ціни на цукор.

Порівняно з 2009 роком, ко�

ли витрати на виробництво од�

нієї тонни цукру становили 5500

гривень, середні витрати на ви�

робництво однієї тонни цукру з

цукрових буряків у 2010 році

(при середній ціні на цукрові бу�

ряки 477 грн за одну тонну) ста�

новлять в межах 6500�7500 гри�

вень за тонну. Причинами зро�

стання цін на цукор є збільшен�

ня закупівельних цін на цукрові

буряки, підвищення цін на при�

родний газ для промислових
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ФОРУМ ЦУКРОВИКІВ 22!23 березня в Національному університеті харчових технологій (НУХТ) вже
вкотре пройшла Міжнародна науково!технічна конференція цукровиків України. Нинішнього року вона
мала назву «Бурякоцукрова галузь в умовах національного та світового ринків». Організаторами
конференції виступили Національна асоціація цукровиків України «Укрцукор», Національний
університет харчових технологій та Інститут цукрових буряків.

Цукрова галузь України 2010 року

Показники діяльності цукрової галузі за 2009!2010 роки

Показники 2010 2009 Абсолютне 
відхилення

Площа цукрових буряків до збирання, тис. га 492 320 +172
Валовий збір цукрових буряків, тис. тонн 13700 10000 +3700
Урожайність цукрових буряків, т/га 27,8 31,4 ,3,6
Прийнято на цукрові заводи сировини, млн... тонн 13,37 9,44 +3,93
Виробництво цукру з цукрових буряків, тис. тонн 1546 1267 +279
Середній вихід цукру, % 11,86 13,72 ,1,86
Ступінь вилучення цукру, % 75,55 79,42 ,3,87
Різниця між цукристістю буряків і виходом, % 3,44 3,13 +0,31
Середньодобова переробка на один завод, тонн/добу 3035 3344 ,309
Тривалість виробництва в середньому на один завод, завододіб 63,7 54,0 +9,7
Працювало цукрових заводів 73 56 +17

Сумарна добова потужність цукрових заводів по переробці цукрових буряків
за добу, тис. тонн 224,6 180,5 +44,1

Рентабельність виробництва цукрових буряків у середньому по Україні, % 25,5 35,0 ,9,5
Рентабельність виробництва цукру у середньому по Україні, % н.д. 2,3 –
Витрати на виробництво 1 тонни цукру, грн. 7000 5500 +1500
Середні оптові ціни реалізації 1 тонни цукру, грн. 6930 4400 +2530
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споживачів та на всі складові ви�

трат, що формують собівартість

виробництва цукру, зокрема, на

вапняковий камінь, дифузійні

ножі, мішкотару, хімпрепарати

(формалін), сірку, фільтрувальну

тканину, металопрокат, кальці�

новану соду та інше.

Цукрове виробництво є най�

більш енергоємним серед під�

приємств харчової промислово�

сті. Частка палива та енергії в

собівартості переробки 1 тонни

цукрових буряків складає понад

30 відсотків.

Витрати палива до маси

цукрових буряків залишились

на рівні минулого року і стано�

влять 5,17%.

До європейського рівня

енергозбереження і питомих

витрат умовного палива з пере�

робки цукрових буряків (2,6�

3,1%) наблизились такі цукрові

заводи, як ВАТ «Червонський

цукровий завод» (3,43%), ТОВ

«Агрофірма «ім. Довженка» ВП

«Яреськівський ц/з» (3,53%),

ЗАТ «ПК «Поділля» Крижо�

польський цукровий завод

(3,66%).

Питання енергозбереження

– це значний резерв збільшен�

ня економічної ефективності

виробництва, зниження собі�

вартості.

Необхідно працювати над

виробництвом та використан�

ням альтернативних видів пали�

ва, його законодавчим забезпе�

ченням, а також державною

підтримкою на початковому

етапі.

Ситуація на внутрішньому

ринку протягом січня�березня

2011 року характеризувалася

низькою купівельною активні�

стю як з боку населення, так і з

боку підприємств харчової галу�

зі, пропозиція і попит були зба�

лансовані. Середні оптово�від�

пускні ціни коливалися в межах

7800– 8200 грн за тонну з ПДВ.

Станом на 1 березня 2011

року розрахункові наявні запа�

си цукру у всіх суб'єктів господарювання оціню�

ються у межах 990 тис. тонн, що забезпечує по�

требу внутрішнього ринку майже на 7 місяців по�

точного року.

Виходячи з наявних власних ресурсів цукру, в

Україні значних цінових коливань на внутріш�

ньому ринку найближчим часом не очікується

(середня місячна потреба внутрішнього ринку

складає 130�150 тис. тонн). 

Імпорт та експорт цукру
ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ цінової ситуації у період се�

зонного підвищеного попиту на цукор на вну�

трішньому ринку необхідно забезпечити своєча�

сне ввезення в Україну цукру�сирцю з тростини в

межах тарифної квоти, встановленої на 2011 рік.

Кабінетом Міністрів України прийнято по�

станову від 2 березня 2011 року №179 «Про дер�

жавне регулювання виробництва і реалізації цу�

кру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2011

року до 1 вересня 2012 року», якою установлено

квоту поставки цукру на внутрішній ринок в об�

сязі 1860 тис. тонн (квота «А») та затверджені мі�

німальні ціни на:

– буряк цукровий – 339,24 грн/тонну (без

урахування ПДВ)

– цукор білий – 4925,00 грн/тонну (без урах�

ування ПДВ)

Відповідно до зобов'язань України перед СОТ

передбачено у 2011 році ввезення на митну тери�

торію України в межах тарифної квоти 267,8 тис.

тонн цукру�сирцю з тростини.

Кабінетом Міністрів України прийнято по�

станову від 28 лютого 2011 року № 204 «Про вне�

сення змін до Порядку розподілу тарифної квоти

на ввезення в Україну цукру�сирцю з тростини»,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 12 листопада 2008 р. №1002».

Внутрішній ринок цукру, на жаль, залишаєть�

ся до цього часу незахищеним від імпорту цукру

білого кристалічного з Республіки Білорусь в

рамках Угоди про вільну торгівлю.

За даними Держмитслужби, імпорт цукру з

Білорусі у 2010 році склав 83,5 тис. тонн і збіль�

шився на 7 тис. тонн. порівняно з 2009 роком

(76,5 тис. тонн).

НАЦУ «Укрцукор» неодноразово зверталась

до Президента України, уряду, Мінекономіки та

Мінагрополітики з проханням прискорити вилу�

чення цукру білого з Угоди про вільну торгівлю з

Республікою Білорусь. Президентом України та

урядом були надані відповідні доручення, проте

питання до цього часу не врегульовано.

Поряд з цим в Україну продовжують ввозити�

ся цукрозамінники та інтенсивні підсолоджува�

тове споживання цукру на пе�

ріод поточного маркетингового

року – в обсязі 167 млн тонн.

тобто можливе утворення над�

лишку виробництва в обсязі 1,3

млн тонн.

Аналітики припускають, що

світові ціни на цукор будуть не�

стабільні, оскільки у деяких ре�

гіонах світу, які є основними ви�

робниками цукру,такі як Індія,

Китай та Бразилія, існують ви�

сокі погодні ризики. Тому ри�

нок цукру залишається залеж�

ним від можливих виробничих

проблем у зазначених країнах.

На зниження цін на цукор у

подальшому може сприяти роз�

ширення площ посівів у відпо�

відь на подорожчання продук�

ції.

В цей час НАЦУ «Укрцукор»

доопрацьовує конкретні пропо�

зиції до програми розвитку віт�

чизняного бурякоцукрового

комплексу на період 2011�2015

років, у якій передбачено шля�

хи забезпечення внутрішнього

ринку виключно вітчизняним

буряковим цукром та припи�

нення імпорту цукру, починаю�

чи з 2012 року.

Підготував Павло Мороз

За матеріалами НАЦУ «Укрцукор»

чі, що в останні роки набули широкого викори�

стання у харчовій, фармацевтичній та інших га�

лузях народного господарства, і які у середньому

заміщають 8 кг цукру білого на душу населення,

або щонайменше 300 тис. тонн цукру – фонду

споживання внутрішнього ринку. 

У зв'язку зі створенням єдиного Митного со�

юзу між Білорусією, Казахстаном та Російською

Федерацією необхідно на урядовому рівні врегу�

лювати питання імпорту та експорту цукру та

цукровмісних продуктів в рамках двосторонніх

угод про вільну торгівлю з країнами�членами

Митного союзу.

Світові ринки 
У 2009/2010 МР утворився світовий дефіцит ви�

робництва цукру над його споживанням в обсязі

5 млн тонн. На стан світового ринку цукру в цей

період вплинули ряд факторів. Одним з основ�

них є зниження обсягів виробництва цукру через

несприятливі природнокліматичні умови у краї�

нах�виробниках :

– неврожай цукрової тростини у найбільшій

країні�виробнику – Бразилії. Затяжний сезон до�

щів зумовив зменшення урожаю в країні;

– в Індії, другій по величині країні�виробни�

ку цукру із цукрової тростини і його найбільшому

споживачу, навпаки, засуха, яка спричинила ско�

рочення урожаю тростини;

– несприятливі природно�кліматичні умови в

Мексиці і Таїланді, та засушлива і холодна пого�

да в Китаї.

За прогнозами міжнародних експертів світове

виробництва цукру у період 2010/2011 маркетин�

гового року очікується в межах 169 млн тонн, сві�
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Дніпропетровщина
розраховує 
на «велику гречку»
Голова Дніпропетровської обл�
держадміністрації Олександр

Вілкул поставив завдання
розширити площі посівів греч�
ки на території області. 
Головним управлінням агро�
промислового розвитку ОДА
разом із сільськогосподарськи�
ми підприємствами районів
області було визначено необ�
хідний обсяг посівів гречки у
загальній структурі посівів на
2011 рік у розмірі 12 тис. га. Всі
площі будуть вчасно підгото�
влені і засіяні. Про це заявив
заступник начальника Головно�
го управління агропромислово�
го розвитку облдержадміні�
страції Вадим Удовицький. 
Він зазначив, що сьогодні пот�
рібно знов розширити площі
посівів цієї культури, аби за�
безпечити населення області
гречкою власного виробниц�
тва. «Потреба області в гречці
складає близько 6 тис. 700
тонн. Минулого року на Дні�
пропетровщині цією культурою
було засіяно 3 тис 800 га, з
яких зібрали близько 2 тис.
тонн гречки. Але були роки,
коли збори складали близько
11 тис. тонн з 9�10 тис. га засія�
них площ», – розповів він.
Приміром, 2002 року Дніпро�
петровщина зібрала 11,2 тис.т
гречки, у 2003 – 10,7 тис.т; у
2004 – 10 тис.т, у 2005 – 8
тис.т. 
Також чпосадовець зазначив,
що збільшення частки посівних
площ гречки у загальній струк�
турі посівів області дозволить
не тільки повністю перекрити
потребу населення Дніпропе�
тровщини в цій культурі, а й
продати насіння гречки за межі
регіону.

Львівщина 
залучатиме до АПК
вітчизняних 
інвесторів
На Львівщині до кінця цього
року заплановано освоєння
близько 30 тис. га землі під ін�
вестиційні проекти. Львівська
облдержадміністрація працює
над входженням на Львівщину
вітчизняного інвестора, пові�
домляє прес�служба Львівської
ОДА. На сьогодні йдеться про
два важливі інвестиційні про�
екти в агропромисловий ком�
плекс, які будуть працювати
вже цього року.
Готується ще один інвестицій�
ний проект із залучення 500 га
площі під вирощування овочів
та картоплі, а також будівниц�
тва великих ємностей для збе�
рігання продуктів овочівниц�
тва. Це спеціалізований проект,
який буде здійснюватися на
площах поблизу Львова на базі
колишніх господарств, які зай�
малися овочівництвом.

За інф. прес!служб облдержадміністрацій
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НОВИНИ РЕГІОНІВ Митники і підприємці: 

діалог у пошуках рішення
ОБГОВОРЕННЯ У вівторок 22 березня у залі засідань Українського союзу промисловців і
підприємців (УСПП) відбулося розширене засідання спільної робочої групи «УСПП!Держмитслужба».
На заході були присутні представники союзу, митної служби, численної кількості громадських
організацій, а також безпосередньо промисловці. 

Артем Олекса

ЗА СЛОВАМИ президента

УСПП Анатолія Кінаха, Дер�

жавна митна служба України та

УСПП сформували нормативну

й організаційну систему взаємо�

дії, завдяки якій вдається опера�

тивно вирішувати проблемні

питання, що виникають у

суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності. За його словами,

УСПП, Об'єднання організацій

роботодавців України (ООРУ),

Економічна рада та Державна

митна служба України на основі

підписаного договору про спів�

працю проводять системну ро�

боту щодо удосконалення віт�

чизняного законодавства, врегу�

лювання зовнішньоекономічної

діяльності, оптимізації митних

процедур, вирішення спірних

питань тощо.

«В рамках діалогу влади та

бізнесу ми вийшли на більш си�

стемну програмну співпрацю. За

результатами попередньої зу�

стрічі митників та промисловців

у жовтні минулого року викона�

но фактично всі домовленості.

Так, завдяки взаємодії з Дер�

жмитслужбою вдалося розбло�

кувати оформлення вхідних та

вихідних вантажів Побузького

феронікелевого комбінату, ек�

спорт борошна і манної крупи

Херсонського комбінату хлібо�

продуктів та ВАТ «Луганськ�

млин». На прохання УСПП

Держмитслужба видала наказ

щодо постійних контактів пред�

ставників митниці з промисло�

во�підприємницьким активом

регіонів України, в більшості

областей підписані угоди про

партнерство митної служби та

бізнесу», – зазначив А.Кінах.

Президент УСПП звернув

увагу на проблематику визна�

чення митної вартості товарів,

яка нині є поширеною у роботі

митниці та бізнесу і загострю�

ється у зв'язку із введенням в

дію нового податкового законо�

давства, згідно з яким митна

вартість прирівнюється до зви�

чайних цін на внутрішньому

ринку України.

«До УСПП надходить дуже

багато звернень, наприклад, від

Асоціації імпортерів та вироб�

ників фруктів, Української асо�

ціації виробників тютюнових

виробів, що стосуються необ�

ґрунтованого визначення мит�

ної вартості їх продукції. Ці

суб'єкти зовнішньоекономічної

діяльності стверджують, що від

них вимагають додаткові доку�

менти й довідки, спостерігаєть�

ся нехтування першим методом

визначення митної вартості то�

що. Виникає дуже багато супе�

речок, тому необхідно підсили�

ти взаємодію митників та під�

приємців у даному питанні з

метою їх оперативного й пози�

тивного вирішення, формуван�

ня прозорої митної системи,

яка б надала можливість підви�

щити довіру інвесторів до нашої

країни, створила сприятливі

умови для вітчизняних експор�

терів та забезпечила цивілізова�

ні сучасні умови міжнародної

торгової співпраці», – зауважив

А.Кінах.

Голова Державної митної

служби України Ігор Калєтнік

усю другу частину заходу, після

своєї доповіді, на пару із коле�

гами відповідав на запитання

представників асоціацій, які на�

магалися дізнатися, чому, на�

приклад, з початку березня під�

приємець не може розмитнити

2 контейнери з тканинами або,

чому після розмитнення судна

один підприємець забирає бана�

ни за ціною 60 центів за кіло�

грам, а інший повинен платити

майже втричі вищу ціну. Втім,

під час свого виступу пан Калєт�

нік запевнив промислово�під�

приємницьку спільноту, що

митниця відкрита до діалогу з

бізнесом й налаштована на кон�

структивну співпрацю. «Ми го�

тові розглядати звернення під�

приємців, оперативно і якісно

вирішувати проблемні питання.

Держмитслужба прагне забезпе�

чити розумне поєднання спро�

щення митних процедур, поси�

лення і збільшення податків до

державного бюджету, захистити

внутрішнього товаровиробника

і підсилити боротьбу із контра�

бандою. Це не просте завдання,

але ми повинні знайти баланс

інтересів», – сказав І.Калєтнік.

Крім того голова митної служби

наголосив, що у жодній цивілі�

зованій країні за один рік «вели�

кі справи» не робляться, тож він

із новою командою за перший

рік роботи не встиг провести всі

необхідні реформи. Як саме

митники шукатимуть «баланс

інтересів» достеменно невідомо.

Крім того, на засіданні обго�

ворювався проект Митного ко�

дексу. Через відсутність центра�

лізованої координації дій до роз�

гляду готується не один, а кілька

проектів кодексу. Анатолій Кі�

нах підкреслив, що у законопро�

ектах про Митний кодекс є

пункти, які пов'язані зі збіль�

шенням адміністративного ти�

ску на суб'єкти економіки, в то�

му числі, є спроби значно змен�

шити права суб'єктів підприєм�

ництва, змінити баланс інтересів

платника і влади, значно розши�

рити права митних органів.

Врешті решт було прийнято

рішення про те, що УСПП,

ООРУ, Економічна рада наполя�

гатимуть на розроблені єдиного,

прийнятного як для влади, так і

для бізнесу законопроекту, на

його широкомасштабному гро�

мадському обговоренні, обов'яз�

ковому врахуванні пропозицій

промислово�підприємницької

спільноти. «В профільному ко�

мітеті парламенту сформована

спеціальна робоча аналітична

група, куди увійшли в тому чи�

слі представники УСПП, щоб

вийти на єдиний варіант законо�

проекту про Митний кодекс», –

зазначив А.Кінах.

Хотілося б звернути увагу на

те, що виробників від агропро�

мислового комплексу на заході,

на жаль, не було. А між тим чи�

мало аграріїв під час експорту

продукції страждають через не�

компетентну або вражену здир�

ництвом роботу митниці у пор�

тах, на що також звертали увагу

учасники наради.

Анатолій КІНАХ та Ігор КАЛЄТНІК
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Набув чинності
закон про
удосконалення
діяльності АТ
16 березня набув чинності
Закон «Про внесення змін до
Закону України «Про акціо�
нерні товариства» щодо
вдосконалення механізму
діяльності акціонерних това�
риств» № 2994.
Документ опублікований в
газеті «Урядовий кур'єр»
(№47 від 16 березня).
Згідно із законом, абзаци
другий, п'ятий – тринадця�
тий, п'ятнадцятий і шістнад�
цятий п.3 розділу I набувають
чинності з 1 січня 2012 року.
Відповідно до закону, акції
публічного акціонерного то�
вариства можуть купуватися і
продаватися на фондовій
біржі. Публічне акціонерне
товариство зобов'язане прой�
ти процедуру включення ак�
цій у біржовий список хоча б
однієї фондової біржі.
Президент запропонував, а
парламент підтримав пропо�
зицію щодо виключення із за�
кону норми про надання ма�
жоритарним акціонерам –
власникам 95% і більше ак�
цій товариства права приму�
сового викупу акцій в усіх ін�
ших акціонерів.

Аграрії готові
розміщувати 
свої акції на
українському ринку
Українські аграрії, що торгу�
ються на іноземних біржах,
готові розміщувати свої акції
на українському ринку. Про
це заявило джерело в одній з
українських фондових бірж.
«Низка аграріїв, які зараз
знаходяться на іноземних
майданчиках, висловили ба�
жання і готові розкривати
свою звітність, яку вони роз�
кривають на іноземних бір�
жах, де знаходяться в лістин�
гу, також на наших біржах.
Вони навіть самі готові дава�
ти переклад українською або
російською мовою інформа�
ції про себе», – відзначив
співбесідник ІА РБК�Україна. 
Одним із таких представників
аграрного сектора, за слова�
ми джерела, є МХП (ВАТ
«Миронівський хлібопро�
дукт»).
«Якщо ми пройдемо дозвіль�
ний етап (допуск іноземних
цінних паперів на українсь�
кий ринок), я упевнений, що
це буде не одна і не дві ком�
панії... Вже є брокери, в яких
є домовленість про те, як во�
ни виводитимуть ці папери
на ринок. Ці емітенти заці�
кавлені. Великої ліквідності
на іноземних майданчиках у
них немає. Вони бачать перс�
пективу українського ринку і
ліквідність для себе», – до�
дав співбесідник інформ�
агентства.

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

«Астарта»
Виробничі підрозділи агропром�

холдингу «Астарта�Київ», одного

лідерів виробництва цукру в Укра�

їні, повністю готові до посівної

кампанії, яка розпочнеться в

останній декаді березня –  на по�

чатку квітня.

Зокрема, у необхідному обсязі

придбані та доставлені у господар�

ства насіння основних культур,

мінеральні добрива, а також ство�

рені необхідні запаси паливно�ма�

стильних матеріалів. Суттєво оно�

влено парк сільськогосподарських

машин: для нового виробничого

сезону закуплено 86 тракторів та

23 комбайни, а також 338 одиниць

сільськогосподарських агрегатів.

Всього під посіви заплановано

більше ніж 160 тис. га (+26% по�

рівняно з минулим роком), у тому

числі понад 45 тисяч гектарів цук�

рового буряку. Крім того, прово�

диться контрактація цукрового

буряку на площі близько 14 тисяч

гектарів в зоні бурякосіяння цук�

рових заводів.

Фахівці холдингу також від�

значають, що озимі на площі

близько 45 тис. га перезимували

добре і знаходяться наразі у від�

мінному стані. Тож загальна пло�

ща посівів холдингу цього року

складе понад 205 тис. га.

Окрім того, компанія підписа�

ла новий кредитний договір з ні�

мецьким банком Landesbank Ba�

den�Wurttemberg на суму 8,6 млн.

євро терміном на сім років. 

З початку березня ціна акції

агрохолдингу «Астарта», що обер�

таються на Варшавській фондовій

біржі, зменшилася на 13,5% до

81,4 польських злотих за акцію,

здебільшого, внаслідок продажу

1,5 млн. акцій компанії мажорита�

рієм. Станом на 23 березня 2011

року капіталізація компанії стано�

вить 712 млн. доларів. 

«Лендком» 
Компанія «Лендком Інтернешнл»,

один із провідних виробників

сільськогосподарської продукції в

Україні, оголосила фінансові ре�

зультати своєї діяльності за 2010

рік. Згідно з повідомленням ком�

панії, виручка виросла на 15% п/р

до 16,8 млн. доларів (на відміну від

попередніх очікувань менеджмен�

ту в 22,7 млн. доларів). Собівар�

тість реалізованої продукції зни�

зилася вдвічі, до 16 млн. доларів,

при цьому земельні площі, що об�

роблялися, збільшилися на 31% до

39,4 тис. гектарів. Незважаючи на

те, що компанія отримала валовий

збиток у 6,4 млн. доларів за 2010

фінансовий рік, даний показник

зменшився у 3,7 рази у порівнянні

з валовим збитком 22 млн. доларів

у 2009 році. EBITDA компанії ста�

новить �4,4 млн. доларів, що у 5

разів менше, аніж у 2009 році (�

21,1 млн. доларів). Збитки компа�

нії до оприбуткування становлять

�11,8 млн. доларів, на противагу �

42,1 млн. доларів у 2009 році. Чи�

стий збиток компанії за 2010 рік

склав 12,4  млн. доларів, що втри�

чі менше, аніж у 2009 році (�40,3

млн. доларів).

На нашу думку, компанія до�

сягла значних успіхів після прихо�

ду нового генерального директора

Віталія Скоцика у вересні 2009

року. Так, було впорядковано зе�

мельний банк, збільшено посівні

площі на 31%. У 2010/11 МР ком�

панія планує збільшити посівні

площі на 21% до 47,7 тис. га.

Окрім того, нещодавно компанія

підписала форвардний контракт

на поставку 5 тис. тонн ріпака за

ціною 585 доларів за тонну (EXW,

без ПДВ). В результаті, очікуєть�

ся, що у 2011 році компанія зможе

продемонструвати позитивні фі�

нансові результати. 

В очікуванні покращених  фі�

нансових результатів, ціна акції

компанії «Лендком Інтернешнл»,

що обертаються на Лондонській

фондовій біржі, виросла з 22 бе�

резня 2010 року на 16,2% до 5,38

британських пенсів за акцію, що

передбачає капіталізації капіталі�

зацію компанії в 37,9 млн. доларів. 

«Кернел» 
Компанія «Кернел», один з най�

більших в Україні зернотрейдерів і

виробників соняшникової олії, за�

ключив опціон на купівлю 71%�ої

долі (75б4 млн. акцій) в одному із

найбільших виробників цукру в

Україні, компанії «Цукровий союз

«Укррос» за 42 млн. доларів. В ра�

зі позитивного рішення Антимо�

нопольного комітету України, в

активи компанії «Кернел» увій�

дуть 100 тис. гектарів сільськогос�

подарських угідь, цукрові заводи з

добовою потужністю переробки

цукрових буряків в 22 тис. тонн і

елеваторні потужності 87 тис.

тонн. Враховуючи останню біржо�

ву ціну акції компанії «Укррос» в

$0,4 за акцію, транзакційна ціна

покупки компанії перевищила ці�

ну закриття станом на 22 березня

на 36% і становить $0,55 за акцію. 

Станом на 23 березня ціна ак�

ції складала 79,55 польських зло�

тих, що відповідає капіталізації

компанії у 2,038 млрд доларів.

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 24 березня 2011 року

За даними «ІВЕКС КАПІТАЛ»

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

Ринкова вартість акцій: 
Миронівський хлібопродукт, $

Ринкова вартість акцій: 
Avangardco Investments, $

Ринкова вартість акцій: 
Мрія Агро, EUR

Ринкова вартість акцій: 
Цукровий союз «Укррос», грн

Ринкова вартість акцій: 
Астарта Холдинг, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Лендком Інтернешнл, GBP

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Кернел, PLN

Джерело: Bloomberg

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

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 79,30 79,30 79,55 5 822,34 2 038,56 ,1,5% 6,8%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 18,44 18,49 18,44 1 988,84 1 988,84 4,7% 7,8%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 7,00 7,58 7,50 796,88 1 125,51 7,1% 5,6%
Avangardco Лондон AVGR LI USD 16,25 16,35 16,35 1 044,30 1 044,30 0,6% 10,1%
Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 81,40 81,40 81,40 2 035,00 712,51 ,0,2% ,11,4%
Агротон Варшава AGT PW PLN 35,33 36,39 36,35 787,70 275,80 3,9% 4,3%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 2,50 3,35 3,18 104,85 147,52 ,0,5% ,6,4%
Креатив Груп UX (Україна) CRGR UK UAH 96 106,5 102,8 1037,8125 130,77 0,0% ,0,2%
УкрРос UX (Україна) UROS UK UAH 3,05 3,60 3,25 353,22 44,51 0,0% 16,1%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,75 1,84 1,71 29,41 41,38 ,1,7% 15,0%
Лендком Лондон LKI LN GBP 5,25 5,50 5,38 23,38 37,92 16,2% ,12,2%
Дакор UX (Україна) DAKOR UK UAH 16,23 19,49 19,90 102,06 12,86 3,6% ,51,6%
Агроліга Варшава AGL PW PLN 106,10 109,00 109,99 33,83 11,84 6,0% 6,0%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,66 0,76 0,66 8,25 11,65 0,0% ,13,2%
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Спільний проект ТОВ СП «НІБУЛОН» 

і українського тижневика ділової

інформації – газети «Агропрофі»

У листопаді минулого року 

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




