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Кабінет
Міністрів 
скасував квоти.
Хай живе 
мито?

За словами міністра аграр�

ної політики та продоволь�

ства України Миколи При�

сяжнюка, Кабінет Міністрів

під час засідання 25 трав�

ня прийняв постанову про

скасування квот на ек�

спорт зернових. 

«Сьогодні – завтра постанова

вийде, буде опублікована, і

квота на експорт усіх зерно�

вих буде скасована», – сказав

Микола Присяжнюк і додав,

що відміна експортних квот

стосуватиметься також цьо�

горічного врожаю.

В той же час міністерство,

за його словами, виступає

проти вивізного (експортно�

го) мита на зерно, бо тоді

затрати будуть перекладені

на сільгоспвиробника. Нага�

даємо, законопроект №8321

«Про внесення змін до По�

даткового кодексу України та

затвердження ставок вивіз�

ного (експортного) мита на

деякі види зернових культур»

19 травня 2011 року був ухва�

лений Верховною Радою і

наразі очікує на підпис Пре�

зидента України. 

Документом передбачено,

що з 1 червня і до кінця року

ставка вивізного (експортно�

го) мита на пшеницю і ме�

слин складатиме 9%, але не

менше 17 євро за тонну; на

ячмінь – 4%, але не менше

23 євро за тонну; на кукуруд�

зу – 12%, але не менше 20

євро за тонну.

«Я не розумію таких дій: з

однієї сторони, держава фі�

нансово підтримує сіль�

госпвиробника, з другої,

такими діями фактично ви�

миває ці кошти з сільгоспви�

робника. Ми будемо диску�

тувати і переконувати ініціа�

торів відповідного законо�

проекту, щоб питання ек�

спортного мита на зернові

були виключені з закону,

який направили на підпис до

Президента», – наголосив

очільник Мінагрополітики.

ПРОВОДЯТЬСЯ такі спільні кон�

ференції раз на два роки і збира�

ють керівників та провідних фа�

хівців зерноторгових компаній

світового рівня, інвесторів і полі�

тиків. Цього року на конференції

розглядалися найактуальніші те�

ми, які викликали активне обго�

ворення учасників міжнародного

і регіональних зернових ринків –

це заборона експорту зернових в

Росії, введення режиму квотуван�

ня в Україні та можливість впро�

вадження нею вивізного мита на

основні види зернових культур.

На думку світової спільноти,

серйозним питанням для укра�

їнського уряду є підвищені ціни

на продукти харчування, тому уча�

сникам конференції було цікаво

дізнатися про нові стратегії, які

будуть застосовані Україною що�

до експорту.

Продовження на стор.3

Сприяння розвитку вільної торгівлі,
або «Моє слово – моє зобов'язання»!

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.

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
М'ЯСНЕ ТВАРИННИЦТВО УКРАЇНИ
Виробництво м'яса – тривалий та фінансово
виснажливий процес. Але існує чимало
господарств, які створили рентабельний
бізнес і готові навіть нарощувати
виробництво м'яса. Підбити попередні
підсумки роботи тваринництва 2010/2011
МР, а також послухати прогнози експертів
була покликана II Міжнародна конференція
«М'ясне тваринництво України 2011». 12

РИНОК ЗЕРНА Створення міжнародних правил і принципів торгівлі, які допоможуть захистити
інтереси усіх учасників торгових операцій, – основний принцип цивілізованих ринкових відносин у
світі. Ці правила мають бути зрозумілими і прийнятними для того, щоб не виникала необхідність
обговорювати їх знову і знову для кожної нової торгової угоди. «Вільна торгівля без бар'єрів: зерновий
ринок і державна політика» – такою була тема IV Міжнародної Зернової Конференції, яка відбулася
26)27 травня 2011 року в Києві. Її організаторами традиційно виступили Міжнародна Асоціація Торгівлі
Зерном і Кормами (ГАФТА) та Українська Зернова Асоціація (УЗА).
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КОМПАНІЇ
´НІБУЛОНª ñ ЕТАЛОН РОЗБУДОВИ
ІНФРАСТРУКТУРИ ЗЕРНОВОГО РИНКУ
23 травня 2011 року відбулась зустріч представників
Асоціації «Союз бірж України» та експертів NYSE
Euronext із керівництвом компанії «НІБУЛОН» та
ознайомлення гостей з роботою Новоодеського
річкового та Миколаївського перевантажувального
терміналів.

БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
ЯКИЙ КАДАСТР ´БУДУЄМОª?
На початок 2011 року у ВРУ було зареєстровано
три законопроекти про державний земельний
кадастр. Зрештою, залишився один –
законопроект №8077 від 04.02.2011 р., який
19 травня ухвалений парламентом у першому
читанні і, схоже, може поставити крапку в
довготривалій дискусії.

ПЕРЕДПЛАТА	2011
Шановні читачі! 

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

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

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

26.05.2011

Зміна 
за тиж�

день

Зміна 
з початку

року
UX�індекс (UA) 2502,85 �2,4% 2,4%
РТС (RU) 1818,36 �2,2% 2,7%
WIG 20 (PL) 2851,45 1,1% 3,9%
WIG Ukraine (PL) 943,16 3,8% �5,7%
DAX* (DE) 7170,94 �1,8% 3,7%
S&P 500* (US) 1320,47 �1,5% 5,0%

Продовження на стор.2



ЗАКОНОПРОЕКТОМ (реєстр.

№8077) передбачено оновлен�

ня базових положень з ведення

Державного земельного кадас�

тру, що містяться у чинному

Земельному кодексі. Зокрема,

якщо сьогодні державна реє�

страція земельної ділянки про�

водиться під час кожної тран�

сакції і включає процедуру ви�

дачі державних актів чи реє�

страції договорів оренди, то в

законопроекті запропоновано

цю процедуру обмежити лише

присвоєнням земельній ділян�

ці кадастрового номеру при її

формуванні.

Документом планується та�

кож встановити, що аналіз по�

даної документації та внесення

усіх відомостей про земельну

ділянку вносяться виключно

районними (міськими) терито�

ріальними органами централь�

ного органу виконавчої влади

із земельних ресурсів.

Законопроект містить по�

ложення про механізм врегу�

лювання порядку обміну ін�

формацією між Державним зе�

мельним кадастром та Держав�

ним реєстром речових прав на

нерухоме майно. Зокрема,

пропонується встановити, що

інформація про внесення до

Державного земельного кадас�

тру відомостей про сформова�

ну земельну ділянку разом з її

кадастровим планом у елек�

тронному (цифровому) вигляді

надходить до органу, який

здійснює державну реєстрацію

речових прав на нерухоме май�

но. Останній, у свою чергу,

надсилає до Державного зе�

мельного кадастру інформацію

про те, що право на земельну

ділянку зареєстровано за пев�

ною особою. Законопроектом

також передбачено відміну з

2013 року державних актів на

право власності на земельні ді�

лянки.

Погляд фахівців  на цей

законопроект див. на стор.10. 

«ФАКТИЧНО завершена посівна

кампанія 2011 року. Відсіялися

вчасно, площі під основні культу�

ри, які традиційно споживає ук�

раїнське населення, із запасом

забезпечать наші потреби», � заз�

начив Прем'єр�міністр України

Микола Азаров на засіданні

Кабінету Міністрів України в се�

реду 25 травня.

За його словами, вітчизняні

аграрії поточного року внесли ре�

кордну кількість добрив за всі ро�

ки незалежності: 78 кг діючої ре�

човини на 1 га землі. Торік доб�

рив було внесено 51 кг на 1 га зе�

млі. «Тобто, вперше ми перелама�

ли тенденцію, коли беремо від зе�

млі черпаком, а вкладаємо чай�

ною ложкою. Але і це ще далеко

від науково обґрунтованої норми,

яка становить приблизно 160 кг.

діючої речовини на гектар. Наша

країна, яка є одним з лідерів ви�

робництва добрив в регіоні, ціл�

ком здатна досягти такої норми»,

� зазначив Прем'єр�міністр. З

огляду на викладене він доручив

Міністерству аграрної політики

та продовольства і Міністерству

енергетики і вугільної промисло�

вості розробити довготермінову

державну програму забезпечення

аграрного комплексу України

добривами, в першу чергу вітчиз�

няного виробництва.

За словами Миколи Азарова,

для проведення посівної кампанії

2011 року вітчизняні сільгоспви�

робники залучили втричі більше

кредитних коштів, ніж минулого

року. А також вклали 27,5 млрд

грн власних ресурсів, що майже

на 2 млрд більше, ніж за весь ми�

нулий маркетинговий рік. На

компенсацію залучених кредитів

в державному бюджеті на цей рік

передбачено 531 млн грн. Крім

того, Мінагрополітики пропонує

виділити додаткових півмільярда

гривень за іншою статтею видат�

ків бюджету аби підтримати віт�

чизняного виробника. 

Сьогодні Україна має реальні

перспективи зміцнити свої пози�

ції як одного з найбільших світо�

вих експортерів зерна та зробити

вагомий внесок у подолання сві�

тової продовольчої кризи, заявив

міністр аграрної політики та про�

довольства України Микола

Присяжнюк того ж дня перед

початком засідання уряду.

За даними Мінагрополітики,

експорт продукції підприємств

агропромислового комплексу за I

квартал 2011 р. порівняно з ана�

логічним періодом 2010 р. збіль�

шився на 41% і становив при�

близно $900 млн.

Протягом 2011/12 маркетин�

гового року Україна планує ек�

спортувати 19�20 млн тонн зерно�

вих. Традиційно пшениці виве�

зуть у рамках 8�9 млн тонн, куку�

рудзи – у межах 4 млн тонн, яч�

меню – 5�6 млн тонн.

«Ми плануємо впродовж на�

ступних п'яти років наблизитись

до 80 млн тонн виробництва зер�

на та понад 30 млн тонн його ек�

спорту», – зазначив очільник Мі�

нагрополітики.

Разом із тим, уряду країни

необхідно уважно контролювати

ряд питань щодо ринку зерна, зо�

крема вплив цінових коливань на

ньому на стрімке зростання ін�

фляції, наголосив М.Присяж�

нюк. Адже, з його слів, в спожив�

чій корзині українця, на відміну

від розвинених країн світу, близь�

ко 60% складають продовольчі

товари. 

За інф. Урядового порталу
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Цьогорічні площі посівів 
забезпечать внутрішні потреби

Кабінет
Міністрів 
скасував квоти.
Хай живе 
мито?

Початок на стор.1

Президент України Віктор

Янукович, у свою чергу, вва�

жає експортні мита дієвішим

механізмом, ніж квотування.

У своєму нещодавньому ін�

терв'ю він заявив, що планує

підписати цей закон, також

зазначивши, що експортне

мито може бути скорочено у

2012 році.

Тим часом громадські

професійні організації агро�

промислового комплексу Ук�

раїни у своєму відкритому

зверненні від 20 травня ц.р.

звернулися до Президента

Віктора Януковича із про�

ханням ветувати як неприй�

нятні положення зазначено�

го закону стосовно обкладен�

ня вивізним митом експорту

зернових культур.

Аграрії аргументують цю

свою вимогу тим, що запро�

вадження експортного мита

завдасть товаровиробникам

зерна понад шість мільярдів

гривень збитків. 

Також, очікується понад

12 мільярдів гривень втрат

виробників зерна на потен�

ційному врожаї 2011 року у

зв'язку із запровадженням

Податковим Кодексом змін

щодо оподаткування подат�

ком на додану вартість зер�

нових та технічних культур та

скасування відшкодування

ПДВ при експорті зернових.

Тому аграрії просять Прези�

дента України доручити не�

відкладно провести зустріч

відповідальних працівників

Адміністрації Президента

України, Кабінету Міністрів

України з представниками

громадських професійних

організацій АПК щодо пи�

тання врегулювання проблем

зернового ринку, які вини�

кли у зв'язку із прийняттям

Податкового кодексу.

Вищезазначене звернен�

ня підписали керівники Аг�

рарного союзу України, ВГО

«Українська аграрна конфе�

дерація», Асоціації фермерів

та приватних землевласників

України та Української зер�

нової асоціації. 

Під час засідання уряду 25 травня 2011 р. Фото: Урядовий портал

ВР прийняла за основу проект 
закону про земельний кадастр 

Українське зерно 
поїде до Японії?
26 травня міністр фінансів Федір Яро�
шенко провів зустріч з представниками
японського бізнесу. Головною темою ста�
ло обговорення інвестиційних проектів з
трьох напрямів – зелені інвестиції, ро�
звиток транспортної інфраструктури та
експорт зерна. У ході зустрічі міністр фі�
нансів зазначив, що японський досвід ро�
боти на світових та внутрішніх ринках є
дуже корисним для України. 
«Ми дуже цінуємо співпрацю з Японією і
розвиток нашого партнерства для Украї�
ни є надзвичайно важливим», – наголо�
сив міністр. Звертаючись до японських
колег, Федір Ярошенко запевнив, що за�
пропоновані інвестиційні проекти знай�
дуть підтримку з боку українського Уряду
та запропонував розробити детальну
концепцію їх реалізації в Україні. 



І ХОЧА за день до початку конфе�

ренції – 25 травня – з вуст міні�

стра аграрної політики та продо�

вольства Миколи Присяжнюка

весь світ дізнався про відміну Ук�

раїною експортних квот на пше�

ницю і ячмінь, ця тема не втрати�

ла своєї актуальності: досі немає

офіційної постанови про це Кабі�

нету міністрів України і на підпис

до Президента України направле�

но ухвалений Верховною Радою

закон про введення в 2011 р. ек�

спортного мита на пшеницю, ку�

курудзу і ячмінь. 

Таким чином, більше ста п'ят�

десяти учасників конференції з ці�

кавістю слухали виступ українсь�

кого профільного міністра, щоб

спробувати збудувати для своїх

компаній подальшу тактику пове�

дінки і співпраці з Україною.

Під час роботи конференції

було підписано два документи:

Меморандум про співпрацю між

Кабінетом міністрів України, На�

ціональним банком України та

Чиказькою товарною біржею

(ЧТБ) і Меморандум про спів�

працю між Українською ф'ючер�

сною біржею та ЧТБ. Для підпи�

сання меморандумів і участі в

конференції до Києва прибув

президент ЧТБ Лео Меламед. З

українського боку від імені уряду

перший документ підписав мі�

ністр аграрної політики та продо�

вольства України Микола При�

сяжнюк. 

Згідно з текстом меморандуму,

сторони висловили намір, вико�

ристовуючи значний позитивний

досвід Чиказької товарної біржі та

зацікавленість уряду України, ви�

вчити можливості та сприяти

розвитку фінансового ринку на�

шої держави та удосконалення

функціонування біржового ринку,

у тому числі запровадження тор�

гівлі товарними деривативами, зо�

крема ф'ючерсними та опціонни�

ми контрактами, базовим активом

яких є сільськогосподарська про�

дукція. 

Інший меморандум скріпив

своїм підписом президент ВГО

«УАК» і Української ф’ючерсної

біржі Леонід Козаченко.

Першим з промовою перед

учасниками конференції виступив

міністр агрополітики Микола

Присяжнюк. З приводу підпи�

сання меморандуму він зазначив,

що для України це дуже важлива

подія. «Ми сьогодні за доручен�

ням Уряду підписали меморандум,

тобто угоду по вивченню можли�

востей відкриття Чиказької біржі

на території нашої країни, про

створення Причорноморської зер�

нової біржі, яка дасть можливість

зробити ще один крок до цивілі�

зованого ринку зернових», – за�

значив він.

За словами міністра, така спів�

праця дозволить забезпечити ін�

струмент для фінансування ви�

робників зернових, у першу чергу,

фермерів. Адже ми розуміємо,

щоб для того, щоб досягнути

збільшення обсягу зернових, нам

необхідні кошти на якісне насін�

ня, необхідну кількість добрив і

органіки, засоби захисту рослин, а

також виконання всіх поставле�

них перед АПК завдань. Тому,

звичайно, це важливий інстру�

мент світового рівня. І це, безпе�

речно, покращує імідж нашої кра�

їни», – наголосив пан міністр.

За словами Микола Присяж�

нюка, сьогодні в Української дер�

жави та зернотрейдерів, у тому чи�

слі і міжнародних, є повне поро�

зуміння і спільне прагнення до

цивілізованого ринку зернових з

розумінням важливості продо�

вольчої безпеки і того, що треба

нарощувати обсяги виробництва.

«Такий форум – це свідчення

того, що наша країна виступає ва�

жливим гравцем на світовому

ринку зерна і надійним партнером

у забезпеченні продовольчої без�

пеки в світі. Україна готова до

співпраці і готова бути партнером

на зовнішньому і внутрішньому

ринках зернових культур», – наго�

лосив очільник Мінагрополітики.

На підтвердження міністр на�

вів статистичні дані про лідируючі

позиції України на світовому рин�

ку продовольства. «Україна протя�

гом останніх років стабільно зна�

ходиться в п'ятірці світових ек�

спортерів зерна і з року в рік по�

стійно нарощує обсяги експорту

зернових, а в деяких сегментах є

лідером. Ми пишаємось тим, що

наша держава впевнено тримає

світове лідерство по експорту олії

та ячменю, що ми – третя країна в

світі по виробництву насіння со�

няшнику, друга – по виробництву

соняшникової олії і перша – по

експорту цієї продукції», – зазна�

чив Микола Присяжнюк.

Окремо міністр накреслив

проблеми у вітчизняному АПК.

Однією з головних він назвав не�

достатню технічну оснащеність і

низьку якість наявної сільгосптех�

ніки. Тільки з цієї причини Украї�

на щорічно втрачає 6 млн тонн

зерна: 2 млн тонн при проведенні

посівних робіт і удвічі більше – у

ході збиральної кампанії.

Міністр підкреслив, що вва�

жає оптимізацію технічного осна�

щення ключовим завданням укра�

їнського АПК. 

Серед гострих проблем аграр�

ної галузі він також назвав кадро�

ве питання, розв'язання якого, на

його думку, полягає у реформу�

ванні агарної науки. Стимулюван�

ня її розвитку є не лише держзав�

данням, а й завданням всіх уча�

сників зернового ринку, переко�

наний високопосадовець.

По завершенню виступу міні�

стра учасникам заходу було запро�

поновано поставити до промовця

запитання. Однак бажаючих не

знайшлося, на що міністр відреа�

гував з посмішкою, виголосивши:

«От бачте, питань немає. А ще

вчора їх було б дуже багато. Це

значить, що ми рухаємось пра�

вильним шляхом!».

З промовою до поважного

товариства також виступив прези�

дент Чиказької товарної біржі Лео

Меламед. Він наголосив на мас�

штабності сьогоднішньої події.

«Підписуючи цю угоду тут, у Киє�

ві, ми створюємо ф'ючерсний ри�

нок аграрної продукції, який ма�

тиме значення не лише для Украї�

ни, але й для всього світу». Така

думка була підтримана гучними

оплесками присутніх.

Повертаючись до проблеми

функціонування цивілізованого

ринку зерна слід нагадати, що ли�

ше країни з нерозвиненою еконо�

мікою можуть дозволити собі по�

стійно змінювати правила гри на

внутрішньому ринку. Це, на жаль,

стосується і  України. Однак

враховувати світові правила гри

нам усе�таки доведеться, тим па�

че, що існують вони вже понад

130 років – з моменту створення у

1878 році Міжнародної Асоціації

Торгівлі Зерном і Кормами. Їі

президентом�засновником був

Джон Росс. 

Головний офіс ГАФТА знахо�

диться в Лондоні, регіональні – у

Києві та Пекіні. Київський офіс

очолює директор Анна Голодова.
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Сприяння розвитку вільної торгівлі,
або «Моє слово – моє зобов'язання»!

Початок на стор.1

26 ТРАВНЯ Президент України
Віктор Янукович провів зустріч із
президентом Чиказької товарної
біржі (Chicago Mercantile Exchan!
ge, CME) Лео Меламедом та пре!
зидентом Української ф'ючерсної
біржі Леонідом Козаченком після
підписання ними угоди про спів!
працю.
У ході зустрічі Віктор Янукович

зазначив, що відкриття філії СМЕ в
Україні є свідченням визнання
міжнародною спільнотою прого!
лошених економічних реформ.
Президент додав, що подібний
проект стартує вперше на території
СНД і є знаковим його започатку!

вання саме в Україні. «Надання
пріоритету сільському господар!
ству у використанні таких інстру!
ментів – це правильний вектор
для покращення економіки у ціло!
му», – констатував Глава держави.
У свою чергу президент Чиказь!
кої товарної біржі Лео Меламед

висловив подяку Віктору Януко!
вичу за підтримку даної ініціати!
ви і сказав, що СМЕ має намір
створити в Україні нові сучасні
механізми ринкової економіки,
підвищити ліквідність товарних
ринків, які Україна зможе вико!
ристати для залучення інвестицій
у різні сфери.

За його словами «запровадження
біржової торгівлі строковими ін!
струментами допоможе ферме!
рам залучити необхідні кошти, а
також стабілізувати ціни на вну!
трішньому ринку».
26 травня у ході IV Міжнародної
Зернової Конференції GAFTA бу!
ло підписано меморандум про
співпрацю між Кабінетом міністрів
України в особі міністра аграрної
політики та продовольства Мико!
ли Присяжнюка, Національним
банком України та Чиказькою то!
варною біржею. Для підписання
меморандуму до Києва прибув
президент CME Лео Меламедом.

Президент Україні підтримав 
співпрацю з Чиказькою біржею

Куди дівати залишки?
ЗА СЛОВАМИ президента Української зернової асоціації Володи#

мира Клименка, згідно з балансом, підготовленим міжвідомчою
робочою групою, на 1 травня ц.р. експорт зерна становить 4,298 млн
га. «Тобто Україна за травень!червень має експортувати зі старого
урожаю цей обсяг. При цьому залишки на 1 липня будуть близько 6
млн. тонн. Це для України дуже великі залишки», – повідомив
В.Клименко.
При цьому він засумнівався в можливості експортувати за 1,5 місяця
цього маркетингового року, що залишилися, зерно в обсягу більш
як 4 млн тонн, зазначивши, що, як правило, за травень!червень
Україна більш як 2 млн тонн не експортувала.
«Ми підійшли до кінця сезону в закритому режимі, маємо колосаль!
ні залишки, все це лежить на елеваторах, елеватори неможливо за!
чистити, провести обробку і підготувати до прийому нового урожаю.
Потрібно негайно ухвалити рішення», – заявив В.Клименко. 
Він додав, що за три тижні вже піде новий урожай. «І новий урожай
тиснутиме на ціни, і знову ж таки, від надлишку товару і браку місць
для його зберігання постраждають виробники зерна», – сказав
президент УЗА.

Продовження на стор.4

Президія IV Міжнародної Зернової Конференції: Анна ГОЛОДОВА, Володимир КЛИМЕНКО, 
Олексій ГАВРИЛОВ, Микола ПРИСЯЖНЮК, Лео МЕЛАМЕД, Леонід КОЗАЧЕНКО



НАРАЗІ, вперше за історію існу�

вання Асоціації, ГАФТА очолює

представник України – Олексій

Гаврилов, голова наглядової ради

групи «Рамбурс». Він виступив пе�

ред учасниками конференції з ко�

ротким привітальним словом. 

Так само лаконічною була

промова президента Української

зернової асоціації Володимира

Клименка. 

Отже, розроблена ГАФТА по�

над сто тридцять років тому систе�

ма стандартів міжнародної торгів�

лі успішно функціонує впродовж

усіх цих років і є базовою як для

трейдерів, так і для суперінтендан�

тів, логістів, брокерів, лабораторій

і інших учасників ринку. Сьогодні

Асоціація налічує понад 1000 чле�

нів з 80 країн світу.

І, хоча, сфера її діяльності з ча�

сом значно розширилася, первин�

ною і основною метою Асоціації

залишається надання стандартних

форм торгових контрактів. Систе�

ма стандартних форм контрактів

ГАФТА є перевіреною і надійною,

але це не означає, що умови кон�

трактів залишаються повністю

незмінними. Комітет міжнарод�

них експертів з питань торгівлі

проводить регулярні зустрічі, ак�

тивно працює і стежить за новими

тенденціями в міжнародній торго�

вій сфері. На підставі його вис�

новків в стандартні форми кон�

трактів вносяться необхідні зміни.

Дуже важливо, щоб усі члени

Асоціації проводили свою діяль�

ність відповідно до єдиних правил

і принципів професійної практи�

ки і етики для підтримки гідного

рівня міжнародної торгівлі зерном

і кормами. Це є необхідною умо�

вою, адже приблизно 80% торгівлі

зерном і кормами у світі відбу�

вається з використанням стан�

дартних форм контрактів ГАФТА.

«Моє слово – моє зобов'язан�

ня» – девіз Асоціації, адже в ко�

мерційних стосунках грають роль

не лише юридичні документи: ви�

сокий рівень довіри до партнера –

важлива умова для укладання

кожної угоди.

Департамент торгової політи�

ки Асоціації представляє інтереси

своїх членів в урядових і виконав�

чих органах по всьому світу.

ГАФТА, маючи неурядовий

статус на міжнародній арені, має

значні можливості лобіювання ін�

тересів своїх членів у Світової ор�

ганізації торгівлі (СОТ), а також в

Організації з питань продоволь�

ства і сільського господарства при

ООН (ФАО) та Всесвітній органі�

зації охорони здоров'я (ВООЗ).

Вітчизняні промовці, зокрема

міністр агрополітики Микола

Присяжнюк і президент ВГО

«УАК» Леонід Козаченко, а також

наявна друкована інформаційна

підтримка намагалися у якомога

вигіднішому світі представити мо�

жливості України. Нам справді є

чим пишатися.

Україна – могутня аграрна

держава з давніми традиціями зе�

млеробства. Володіючи третиною

світових чорноземів вона має по�

тужний потенціал розвитку

сільського господарства і обов'яз�

ково його реалізує. Для цього є всі

передумови: родючі ґрунти,

сприятливий м'який і вологий клі�

мат, трудові ресурси, вигідне гео�

графічне розташування та близь�

кість до ключових ринків Близь�

кого Сходу, Північної Африки,

країн колишнього СРСР. Все це

робить Україну надзвичайно при�

вабливою для інвестування в аг�

рарний сектор.

Лише за рахунок підвищення

врожайності до середньоєвро�

пейської, аграрний сектор Украї�

ни може більш ніж подвоїти вало�

ве виробництво зернових, довів�

ши його до 100 мільйонів тонн.

При цьому реальний експорт мо�

же складати понад 50 млн тонн.

Для успішного вирішення

цього завдання гравцями зерново�

го ринку вже створена потужна

транспортно�логістична експорт�

на інфраструктура, яка включає

елеватори, дороги, перевалочні

пункти в портах тощо. Через усю

країну протікає могутній Дніпро,

що не лише зрошує своїми вода�

ми поля, але й служить зручною

водною магістраллю для дешево�

го транспортування урожаю з гли�

бини країни до морських портів.

Потужність зернових терміналів

становить 35 млн тонн. Крім того,

маючи вигідне географічне розта�

шування, інфраструктуру портів

та елеваторів, Україна може не ли�

ше експортувати, а й здійснювати

реекспорт зернових з інших країн. 

За якісним складом ґрунтів та

продуктивністю угідь Україна вва�

жається однією з найбагатших

держав світу. Тому окремим перс�

пективним напрямом, який не�

можливо реалізувати в іншому

місці, є виробництво органічної

продукції, потреба в якій постій�

но зростає.

За умови достатніх інвестицій

у аграрний сектор, Україна може

відіграти ключову роль у вирішен�

ні проблеми дефіциту продоволь�

ства у світі. Згідно з прогнозами

Організації об’єднаних націй та

Організації економічної співпраці

і розвитку до 2019�го року за тем�

пами зростання аграрного вироб�

ництва Україна поступатиметься

лише Бразилії і випереджатиме

Китай та Індію. 

Вже зараз Україна серед ліде�

рів на світовому ринку зерна. За

підсумками 2009/2010 маркетин�

гового року ми впевнено вийшли

на третє місце у світі за експортом

зернових і займаємо близько 9%

ринку. Попереду нас лише США і

Європейський Союз. 

Наша держава є беззапереч�

ним лідером з експорту ячменю та

соняшникової олії: у цих галузях

ми фактично диктуємо цінову по�

літику. Україна посідає четверте

місце за експортом кукурудзи і

п'яте – за експортом пшениці.

Значні перспективи у нарощувані

обсягів зернової торгівлі дає не�

щодавній вихід на ринок далекос�

хідних країн. 

Торгівля продукцією аграрно�

го сектору є важливою складовою

національної економіки. Наразі

кожен четвертий долар надходить

в Україну від експорту агропро�

дукції. Загалом держава отримує

до 10 млрд доларів від продажу

сільгосппродукції на зовнішні

ринки. За сприятливих умов наша

держава спроможна стати провід�

ним постачальником продоволь�

ства на світові ринки. 

Втім, надамо слово учасникам

конференції.

* * *

Олексій Вадатурський, ге�

неральний директор ТОВ СП «НІ�

БУЛОН», Герой України розповів

про життя українських трейдерів

на вітчизняному і світовому зер�

нових ринках та складності інвес�

тування в АПК України:

– Ще у 1991 році, коли «НІ�

БУЛОН» був маленьким аграрним

підприємством, ми вже розуміли,

що Україна, незалежно від того,

скільки продукції буде переробля�

тися на внутрішньому ринку, при�

речена на експорт. Ми бачили як

працюють першокласні компанії,

які прийшли на наш ринок зі сво�

їми фінансами, іменем у світі тор�

гівлі, зі своїм розумінням і бачен�

ням бізнесу. Ми тоді розуміли: або

побудуємо свою інфраструктуру і

станемо незалежними, або дове�

деться залежати від того, купляти�

муть чи не куплятимуть наше

збіжжя транснаціональні компа�

нії. Враховуючи, що навіть зараз у

нас кредитні ставки для аграрного

сектору становлять 15�17% річних,

в умовах гіперінфляції початку 

90�х, нестабільності політичної

ситуації вести бізнес в Україні бу�

ло практично неможливо. Ми по�

ставили собі за мету вибороти до�

віру першокласних західних бан�

ків, щоб за фінансовим забезпе�

ченням не поступатися трансна�

ціональним компаніям. 

Звичайно, ми розуміли, з чим

стикається транснаціональна ком�

панія на ринку України: старі еле�

ватори, відсутність нормальної ло�

гістики, нормальних автомобіль�

них доріг, техніки для перевезен�

ня зерна, нормального портового

господарства, монопольне стано�

вище Укрзалізниці. Без серйозної

інвестиційної діяльності в Україні

налагодити логістику неможливо.

Проте вести інвестиційну діяль�

ність в Україні – справа нелегка,

до того ж розрахована на людей з

міцними нервами.

Наразі, перш за все, для того,

щоб інвестувати в аграрний сек�

тор, потрібно вирішувати цілий

комплекс питань, починаючи від

виділення земельних ділянок, уз�

годження проектів тощо. І часто їх

вирішення затягується на строк

від одного до трьох років, бо пот�

рібні рішення влади різних рівнів

– від місцевої ради, районної,

обласної і аж до центральної. На

паперову тяганину слід витратити

роки, а кошти на вирішення со�

ціальних потреб території, де пе�

редбачається будівництво, інве�

стор повинен віддати одразу. Пот�

рібно фінансувати різні фонди,

дитсадки, лікарні, щоб задоволь�

нити того чи іншого чиновника і

отримати той чи інший дозвіл.

Причому ухвалення позитивного

рішення місцевою владою напря�

му залежить від того, чи сплачено

певну суму. Таких платежів, а їх

можна назвати додатковим подат�

ком,  набирається до 10% від вар�

тості об'єкта будівництва. Та на�

віть якщо об'єкт введений в ек�

сплуатацію, інвестор – чи укра�
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їнський, чи закордонний – не за�

страхований від того, що умови,

на яких об'єкт був побудований,

не будуть переглядатися. Після то�

го, як трирічний шлях отримання

дозволу на будівництво пройде�

ний, можуть прийти чиновники і

повідомити, наприклад, що земля

отримана незаконно, тому слід

переглянути умови будівництва, а

значить – додатково сплатити

гроші тим або іншим органам.

Цей фактор потрібно враховувати,

не кажучи вже про широко розви�

нуті корупційні механізми на різ�

них рівнях. 

Попри всі недоліки, наше під�

приємство – компанія «НІБУ�

ЛОН» – впродовж своєї діяльно�

сті, а цього року ми відзначаємо

20�річний ювілей, проінвестувало

в економіку України $1,2 млрд. За

останні 2,5 роки навіть в умовах

фінансової кризи ми вклали в роз�

будову держави понад $350 млн.

Незважаючи ні на які труднощі,

ми вийшли на такий режим робо�

ти, що в змозі будувати від 5 до 10

елеваторів на рік.

У чому полягала стратегія на�

шої інвестиційної діяльності? Ми

вирішили побудувати серію суден

класу «ріка�море». Проект має

назву «Відновлення Дніпра як

транспортної артерії України». За

допомогою західних банків, в пер�

шу чергу ЄБРР, побудували 24

судна типу «ріка�море» загальною

тоннажністю 108 тис. тонн. Наша

інвестиційна програма дала мо�

жливість завантажити єдине дію�

че суднобудівне підприємство Ук�

раїни – Миколаївський завод «Ва�

дан Ярдс Океан», дала роботу 2,5

тисячам наших співгромадян. У

минулому маркетинговому році

нашими суднами перевезено 800

тис. тонн зернових, у той час, як

уся Україна, усі суб'єкти господа�

рювання, перевезли 700 тис. тонн.

За кілька років роботи цієї інве�

стиційної програми ми стали од�

ним із найбільших в Україні пере�

візників зернових зокрема і ванта�

жів в цілому.

Проте в минулому році, після

запровадження квот, увесь наш за�

повнений зерном флот�елеватор

стояв біля причалів, і ми цілий рік

мали колосальну проблему,

пов'язану зі збереженням зерна на

цих суднах. На жаль, через непе�

редбачуваність ринку зерна, ми

також призупинили інвестицій�

ний проект з будівництва 12 бук�

сирів і барж типу «ріка�море» й

разом з ними – проект відновлен�

ня пасажирського судноплавства

Дніпром та Південним Бугом. 

Щоб мати впевненість у інве�

стиціях, повинен діяти вільний

ринок. Бо вільний ринок – це мо�

жливість отримати прибуток від

того чи іншого інвестиційного

проекту. І якщо раніше ми щоріч�

но вели інвестиційні проекти на

суму $170�200 млн, то зараз, через

непрозорість ринку, запроваджен�

ня квотування і усунення окремих

компаній з нього, у тому числі і

нашої, від отримання квот, ми ви�

мушені були призупинити будів�

ництво ряду елеваторів і флоту. 

Звичайно, за умови стабіліза�

ції ситуації, наша інвестиційна

діяльність буде відновлена. Ми от�

римували кошти від урядів Данії,

Нідерландів, Швеції, ЄБРР, Сві�

тового банку навіть в умовах фі�

нансової кризи. Ми цінуємо дові�

ру цих фінансових інститутів і

сподіваємося на їхню підтримку в

подальшому.

Зараз ми будуємо 17 підпри�

ємств. Всього в Україні нами по�

будовано елеваторів загальною мі�

сткістю 1,7 млн тонн. Загалом

плануємо побудувати потужності

2,5 млн тонн, щоб наша компанія

змогла без проблем експортувати

до 8 млн тонн зерна на рік та за�

безпечити зберігання зерна як

власного, вирощеного на площі 80

тис. га, так і закупленого для ек�

спорту. Адже не секрет: сьогодні,

якщо компанії не належить елева�

тор, то власник зерна, у разі по�

треби, не завжди зможе забрати

назад зерно тієї ж якості. І у нашій

компанії є багато випадків, коли

доводилося довго судитися з еле�

ваторами, коли зерна не вистача�

ло, і ми вимушені були його ре�

зервувати, виключати з обігу. 

Одне з останніх підприємств,

яке ми побудували в умовах забо�

рони експорту, – Новоодеський

елеватор на 76 тис. тонн. Ми по�

будували його впродовж цьогоріч�

ної зими, піднявши грунт на 3 ме�

три над рівнем води, убезпечивши

його від повені. Довелося врахува�

ти повчальний досвід США – там

прорвало дамбу на річці Міссісіпі і

елеватори були затоплені.

Нині багато говорять про мо�

жливість в майбутньому вирощу�

вати в Україні 80 млн тонн зерна.

Я можу сказати: якщо урожай�

ність у державі буде такою, як у

нашої компанії – це реально вже

сьогодні, бо ми маємо вдвічі вищі

врожаї зернових, ніж середні по

Україні. 

Я переконаний, що Україна в

змозі вирощувати вказані обсяги.

Тому і закликаю зарубіжних уча�

сників конференції активно інве�

стувати в нашу економіку. Ми ма�

ємо разом формувати цей ринок, а

не чекати, поки шляхом спроб,

помилок і експериментів над аг�

рарним сектором Україна стане

цивілізованою країною зі справ�

жнім ринком зерна. Від відсутно�

сті інвестицій втратить, у першу

чергу, аграрний сектор України, а

відтак і світовий продовольчий

ринок також. 

Тому ваша активна позиція,

позиція ваших урядів і їх діалог з

керівництвом нашої країни не до�

зволять втратити Україну – держа�

ву з велетенським експортним по�

тенціалом аграрного сектору. У

світі на Україну покладають вели�

кі сподівання, тому нам потрібно

разом попрацювати, щоб ці споді�

вання справдилися. 

Цікавою виявилася доповідь

президента Російського зернового

союзу Аркадія Злочевського.  

За його словами, Росія може

засівати близько 11% світового

хлібного лану. Зараз вона сіє

близько 9% і на цій площі виро�

бляє 6,5% світового обсягу зерно�

вих. Це дані 2008 року, коли був

максимальний урожай у 108 млн

тонн. Відповідно, доля російсько�

го експорту зерна складає в се�

редньому 14% від світового. Зви�

чайно, співвідношення площ і ви�

робництва говорить не на користь

Росії, поки що вона не може, во�

лодіючи такими резервами посів�

них площ внести достойний вклад

у світове виробництво. Але ек�

спортом зернових Росія займаєть�

ся лише останні 10 років. До цього

Росія і Радянський Союз були

найбільшим імпортером зерна.

На думку пана Злочевського,

потенціал у Росії величезний і в

першу чергу він полягає у невико�

ристаних резервах урожайності

культур. 

(На жаль, в межах одного но�

мера неможливо розмістити всю

інформацію з конференції, тож

тези доповіді пана Злочевського

читайте у наступному числі

нашої газети).

На прохання журналістів

«Агропрофі» президент Українсь�

кої зернової асоціації Володимир

Клименко, підбив попередні під�

сумки роботи IV Міжнародної

Зернової Конференції:

– Конференція повністю ви�

конала поставлені завдання.

Близько 150 осіб з усього світу

взяли участь у роботі конференції,

вона збагатила новими знаннями і

досвідом багатьох учасників рин�

ку. Всі провідні гравці зернового

ринку: «Каргіл», «Топфер», «НІ�

БУЛОН», «Райз», «Кернел» були

присутні. 

Члени УЗА здійснюють 90%

всього зернового експорту країни.

Зернова торгівля у світі побудова�

на таким чином, що близько 20

найбільших світових торгових до�

мів контролюють увесь ринок. Всі

вони були і працювали тут. Це ду�

же важливо.

В рамках роботи конференції

завжди проходить така історична

подія, як вечеря ГАФТА. Цьогоріч

вона унікальна. В ній взяли участь

понад 350 осіб, і вперше за 132 ро�

ки ця вечеря відбулася не в Лон�

доні, як це було завжди, а саме у

Києві. Безумовно, це свідчення

поваги до України як держави і до

праці українських аграріїв. 

Україна поставляє зерно до 90

країн світу, і кожна зернинка, що

йде на експорт, виконує роль посла

України. Люди прекрасно знають,

що вони їдять хліб з української

пшениці, годують худобу з виро�

щеного в Україні фуражного зерна. 
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– Олексію Опанасовичу,
прокоментуйте будь�ласка
підписання меморандуму між
урядом України і Чиказькою
товарною біржею.
– Компанія «НІБУЛОН» уже

декілька років працює на Чи�

казькій товарній біржі, і ми чіт�

ко розуміємо ту роль, яку віді�

грає ця біржа і біржа взагалі для

сільгоспвиробників. Тому, зро�

зуміло, відкриття ЧТБ у нашій

країні, – це визначна подія для

зернового ринку України. Од�

нак функціонувати вона зможе

лише за умов відкритого ринку.

Якщо ринок буде непрогнозо�

ваним, то біржа втратить свої

функції на внутрішньому ринку

України. 

Підкреслюю, що для аграр�

ного сектору України спів�

праця з ЧТБ – це колосальний

крок вперед, це підтвердження

розуміння світових механізмів

ціноутворення в цілому. Відтак

кожен вітчизняний аграрій ро�

зумітиме свої можливості і

свою роль в глобальній еконо�

міці світу.

– Яку користь від цього от�
римає «НІБУЛОН»? 
– У даному випадку, ми вже

представлені на біржі, знаємо

механізм ціноутворення і хе�

джуємо ризики, прогнозуємо

ціни. Ми знаємо, у який період

краще реалізовувати зерно,

щоб убезпечитись від коливан�

ня цін як на зовнішньому, так і

на внутрішньому ринках.

– Що ви думаєте про учо�
рашнє рішення уряду про
скасування квот на експорт
зерна?
– Якщо розглядати експортні

квоти і експортне мито, то кво�

ти – це менше зло. Однак Ук�

раїна постійно перебуває в ста�

дії якогось незрозумілого екс�

перименту.

Мито – це, в першу чергу,

зниження рентабельності для аг�

рарного сектору нашої держави.

Тому, зрозуміло, ринок Україні

відпрацює і це мито за рахунок

аграрного сектору, за рахунок

сільгоспвиробника. 

– Чи ви відновили у зв'язку зі
скасуванням квот закупівлю
зернових?

– Ми відновили закупівлю ку�

курудзи. Учора дізналися про ска�

сування квотування, але ми доче�

каємося офіційного оприлюднен�

ня постанови Кабінету Міністрів

в засобах масової інформації і по�

тому прийматимемо рішення. 

Якщо Президент України під�

пише закон про введення ек�

спортного мита на зернові, то ри�

нок, зрозуміло, працюватиме вже

з урахуванням цього фактору.

– Багато компаній говорили
про збитки, які вони отримали
через введення квотування. Ви
я к о с ь  п і д р а х о в у в а л и  с в о ї
збитки?

– Сьогодні можна себе змучи�

ти, якщо щодня підраховувати по�

несені збитки, тому що збитки но�

сять наростаючий характер. Якщо

з ранку до ночі рахувати збитки –

це згибле діло.

Насправді збитки легко під�

рахувати. Дев'ятимісячне зберіган�

ня зерна – це вже подорожчання

його собівартості – близько 50 до�

ларів на тонні. З зерном, яке збе�

рігалося на елеваторах, треба було

працювати: проводити фумігацію,

переводити зерно з літнього режи�

му зберігання на зимове, потім з

зимового на весняне, з весняного

– знову на літнє. Це колосальні

витрати. Також враховуються при�

родні втрати при зберіганні збіж�

жя, пов'язані з малочисельними

операціями з зерном.

Ще один негативний фактор –

погіршення якості зерна. Для то�

го, щоб таке зерно, як кукурудза,

не втратило якості при зберіганні,

з ним треба особливо уважно

працювати. Від тривалого збері�

гання кукурудза суттєво псується,

бо їй властива схильність до по�

дрібнення, механічні ушкодження

тощо. Це дуже копітка робота. 

Дев'ятимісячне обслуговуван�

ня кредитних ліній торгуючими

компаніями – це також додаткове

подорожчання зерна ще мінімум

35�40 доларів на тонні. 

Відтак, сумарно цей рік приніс

для тих, хто зберігав упродовж

цього часу зерно на елеваторах,

збитків у середньому 120�130 до�

ларів на кожній тонні. 

– Яку кількість зберігали ви?
– Вісімсот тисяч тонн.

– Чи встигнуть вітчизняні еле�
ватори підготуватися для прий�
няття нового урожаю?
– Насправді це одна з проблем,

оскільки на сьогодні логістика в

Україні недосконала. Більшість

вітчизняних елеваторів, але не в

системі компанії «НІБУЛОН», не

в змозі мобільно провести відван�

таження зерна. Зрозуміло, для

елеваторів буде проблемою підго�

товка до приймання зерна нового

урожаю, яке має розпочатися вже

у червні.

– Завдяки якості ваших елева�
торів ви, мабуть, встигнете під�
готуватися… 
– Ми встигнемо. 

Але якщо, скажімо, постано�

ву уряду про скасування квот по

пшениці і ячменю надрукують не

завтра�післязавтра, а через два

тижні, що в Україні цілком мо�

жливо, то зрозуміло, у червні

розпочнеться збирання нового

урожаю і старе зерно на більшо�

сті елеваторів просто переміша�

ється з новим зерном. Відтак не

буде можливості розділити навіть

партії зерна та організовано роз�

почати приймання зерна нового

урожаю.

– На вашій зустрічі з біржови�
ми представниками йшла мова
про створення чорноморських
контрактів. Чи сертифіковані
ваші елеватори для такої спів�
праці?
– Наші елеватори усі сертифіко�

вані: вони нові, сучасні, високо�

технологічні. Ми тільки вітаємо

налагодження цивілізованих стос�

унків із залученням біржових ме�

ханізмів. Це дуже цікаві механіз�

ми. Наша компанія ще минулого

року була готова в мережі своїх

елеваторів надати можливість

сільгоспвиробникам працювати за

механізмами Чиказької товарної

біржі. Однак недолугість нашої

державної політики на зерновому

ринку не дала можливості запро�

вадити цей механізм. 

БЛІЦ�ІНТЕРВ'ЮПочаток на стор. 1, 3�5

БУДЕМО сподіватися, що країн�

імпортерів українського збіжжя

побільшає, збільшаться наші вро�

жаї зерна. Ця конференція і має

сприяти тому, щоб урожаї в Украї�

ні були під 100 млн тонн й ек�

спортний географічний простір

нашого зерна розширювався.

В рамках роботи конференції

відбулася історична, знакова подія

– підписання Меморандуму про

співпрацю між Кабінетом міні�

стрів України, Національним бан�

ком України та Чиказькою товар�

ною біржею. 

Факт підписання меморандуму

поки що належно не оцінений,

адже без ф'ючерсної біржі, яка бу�

де працювати в Україні, неможли�

во створити систему кредитування

аграріїв під майбутній урожай. Це

той відсутній шматочок пазла,

якого не вистачало у загальній

картині сільського господарства.

Зараз ми готуємося вставити на

належне місце ще один такий

шматочок – запровадити бра�

зильський досвід кредитування се�

лян за допомогою аграрних розпи�

сок. У Бразилії цей механізм що�

річно дає виробнику під майбутній

урожай $20 млрд. У нас вже гото�

вий законопроект з цього приводу,

створено міжвідомчу робочу групу,

до якої я теж входжу. У вересні ми

розраховуємо ухвалити законо�

проект у парламенті. Проте аграр�

ні розписки не можуть працювати

без ф'ючерсної біржі. Тому ці два

надважливі елементи починають

сьогодні створюватися в Україні.

Разом вони мають вирішити про�

блему нестачі оборотних коштів у

сільському господарстві, яка нара�

зі оцінюється у 50 млрд грн. Це не�

дофінансування призводить до не�

виконання в повному обсязі тех�

нологій вирощування культур, не�

довнесення добрив, а значить і до

низької урожайності. Саме тут за�

кладено могутній потенціал до

збільшення виробництва. 

Сприяння розвитку 
вільної торгівлі...

На конференції працювали:

Тетяна Шелкопляс, Олесь Євтєєв

Фото: Артем Шелкопляс

Леонід КОЗАЧЕНКО, Лео МЕЛАМЕД, Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ

Україна постійно перебуває 
в стадії якогось незрозумілого експерименту
Не вдовольнившись одними лише доповідями, журналісти взяли інтерв'ю у генерального

директора ТОВ СП «НІБУЛОН», Героя України Олексія Вадатурського.
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Ф'ЮЧЕРСИ на пшеницю мину�

лого тижня отримали різке зро�

стання у зв'язку з подальшим

продовженням несприятливих

погодних умов на території кіль�

кох великих експортерів пшени�

ці. Умови залишаються надзви�

чайно сухими у всій південній ча�

стині рівнин США, а прогрес вес�

няно�польових робіт продовжує

значно відставати від графіка на

Північних рівнинах США і в Ка�

наді. Посушливі умови тривають і

в Західній Європі, що призвело до

зниження прогнозів виробництва

багатьох аналітиків на французь�

кий врожай пшениці у 2011/12

маркетинговому році. 

CBOT контракти на липень

отримали 78 центів, закрившись

на позначці $8,06/bu. Найближчі

KCBT контракти отримали 63

центи і  закрилися на рівні

$9,33/bu. Липневі MGEX кон�

тракти в середу перевищили

$10,00/bu вперше з 14 лютого

2011 року. Контракти закінчили

тиждень на рівні $9,99/bu, під�

нявшись на 99 центів порівняно

із попереднім тижнем. сівба куку�

рудзи все ще відстає від графіка, і

багато аналітиків сумніваються,

що вона досягне площ, прогнозо�

ваних Мінсільгосп США – 92,2

млн акрів. CBOT ф'ючерси на ку�

курудзу піднялися з попереднього

тижня на 78 центів, до $7,59/bu.

Соєві ф'ючерси зросли на 50 цен�

тів від попереднього тижня, до

$13,80/bu.

Французьке аналітичне агент�

ство Agritel скоротило прогноз

виробництва пшениці в країні на

2011/12 МР через посуху в Захід�

ній Європі. Agritel прогнозує ва�

ловий збір французької пшениці

на рівні 31,7 млн тонн, що на 12%

нижче рівня 2010/11 МР.

Сівба ярої пшениці в США

відстає від графіка. Міністерство

сільського господарства США по�

відомило, що посадка ярої пше�

ниці завершена на 36%, – найпо�

вільніші темпи з 1996 року.

Умови зростання озимої пше�

ниці в США також продовжують

погіршуватися. Міністерство

сільського господарства США по�

відомляє, що 44% насаджень ози�

мої пшениці перебувають в пога�

ному і дуже поганому стані, в по�

рівнянні з 42% на попередньому

тижні.

Основні тенденції зернових ринків світу

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

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

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 20 травня 2011 року

Біржа 
(зернові) 

Липень '11 Вересень '11 Грудень '11 Березень '12 Травень '12

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 296,33 8,065 0,788 8,493 0,723 8,930 0,580 9,205 0,455 9,275 0,435
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 342,90 9,333 0,637 9,498 0,628 9,678 0,568 9,773 0,493 9,738 0,440
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 367,34 9,998 0,995 9,808 0,773 9,813 0,650 9,835 0,513 9,810 0,428
CBOT Чикаго (Кукурудза) 299,00 7,595 0,785 7,175 0,625 6,665 0,388 6,768 0,393 6,838 0,383

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Липень '11 Серпень '11 Вересень ’11 Листопад ’11 Січень '12 

507,15 13,803 0,508 13,718 0,453 13,603 0,422 13,505 0,398 13,588 0,393

США. Ставки океанського фрахту на 20 травня 2011 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
25�30 тис.тонн

«Handymax» 
40�46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 21 19
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 30
Північ Південної Америки (Колумбія) 23
Схід Південної Америки (Бразилія) 33
Західна Африка (Нігерія) 48
Східне Середземномор'я (Італія) 30
Західне Середземномор'я (Марокко) 42
Близький Схід (Єгипет) 31
Японія 53 52

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 38
Західна Африка (Нігерія) 48
Близький Схід (Єгипет) 31

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 40 40
Європа (Роттердам) 30
Близький Схід (Єгипет) 30

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 66
Західне Середземномор'я (Іспанія) 65
Європа (Роттердам) 60
Західна Африка(Марокко/Алжир) 70

Північно�Західне Тихо�
океанське узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 34
Близький Схід (Єгипет) 39
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 46
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 35 33
Тайвань 34 32
Південна Корея 34 32
Японія 31 29

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 � Липень '11 �8,1689 288,6681
CBOT � Вересень '11 �5,8068 277,5465

CBOT � Грудень '11 �3,1495 260,8150
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext � Червень '11 �0,7016 331,8367
Euronext � Серпень '11 �0,7016 334,6429

Euronext � Листопад '11 �2,1047 309,3868
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Липень '11 �8,5429 286,5090
CBOT � Вересень '11 �8,0836 304,4216

CBOT � Грудень '11 �7,1650 322,8853
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext � Серпень '11 �4,9109 336,0460
Euronext � Листопад '11 �4,9109 338,1507

Euronext � Січень '12 �5,6125 338,5015
Лондон � Травень '11 �5,6552 310,2278
Лондон � Липень '11 �3,4739 309,1776

Лондон � Листопад '11 �3,2315 312,6515
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext � Серпень '11 +3,1570 671,0397
Euronext � Листопад '11 +2,4555 661,9195

Euronext � Лютий '12 +1,4031 658,0609
Вінніпег � Липень '11 +3,1594 591,3168

Вінніпег � Листопад '11 +2,7517 597,2279
Вінніпег � Січень '12 +2,4460 604,2601

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Липень '11 �0,5802 208,8590
CBOT � Вересень '11 �0,5802 213,7324

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Липень '11 �0,5512 504,2154
CBOT � Серпень '11 +0,2756 502,6538

CBOT � Вересень '11 +0,8267 499,8980
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Липень '11 +0,4409 395,9462
CBOT � Серпень '11 +0,8818 396,3871

CBOT � Вересень '11 +1,5432 394,5132
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT � Липень '11 +0,5727 126,6079
CBOT � Серпень '11 +0,5947 127,1806

CBOT � Вересень '11 +0,6167 127,8194
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Липень '11 +1,1023 333,5590
CBOT � Вересень '11 +2,2046 353,4006
CBOT � Листопад '11 +2,2046 360,1247

Етанол Ціна ($) за літр

CBOT � Червень '11 �0,0103 0,6898
CBOT � Липень '11 �0,0090 0,6898

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME � Травень '11 0,0000 3,5297
CME � Червень '11 +0,0029 3,5297
CME � Липень '11 0,0000 3,5242

Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон � Липень '11 +10,2000 623,1000
Лондон � Вересень '11 +4,9000 582,5000
Лондон � Листопад '11 +5,9000 581,5000

NYBOT � Червень '11 +8,8106 482,5991
NYBOT � Вересень '11 +9,6916 477,5330

NYBOT � Лютий '12 +9,2511 487,6652

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 24 травня 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 26 травня 2011 року становив 847,93 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)

– 5,4 тис. тонн за середньозваженою ціною 6202 руб/т (min – 6125
руб/т, max – 6250 руб/т); пшениця м'яка прод. 3 кл. (2008) –
246,94 тис. тонн за середньозваженою ціною 6645 руб/т (min – 6050
руб/т, max – 7650 руб/т); пшениця м'яка прод. 4 кл. (2008) –
220,99 тис. тонн за середньозваженою ціною 6344 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) – 34,02 тис. тонн за се�
редньозваженою ціною 6164 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

*EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ. Поставка з елеватора, Південний ФО РФ; За даними AgroNews.ru
*FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ. Порт відвантаження – Новоросійськ Довідково: за курсом НБУ на 26.05.2011 року 1 RUB = 0,28033 грн

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 26 травня 2011 року

Ф'ючерсний контракт

Ціни угод * Розра�
хункова 
ціна *

Зміни 
розрах. 
ціни *

Обсяг

відкр. мін. макс. закр. кількість
угод RUB

EXW пшениця кл.3 Травень ’11 4918 4916 4918 4916 4917 6 2 19176300

EXW пшениця кл.3 Липень ’11 4999 4995 4999 4995 4997 19 3 25335180

EXW пшениця кл.3 Вересень ’11 5064 5064 5066 5066 5065 22 2 21728850

EXW пшениця кл.4 Травень ’11 4697 4697 4699 4699 4698 �5 2 17711460

EXW пшениця кл.4 Липень ’11 4746 4745 4747 4747 4746 15 3 19743230

EXW пшениця кл.4 Вересень ’11 4799 4796 4799 4796 4798 20 3 19957600

EXW пшениця кл.5 Травень ’11 4544 4544 4545 4545 4545 2 2 14769625

EXW пшениця кл.5 Липень ’11 4634 4630 4634 4630 4632 17 3 21075275

EXW пшениця кл.5 Вересень ’11 4724 4723 4724 4723 4724 3 2 14737320
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Мрія
Агрохолдинг «Мрія», один із най�

більших виробників сільськогос�

подарської продукції в Західній

Україні, оприлюднив фінансові

результати на перший квартал 2011

року. За підсумками роботи у пер�

шому кварталі, продажі компанії

виросли в 2,5 разів, до $3,98 млн.

Валовий прибуток компанії склав

$8,6 млн в порівнянні з валовим

збитком у $720 тис. за аналогічний

період попереднього року. Вкотре,

компанія показує позитивний ва�

ловий прибуток за рахунок перео�

цінки сільськогосподарської про�

дукції та біологічних активів на су�

му $7,33 млн. Ця переоцінка ста�

новить 65% усього валового при�

бутку, отриманого компанією за

звітний період. У 1 кв. 2010 року

аналогічна переоцінка склала �

$460 тис. Якщо не брати до уваги

переоцінку продукції та активів

(згідно з стандартами бухгалтерсь�

кого обліку GAAP), тоді скорего�

ваний валовий прибуток компанії

складе $1,3 млн, що, тим не менш,

краще, аніж скоригований вало�

вий збиток у розмірі $2,2 млн у 1

кв. 2010 року. Оскільки компанія

не оголошувала амортизаційні ві�

драхування, які були зроблені у

звітному періоді, за оцінками, ско�

ригована EBITDA компанії (без

врахування доходів від переоцін�

ки) склала �$3 млн у порівнянні з �

$11,4 млн у 1 кв. 2010 року. Оголо�

шений операційний прибуток

компанії за 1 кв. 2011 року склав

$2,2 млн в порівнянні  з операцій�

ним збитком $9,1 млн у 1 кв. 2010

року. Загалом, компанія отримала

$1,62 млн чистого прибутку, в по�

рівнянні з чистим збитком $6,9

млн за аналогічний період 2010 ро�

ку. Грошові кошти та їх еквівален�

ті, які знаходяться на балансі ком�

панії, становлять $267,7 млн на

противагу $1,5 млн у 1 кв. 2010, в

результаті залучення $250 млн від

єврооблігацій та $25 млн від залу�

чення інших позик. Окрім того,

рада директорів Міжнародної фі�

нансової корпорації прийняла рі�

шення про фінансування оборот�

ного капіталу компанії. Згідно з

оприлюдненим документом, за�

гальна вартість проекту складає

$90 млн, а кредитна лінія буде

трьохрічною та поновлювальною.

З початку року капіталізація ком�

панії «Мрія» зменшилася на 1,5%,

ціна акції агрохолдингу, які обер�

таються на Франкфуртській фон�

довій біржі, становить 7,0 євро.  

Астарта
Рада директорів компанії «Астар�

та», одного з найбільших агрохол�

дингів та лідерів з виробництва

цукру в Україні, пропонує акціо�

нерам додати увесь чистий прибу�

ток за 2010 рік у розмірі $91 млн

до нерозподіленого прибутку і не

виплачувати дивіденди за 2010 рік.

Відповідні пропозиції внесені в

порядок денний загальних зборів

акціонерів, які відбудуться 30

травня 2011 року в Амстердамі.

Відмова від виплати дивідендів, за

очікуваннями гравців фондового

ринку, буде прийнята на загальних

зборах акціонерів. Астарта востан�

нє виплачувала незначні дивіден�

ди у 2008 році, і, за нашими очіку�

вання, до 2013 року дивіденди ви�

плачуватися не будуть. Це пов'яза�

но з тим, що планові капітальні

затрати компанії у 2011 році скла�

дуть $85 млн і в подальшому мо�

жуть становити близько $100 млн

у 2012 і 2013 роках.

Додатково, компанія повідо�

мила про завершення весняної

посівної компанії. Так, було засія�

но 42,8 тис. га під цукровими бу�

ряками (+11% порівняно із анало�

гічним періодом попереднього ро�

ку (п/р)), 33,8 тис. га під соєю,

32,5 тис. га під кукурудзою, 13,3

тис. га під яровим ячменем, 12,5

тис. га під соняшником та 25,2

тис. га під фуражними культура�

ми. Нагадаємо, що в процесі ози�

мої посівною компанії було засія�

но 45 тис. га. Площі земель під па�

ром склали 9,6 тис. га. В цілому,

при збільшеному земельному бан�

ку з 210 тис. га у 2010 році до 216

тис. га у 2011 році, компанія збіль�

шила засіви земель сільськогоспо�

дарськими культурами у 2011  році

на 22,5% п/р до 207 тис. га.  

З початку року капіталізація

компанії зменшилася на 12% до

$705 млн Ціна акції агрохолдингу

«Астарта», які обертаються на

Варшавській фондовій біржі, ста�

новить 81,5 польський злотий.  

Миронівський 
Хлібопродукт
Компанія MHP S.A. («Миронів�

ський Хлібопродукт»), один з най�

більших агропромислових хол�

дингів в Україні, що спеціалізуєть�

ся на виробництві курячого м'яса,

соняшникової олії та вирощуванні

зернових культур, оголосила про

завершення посіву ярових сільсь�

когосподарських культур, якими

засіяно 170 тис. га. Згідно з пові�

домленням компанії, більше 100

тис. га засіяно кукурудзою, більше

30 тис. га – соняшником. Окрім

того під час осінньої посівної ком�

панії 70 тис. га засіяно озимим рі�

паком. Окрім того, до кінці 2011

року компанія планує ввести в ек�

сплуатацію два елеватори. Один із

них базуватиметься на підприєм�

стві «Вінницький бройлер», будів�

ництво якого триватиме до 2014

року. Планові потужності даного

елеватора – 200 тис. тонн для зер�

нових культур і 200 тис. тонн для

олійних культур. Другий елеватор

планується ввести в дію на базі

Катеринопільського комбікормо�

вого заводу у Тернопільській обла�

сті потужністю 45 тис. тонн.

Окрім того, керівник департамен�

ту зв'язків з інвесторами, Анаста�

сія Соботюк оголосила плани

компанії отримати у 2011 році ви�

ручку на рівна $1,1�1,2 млрд. 

З початку 2011 року акції агро�

холдингу МХП, які обертаються

на Лондонській фондовій біржі,

виросли на 2,3% до 17,5 доларів

США за акцію.  

Лендком
Компанія «Лендком Інтернешнл»,

один із провідних виробників

сільськогосподарської продукції в

Україні, завершила весняну посів�

ну компанію. Так, під яровими

культурами було засіяно 23,1 тис.

га. Разом з засіяними 28,9 тис. га

під озимими культурами, загальні

посівні площі компанії склали 52

тис. га, що на 30% більше, аніж

було засіяно у попередньому році.

При цьому, зауважимо, земельний

банк компанії залишився незмін�

ним у розмірі 74,4 тис. га. Компа�

нія засіяла 10,4 тис. га кукуруд�

зою, 5,1 тис. га – яровою пшени�

цею, 2,5 тис. га – соняшником,

1,8 тис га – соєю, 600 га – яровим

ячменем, 700 га – іншими фураж�

ними сільськогосподарськими

культурами. Під час осінньої по�

сівної компанії 13,1 тис. га було

засіяно озимою пшеницею та 12,9

тис га – озимим ріпаком. В ре�

зультаті засіяних площ, частка об�

роблювальних земель збільшила�

ся до 70% в порівнянні з 53% у по�

передньому році. 

З початку 2011 року акції

«Лендком», які обертаються на

лондонській фондовій біржі, зне�

цінилися на 16,3% до 5,25 бри�

танських пенсів за акцію. 

MCB Agricole
Акціонери австрійського MCB

Agricole Holding AG (Відень),

власника української компанії

«Укрзернопром Агро», що спеціа�

лізується на вирощуванні сільсь�

когосподарських культур, розгля�

нуть питання про збільшення ста�

тутного капіталу на 20%. Згідно з

повідомленням компанії, дане пи�

тання внесено в порядок денний

загальних зборів акціонерів, які

відбудуться 27 травня у Відні. З

початку року акції компанії, які

обертаються на Франкфуртській

фондовій біржі, виросли на 40,1%

до 2,1 євро за акцію. 

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектора

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 26 травня 2011 року

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

Компанія Біржа Код ЦП Валюта Ціна 
купівлі

Ціна
продажу

Остання
ціна

Ринкова 
капіталізація, 

млн.

Ринкова 
капіталізація, 

млн $

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 76,50 76,60 76,50 5636 1 992 3,4% 2,7%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 17,50 17,60 17,50 1887 1 887 2,0% 2,3%
Авангард Лондон AVGR LI USD 17,75 18,25 18,50 1182 1 182 �2,6% 24,6%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 7,00 7,15 7,00 743 1 047 0,7% �1,5%
Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 80,65 81,50 81,50 2038 720 5,5% �11,3%
Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 37,41 38,00 37,40 1169 413 �0,5% �16,6%
Агротон Варшава AGT PW PLN 31,56 31,71 31,71 687 243 �0,3% �9,0%
Креатив Груп UX (Україна) CRGR UK UAH 110,00 120,00 102,80 1179 148 0,0% �0,2%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 2,62 2,75 2,62 86 122 �6,5% �23,0%
КСГ Агро Варшава KSG PW PLN 23,00 23,07 23,00 343 121 6,0% 4,5%
Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 10,80 10,82 10,80 338 119 0,4% 0,0%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 2,10 2,32 2,08 36 50 �7,0% 40,1%
УкрРос UX (Україна) UROS UK UAH 2,80 3,20 2,80 319 40 0,0% 0,0%
Лендком Лондон LKI LN GBp 5,00 5,50 5,25 23 37 2,3% �14,4%
Укрпродукт Лондон UKR LN GBp 21,00 23,00 22,25 9 15 1,1% �7,3%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,68 0,70 0,68 9 12 0,0% �10,5%
Агроліга Варшава AGL PW PLN 83,4 86 86 26 9 2,4% �17,1%
Дакор UX (Україна) DAKOR UK UAH 9,56 11,00 10,00 59 7 �4,8% �72,9%

Ринкова вартість акцій: 
Мрія, EUR

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Астарта Холдинг, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Миронівський хлібопродукт, $

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Лендком Інтернешнл, GBp

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
MCB Agricole, EUR

Джерело: Bloomberg
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NYSE Euronext – це єдина міжна�

родна біржова система націо�

нальних бірж, що була створена з

метою ефективнішої торгівлі то�

варними дериватами і глобаліза�

ції біржового ринку. Нині у її

складі фондові біржі Парижа,

Нью�Йорка, Лісабона, Амстерда�

ма, Брюсселя, а також Лондонсь�

ка міжнародна біржа фінансових

ф`ючерсів і опціонів (LIFFE). Ка�

піталізація NYSE Euronext –

близько 22,3 трлн євро.

Метою візиту представників

такої серйозної фінансової інсти�

туції став розгляд можливості

входження на український ринок.

Протягом останніх двох років

представники Асоціації «Союз

бірж України» ведуть переговори

з NYSE Euronext щодо співпраці

у створенні Українського Товар�

ного Ринку Ф'ючерсів та Опціо�

нів. Україна обіймає вагоме місце

у світовому виробництві та ек�

спорті зерна, але вона не має від�

повідних біржових механізмів,

котрі сприяли б визначенню

справедливих цін на зерно та інші

сільськогосподарські культури.

Україна має унікальне географіч�

не розташування, що сприятиме

успішному функціонуванню То�

варного ринку Ф'ючерсів та Оп�

ціонів Чорноморського регіону.

Інтеграція українського біржо�

вого ринку до глобалізованого сві�

тового біржового ринку дасть змо�

гу впровадити механізми ефектив�

ного ціноутворення та страхуван�

ня фінансових і цінових ризиків,

які є важливими складовими у за�

безпеченні розвитку аграрного

сектору, а також сприятиме ство�

ренню привабливого інвестицій�

ного клімату в АПК України.

Наразі керівництво біржі ці�

кавиться терміналами, які потен�

ційно можна було б використову�

вати як біржові склади. Тож по

приїзді в Україну фахівці NYSE

Euronext зустрілись з керівниц�

твом саме компанії «НІБУЛОН»,

яку ЄБРР рекомендував відвідати

спеціалістам біржі як приклад

розвиненої інфраструктури зер�

нового ринку в нашій державі.

Так, за словами директора Де�

партаменту товарних деривативів

Іана Даддена, однією з цілей ві�

зиту NYSE Euronext в Україну

стала підготовка стандартизова�

них контрактів,  що були б

прив'язані до реальних елевато�

рів. На сьогодні NYSE Euronext є

однією з лідируючих бірж на сві�

товому ринку та має низку кон�

трактів, що стали бенчмарком у

співставленні цін на світовому

ринку на кшталт Європейського

контракту по пшениці. Наразі

NYSE Euronext готова співпрацю�

вати з потужними асоціаціями,

компаніями, щоб допомогти

створити розвинений ринок в Ук�

раїні, якщо така зацікавленість

сьогодні існує. Адже, на думку

NYSE Euronext, створення кон�

тракту, прив'язаного до чорно�

морської пшениці, розширить

можливості для трейдерів у різ�

них трейдингових стратегіях.

Пітер Іан Дадден та заступник

генерального директора з торгівлі

ТОВ СП «НІБУЛОН» Андрій

Вадатурський погодились, що

наразі в Україні існує проблема

сприйняття біржових контрактів

лише як можливості спекуляції.

На думку Андрія Олексійовича,

таке ставлення закладене у мен�

талітеті людей ще з радянських

часів і сьогодні стає на заваді по�

будови цивілізованої біржової

торгівлі.

У ході ділової зустрічі гене�

ральний директор ТОВ СП

«НІБУЛОН», Герой України

Олексій Вадатурський зазна�

чив, що компанія «НІБУЛОН»

давно інтегрована у світову тор�

гову систему та співпрацює з між�

народними фінансовими інститу�

тами: «Наразі ми готові у вигляді

експерименту стати піонерами у

співпраці з вами. Наша компанія

готова працювати за цими меха�

нізмами, але чи готова Україна

так працювати – це ще велике

питання. Непередбачуваність по�

літики на ринку зерна, непрозо�

рість у розподілі квот, незрозумі�

ла стратегія на найближчі місяці.

Крім того, існує колосальна ко�

рупція та відсутні будь�які гаран�

тії захисту приватної власності.

Незважаючи на все це, я переко�

наний, що існують шляхи виходу

з цієї ситуації, а наша країна має

всі можливості, щоб стати цивілі�

зованою ринковою країною».

Порівнюючи ці проблеми з си�

туацією в Росії, Олексій Опана�

сович зазначив: «Зерновий ринок

України отримав лише перший

удар, але інфраструктура вся збе�

режена. Тож з вашою допомогою

в Україні можливо створити ци�

вілізований ринок».

Генеральний директор Асоці�

ації «Союз бірж України» Борис

Беренштейн підтримав думку

Олексія Опанасовича щодо не�

стабільності ситуації на зерново�

му ринку України. Так, Борис Ле�

онідович зауважив на непрозоро�

му та спекулятивному характері

ціноутворення на українській Аг�

рарній біржі, «коли за один тиж�

день однакові контракти уклада�

ються за різними цінами».

Окрім ділових переговорів

представники Асоціації «Союз

бірж України» та NYSE Euronext

також відвідали філію «Ново�

одеську» та перевантажувальний

термінал в м.Миколаєві й озна�

йомились із ходом упровадження

інвестиційної програми ТОВ СП

«НІБУЛОН» з відродження логі�

стики річкових вантажопереве�

зень в Україні. Перевантажуваль�

ні термінали компанії викликали

захоплення у фахівців NYSE

Euronext: «Однією з цілей нашого

перебування було ознайомлення

з рівнем розвитку інфраструкту�

ри в Україні, – говорить керівник

Напрямку розвитку товарних

продуктів NYSE Euronext Пітер

Блогг, – тож відвідання підпри�

ємств компанії «НІБУЛОН» є ду�

же важливим для втілення в жит�

тя нашого проекту. Нас приємно

вразили підприємства компанії

«НІБУЛОН».

«НІБУЛОН» зайвий раз під�

твердив, що, попри всі зовнішні

перешкоди, прозорий та цивілі�

зований стиль ведення бізнесу

компанії, гласність та відкритість

до громадськості роблять її при�

вабливим та надійним партнером

в очах міжнародних компаній та

організацій. Успішний досвід ін�

теграції у міжнародний зерновий

ринок дозволяє «НІБУЛОНу»

сьогодні включатись у проекти,

що мають стратегічно важливе

значення для розвитку українсь�

кої економіки.

Артем Житков
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«НІБУЛОН» – еталон розбудови
інфраструктури зернового ринку

СПІВРОБІТНИЦТВО 23 травня 2011 року відбулась зустріч представників
Асоціації «Союз бірж України» та експертів NYSE Euronext із керівництвом
компанії «НІБУЛОН» та ознайомлення гостей з роботою Новоодеського
річкового та Миколаївського перевантажувального терміналів.

Гендиректор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ (ліворуч) 

зустрівся з представниками Союзу бірж України та NYSE Euronext. 

Миколаїв, 23 травня 2010 року. Фото компанії «НІБУЛОН»



Країни 
Митного союзу 
створюють 
Агропромислове
об'єднання
За його створення висло�
вився перший віце�прем'єр
Російської Федерації Ігор
Шувалов на міжнародному
діловому форумі «Митний
союз і Єдиний економічний
простір: нові можливості для
розвитку агропромислових
підприємств Росії, Білорусі і
Казахстану», який відбувся
26 травня в Москві.
«Для подальшого розвитку
нам потрібно об'єднувати
асоціації виробників сіль�
госппродукції і продуктів
харчування», – заявив він.
Звернувшись до міністра
сільського господарства РФ
Олени Скринник, Ігор Шу�
валов закликав її вести по�
стійні переговори з колега�
ми з тим, аби об'єднати зу�
силля наявних в трьох краї�
нах асоціацій сільгоспви�
робників і виробників про�
дуктів харчування.
Ігор Шувалов також відзна�
чив, що в російському уряді
вже існує практика роботи з
асоціаціями сільгоспвироб�
ників, і вона дає позитивні
результати.
Виступаючи на форумі, пані
міністр заявила, що наразі
очікується прийняття рішен�
ня про створення такої асо�
ціації.
«Так само, як формуються
галузеві союзи, що предста�
вляють інтереси бізнесу
окремих держав, вважаю за
необхідне консолідацію біз�
несу агропромислового сек�
тора не лише на рівні Мит�
ного союзу і Єдиного еконо�
мічного простору», – заяви�
ла вона. За її словами, для
консолідації позицій агро�
промислового комплексу в
тих питаннях, які не вирішу�
ються в рамках однієї дер�
жави, і для ефективної
взаємодії бізнесу з держа�
вою необхідно створити Аг�
ропромислове об'єднання.
Як уточнила Олена Скрин�
ник, до нього увійдуть всі
ведучі галузеві союзи –
м'ясні, молочні, зернові та
інші – Росії, Білорусі і Казах�
стану. Для створення цього
об'єднання пропонується
сформувати робочу групу.
Олена Скринник уточнила,
що основними завданнями
нового об'єднання буде
взаємодія у виробленні єди�
ної аграрної політики, вирі�
шення оперативних питань
розвитку ринків сіль�
госппродукції і продоволь�
ства, робота над єдиними
ветеринарними і фітосані�
тарними вимогами, питан�
ня, пов'язані з врегулюван�
ням митних режимів між
країнами.

ОСКІЛЬКИ серед розробників

останнього законопроекту – фа�

хівці Державного агентства зе�

мельних ресурсів, Міністерства

аграрної політики та продоволь�

ства, ДП «Центр державного зе�

мельного кадастру», а Комітет

Верховної Ради з питань аграрної

політики та земельних відносин

рекомендував прийняти цей до�

кумент за основу, можна ствер�

джувати, що саме таким чином

уявляють земельний кадастр

представники як виконавчої вла�

ди, так і парламентської більшо�

сті, здатної за нього голосувати.

Зважаючи на те, що кадастр має

стати системою координат, яка

структурує не лише земельні

стосунки, а й значну частину па�

раметрів ринкової економіки, ак�

туальним є питання: які ж пара�

метри земельного кадастру закла�

дає закон?

Визначимося 
з поняттями
Сергій Кубах, директор проекту

Світового банку «Видача держав�

них актів на право власності на

землю в сільській місцевості та

розвиток системи кадастру», на�

голошує, що у законопроектах,

які вносилися досі, «йшлося про

неправильне розуміння кадастру

– вказували, що це «державні за�

ходи», «державна політика» чи

«система кадастрових робіт». «Те�

пер визначення кадастру відпові�

дає європейському та світовому

розумінню як інформаційної си�

стеми. Нарешті назва та предмет

закону співпадають», – зазначає

він, коментуючи саму постанов�

ку ключового питання «про що ж

мова» у зазначеному законі.

Інші питання, на які мав би

дати відповідь закон, – наскільки

цілісною є кадастрова система,

чи врегульовано питання обміну

інформацією між кадастром та

реєстром прав, чи є вона функ�

ціональною та публічною, чи до�

статньо чітко виписано процес її

адміністрування. І, нарешті, чи є

закон самодостатнім документом

– чи після його ухвалення дове�

деться очікувати на прийняття

десятків підзаконних актів, аби

документ таки запрацював?

Облік 
та реєстрація
прав
УКРАЇНА мала шанс отримати

максимально ефективний варіант

кадастру (зважаючи на міжнарод�

ний досвід), який би поєднував

функції обліку нерухомого майна

(кадастрова функція) і реєстрації

прав (юридична функція) в рам�

ках єдиної системи на основі ін�

тегрованих баз даних. Проте ух�

валений Закон «Про державну

реєстрацію речових прав на неру�

хоме майно та їх обтяжень», по�

клав функції з реєстрації прав на

Міністерство юстиції, а Земель�

ний кодекс визначив, що кадастр

ведеться земельним відомством.

Два відомства так і не змогли до�

мовитися про створення єдиної

системи. За словами Сергія

Кубаха, це, безумовно, позна�

читься на ефективності ведення

кадастру та реєстрації прав. Зо�

крема, для отримання права, на�

приклад, на земельну ділянку та

реєстрації прав на неї доведеться

звертатися в дві різні структури.

Втім, навіть такий компроміс

кращий за подальше продовжен�

ня дискусії.

Статтею 29 проекту Закону

передбачено обмін інформацією

між двома системами. Але питан�

ня, як саме це відбуватиметься,

потребує додаткового уточнення.

Якщо ж цей механізм не буде

прописано чітко та прозоро, є ри�

зик звести нанівець позитивні

очікування від розвитку ринку зе�

мель загалом.

Цілісність. 
Київський 
кадастр – у мінусі
ЗАКОН визначає: з яких відомо�

стей складатиметься кадастр, які

повноваження в органів, які без�

посередньо відповідають за си�

стему, яким чином вносять дані,

отримують відомості з державно�

го кадастру. 

Генеральний директор дер�

жавного підприємства «Центр

державного земельного кадастру»

Олександр Філатов деталізує:

«Раніше йшла дискусія щодо роз�

поділу повноважень на рівні ор�

ганів місцевого самоврядування,

органів державної влади, кожен

хотів вести свій окремий кадастр.

На нашу думку і глибоке переко�

нання, держава втрачала б у тако�

му разі функцію контролю за

створенням автоматизованої си�

стеми ведення державного зе�

мельного кадастру. Цим законом

усі функції покладаються на цен�

тральні органи виконавчої влади

з питань земельних ресурсів, а са�

ме на Державне земельне агент�

ство – тобто, є з кого спитати

стосовно роботи з наповнення та

ведення кадастру». 

Проте один із найбільших мі�

нусів закону – відсутність чіткого

визначення кадастру як єдиної

національної інформаційної си�

стеми. І це є підставою для різно�

читання щодо можливості існу�

вання окремих територіальних

земельних кадастрів.

Склалося так, що Київ вже

має свій кадастр – свого часу для

цього знайшлися і фінансові, і

політичні  підстави. За оцінками

експертів, для свого часу він був

прогресивним, оскільки інші мі�

ста країни цього не мали та й не

могли дозволити. Проте – це

замкнута, закрита система, що є

нелогічним для державного зе�

мельного кадастру як такого. «Не

може Київ існувати поза межами

загальнонаціональної системи

кадастру, – наголошує Сергій Ку�

бах. – Це не тільки не відповідає

світовим та європейським нор�

мам, а й шкодить суспільним ін�

тересам».

Із цією думкою погоджується

генеральний директор Центру

державного земельного кадастру

Олександр Філатов. Він припу�

скає існування київського кадас�

тру в уокремленому стані «як пев�

ний перехідний момент»: «Не бу�

де ніяких протиріч, якщо ми бу�

демо обмінюватися інформацією

з Головним управлінням земель�

них ресурсів у місті Києві, а по�

тім – разом працювати в загаль�

нонаціональній системі ведення

єдиного державного кадастру».

Однак у підсумку, наголошує Фі�

латов, країна має отримати «єди�

ний загальнонаціональний ка�

дастр без виділення окремих ре�

гіонів». 

Адміністратор
ЗА ОСТАННІ РОКИ настільки

переплелися функції і повнова�

ження органів, причетних до зе�

мельних стосунків, що часом ви�

никає їх дублювання. Це може

стати великою проблемою для ве�

дення кадастру. «У законі все стає

зрозумілим, – наголошує Олек�

сандр Філатов. – Підприєм�

ство, яке буде визначено окре�

мою постановою Кабінету Міні�

стрів (маю надію, що це буде на�

ше підприємство), буде суто тех�

нічним адміністратором. Тобто

відповідатиме за канали зв'язку,

системи захисту, технічну під�

тримку програмного продукту. А

всі повноваження щодо змісту ін�

формації, порядку її внесення,

надання відповідних відомостей у

вигляді довідок, реєстрації відпо�

відних документів перейдуть до

територіальних органів Держ�

земагентства. На моє переконан�

ня, така система стане зрозумі�

лішою». 

Водночас експерти наголошу�

ють: у законі варто більш деталь�

но виписати функції адміністра�

тора. Як зазначає Олександр Фі�

латов, у проекті цьому питанню

присвячена тільки одна фраза –

що адміністратором автоматизо�

ваної системи ведення державно�

го земельного кадастру буде дер�

жавне підприємство, визначене

Держземагентством. «Але дуже

мало написано про функції цьо�

го державного підприємства та

про джерела його фінансування,

– веде далі Олександр Філатов, –

Тобто, адміністратор може або от�

римувати кошти з бюджету, або

всі витрати на забезпечення своєї

діяльності перекладати на плечі

кінцевого замовника послуг. Є, в

принципі, ще комбінований варі�

ант. Але в законі про це не йдеть�

ся. Тож ми зараз спільно з Держ�
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Який кадастр «будуємо»?
Плюси та мінуси закону про державний земельний кадастр

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ З початку земельної реформи в Україні неодноразово вносилися «кадастрові»
законопроекти. 20 березня 2007 році навіть було прийнято «Закон про державний земельний
кадастр». Проте, буквально одразу, Президент Віктор Ющенко ветував його. У 2009 році
парламентарі зробили чергову спробу ухвалити «Закон про державний земельний кадастр»,
урахувавши пропозиції Президента Ющенка. Але спроба виявилася невдалою. Пропонований варіант
Закону не набрав потрібної кількості голосів. Тож Закон залишився у статусі відхиленого. 
На початок 2011 року у ВРУ було зареєстровано три законопроекти про державний земельний
кадастр. У результаті два з них було відкликано. Зрештою, залишився один – законопроект №8077
від 04.02.2011 р., який 19 травня ухвалений парламентом у першому читанні і, схоже, може
поставити крапку в довготривалій дискусії.



Мінеконом	
розвитку РФ 
проти подовження
заборони на експорт
російського зерна
Про це заявив журналістам за�
ступник голови міністерства
Андрій Слепнев. 
«Ми не бачимо причин, аби
подовжувати ембарго», – ска�
зав він 26 травня. 
А.Слепнев підтвердив, що най�
ближчим часом будуть підра�
ховані баланси зерна і буде
прийняте остаточне рішення з
цього питання. 
Це підтвердив і перший віце�
прем'єр РФ Віктор Зубков в
ефірі телеканалу «Росія 24».
В даний час, за його словами,
ведуться підрахунки, якими бу�
дуть залишки зерна на кінець
сільськогосподарського року,
тобто на 1 липня 2011 року. Але
вже зрозуміло, що озимі зна�
ходяться у хорошому стані,
темпи весняно�польових робіт
вище торішніх, і «це дає упев�
неність в тому, що найближчи�
ми днями можна визначитися з
термінами заборони», заявив
В.Зубков.
Заборона на експорт зерна бу�
ла введена 15 серпня минулого
року після того, як через ано�
мальної жари і засухи РФ втра�
тила майже третину урожаю
зерна (було зібрано всього
60,9 млн тонн проти 97 млн
тонн роком раніше. Спочатку
ембарго діяло до 31 грудня
2010 року, але потім заборону
було вирішено продовжити до
1 липня 2011 року. За прогнозом
Мінсільгоспрозвитку, валовий
збір зерна цього року може
скласти 85�90 млн тонн.

Російські
агровиробники 
зможуть купувати
зерно на біржових
торгах
Прем'єр�міністр РФ Володимир
Путін підписав розпорядження
від 17 травня 2011 р. №842�р
про розширення складу уча�
сників біржових торгів зерном
з інтервенційного державного
фонду. Згідно документу, вно�
сяться зміни в розпорядження
від 26 січня 2011 р. №63�р «Про
реалізацію в I і II кварталах 2011
р. пшениці продовольчої і фу�
ражної, жита продовольчого і
ячменю фуражного із запасів
федерального інтервенційного
фонду сільськогосподарської
продукції, сировини і продо�
вольства на біржових торгах». 
Зокрема, згідно розпоряджен�
ню від 17 травня, окрім тварин�
ників і борошномелів зерно на
біржових торгах зможуть купу�
вати і сільськогосподарські то�
варовиробники. 
В даний час на біржі держава
продає лише продовольче зер�
но, об'єми торгів незначні.
Всього з 4 лютого по 19 травня
в рамках торгів продано 847,93
тис. тонн зерна.

земагентством працюємо, щоб

внести свої пропозиції на етап

другого читання». 

Самодостатність
ПРАВНИКИ звертають увагу, що

закон «Про державний кадастр»

№8077 програмує ухвалення чи�

сленних підзаконних актів, які

мають доповнювати та розвивати

його положення. Без них закон,

фактично, не діятиме. Зокрема,

передбачено, що Кабінет Міні�

стрів встановлює порядок здій�

снення кадастрового зонування

території країни (ч.2 ст.16), фор�

му Поземельної книги та порядок

її ведення (ч.7 ст.24), порядок

складання та затвердження вимог

до оформлення кадастрових пла�

нів земельних ділянок (ч.4 ст.32),

порядок складання індексної ка�

дастрової карти (ч.4 ст.33), поря�

док доступу нотаріусів до Дер�

жавного земельного кадастру (ч.1

ст.36), порядок користування ві�

домостями та документами Дер�

жавного земельного кадастру (ч.4

ст.36) тощо. Керівник Головного

науково�експертного управління

Верховної Ради України Василь

Борденюк наводить й інші пи�

тання, пов'язані з веденням Дер�

жавного земельного кадастру, ви�

рішення яких покладається на

Кабінет Міністрів України і які

мають регулюватися підзаконни�

ми актами Кабінету Міністрів. До

їх переліку входить також визна�

чення порядку ведення кадастру. 

Експерти акцентують увагу,

що такий підхід до нормативного

закріплення положень у земель�

ному праві є свідченням недо�

статності регулятивного змісту

пропонованого документу. І наго�

лошують, що у сфері Державного

земельного кадастру законодав�

ство має будуватися в основному

на нормах прямої дії й забезпечу�

вати домінуючу роль закону у ре�

гулюванні відповідних земельних

відносин.

Терміни 
впровадження
ЗАСТУПНИК голови Державно�

го агентства земельних ресурсів

Микола Калюжний впевнений,

що закон «Про державний ка�

дастр» буде прийнятий у першо�

му півріччі: «Він уже відпрацьо�

ваний нами – Держземагент�

ством, Міністерством аграрної

політики, Міністерством юстиції.

Ще до того, як проект був прий�

нятий у першому читанні, ми вже

готувалися до прийняття в друго�

му – бачимо, що треба підправи�

ти. Україна – єдина держава на

пострадянському просторі, яка не

має закону про державний ка�

дастр. Такої слави треба якнай�

швидше позбавлятися».

За словами Сергія Святка,

радника міністра аграрної політи�

ки та продовольства з питань зе�

мельної реформи, на сьогодні в

електронному вигляді внесено

70% документів по земельних ді�

лянках, які громадянам та під�

приємствам були передані у при�

ватну власність, у постійне кори�

стування, в оренду. «Тобто, 30%

потрібно ще внести, – веде далі

пан Святко. – Але за 1 рік ство�

рити повністю кадастр неможли�

во. У тій же Угорщині та Польщі

державний кадастр наповнював�

ся протягом 9�10 років».

На думку Сергія Кубаха,

варто було б вже зараз запровади�

ти норму обов'язковості введення

даних у кадастр, таким чином по�

ступово наповнюючи інформа�

ційну систему. І поступово до�

працьовувати законодавчу базу.

Олександр Філатов також

сумнівається в запропонованих

термінах впровадження кадастру:

«У законі закладено термін впро�

вадження кадастру – 1 січня 2012

року. На мою думку, це не реаль�

но. Було б добре, якби Держ�

земагентство і  Міністерство

юстиції домовилися перенести

термін реалізації закону «Про ре�

єстрацію прав на нерухоме май�

но» на один рік – на 1 січня 2013

року. Так само і закон «Про зе�

мельний кадастр» міг би вступити

в дію в нормальному режимі з 1

січня 2013 року. Тоді абсолютно

точно встигли б проголосувати

закон, прийняти всі необхідні по�

станови Кабміну, відповідні нака�

зи Держземагентства та заверши�

ти роботу над плановою основою

кадастру». 

Якість даних
ЙДЕТЬСЯ про створення карто�

графічної основи земельного ка�

дастру. Теоретично, порядок ви�

конання робіт мав би бути на�

ступним: спершу провести топо�

графо�геодезичні роботи, за їх ре�

зультатом створити картографіч�

ну основу для створення кадастру.

Відтак, розробити програмне за�

безпечення для ведення кадастру.

Далі – на вже існуючу основу за

допомогою вже існуючого меха�

нізму внести в кадастр інформа�

цію про земельні ділянки. У нас

же всі процеси відбуваються од�

ночасно. За таких умов надзви�

чайно складно гарантувати якість

їх виконання. А за відсутності За�

кону «Про державний земельний

кадастр», який має передбачати

відповідальність (аж до кримі�

нальної) за помилки та порушен�

ня, – взагалі нереально. 

Проте, якість землевпорядних

робіт – це питання не лише між�

сусідських суперечок за межу. На�

передодні впровадження ринку

земель – це одне з найважливі�

ших питань, пов'язаних з гаранту�

ванням прав власності на землю.

У рамках проекту Світового

банку «Видача державних актів

на право власності на землю в

сільській місцевості та розвиток

системи кадастру» проводиться

незалежний контроль якості зем�

левпорядних та топографо�геоде�

зичних робіт. Вибірковий кон�

троль якості в кількох областях

засвідчив, що якість таких робіт

залишає бажати кращого. На пе�

реконання Сергія Кубаха, не�

обхідно впроваджувати обов'яз�

кову систему як внутрішнього,

так і зовнішнього контролю яко�

сті в загальнонаціональному мас�

штабі. «Ліцензовані організації

повинні мати власну систему

контролю проведення топогра�

фічно�геодезичних робіт, а дер�

жавні органи – здійснювати зов�

нішній контроль. Бо вже зараз ві�

домі випадки, коли одна земель�

на ділянка перетинається з ін�

шою і навіть виходить за межі на�

селеного пункту. З такою якістю

землевпорядних робіт вже зараз

маємо судові спори. А із впрова�

дженням ринку сільгоспземель це

може призвести до непередбачу�

ваних наслідків», – вважає Сер�

гій Кубах.

Що «на виході»
ЗАКОН значною мірою дає від�

повідь на запитання, який же ка�

дастр будує Україна. Ключовими

позиціями у пропонованій моделі

є функціональність та публіч�

ність. Втім, уже зараз є підстави

говорити про «больові точки», які

потребують перегляду та до�

опрацювання. Йдеться про за�

провадження єдиної кадастрово�

реєстраційної системи; чітке виз�

начення кадастру як єдиної на�

ціональної інформаційної систе�

ми; питання адміністрування та

фінансового забезпечення веден�

ня кадастру; регулятивність зако�

ну тощо. 

Експерти визначили кілька

напрямків роботи над докумен�

том, які потребують особливо

пильної уваги. Так, важливо, щоб

до нього не було введено якихось

нових органів, щоб було дотри�

мано вже закладені норми пу�

блічності, щоб чітко був прописа�

ний механізм обміну інформа�

цією між кадастром та реєстром

прав, контроль за цим та відпові�

дальність за порушення. 

Закон залишає проблемні пи�

тання. Але суть дилеми зводить�

ся до того, що краще: мати не

зовсім досконалий закон – чи не

мати ніякого? Експерти сходять�

ся на думці, що закон все�таки

мусить бути. Інакше не буде ка�

дастру і держава не зможе рухати�

ся в напрямку розвитку ринку зе�

мель, а Україна й надалі лишати�

меться країною незавершеної зе�

мельної реформи…
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Матеріали підготовлено в рамках інформаційної кампанії проекту
Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю

в сільській місцевості  та розвиток системи кадастру»



Розвиток свинарства
обговорили 
на Полтавщині
26 травня на базі Інституту
свинарства ім. О.В.Квасниць�
кого Української академії аг�
рарних наук відбулася робо�
ча нарада з питань розвитку
галузі свинарства та поліп�
шення генетичного потенціа�
лу свинопоголів'я в області. У
заході взяв участь заступник
голови Полтавської облдер�
жадміністрації Володимир
Замикула Учасники наради
ознайомились з роботою
контрольної станції з відго�
дівлі свиней, що розпочала
свою роботу у поточному ро�
ці на базі інституту. На сьо�
годні на контрольну відгоді�
влю поставлено поголів'я
свиней ряду сільськогоспо�
дарських підприємств обла�
сті, яким надано статус пле�
мінних. Випробування дозво�
лять оцінити генетичний по�
тенціал кожної окремо взятої
породної лінії свиней, на ос�
нові аналітичних даних мож�
на буде дати відповідь, чи
відповідає наявне у госпо�
дарств племінне поголів'я за�
явленим вимогам.
Крім того, під час наради бу�
ло обговорено питання від�
творення поголів'я свиней.
Зауважено, що у ряді районів
області спостерігається тен�
денція до зниження показни�
ків осіменіння. Ці тенденції, з
одного боку, були пов'язані з
несприятливою ціновою си�
туацією на ринку свинини, а з
іншого – недостатнім рівнем
організації зоотехнічної та ве�
теринарної служби на під�
приємствах.

Рівненщина – 
перша в рейтингу 
з проведення 
весняно	польових
робіт
Такі ж високі показники за�
фіксовані на Миколаївщині.
Тож на сьогодні рейтинг очо�
лює дві області, зазначив
перший заступник голови Рів�
ненської облдержадміністра�
ції Анатолій Юхименко. Так,
на Рівненщині ярими культу�
рами вже засіяно понад 305
тисяч гектарів, а це 101 відсо�
ток до прогнозу. 
Зокрема, майже 120 тисяч
гектарів займають зернові і
зернобобові (109 відсотків до
прогнозу), 28 тисяч гектарів –
кукурудза на зерно (152 від�
сотків до прогнозу) це на по�
над 12 тисяч гектарів більше,
ніж торік. Гречкою аграрії за�
сіяли  5 тисяч гектарів. А це
на 1,6 гектара більше, ніж то�
рік і становить 104 відсотки
до прогнозу. Цукрові буряки
також цьогоріч займають
більше площ.  Ними засіяно
32 тисячі гектарів. Сіль�
госпвиробники також завер�
шують сіяти сою.

АБИ ПІДБИТИ попередні під�

сумки роботи тваринництва

2010/2011 МР, а також послухати

прогнози експертів 19 травня у

готелі «Redisson» в Києві Укра�

їнський клуб аграрного бізнесу

(УКАБ) спільно з компанією Ag�

riEvent скликали II Міжнародну

конференцію «М'ясне тварин�

ництво України 2011». Усього

виступило 15 доповідачів, серед

яких були представники укра�

їнських МінАПП, агрохолдингів,

банків, юридичних компаній та

експертів галузі.

Одне з найактуальніших пи�

тань сьогодні – це роль держави

у сільському господарстві. Що

саме буде робити міністерство,

аби поліпшити ситуацію, виве�

сти м'ясну галузь з кризи і на�

решті почати активно нарощува�

ти поголів'я присутнім розповіла

заступник начальника управлін�

ня тваринництва Міністерства

аграрної політики та продоволь�

ства Олена Альшанова. За її

даними, чисельність поголів'я в

Україні у 2011 році скоротилася

у порівнянні з показниками ана�

логічного періоду минулого ро�

ку, зокрема, ВРХ – на 5,9%, сви�

ней – на 1,3%. Збільшилося ли�

ше поголів'я птиці – на 6,4%.

«Міністерство разом з Націо�

нальною академією аграрних

наук України розробило проект

національної програми «Ефек�

тивне скотарство» по відроджен�

ню тваринництва, його вже на�

правлено на погодження. За

цією програмою планується

збільшити поголів'я вдвічі до

2016 року і поступово повністю

забезпечити внутрішнє спожи�

вання м'яса вітчизняним вироб�

ництвом», – зазначила вона.

Крім того існує ще кілька

програм. За бюджетною програ�

мою «Бюджетна тваринницька

дотація та державна підтримка

виробництва продукції рослин�

ництва» передбачена підтримка

із загального фонду державного

бюджету у розмірі 100 млн грн.

Частина цих коштів буде виділе�

на сільськогосподарським під�

приємствам для дотації за пого�

лів'я телиць, закуплених у насе�

лення (фізичних осіб) для виро�

щування – по 7 грн/кг живої ва�

ги (усього таких телиць плану�

ється закупити 100 тис. голів). 30

млн грн дотації планується ви�

плачувати за поголів'я корів м'яс�

ного напряму продуктивності:

племінним заводам – до 1900

гривень за голову, племінним ре�

продукторам – до 1000 гривень

за голову, іншим сільськогоспо�

дарським підприємствам – до

600 гривень за голову.

За бюджетною програмою

«Державна підтримка галузі тва�

ринництва» із спеціального фон�

ду державного бюджету передба�

чено виділити 2,03 млрд гривень.

Ці кошти будуть спрямовані на

виплати доплат за закупівлю пле�

мінних нетелей та корів молочно�

го, м'ясного і комбінованого на�

пряму продуктивності; компенса�

цію відсоткових ставок за креди�

тами, які будуть залучені для бу�

дівництва і реконструкції тварин�

ницьких та птахівничих ферм і

комплексів, придбання техноло�

гічного обладнання та механізмів;

компенсацію частини витрат від

вартості будівництва та рекон�

струкції тваринницьких ферм і

комплексів, підприємств з вироб�

ництва комбікормів, а також

придбання обладнання та меха�

нізмів вітчизняного виробництва

для тваринництва і птахівництва;

часткове відшкодування витрат

населенню (фізичним особам) за

закупівлю установок індивідуаль�

ного доїння.

За бюджетною програмою

«Часткове відшкодування суб'єк�

там господарювання вартості бу�

дівництва та реконструкції тва�

ринницьких ферм і комплексів та

підприємств з виробництва ком�

бікормів» із загального фонду

державного бюджету передбачено

виділити 500 млн гривень. Бю�

джетні кошти виділяються для

відшкодування суб'єктам госпо�

дарювання до 50% вартості завер�

шених етапів будівництва та ре�

конструкції тваринницьких ферм

і комплексів у 2009�2011 роках.

Згідно з проектом у таких примі�

щеннях повинно утримуватися не

менш як 500 голів великої рогатої

худоби, у тому числі не менш як

300 корів. Або не менше як 1200

свиноматок чи поголів'я птиці не

менше за 1 млн голів. Також за

цією програмою відшкодовується

до 30% вартості завершених у

2009�2011 роках етапів будівниц�

тва та реконструкції підприємств

з виробництва комбікормів.

На думку генерального дирек�

тора УКАБ Володимира Лапи,

один з основних чинників, що

визначає динаміку розвитку віт�

чизняної галузі тваринництва –

це платоспроможність населення

країни. Наразі заробітна плата в

Україні поступово повертається

до того рівня, який був перед

останньою світовою фінансовою

кризою. Втім левова частка ви�

трат йде на оплату комунальних

послуг, податків, тарифи за яки�

ми постійно збільшуються, а та�

кож харчування. Через таку си�

туацію люди вимушені зменшу�

вати витрати на їжу, а в деяких

непоодиноких випадках і струк�

туру харчування. Тож на укра�

їнському ринку м'ясної продукції

постійно йде серйозна боротьба

за споживача, поступово вітчиз�

няними підприємствами частко�

во витісняється імпорт субпро�

дуктів.

Також пан Лапа оприлюднив

деякі дані з дослідження УКАБ

«Найбільші тваринницькі хол�

динги України: розвиток і перс�

пективи», яке завершилося кілька

тижнів тому. Наприклад, експер�

ти виявили, що великі поголів'я

свиней зосереджені саме біля фі�

нансових центрів – Київ, До�

нецьк та Дніпропетровськ. Май�

же всі основні гравці ринку серед

холдингів�виробників свинини

вже перейшли на диверсифікова�

не виробництво. Частка окремих

холдингів у ринку свинини Укра�

їни становить від 1,3% до 5%.

Вартість виробництва свинини в

дрібніших підприємствах була

більшою, ніж у більшості інозем�

них конкурентів і виробничі ви�

трати покривалися за рахунок ви�

соких цін реалізації, але на сьо�

годні це вже не так – собівартість

перевищує ціни реалізації і багато

підприємств по цьому напрямку

діяльності спрацювали у збиток. 
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Продовження на стор.14

М'ясне тваринництво України
КОНФЕРЕНЦІЯ Виробництво м'яса – тривалий та фінансово виснажливий процес, а на сьогодні для
багатьох сільгосптоваровиробників ще й збитковий. Але існує чимало господарств, які створили
рентабельний бізнес і готові навіть нарощувати виробництво м'яса. Держава осторонь проблеми не
лишається і за допомогою МінАПП розробляє заходи по відродженню галузі. Втім, поки що успіхи
видно тільки в птахівництві і свинарстві. Що ж до ВРХ в Україні, то поголів'я й надалі скорочується. 



Кабінет Міністрів України

своєю Постановою №523 вiд

27.04.2011 р. затвердив Поря�

док нарахування податку на

додану вартість, що сплачу�

ється до державного бюджету

переробними підприємства�

ми за реалізовані ними моло�

ко, молочну сировину та мо�

лочні продукти, м'ясо і м'яс�

опродукти, іншу продукцію

переробки  тварин, закупле�

них у живій вазі, а також ви�

плати і  використання коштів,

що надійшли від його сплати.

Порядок визначає механізм на�
рахування податку на додану
вартість, що сплачується до спе�
ціального фонду державного
бюджету переробними підпри�
ємствами всіх форм власності за
реалізовані ними молоко, мо�
лочну сировину та молочні про�
дукти, м'ясо і м'ясопродукти, ін�
шу продукцію переробки тва�
рин, закуплених у живій вазі
(шкури, субпродукти, м'ясо�кіс�
ткове борошно) у період з 1 січ�
ня 2011 р. до 1 січня 2015 р., а та�
кож виплати і використання
коштів, що надійшли від сплати
податку. Дія цього порядку не
поширюється на операції з пе�
реробки сировини на даваль�
ницьких умовах.
Зокрема, зазначається в доку�
менті, переробні підприємства
ведуть окремий податковий і
бухгалтерський облік операцій з
реалізації молока, молочної си�
ровини та молочних продуктів,
м'яса і м'ясопродуктів, іншої
продукції переробки тварин, за�
куплених у живій вазі (шкури,
субпродукти, м'ясо�кісткове бо�
рошно) за кожний звітний (по�
датковий) період.
За результатами такого обліку
переробні підприємства визнача�
ють відповідно до вимог розділу
V Податкового кодексу України
суми податкових зобов'язань та
податкового кредиту, які виника�
ють у зв'язку з реалізацією гото�
вої продукції, і складають декла�
рацію з податку на додану вар�
тість (переробного підприєм�
ства), яка разом з декларацією з
податку на додану вартість за ін�
шими операціями подається до
органу державної податкової
служби за місцем реєстрації пе�
реробного підприємства як плат�
ника податку на додану вартість
у порядку і строки, встановлені
зазначеним Кодексом.
Сума податку визначається щомі�
сяця у декларації з податку на до�
дану вартість (переробного під�
приємства) і перераховується пе�
реробним підприємством до дер�
жавного бюджету у строки, вста�
новлені розділом  V Податкового
кодексу України для сплати по�
датку на додану вартість.
У разі коли виготовлені (надані)
або придбані товари (послуги)

та основні фонди переробного підприємства ви�
користовуються частково для виготовлення гото�
вої продукції, а частково для виготовлення (на�
дання) інших товарів (послуг), сума сплаченого
(нарахованого) податкового кредиту розподі�
ляється виходячи з частки використання таких то�
варів (послуг) та основних фондів за операціями
з виготовлення готової продукції та за іншими
операціями.
Бюджетні кошти використовуються за бюджетною
програмою «Державна підтримка галузі тварин�
ництва» і спрямовуються на державну підтримку
галузі тваринництва. 
Порядком визначено, хто саме з виробників і на
яких умовах може отримати бюджетні кошти за
зазначеною програмою. 
Дотація за молоко надається на безповоротній
основі сільськогосподарським підприємствам і фі�
зичним особам – виробникам молока, що вироби�
ли та продали молоко переробним підприємствам,
які пройшли атестацію виробництва молока, мо�
лочної сировини і молочних продуктів, за 1 кіло�
грам молока в перерахунку на базисну жирність.
Виплата відшкодування вартості корів здій�
снюється на безповоротній основі за результата�
ми конкурсу суб'єктам господарювання у разі за�
купівлі ними племінних нетелей та корів молочно�
го, м'ясного і комбінованого напряму продуктив�
ності вагою не менш як 350 кілограмів (у 2011 році
– в розмірі до 3000 гривень за одну голову пле�
мінної нетелі (корови) молочного, м'ясного та
комбінованого напряму продуктивності) на пле�
мінних заводах та у племінних репродукторах або
тих, що поставлені в режимі імпорту.
Виплата підприємствам агропромислового

комплексу часткового відшкодування від�

соткової ставки за кредитами, залученими на
будівництво та реконструкцію тваринницьких та
птахівничих ферм і комплексів, придбання техно�
логічного обладнання та механізмів, закупівлю
тварин і птиці здійснюється на загальних підста�
вах відповідно до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здій�
снення фінансової підтримки підприємств агро�
промислового комплексу через механізм здеше�
влення кредитів, затвердженого постановою Кабі�
нету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. № 794.
Підприємства агропромислового комплексу, які
отримали таке відшкодування за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету, не мають
права на його отримання за рахунок коштів спе�
ціального фонду державного бюджету.
Виплата суб'єктам господарювання частко�

вого відшкодування вартості будівництва та

реконструкції тваринницьких ферм і ком�

плексів та підприємств з виробництва комбі�

кормів здійснюється відповідно до Порядку вико�
ристання коштів, передбачених у державному бю�
джеті для часткового відшкодування суб'єктам гос�
подарювання вартості будівництва та реконструк�
ції тваринницьких ферм і комплексів та підпри�
ємств з виробництва комбікормів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 жов�
тня 2010 р. № 900, з урахуванням того, що вимоги
стосовно мінімальної чисельності поголів'я утри�
муваної худоби та птиці не застосовуються.
Суб'єкти господарювання, які отримали таке від�
шкодування за рахунок загального фонду дер�
жавного бюджету, не мають права на його отри�
мання за рахунок коштів спеціального фонду дер�
жавного бюджету.
Виплата суб'єктам господарювання частко�

вого відшкодування вартості придбаного

обладнання та механізмів вітчизняного ви�

робництва для тваринництва і птахівництва

здійснюється на безповоротній основі за резуль�
татами конкурсу в розмірі 30 відсотків вартості
обладнання і механізмів.
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Кабмін визначив порядок нарахування 
податку на додану вартість
для переробників м'яса і молока



У СЕКТОРІ ВРХ більшу частину

поголів'я вирощує населення, а

найбільші обсяги виробництва

яловичини Україні надають Сум�

ська, Чернігівська, Київська, Пол�

тавська, Черкаська, Вінницька

області. При цьому у загальній

структурі виробників яловичини

по областях більшість складають

холдинги у АРК, Донецькій та Лу�

ганській областях.

Про кредитний продукт, який

був розроблений ЄБРР, розповів

начальник управління структур�

ного фінансування та розрахунко�

вих продуктів банку «Форум»

Антон Саприкін. Ця програма

називається UKEEP і вона стане у

пригоді тим, хто хоче впровадити

у себе на підприємстві енергозбе�

рігаючі технології або відновлюва�

ні джерела енергії. Через українсь�

кі банки ця програма стає доступ�

ною для бажаючих інвестувати у

вищезазначені проекти. «Важливо

відмітити, що фінансування до�

ступне лише для приватних під�

приємств, а не для таких, які фі�

нансуються державою. Цікавим у

UKEEP є те, що представники

ЄБРР в Україні безкоштовно про�

ведуть для позичальника «енерго�

аудит». Ви можете отримати ком�

петентну інформацію – де і на

яких саме проектах ви можете зао�

щадити енергоресурси та відповід�

но отримати на них фінансуван�

ня», – зазначив він. 

Це можуть бути проекти,

пов'язані із модернізацією або ре�

конструкцією вже існуючих об'єк�

тів, чи побудова нових джерел від�

новлювальної енергії – системи

на біомасі, вітропарки тощо.

Слід також зазначити, що

ЄБРР надає свої фінансові ресур�

си у іноземній валюті, зазвичай це

євро або долар США. Далеко не

всі українські компанії є експор�

терами, тож і валютну виручку ма�

ють не всі, а тому по можливості

банки намагаються фінансувати

такі компанії у гривні. Вартість фі�

нансування за програмою UKEEP

у доларах буде наступною: відсот�

кова ставка за кредитом дорівнює

шестимісячний LIBOR + 8% річ�

них, а комісія за відкриття кредит�

ної лінії складе 1,5% від суми лімі�

ту кредитування і сплачується од�

норазово; комісія за відкриття та

ведення позичкового рахунку

складає 0,2% від суми кредиту,

сплачується одноразово. Вартість

програми, яка фінансується у

гривні формується дещо інакше.

Відсоткова ставка за кредитом

визначається індивідуально, але

основною складовою буде вартість

фінансових ресурсів. За словами

А. Саприкіна кінцева обрахована

ставка може скласти 15�16% річ�

них. Комісія за відкриття кредит�

ної лінії складе 1% від суми ліміту

кредитування.

«Переваги програми UKEEP

очевидні. Це можливість отриман�

ня довгострокового кредитування

на строк до 3�х років, приваблива

відсоткова ставка, максимальна

сума кредиту – до $5 млн, хоча мо�

жуть бути і виключення. У межах

окремого проекту, за необхідності,

розглядатиметься можливість від�

строчки погашення кредиту до 12

місяців», – зазначив промовець.

Незважаючи на досить важкий

стан галузі виробництва м'яса, ук�

раїнські компанії все ж розгляда�

ють можливості експорту своєї

продукції. Іншою інстанцією, яку

теж цікавить вивіз м'ясної продук�

ції за кордон, виявився Українсь�

кий Державний науково�дослід�

ний інститут лабораторної діагно�

стики ветеринарно�санітарної

експертизи. Завідувач відділом

гармонізації законодавства до ви�

мог ЄС та оцінки ризику підпри�

ємств цього інституту Марія

Остапюк розповіла присутнім

про вимоги та можливості експор�

ту нашого м'яса до сусідньої Росії

та країн Євросоюзу. Вона наголо�

сила на тому, що конференція

«М'ясне тваринництво України

2011» проходить у період глибоких

реформ в Україні з питань безпеч�

ності і якості харчових продуктів.

Такі реформи необхідні через те,

що отримана у спадщину від

СРСР система регулювання без�

печності харчових продуктів є «тя�

гарем» для усієї держави. «Пересі�

калися повноваження різних кон�

тролюючих органів, а проблеми,

пов'язані з цим, лягали на плечі

виробників. Метою реформуван�

ня буде зміцнення і забезпечення

ефективного виконання основної

функції системи – гарантування

права громадян на споживання

безпечної продукції харчування з

одночасним зменшенням адміні�

стративного тягаря на виробників

продукції».

У нашій країні, а також у краї�

нах пострадянського простору

склалася досить складна ситуація

із деякими забруднювачами, осо�

бливо – пестицидами. Ми маємо

Закон «Про пестициди і агрохімі�

кати», але, на думку пані Оста�

пюк, до нього повинні бути вне�

сені зміни. На території України

повинні використовуватися лише

зареєстровані хімічні елементи,

які можна контролювати.

Експерт також вважає, що

необхідно покладати відповідаль�

ність за безпеку харчових продук�

тів на усіх стадіях виробництва на

операторів ринку харчових про�

дуктів. «Чомусь думають, що за

безпеку продуктів харчування має

відповідати компетентний орган.

Але він може давати лише гарантії

стосовно відповідності продукту

встановленим нормам», – заува�

жила фахівець.

Без чого не тільки неможливо

вийти на зовнішні ринки, але й

небезпечно виробляти продукцію

для власного споживання, так це

без запровадження сучасної систе�

ми регулювання безпечності хар�

чових продуктів HACCP (Hazard

Analysis and Critical Control Points –

аналіз ризиків і критичні точки

контролю – прим. ред.). Ця систе�

ма дає можливість створити на

підприємстві умови для вироб�

ництва безпечної продукції після

визначення і контролю небезпеч�

них чинників. Вона довела свою

ефективність та прийнята міжна�

родними організаціями. В Україні

вже існує більше 100 підприємств,

на яких успішно працює HACCP.

Запроваджувати її не обов'язково

одразу й повністю, адже це нелег�

ка та водночас недешева справа.

Потрібно поступово, крок за

кроком, спочатку через дотриман�

ня визначених принципів, освою�

вати цю систему.

Важливим питанням є «про�

стежуваність харчових продуктів

протягом всього харчового лан�

цюга». Люди повинні мати мо�

жливість простежити звідки та з

чого вироблений той чи інший

продукт, зокрема через наявність

супровідної документації. Без цьо�

го ми не можемо йти далі, особли�

во це стосується експортної про�

дукції. Повинен також нормально

функціонувати 

«Служба державної ветери�

нарної медицини протягом остан�

ніх 5 років, особливо останніх 2�3,

проводить роботу стосовно про�

ведення навчань серед своїх пра�

цівників. Розглядається євро�

пейське та міжнародне законо�

давство, запрошуються міжнарод�

ні експерти, видаються міжнарод�

ні сертифікати. Ми також навча�

ли працівників підприємств пере�

робної галузі, ми відкриті для вас

усіх. Якщо у вас виникають якісь

питання з цього приводу, ми мо�

жемо організувати подібні нав�

чання, надати необхідні консуль�

тації, провести аудит. Мається на

увазі не просто перевірка підпри�

ємства, а надання методично�

практичної допомоги, такий дос�

від ми вже маємо», – запросила

до співпраці спеціаліст.

Артем Шелкопляс
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Початок на стор.12

М'ясне тваринництво України

Які б оцінки ринку тва�

ринництва не давали

експерти, в державі існує

служба, розрахунки якої

вважаються офіційними

– Держкомстат України.

Нижче наводимо дані ві�

домства за минулий рік

по галузі тваринництва. 

У 2010 р. індекс виробниц�
тва продукції тваринництва
порівняно з 2009р. стано�
вив 104,5%, у т.ч. в сільсь�
когосподарських підприєм�
ствах – 108,8%, у госпо�

дарствах населення –
101,3%.
В аграрних підприємствах
(крім малих) загальний об�
сяг вирощування худоби та
птиці перевищив рівень
2009 р. на 10,0% (на 150
тис.т), у т.ч. свиней – на
19,0%, птиці – на 10,6%;
вирощування великої рога�
тої худоби зменшилося на
8,9%. Середньодобові при�
рости великої рогатої худо�
би на вирощуванні, відго�
дівлі та нагулі зменшились
на 1,9%, а свиней – зросли

на 1,3%. Відношення за�
гального обсягу вирощу�
вання худоби та птиці до
реалізації тварин на забій
становило 108,2% (у
2009 р. – 107,8%).
На початок січня 2011 р. на�
селенням утримувалось
67,8% загальної чисельно�
сті великої рогатої худоби
(на 1 січня 2010 р. –
66,3%), у т.ч. корів –
78,0% (77,9%), свиней –
54,9% (56,3%), овець і кіз
– 83,7% (82,8%), птиці всіх
видів – 45,7% (47,6%).

СТАТИСТИКА

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

Продукція

Усі категорії 
господарств

Аграрні 
підприємства

Господарства 
населення

Частка 
населення, %

2010 р. у % до  
2009 р. 2010 р. у % до  

2009 р. 2010 р. у % до  
2009 р. 2010 р. 2009 р.

М'ясо1, тис.т 2922,5 106,7 1533,3 109,7 1389,2 103,7 47,5 48,9

Молоко, тис.т 11254,1 96,9 2218,0 99,2 9036,1 96,4 80,3 80,7

Яйця, млн.шт. 16964,7 106,6 10171,0 109,9 6793,7 102,2 40,0 41,8

Вовна, т 4187 101,8 703 83,7 3484 106,5 83,2 79,6

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2010 році

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

Тварини

Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення

на 
1 січня
2011 р.

до 1 січня 
2010 р.

на 
1 січня
2011 р.

до 1 січня 
2010 р.

на 
1 січня
2011 р.

до 1 січня 
2010 р.

+/– у % +/– у % +/– у %
Велика рогата худоба 4739,5 �87,2 98,2 1527,9 �99,2 93,9 3211,6 12,0 100,4
у т.ч. корови 2677,0 �59,5 97,8 589,4 �15,2 97,5 2087,6 �44,3 97,9
Свині 8039,6 463,0 106,1 3622,5 314,6 109,5 4417,1 148,4 103,5
Вівці та кози 1815,6 �16,9 99,1 296,6 �19,3 93,9 1519,0 2,4 100,2
Птиця 202084 10637 105,6 109728 9373 109,3 92356 1264 101,4

Стан галузі тваринництва в Україні в 2010 році
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* * *
1 червня 2011 року в м.Києві у конференц�залі
Президент Готелю відбудеться загальнонаціональ�

ний форум аграріїв України «РИНОК ЗЕРНА

2011», який проводиться за ініціативи Аграрного
союзу України та компанії «Мітінг Поінт Україна» при
підтримці Міністерства аграрної політики та продо�
вольства України в рамках Міжнародної агропро�
мислової виставки�ярмарку «АГРО�2011». 
Ринок зерна – щорічний всеукраїнський форум, ме�
тою якого є створення ефективного діалогу між пред�
ставниками влади та учасниками зернового ринку
України для вирішення найбільш актуальних питань
галузі, визначення перспектив врожаю поточного ро�
ку та факторів, що впливатимуть на ціноутворення та
прибутки гравців ринку.
Серед головних питань форуму: 
– Заходи, що ініціює Уряд та Верховна Рада, для ста�

білізації ситуації на зерновому ринку України;
– Перспективи розвитку АПК в 2011 році;
– Державна фінансова підтримка АПК в 2011 році;
– Діяльність державного трейдера та Аграрного

фонду в 2011 році;
– Роль і місце кооперативних об'єднань на ринку

зерна у 2011 році;
– Виробництво зерна в світі і в Україні. Тенденції і

перспективи 2011 року;
– Динаміка показників попиту на українське зерно

на світовому ринку. Прогноз вартості зернових в
2011 році в Україні і в світі. Фактори, що вплива�
ють на формування вартості;

– Плани закупівель найбільшими імпортерами зер�
нових і олійних в 2011 році;

– Пошук нових ринків збуту олійних і зернових
культур. Найбільш ефективні канали збуту;

– Основні проблеми перевалки зернових і олійних
культур та продуктів їх переробки;

– Розвиток ринку елеваторних послуг. Структура
ринку елеваторних послуг і ємкість зерносховищ
України;

– Несприятливі фактори на ринку елеваторних послуг;
– Інвестиції та фінансування агропідприємств.

* * *
1�3 червня 2011 року у Виставковому комплексі
Одеського порту відбудеться II Спеціалізована

виставка�конференція транспортно�логістичної

інфраструктури зернового ринку «АГРО�ЛОГІ�

СТИКА». Захід відбудеться в рамках X Міжнародно�
го транспортного тижня «Інтер�транспорт». Організа�
тор – Центр виставкових технологій.
Основні тематичні розділи виставки:
– Будівництво елеваторних потужностей;
– Розвиток портової інфраструктури;
– Перевалочні комплекси. Елеватори;
– Сучасні транспортні рішення;
– Комплексні логістичні послуги;
– Технології, устаткування і автоматизовані системи
транспортування;
– Фінансові послуги, консалтинг.

* * *
2�5 червня 2011 року в Києві відбудеться XXIII

Міжнародна агропромислова виставка�ярмарок

«АГРО�2011». Місце проведення виставки: Міжна�
родний виставковий центр. 
Організатором виставки виступає Міністерство аг�
рарної політики та продовольства України. Розпо�
рядник форуму – ТОВ «ТД «Промфінінвест». 
Виставка «Агро» по праву заслужила всесвітнє виз�
нання. Багато років це – найбільший і найперспектив�
ніший загальнодержавний захід в агропромисловому
комплексі України. На сьогодні у XXIIІ Міжнародній
агропромисловій виставці «АГРО 2011» виявили ба�
жання брати участь більше 500 підприємств, фірм,
компаній з 25 регіонів України та більше 100 інозем�
них компаній представлятимуть 18 країн світу. Експо�
зиції учасників займуть близько 27 тис.м2 у павільйо�
нах та близько 25 тис.м2 відкритої виставкової площі.
Мета виставки: 
– Всебічне сприяння реалізації державної аграрної
політики, економічному зростанню сільськогоспо�
дарського виробництва; 

– Оцінка потенціалу українського ринку, його інве�
стиційної привабливості; 
– Сприяння процесам розвитку міжнародної спів�
праці в агропромисловому комплексі; 
– Налагодження ділових контактів між науковими
організаціями і науково�виробничими підприємства�
ми з метою створення спільних проектів на прове�
дення досліджень і розробок; 
– Презентація досягнень кращих господарств і
сільськогосподарських підприємств всіх областей
України і обмін позитивним досвідом в роботі; 
– Демонстрація кращих зразків світового і вітчизня�
ного виробництва сільгосптехніки, засобів механіза�
ції, обладнання для утримання і відгодівлі тварин,
устаткування для кормовиробництва, ветеринарних і
біопрепаратів, агрохімії, біоенергетики і агроекології.

* * *
Науково�інноваційний центр «Інтеграція» Націо�
нальної академії аграрних наук України запрошує
на серію науково�практичних конференцій в галузі
тваринництва: 
•2 червня 2011 року в м.Києві пройде Науково�
практична конференція «Селекційно�генетичні, біо�
технологічні та ветеринарні аспекти у відтворенні
сільськогосподарських тварин (ВРХ та свині) – як
ключові елементи успішного ведення тваринництва».
Організатори: Національна академія аграрних наук
України, ГНО «Експертно�координаційна Рада з пи�
тань розвитку наукоємних, інноваційних та інформа�
ційно�консалтингових технологій», НІЦ»Інтеграція»,
Білоцерківський національний аграрний університет.
Мета конференції: 
– надати учасникам конференції знання і оновлену
інформацію для визначення та вибору оптимальної
технології відтворення, що дозволить збільшити по�
голів'я здорового молодняку, прискорити селекцій�
ний процес, мінімізувати виробничі витрати, збіль�
шити продуктивність ВРХ і свиней, прискорити окуп�
ність капіталовкладень у тваринництво;
– розширити знання учасників про стан, потенціал і
перспективи розвитку біотехнології розмноження
худоби і свиней, ветеринарного забезпечення тва�
ринництва.
•19�22 вересня 2011 року в Криму пройде науко�
во�практична конференція «Інноваційні та наукоємні
технології та їх використання в тваринництві».

* * *
3 червня 2011 року в Києві асоціація «Український
клуб аграрного бізнесу» та спеціалізоване агентство
«AgriJob» спільно із Міністерством аграрної політики
та продовольства України проведуть II Всеукраїнсь�

кий ярмарок вакансій «AGRIJOB – робота в АПК».
Захід відбудеться в рамках Міжнародної агропромис�
лової виставки�ярмарку «АГРО�2011» у Міжнародно�
му виставковому центрі (Броварський пр�т, 15).
В Ярмарку вакансій прийматимуть участь більше 20
провідних агропромислових компаній України, се�
ред яких: Schaumann, Агрохолдинг Мрія, Кун Украї�
на, John Deere, холдинг AGROFUSION, Кернел, Кар�
лівський машинобудівний завод, КВС Україна, Мон�
санто Україна.
Найбільш обдаровані студенти та випускники ВНЗ
України матимуть чудову нагоду особисто поспілку�
ватись з представниками компаній агропромислово�
го комплексу України, дізнатись про вимоги робото�
давців, навчитись правильно складати резюме, діз�
наються, як успішно проходити співбесіди та отрима�
ють уявлення про сучасний стан та перспективи ро�
боти в АПК. Програму Ярмарку, реєстраційну форму
та умови участі можна знайти за посиланням:
www.agribusiness.kiev.ua/uk/anons/1304688658/.
Участь для пошукачів та представників ВНЗ – без�
коштовна.

* * *
9 червня 2011 року в Києві у Посольстві Республіки
Польща проводиться Міжнародна конференція

«Еволюція польської сільськогосподарської галузі

� можливості використання польського досвіду у

реформі сільського господарства в Україні». 
Під час заходу обговорюватимуться механізми під�
тримки і державного регулювання у Польщі перед і пі�
сля вступу в ЄС на сільськогосподарських ринках зер�
на, молока та м'яса, а також вплив лібералізації тор�
гівлі сільськогосподарськими і продовольчими това�

рами на польський агропромисловий комплекс � з
урахуванням механізмів зовнішньої торгівлі перед і пі�
сля вступу в ЄС. 
Захід проводиться Посольством Республіки Польща в
Україні за участю експертів польського Агентства
сільськогосподарського ринку. До виступів запрошені
також представники Міністерства аграрної політики та
продовольства України.

* * *
23�24 червня 2011 року в Ялті відбудеться X Між�

народна конференція «Зерновий форум�2011».
Організатор форуму Інформаційне агентство «АПК�
Інформ». Підтримку конференції надають Міністер�
ство аграрної політики і продовольства України, Ук�
раїнська аграрна конфедерація, Українська зернова
асоціація.
Зерновий форум став вже традиційним заходом і
впродовж попередніх дев'яти років збирав учасників
зернового ринку з метою підбиття попередніх під�
сумків маркетингового року і оцінки перспектив ро�
звитку ринку в наступному сезоні. Серед основних
напрямів дискусії в рамках майбутнього заходу ор�
ганізатори визначили: 
– підбиття попередніх підсумків 2010/11 маркетинго�
вого зернового року; 
– оцінка перспектив розвитку зернового ринку в
2011/12 МР; 
– перспективи зерна з Причорномор'я в контексті
світової торгівлі; 
– робота зернового сектора АПК України в умовах
зміненого податкового законодавства країни; 
– середньострокові сценарії розвитку ринку землі
сільгосппризначення; 
– проблеми розвитку інфраструктури зернового ринку. 
Ділова програма форуму розділена на чотири сесії:
1. Світовий ринок зерна: стан, тенденції, перспективи.
2. Земельні стосунки і розвиток зернового ринку в
умовах нового законодавства.
3. Ринок борошна. Нішеві культури.
4. Технології і інфраструктура зернового ринку.
Цільова аудиторія учасників: середні і крупні сіль�
госпвиробники, агрохолдинги, зерноторгові, транс�
портно�експедиційні і сюрвеєрські компанії, керівни�
ки і фахівці елеваторів і зернопереробних підпри�
ємств; інжинірингові компанії, постачальники устат�
кування і МТР; представники фінансових і страхових
компаній, банків, а також галузевих асоціацій і об'єд�
нань; представники законодавчої і виконавчої гілок
влади України, неурядових організацій. 
Традиційно, разом з провідними українськими
компаніями, участь в роботі конференції беруть пред�
ставники компаній з основних країн�імпортерів укра�
їнської зернової продукції, а також з Росії, Казахстану,
країн ЄС, США і Канади. Очікувана кількість учасників
конференції 2011 року – близько 200 чоловік.

* * *
11�12 листопада 2011 року в Києві у Київському
національному економічному університеті імені Вади�
ма Гетьмана (КНЕУ) відбудеться Міжнародна науко�

во�методична конференція на тему: «Організа�

ційно�правові форми агропромислових форму�

вань: стан, перспективи та вплив на розвиток

сільських територій».
Оргкомітет запрошує до участі в конференції виклада�
чів вищих навчальних закладів, науковців та пред�
ставників бізнесу. На конференції розглядатимуться
питання розвитку організаційно�правових форм агро�
промислових формувань у післяреформений період
та їх вплив на стан сільських територій.
Робота конференції розподілена на три сесії за такими
напрямами:
1. Формування, функціонування і перспективи розвит�
ку нового типу агропромислових формувань та еко�
номічних відносин на селі.
2. Практичні аспекти управління операційною та інве�
стиційною діяльністю агропромислових формувань.
3. Облік, аналіз та контроль в агропромислових фор�
муваннях.
До конференції буде опублікований збірник наукових
статей учасників конференції, що входить до переліку
видань ВАК України. Робочі мови конференції: укра�
їнська, російська, англійська.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков
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ЗІРКИ  ПЕРШОЇ  ВЕЛИЧИНИ. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

Упродовж трьох років газета «АГРОПРОФІ»

друкувала інтерв'ю Героїв України, які предста�

вляють агропромисловий комплекс України. 

Ця серія статей виявилася справжнім інфор�

маційним скарбом, адже вона ілюструє не лише

життєвий шлях успішних людей і ті настанови,

завдяки яким їм вдалося досягти непересічних

результатів в аграрній сфері, а й показує цих ке�

рівників і фахівців сільгосппідприємств з людсь�

кого боку. І, що важливо, кожен із них має своє

бачення подальшого розвитку аграрного сектору

України та держави загалом. 

Розповіді наших Героїв – не сухі енцикло�

педичні рядки, а сповнені щирих людських емо�

цій думки видатних співвітчизників.

Коли ця рубрика стала чи не найбільш попу�

лярною, ми зрозуміли: залишати такий скарб в

архівних підшивках газети – справжній злочин

щодо Героїв і прийдешніх поколінь. Ці розпові�

ді якнайкраще працюють на імідж українського

АПК – зарубіжні колеги�аграрії та інвестори мо�

жуть скласти цілісне уявлення про традиції і

потенціал українського села. Вступним словом

книгу підтримали три Президенти України.

Аналогів такого видання в Україні не існує.

Це перша спроба зібрати в одній книзі авторсь�

кі публіцистичні матеріали про Героїв України

від АПК – наразі це кожен п’ятий серед 254 на�

городжених найвищим званням держави. У

цьому виданні – розповіді про 49 Героїв�аграріїв.
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