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Хід польових 
робіт 2011
ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМ Міні�

стерства аграрної політики та

продовольства України, ста�

ном на 18 серпня ґрунт під по�

сів озимих культур підготовле�

ний на площі 7,6 млн га, що

складає 83% до прогнозу. Очі�

кувана забезпеченість насін�

ням становить 1,8 млн тонн,

або 101% до потреби.

За інформацією Департа�

менту ринків рослинництва,

озимі культури під урожай

2012 року прогнозується роз�

містити на площі 9,2 млн га, в

тому числі озимі зернові куль�

тури на площі 8,2 млн га та

озимий ріпак на площі 1,0 млн

га. Це практично дорівнює по�

казникам минулого року.

В той же час аграрії майже

завершили збір ранніх зерно�

вих та зернобобових культур.

Станом на 18 серпня вони об�

молочені на площі 11,15 млн

га, що складає 99,5% до прог�

нозу. Намолочено близько 34,1

млн тонн зерна при врожайно�

сті 30,5 ц/га (минулого року

врожайність становила 24,7

ц/га).

Наразі до збирання зали�

шилось 55 тис. га, в тому числі

пшениці – 24 тис. га.

Найбільше зерна намоло�

чено в Одеській (2,7 млн

тонн), Вінницькій (2,4 млн

тонн) та Херсонській (майже

2,3 млн тонн) областях. Най�

вища врожайність ранніх зер�

нових у Вінницькій – 42,0

ц/га, Хмельницькій – 41,8 ц/га

та Черкаській – 37,1 ц/га обла�

стях.

На сертифіковані зернові

склади станом на 17 серпня

надійшло 9443,2 тис. тонн зер�

на, тобто 28% до намолочено�

го, у тому числі 6051 тис. тонн

пшениці, 2099 тис. тонн ячме�

ню, 67,9 тис. тонн гороху та

64,7 тис. тонн жита.

За словами очільника Мін�

агрополітики Миколи При�

сяжнюка, цього року в Україні

буде зібрано близько 50 млн

тонн зерна. Причому очікуєть�

ся, що 60% від зібраного вро�

жаю буде продовольчим. 

Нагадаємо, що Міністер�

ство сільського господарства

США значно підвищило прог�

ноз виробництва зерна в Укра�

їні порівняно з прогнозами

минулого місяця – майже на 5

млн тонн –  до 47,4 млн тонн. 

ПІДПИСАНИЙ Президентом

України 2 серпня ц.р. Закон

№3613�VI «Про Державний зе�

мельний кадастр» (далі  –

Закон) набере чинності (за ви�

нятком низки положень) з

1 січня наступного року, озна�

менувавши початок здійснення

комплексної земельно�кадас�

трової реформи у державі. В

суспільстві, зокрема середови�

щі землекористувачів�аграріїв,

з цього приводу можна відчути

різні настрої: від нестриманого

оптимізму до відвертої недові�

ри. Закон дає певні підстави що

для того, що для іншого. 

Звернімо увагу на ключові

аспекти запланованої реформи,

керуючись давньою приказ�

кою: попереджений – отже, оз�

броєний.

Так, у першій статті Закону

законодавець визначає понят�

тя Державного земельного ка�

дастру (далі – Кадастр або

ДЗК). ДЗК – це єдина держав�

на геоінформаційна система

відомостей про землі, розташо�

вані в межах державного кор�

дону України, їх цільове приз�

начення, обмеження у їх вико�

ристанні, а також дані про

кількісну і якісну характери�

стику земель, їх оцінку, про

розподіл земель між власника�

ми і користувачами.

Державною реєстрацією зе�

мельної ділянки є внесення ві�

домостей про земельну ділянку

до ДЗК та присвоєння їй кадас�

трового номера (ст. 1 Закону) та

відкриття на таку ділянку По�

земельної книги (ст. 24). Позе�

мельні книги міситимуть ті

самі відомості, що й ДЗК. Дер�

жавний кадастровий реєстра�

тор, реєструючи будь�які зміни

до Кадастру, автоматично вно�

сить зміни і у Поземельну кни�

гу. Не зовсім зрозуміло, для

чого необхідне таке дублюван�

ня і яким чином вирішувати�

муться спірні питання, якщо

відомості з Кадастру та Позе�

мельної книги раптом відрізня�

тимуться (а такі ситуації, ймо�

вірно, виникатимуть).

Продовження на стор.8

Кадастрова «амністія»

ФОНДОВИЙ РИНОК
НОВИНИ ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ
ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОСЕКТОРУ

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

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

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

15

РИНОК ЗЕМЕЛЬ Прийняття Верховною Радою України Закону про земельний кадастр можна
сміливо назвати однією з найвизначніших подій у сфері державного регулювання земельних відносин
за майже 20%річну історію незалежної України.

7
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КОМПАНІЇ
БУДІВНИЦТВО ñ ЦЕ СЕНС ЖИТТЯ

Інноваційний інвестиційний проект ТОВ
СП «НІБУЛОН» продовжує рух країною.
Компанія розширює свою присутність
у Житомирській області і починає
працювати на Київщині. 

РЕПОРТАЖ
СВЯТО МЕДУ ПО�КИЇВСЬКИ

17 серпня бджолярі України святкували свої обжинки:
напередодні Дня пасічника, який відзначається
19 серпня на Медовий Спас, в Інституті бджільництва
НААН розпочала свою роботу традиційна виставка6
ярмарок меду та продукції бджільництва.
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* – за попередню торгівельну сесію.
За даними «EAVEX CAPITAL»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

18.08.2011

Зміна 
за тиж(

день

Зміна 
з початку

року
UX(індекс (UA) 1738,36 (26,2% (28,9%
РТС (RU) 1584,20 (19,7% (10,5%
WIG 20 (PL) 2221,94 (18,6% (19,0%
WIG Ukraine (PL) 750,92 (15,1% (24,9%
DAX* (DE) 5948,94 (17,6% (14,0%
S&P 500* (US) 1193,89 (10,0% (5,1%



Харківщина планує
виробляти більше
картоплі і овочів
Як зазначив 16 серпня у ході на�
ради�семінару з питань розвит�
ку овочівництва заступник голо�
ви Харківської ОДА Віталій

Алексейчук, до 2015 року об�
сяг виробництва картоплі на
Харківщині планується збільши�
ти у 1,5 рази (до 990 тис. тонн
на рік) порівняно з обсягом,
який область мала в середньо�
му за 2008�2010 роки. При цьо�
му щонайменше 15% картоплі
буде вироблятися у спеціалізо�
ваних агропідприємствах.
Стосовно овочів приріст обсягу
виробництва прогнозується та�
кож у 1,5 рази (до 748 тис.
тонн). Частка великотоварних
господарств повинна досягти у
загальнообласному обсязі ви�
робництва щонайменше 11%.
«Зазначені обсяги виробництва
картоплі і овочів ми вважаємо
мінімальними, зважаючи на те,
що паралельно з формуванням
мережі спеціалізованих велико�
товарних господарств і створен�
ням оптового ринку сільсько�
господарської продукції в обла�
сті необхідно буде вирішувати
питання відновлення роботи ко�
лишніх (де це можливо) і ство�
рення нових зрошувальних си�
стем», – підкреслив Віталій
Алексейчук.

Черкащина 
проаналізувала стан
цукрової галузі
Голова Черкаської облдержад�
міністрації Сергій Тулуб про�
вів нараду з питань розвитку
цукрової галузі в області. Голо�
ва області наголосив, що цього
року всі цукрові буряки слід пе�
реробити виключно на семи
цукропереробних заводах Чер�
каської області. Наступного
року, за його словами, згідно з
програмою «Будуємо нову Чер�
кащину» в області буде вже де�
сять цукропереробних заводів,
також буде збільшено посівну
площу на 4,5 тис. га.
Цього року площа під цукрови�
ми буряками становить 43,6
тис. гектарів. Середня врожай�
ність – 85,5 тис. коренів з гекта�
ру, питома вага цукру становить
у середньому 365 грамів, тож,
за прогнозами, цього року дер�
жава отримає 68 тис. тонн цу�
кру. На наступний рік посівну
площу планується збільшити до
48 тис. гектарів. Цукроперероб�
ні заводи на сьогодні заванта�
жені в середньому на 60%.
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Аграрний комітет поділився
законотворчими планами
ЗОКРЕМА, у Комітеті з питань

аграрної політики та земельних

відносин ВРУ триває робота

над проектом закону про розви�

ток виробництва та споживан�

ня біологічних палив (реєстр.

№7524). Відповідно до прийня�

тої за основу редакції докумен�

та, ним визначаються правові

засади регулювання обігу (ви�

робництва і споживання) біоло�

гічних палив, які базуються на

основі використання джерел

відновлюваної сировини та біо�

хімічних методів її переробки.

Проектом також пропонується

віднести до біологічних палив: 

– біоетанол; 

– біопаливо моторне; 

– біопаливо дизельне; 

– сумішеві палива; 

– компоненти, виготовлені з

біологічної енергетичної сиро�

вини, для змішування з тради�

ційними видами палива; 

– біоводень; 

– біогаз; 

– ЕТБЕ (етил�трет�бутиловий

ефір), виготовлений з викори�

станням біоетанолу. 

Планується також, що дер�

жава забезпечуватиме розвиток

виробництва та споживання

біопалив шляхом вжиття заходів

з економічного стимулювання

споживання біопалив виробни�

ками та споживачами в Україні.

У Комітеті опрацьовується

також законопроект про вне�

сення змін до Закону України

«Про насіння і садивний мате�

ріал». Документом (реєстр.

№6598), який було прийнято в

першому читанні, пропонується

внести зміни до чинного Зако�

ну, виклавши його в новій ре�

дакції. У проекті, зокрема, уточ�

нюються визначення термінів,

склад органів, які здійснюють

державне управління в галузі

насінництва та розсадництва,

повноваження у даній сфері

центрального органу виконавчої

влади з питань аграрної політи�

ки, а також коригуються питан�

ня фінансового і матеріально�

технічного забезпечення насін�

ництва, створення страхового

насіннєвого фонду, порядку

формування державного резер�

вного насіннєвого фонду, набут�

тя права на виробництво та ви�

користання насіння і садивного

матеріалу тощо. Законопроек�

том також передбачається: ви�

значення правових, організацій�

них та фінансових засад функ�

ціонування ринку насіння; по�

силення вимог до вирощування,

підготовки, тарування та торгів�

лі насінням та садивним матері�

алом; впорядкування структури

та функцій органів державного

контролю у сфері насінництва

та розсадництва; закріплення

прав і обов’язків юридичних і

фізичних осіб у сфері обігу на�

сіння та садивного матеріалу;

посилення відповідальності дер�

жавних органів з контролю і на�

гляду за поширенням насіння та

садивного матеріалу.

До другого читання готуєть�

ся також законопроект про вне�

сення змін до деяких законо�

давчих актів України (щодо за�

безпечення прав власників зе�

мельних ділянок, що переда�

ються в оренду для сільськогос�

подарських потреб). Докумен�

том (реєстр. №6290) пропону�

ється включити до Земельного

кодексу України положення, за

якими забороняється приступа�

ти до використання земельної

ділянки до встановлення її межі

в натурі, одержання документа,

що посвідчує право на неї, та

державної реєстрації. Також за�

пропоновано доповнити Закон

«Про оренду землі» приписом,

що визначає термін, у якій до�

говір оренди має бути поданий

на державну реєстрацію.

Держсільгоспінспекція обіцяє
змінити батіг на пряник
Відбулося засідання спільної

з Державною інспекцією

сільського господарства Ук-

раїни робочої групи, яка ство-

рена у відповідності до підпи-

саного Меморандуму «Про

співробітництво в сфері на-

гляду (контролю) в агропро-

мисловому комплексі України

між Федерацією роботодав-

ців України та Держсільгос-

пінспекцією».

ПІД ЧАС засідання були роз�

глянуті пропозиції та зауважен�

ня роботодавців до проекту За�

кону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих

актів України» та питання регу�

лювання діяльності з проведен�

ня фумігації зерна.

Заступник Голови Держав�

ної інспекції сільського госпо�

дарства України Олександр Гри�

горович відзначив, що метою

діяльності Держсільгоспінспек�

ції є якісна та безпечна продук�

ція сільського господарства на

ринку України та додав, що

Держсільгоспінспекція прагне

створити такий контроль і на�

гляд, який не заважатиме прац�

ювати вітчизняним сільгоспви�

робникам, а навпаки стимулю�

ватиме до збільшення обсягів

виробництва, – «Ми змінимо

акценти з каральної політики

на стимулюючу», – наголосив

він.  Крім того,  за  словами

Олександра Григоровича, кон�

троль буде здійснюватися таким

чином, щоб не було протиправ�

них дій на ринку, які б шкодили

сільгоспвиробникам та спожи�

вачам продукції. Разом з тим,

при формуванні самої системи

контролю буде враховано євро�

пейський досвід здійснення та�

кої роботи.

У свою чергу генеральний

директор ФРУ Руслан Іллічов

висловив вдячність керівництву

Держсільгоспінспекції за іні�

ціативу підписання Меморан�

думу та за плідну співпрацю,

оскільки питання, які обумо�

влені Меморандумом є важли�

вими для вітчизняних сіль�

госпвиробників.

Роботодавці акцентували

увагу на найбільш принципових

зауваженнях до законопроекту

«Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України».

Серед зауважень – недопусти�

мість запровадження обов'язко�

вої сертифікації зерна при його

переміщенні всередині країни,

недоцільність запровадження

сертифікації для всіх місць збе�

рігання зерна, передбачення

чіткого розмежування повнова�

жень Держсільгоспінспекції та

інших органів виконавчої влади

і недопущення надмірної заре�

гульованості та втручання дер�

жави в питання, які мають ре�

гулюватися сторонами цивіль�

но�правових угод.

На завершення сторони до�

мовилися провести друге засі�

дання робочої групи для  вирі�

шення неврегульованих розбіж�

ностей.

Дерспожив	
інспекція має
намір скоротити
перелік продуктів
харчування, 
що підлягають
обов'язковій
сертифікації
Відповідний проект наказу
Держспоживінспекції за�
твердив Державний комі�
тет з питань регуляторної
політики і підприємниц�
тва, повідомили в Держ�
компідприємництва.
Зокрема, планується ска�
сувати сертифікацію для
продукції з низьким рів�
нем ризику і харчових
продуктів, які відповіда�
ють технічним регламен�
там Світової організації
торгівлі.
Проект наказу розроблено
на виконання доручення
Президента України.



200 млн грн 
на будівництво ОРСП
Кабінет Міністрів України виділив
Міністерству аграрної політики і
продовольства 200 млн грн на бу�
дівництво оптових ринків сіль�
госппродукції в Києві, Донецьку,
Львові, Харкові і Чернігові. Це
закріплено відповідним розпоря�
дженням Кабінету Міністрів від 27
липня 2011 р. №761.
Згідно з документом, Міністерство
фінансів має виділити ці кошти за
рахунок програми державних ка�
пітальних витрат.

Уряд затвердив 
порядок декларування
наявності цукру
Набула чинності постанова Кабі�
нету Міністрів України «Про за�
твердження Порядку декларуван�
ня наявності цукру» №851 від 10
серпня 2011 р. Документ опубліко�
ваний в газеті «Урядовий кур'єр»
від 17 серпня ц.р.
Мета документу – забезпечення
виконання і реалізації Закону Ук�
раїни «Про внесення змін до За�
кону України «Про державне ре�
гулювання виробництва і реаліза�
ції цукру» щодо декларування на�
явності цукру» шляхом затвер�
дження порядку декларування на�
явності цукру.
Очікувані результати: реалізація
постанови забезпечить отримання
достовірної інформації про наявні
ресурси цукру.

АГРОПРОФІ
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ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

26.07.2011 року Президентові України 

В.Ф.ЯНУКОВИЧУ

Звернутися до Вас змусила ситуація, що
склалася на ринку зерна України. Початок
нового маркетингового року відзначився
різким падінням цін на зерно на внутріш�
ньому ринку, що змушує багатьох сільсь�
когосподарських товаровиробників, які не
мають достатньо коштів для завершення
збирання врожаю і підготовки до сівби ози�
мих культур, реалізовувати зерно за ціною,
що нижче його собівартості.

Падіння цін стало наслідком одночасно�
го введення єкспортного мита на зернові
культури і відміни відшкодування ПДВ зер�
нотрейдерам.

В той же час за останній рік ціни на ос�
новні засоби виробництва (пальне, добри�
ва, засоби захисту рослин) збільшились у
1,7�1,8 разу.

Не зрозумілі для нас дії, а вірніше без�
діяльність Уряду та Аграрного фонду, який
замість підтимки внутрішньго ринку зерна
веде гру на зниження, не розпочавши за�
купівлю, пропонує закупівельні ціни нижчі
визначених ціновим коридором «мінімум�
максимум» згідно додатку до наказу Мін�
агропродполітики України від 10.02.2011
року №17.

На фоні адміністративного втручання в
ринкові механізми формування роздрібних
цін на продукти харчування, запроваджен�
ня квот на експорт зерна в минулому мар�
кетинговому році, згортання біржової тор�
гівлі та відсутності державної підтрики
сільськогосподарських товаровиробників
(часткової компенсації процентної ставки
за кредитами комерційних банків, дотації
на тваринницьку продукцію, здешевлення
вартості складної сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва) останні
події на ринку зерна викликають у селян не
тільки критику, але й різке засудження.

Більше того, така аграрна політика в
державі ставить під загрозу проведення по�
сівної компанії під урожай 2012 року в звяз�
ку з неможливостю реалізувати зерно для
закупівлі насіння, палива, добрива, не сти�
мулює підвищення обсягів виробницства
зерна, і, як наслідок, виконання Вашого
завдання щодо забезпечення виробництва
зерна в Україні до 2015 року в обсязі 80
млн тонн на рік стає неможливим. 

На наш погляд для виправлення ситуа�
ції, що склалася, необхідно здійснити на�
ступні заходи:

1. Скасувати експортне мито на зернові
культури.

2. Повернути існуючий до 1 липня 2011
року порядок відшкодування ПДВ експор�
терам зерна.

3. Забезпечити активне включення в
процес формування цивілізованого ринку
зерна Аграрного фонду з поверненям про�
понованої ціни в затверджений на поточ�
ний маркетинговий рік ціновий коридор, а
також прискорення термінів розрахунків з
товаровиробниками.

4. Терміново забезпечити фінансуван�
ня державних цільових програм підтримки
сільськогосподарських товаровиробників в
повному обсязі.

Шановний Вікторе Федоровичу, звер�
таємося до Вас з надією на розуміння і тер�
мінове реагування.

З повагою,

за дорученням членів обласної Ради громадської організації сільськогосподарських товаровиробників

Луганської області.

Голова Ради Микола Котляров

Вельмишановний Вікторе Федоровичу!

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
обласної Ради громадської організації сільськогосподарських товаровиробників Луганської області

17 серпня цього року у приміщенні

ІА «Українські новини» відбулась

прес-конференція за участі гене-

рального директора ВГО «Українсь-

ка аграрна конфедерація» (УАК)

Сергія Стоянова. Тема була актуаль-

на «Розвиток ринку зерна України,

досягнення та прогнози на врожай

2011». На жаль, участь у заході не

зміг прийняти заявлений президент

Української зернової асоціації Во-

лодимир Клименко.

«УАК ще 6 червня надала прогноз по

урожаю зернових 2011/2012 року у 45�46

млн тонн. 19 липня, у зв'язку з виходом

матеріалів Держкомстату з приводу по�

сівних площ під кукурудзу, наш прогноз

був дещо скоригований – нагадав гене�

ральний директор УАК. – Врешті�решті

урожай зерна у вазі після доробки за на�

шими прогнозами становитиме: 20 млн

тонн пшениці, 17 млн тонн кукурудзи, 9

млн тонн ячменю та 1,5 млн тонн інших

культур, – разом 47,5 млн тонн. У бун�

керній вазі цифра може бути такою, яку

називає Мінагрополітики, – близько 51

млн тонн».

Пан Стоянов наголосив, що цього

року погода перед самим збиранням

урожаю була дощовою, тож чимала ча�

стина посівних площ була забур'янена, а

саме зерно мало підвищену вологість.

Тож у бункер комбайну попадає чимало

зайвого сміття, а при сушці зерна випа�

ровується велика кількість вологи, через

що насправді важко обрахувати реаль�

ний врожай цього року.

Досить квола ситуація з експортом

зерна. За липень не було експортовано й

400 тис. тонн, а за 15 днів серпня не до�

сягнуто позначки у 600 тис. тонн. Тобто

за 1,5 місяці експортовано менше 1 млн

тонн, що для України дуже мало й загро�

жує великими перехідними залишками.

Для нормального функціонування зер�

нового ринку нам слід було експортувати

принаймні вдвічі більший об'єм збіжжя.

У цьому році простежується ситуація,

коли виробники масово не продають зер�

но, а притримують його на елеваторах,

під тентом у господарстві – хто де може,

аби не продавати собі у збиток. Наразі зі�

брано близько 33 млн тонн, з них 1 млн

тонн експортовано, 6 млн тонн пішло на

переробку, а 25 млн тонн притримують у

коморі виробники зерна. Минулого року

у кінці червня ціни почали зростати, на�

томість падати, як це заведено, на почат�

ку літа. Цього ж року «ціновий гламур»

закінчився і виробничники ледь�ледь

зводять «кінці з кінцями».

Але ж за два тижні на півдні України

розпочнеться збирання більш пізніх

культур: соняшнику, кукурудзи, сої. І що

робити, коли елеватори будуть завалені

пшеницею? Новий врожай не буде куди

дівати. «Україну очікує жорстке випро�

бування Великою кукурудзою, – наголо�

сив генеральний директор УАК. – 17�18

млн тонн цьогорічного врожаю – це вже

не жарти, і ми можемо з цього врожаю

втратити багато зерна. Якщо ємності для

зберігання, які можуть приймати куку�

рудзу, будуть працювати по 20 годин на

добу, то нам необхідно буде сушити но�

вий урожай близько трьох місяців». На

думку Сергія Стоянова, українці повин�

ні зняти капелюха перед тими компанія�

ми, які своєю злочинною, в лапках,

діяльністю розвивають елеваторну ін�

фраструктуру.

Україна приречена бути експорте�

ром. Але перед тим, як експортувати

врожай, його необхідно зібрати, просу�

шити і розмістити на елеваторі. А куку�

рудза – культура дуже примхлива. 

Тож будемо сподіватися на такі ком�

панії, як «НІБУЛОН», яка за добу може

переробити 70 тис. тонн кукурудзи. На

жаль, такі компанії є винятком із загаль�

них правил, тож Україні ще доведеться

поборотися за майбутній «кукурудзяний

врожай»!

Артем Шелкопляс

Велика кукурудза тисне на ринок



Майданчик для майбутнього елеватора в с.Динихівка.На будмайданчику у Великих Коровинцях ведеться демонтаж старих споруд і закладка фундаментів.

«НІБУЛОН» жнивує
чітко за графіком
Цьогорічні жнива в компанії

вийшли на фінішну пряму.

Виробничими підрозділами

«НІБУЛОНа» станом на 18 сер�

пня намолочено 107,54 тис.

тонн зерна нового врожаю.

Вже завершили збирання

ранніх зернових культур філії

ТОВ СП «НІБУЛОН» у Мико�

лаївській, Черкаській, Лугансь�

кій, Харківській, Полтавській,

Чернігівській, Хмельницькій,

Сумській і Вінницькій обла�

стях. Незабаром завершать

жнивувати три філії господар�

ства Житомирського регіону.

Почесні лідерські позиції з

валового збору ранніх зерно�

вих на сьогоднішній день обій�

має черкаська філія «Чиги�

рин», де намолочено близько

12 тис. тонн зерна! Не відста�

ють і господарства Миколаїв�

ського регіону: філія ДП «Ліді�

ївське» – 10640 тонн зерна,

«Снігурівська» – 9050 тонн

зерна, «Прибужанівська» –

8500 тонн зерна.

Що ж стосується показни�

ків врожайності, то тут макси�

мальних результатів під час

збирання пшениці досягли фі�

лії «Південний Буг» з врожай�

ністю 54,3 ц/га, «Хмільник» –

50,2 ц/га, «Присеймівська» –

49,5 ц/га, «Мрія» – 47,9 ц/га.

Паралельно у філіях ТОВ

СП «НІБУЛОН» проводяться

роботи з підготовки ґрунту. Зо�

крема, на сьогоднішній день

піднято близько 9 тис. га ран�

нього зябу, повністю проведена

підготовка ґрунту під посів ози�

мих культур, проведена хімічна

та механічна обробка парових

площ.

Виробничим відділом про�

довжується поставка мінераль�

них добрив, виконується аналіз

вирощування ранніх зернових

культур, закупівля засобів захи�

сту рослин і посівного матеріа�

лу озимих культур.

Поточного сезону компанія

планує збільшити площу посі�

вів озимих культур на 12% з до�

веденням її до 32 тис. га.

Попри всі перепони та по�

годні негаразди, компанія «НІ�

БУЛОН» чітко дотримується

цьогорічного графіка жнив та

демонструє зразкові виробничі

показники.

За інф. прес-служби компанії

Житомирщина 
На початку серпня в області розпочато

зведення елеваторного комплексу філії

«Тетерів» у смт Великі Коровинці Чуднів-

ського району. Урочистості з нагоди офі-

ційного старту будівництва запланова-

но на 26 серпня 2011 р. Для участі в цьо-

му заході запрошено численних партне-

рів компанії, представників органів вла-

ди, фахівців підрядних організацій, міс-

цевих мешканців, представників ЗМІ.

Сучасне «НІБУЛОНівське» підприємство є

логічним продовженням роботи компанії в

Житомирській області, де вже тривалий час ус�

пішно працюють три виробничі підрозділи –

філії «Романівська» (смт Романів), «Бистриць�

ка» (смт Бистрик), «Чуднівська» (смт Чуднів).

Сучасний елеваторний комплекс займати�

ме площу 6,5 га. Об'єм зберігання зерна стано�

витиме 76 тис. тонн, потужність сушарок – 4

тис. тонн на добу. Потужність відвантаження на

залізничний транспорт складатиме 5 тис. тонн

на добу. Колектив компанії за рахунок праців�

ників нової філії збільшиться ще на 60 осіб.

Кошторисна вартість будівництва – 120 млн

гривень. Завершення будівництва – оперативно

і якісно, згідно з «НІБУЛОНівськими» стандар�

тами – заплановано на жовтень 2011 року.

Елеваторний комплекс стане найсучасні�

шим технологічним об'єктом в регіоні. Введен�

ня його в експлуатацію і у такий спосіб набли�

женість аграріїв цього регіону дасть змогу зде�

шевити логістичну складову у виробництві

зерна та збільшити прибутковість сільгоспви�

робників.

Перша установча нарада на місці будівель�

ного майданчика відбулася 4 серпня за участю

голови Чуднівської РДА Максима Самчика та

голови Великокоровинецької селищної ради

Лариси Пащенко. З представниками 20 пі�

дрядних будівельних організацій її провів за�

ступник генерального директора з будівництва

ТОВ СП «НІБУЛОН» Сергій Бесєдін. В по�

дальшому, зі зростанням обсягів робіт, кіль�

кість організацій сягне 50.

Генеральним проектувальником проекту

виступає ВАТ ПВІ «Донецькагропроект», а ге�

неральним підрядником – ЗАО БФ «Житло�

буд�НІКО».

Після другої виробничої наради 12 серпня

на майданчику розгорнуто широкомасштабні

будівельні роботи.

Зокрема, на майданчику вже завершено

роботи з вертикального планування ґрунту,

триває монтаж блоків трансформаторної під�

станції, повним ходом йде розбирання старих

будівель, які знаходяться в межах майданчи�

ка, та очищення території, постачання та за�

биття паль.

Будівельний майданчик вдихнув нове жит�

тя у забуту та занедбану впродовж тривалого

часу територію Житомирського краю, розпо�

чав нову сторінку розвитку місцевої громади.

Новий об'єкт компанії дасть можливість селя�

нам працювати, заробляти гроші, наповнюва�

ти місцевий бюджет і годувати свої родини, а

отже – суттєво покращить соціальну складову

в смт Великі Коровинці.

Київщина
Саме у столичному регіоні інвестиційний

проект ТОВ СП «НІБУЛОН» отримає новий

етап розвитку. Будівництво першого

об'єкту – елеваторного комплексу в селі

Денихівка Тетіївського району – має

розпочатися вже наприкінці серпня по-

точного року. 

Слід зазначити, що цей елеватор також ста�

не найсучаснішим технологічним об'єктом у

означеному регіоні, адже у будівництві і по�

дальшій експлуатації тут використовувати�

муться виключно передові технології.

Орієнтовна вартість об'єкту становитиме

понад 120 млн грн. Під час будівництва на

об'єкті будуть задіяні понад 50 підрядних орга�

нізацій, а це понад тисячу кваліфікованих пра�

цівників.

Після введення в експлуатацію забезпечу�

ватимуть успішну роботу елеваторного ком�

плексу 60 працівників. Робота підприємства у

майбутньому стане запорукою стабільно висо�

ких податкових надходжень до місцевого та

державного бюджетів. Відтак збільшиться ін�

вестиційна привабливість не тільки Київської

області, а й України в цілому.

Місцева влада, бажаючи бачити потужного

інвестора в своєму регіоні, надала чіткі гарантії

і створює всі умови для роботи. Так, 29 липня

2011 року у м. Вишгород (Київська обл.) у рам�

ках другого інвестиційного форуму Київської

області «Стабільність та зростання» між ТОВ

СП «НІБУЛОН» та Київською обласною дер�

жавною адміністрацією було підписано мемо�

рандум «Про партнерство та співробітництво»,

що стало запорукою успішної співпраці ком�

панії та обласної влади (див. «Агропрофі»,

№29/2011).

На першій установчій нараді 9 серпня 2011

року, яку провів Сергій Беседін, були присутні

голова Тетіївської РДА Іван Миколюк та

сільський голова с. Денихівка Віталій Самоз�

ван, і представники 5 підрядних організацій.

Вже сьогодні вони задіяні в очищенні території

від сміття та вертикальному плануванні ґрунту

й будівництві.

Генеральним проектувальником об'єкту ви�

ступає ДП «Український державний науково�

дослідний і проектний інститут цивільного

сільського будівництва» (м.Київ), генеральним

підрядником – ПП «ТРАНСВІТ» (Чернігів�

ська обл., м.Прилуки).

Офіційний старт будівництва елеватора в с.

Денихівка також має бути урочистим, який

ТОВ СП «НІБУЛОН» планує провести разом з

усіма небайдужими до долі України – від фа�

хівців аграрного ринку і представників органів

влади до місцевих мешканців. 

Пропонуємо до вашої уваги фото будівель�

них майданчиків до початку і на стадії будів�

ництва. Зовсім скоро ви на власні очі зможете

переконатись, як «НІБУЛОН» вміє перетво�

рювати занедбані території на підприємства

європейського рівня!

За матеріалами прес-служби компанії

Фото компанії «НІБУЛОН»
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ІНВЕСТПРОЕКТ Інноваційний інвестиційний проект ТОВ СП «НІБУЛОН» продовжує рух країною.
Компанія розширює свою присутність у Житомирській області і починає працювати на Київщині.

Будівництво – це сенс життя

Проект комплексу з приймання, зберігання та відвантаження зернових та олійних культур 
в с.Денихівка Київської області

НОВИНИ РЕГІОНІВ



Олесь Євтєєв

ЯКЩО ТРЕБА знайти найдобрі�

шу, наймудрішу, щедру та жертов�

ну людину на селі, то ви обов'яз�

ково знайдете пасічника. Праця

біля бджіл завжди вимагала вели�

кого досвіду – вміння «відчитува�

ти» бджолині міграції, знання їх

дій та способів приборкання

бджіл тощо. Тому пасічниками

найчастіше були літні люди, пова�

жані на селі особи. Вони були но�

сіями пам'яті історії народу, здоро�

вого народної гумору і не цурали�

ся гострого слова, проте ніколи не

ображали і не збиткувалися. Не�

дарма ж бо великий Микола Го�

голь оповідачем своїх знаменитих

«Вечорів на хуторі поблизу Ди�

каньки» зробив пасічника Рудого

Панька. 

Чи так історично склалося, чи

мудрі комахи проводять свій жа�

лючий відбір, але людина зла, су�

єтлива, поверхнева пасічником

стати не може. Погратися з вули�

ками рік�два – може, а от знайти

свою долю у гармонії з маленьки�

ми працелюбними комахами – ні.

Тарас Шевченко писав, що бджо�

ла вимагає для роботи коло неї «не

лише удачної людини, а й лагідно�

го і праведного мужа». Подібну

думку висловив і український вче�

ний Микола Сумцов, підкреслив�

ши: «Пасічництво настільки чисте

і шляхетне, що люди з низькою

душею не займатимуться ним». 

Стало вже традицією, що двічі

на рік двері Національного науко�

вого центру «Інститут бджільниц�

тва ім. П.І.Прокоповича» Націо�

нальної академії аграрних наук

України гостинно розкриваються

перед усіма, хто хоче опанувати чи

удосконалитися у древньому і віч�

но молодому мистецтві – бджо�

лярстві. Навесні тут пропонують

інструменти, матеріали та облад�

нання для пасічників, а в кінці

літа пасічники вже й самі їдуть зві�

дусіль, щоб продемонструвати

свої здобутки, обмінятися досві�

дом, просто поспілкуватися з дру�

зями�однодумцями. 

От і 17 серпня цього року па�

січники з усіх куточків нашої дер�

жави привезли на ярмарок плоди

своєї і своїх підопічних нелегкої

праці. З легкої руки інституту

бджільництва такі свята меду

проводяться і в усіх обласних та

багатьох районних центрах краї�

ни. Жителі столиці та інших міст

мають змогу купити найрізнома�

нітніші сорти меду та продукцію

бджільництва безпосередньо у

виробників. А меду тут дійсно

море – і найрізноманітнішого.

Від традиційного липового, ака�

цієвого чи гречаного, до екзотич�

ного меду із квітів японської со�

фори, чи лікувального з квітів

буркуна. Хоча цей унікальний

продукт увесь має лікувальні вла�

стивості, проте справжні пасічни�

ки вважають, що від різних хво�

роб допомагає різний мед. Ма�

буть вони праві, бо хворих і кво�

лих пасічників принаймні я на

виставці не бачив. 

А ще тут демонструють та про�

дають кумедні фігурки з бджоли�

ного воску, пилок, прополіс, ма�

точне молочко та запашну медо�

вуху – смачний, корисний та

п'янкий напій, що його так шану�

вали наші предки ще від князів�

ських часів.

Бджільництво – чи не єдина

галузь, яка гідно пройшла крізь

горнило ринкових реформ та со�

ціальних потрясінь останніх двад�

цяти років. Вона зберегла себе в

основному через те, що бджіль�

ництво відсотків на вісімдесят зав�

жди було приватним. Крім того, у

пасічництво переважно йдуть

люди щиро закохані у свою спра�

ву. Для них це не хобі, а при�

страсть на все життя. Добре, що

таким чином багато сільських жи�

телів мають змогу покращити свій

добробут, але легким цей хліб наз�

вати не можна. Це лише в архаїч�

них повістях Шевченка пасічник

тихо сидів на осонні біля вуликів.

Насправді це фізично важка, кро�

пітка і відповідальна справа, яка

вимагає ґрунтовних знань і що�

денної праці.

Саме завдяки цій праці Украї�

на займає п'яте місце у світі за ме�

дозбором після Китаю, США, Ар�

гентини та Мексики. Три з поло�

виною мільйони бджолиних сімей

щороку виробляють 60�70 тисяч

тонн меду, і зупинятися на цьому

українські бджолярі не збирають�

ся. У найближчих планах – до

2015 року збільшити кількість

бджолиних сімей до 5 мільйонів, а

медозбір – до 100 тисяч тонн.

Споживання меду на душу насе�

лення у нас складає 1,2 кілограма

на рік, що цілком порівняно з се�

редньоєвропейськими показника�

ми. Для прикладу, у Греції цей по�

казник складає 1,4, Німеччині –

1,1, а решта європейських країн

споживає 0,3�0,5 кг меду на душу

населення.

Привітати пасічників зі святом

прийшов керівник департаменту

тваринництва Міністерства аграр�

ної політики та продовольства

Андрій Гетя, віце�президент УААН

Микола Сичевський, голова Ки�

ївської міської профспілки пра�

цівників АПК Ольга Лопата, за�

ступник секретаря Київради Ми�

кола Колесник.

Вітаючи бджолярів зі святом

Андрій Гетя зазначив, що п'яте

місце у світі за медозбором хоро�

ший показник, але він сподіваєть�

ся, що українські пасічники знач�

но покращать цей результат. Дер�

жава теж намагатиметься цьому

сприяти, зокрема цього року на

селекцію передбачено 690 тис.

грн. За його словами, українські

бджолярі не самі себе хвалять, а

визнані світовою спільнотою. Яс�

кравим тому підтвердженням є те,

що саме у Києві у вересні 2013

року буде проводитися 43�й Все�

світній бджільницький Конгрес

Апімондії. 12 тисяч гостей з понад

100 країн світу, що з'їдуться в Київ

у вересні 2013 р. зроблять Конгрес

Апімондії�2013 наймасовішим за�

ходом в бджільництві, не тільки

вітчизняному, а й світовому. 

У своєму вітальному слові Ми�

кола Сичевський зазначив, що

кожне свято – це привід оцінити

зроблене і накреслити плани на

майбутнє. За його словами, в Ук�

раїні існує шанована школа

бджільництва Петра Прокопови�

ча, гідним продовжувачем справи

якого є засновник і нинішній ди�

ректор Національного наукового

центру «Інститут бджільництва ім.

П.І.Прокоповича» НААН Леонід

Боднарчук. Але високі результати

галузі – це в першу чергу результат

поєднання досягнень науки з нев�

томною працею пасічників.

Ольга Лопата від імені проф�

спілок зазначила, що бджолярство

– чи не єдина галузь, яка сіє здо�

ров'я, подовжує життя людини.

Вона переконана, що розвиток га�

лузі неможливий без розвитку

науки, тому побажала терпін�

ня,натхнення та удачі у наукових

пошуках колективу інституту

бджільництва та від імені ЦК

профспілки працівників АПК

вручила науковцям інституту по�

чесні грамоти за вагомий внесок у

розвиток вітчизняної науки.

Сучасне бджільництво – осо�

блива і надзвичайно цінна галузь

сільського господарства. Його

значення не обмежується лише

виробництвом і одержанням при�

бутків від реалізації меду та іншої

продукції. В живій природі медо�

носні бджоли стали важливим

елементом підтримки встановле�

них багатосторонніх зв'язків у тва�

ринному і рослинному світі. Вони

відіграють головну роль у запи�

ленні ентомофільних культур. На

їхню частку припадає 85�90% за�

пилень і лише 10�15% запилюють

інші комахи. 

Дослідженнями встановлено,

що насіння ентомофільних куль�

тур, одержане при запиленні ме�

доносними бджолами, має підви�

щені господарсько корисні яко�

сті. Так, у насіння гречки плівча�

стість зменшується на 2,4%, збіль�

шується кількість сирого протеїну

на 0,4%, а енергія проростання –

на 17%. У озимого ріпаку при за�

пиленні енергія проростання

збільшується на 11�12%, схожість

– на 16�20%, наявність жирів – на

4�5%. При перехресному запи�

ленні збільшується вага яблук на

26%, зав'язуваність плодів – у 5,5

разів, а збереженість зав'язі – на

3,3% порівняно з їхнім самозапи�

ленням.

Завдяки запиленню бджолами

прибавка врожаю складає: гречки

– 41�60%, соняшнику – 30�41%,

технічних культур – 46�67%, садів

та ягідників – 38�55%, баштано�

вих культур – 40�58%. 
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Свято меду по%київськи

БДЖІЛЬНИЦТВО 17 серпня бджолярі України святкували свої обжинки: напередодні Дня пасічника,
який відзначається 19 серпня на Медовий Спас, в Інституті бджільництва НААН розпочала свою роботу
традиційна виставка%ярмарок меду та продукції бджільництва.
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НА ПОЧАТКУ минулого тижня

ціни на пшеничні ф'ючерси зни�

зилися, під впливом тиску від

звістки про зниження боргу США

і зміцнення долара. Однак після

оприлюднення звіту Мінсільгоспу

США щодо очікуваних світових

сільськогосподарських попиту і

пропозиції знову пішли вгору.

При прогнозі, що у 2011/12 МР

виробництво пшениці в США

впаде нижче торгових очікувань,

звіт зчинив помірний вплив на

зростання цін на пшеницю. Осо�

бливо ж звіт вплинув на зростання

цін на кукурудзу і соєві боби. 

В цілому, вересневі CBOT кон�

тракти на пшеницю закрилися на

позначці $7,03/bu, що на 24 цен�

тів більше минулого тижня. Най�

ближчі KCBT контракти отрима�

ли 16 центів, зупинившись на поз�

начці $7,96/bu. MGEX контракти

найбільше приросли за тиждень,

отримавши 34 центи, зупинив�

шись на рівні $8,61/bu. 

За оцінками Міністерства

сільського господарства США очі�

кується, що знизяться і врожай�

ність, і кількість вирощеної куку�

рудзи у 2011/12 рр. Тож ціни на

кукурудзу отримали 9 центів від

попереднього тижня і зупинилися

на рівні $7,02/bu. Очікуване зни�

ження урожаю сої підтримало

ціни на соєві боби, які зросли на 6

центів до $13,37/bu. 

У своїй серпневій доповіді

Мінсільгосп США збільшило свій

глобальний прогноз виробництва

пшениці у 2011/12 рр. на 9,7 млн

тонн з минулого місяця – до 672

млн тонн. Збільшення відбулося

значною мірою через збільшення

прогнозів  виробництва в Росії і

Україні – на 3,0 млн тонн, до 56,0

млн тонн і 21,0 млн тонн відповід�

но. Оцінки виробництва пшениці

в США впали на 0,8 млн тонн до

56,5 млн тонн.

Щотижневий же звіт щодо

урожаю в США від Мінсільгоспу

країни показав зниження в

2011/12 стану ярої пшениці. Кіль�

кість у хорошому і відмінному ста�

ні впала на 4% з попереднього

тижня – до 66%. Це різке знижен�

ня з 82%, які спостерігалися у від�

повідний період минулого року.

Урожай з рейтингом від поганого

до дуже поганого залишився на

рівні 7%, в порівнянні з 3% рік

тому. 

Основні тенденції на зернових ринках 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 12 серпня 2011 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 258,12 7,025 0,235 7,323 0,093 7,655 0,053 7,810 0,045 7,833 (0,015
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 292,47 7,960 0,158 8,203 0,167 8,318 0,138 8,350 0,102 8,280 0,062
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 316,45 8,613 0,337 8,635 0,288 8,683 0,222 8,713 0,190 8,730 0,155
CBOT Чикаго (Кукурудза) 276,26 7,018 0,088 7,145 0,115 7,275 0,115 7,320 0,110 7,345 0,105

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

491,21 13,370 0,055 13,278 (0,002 13,348 (0,012 9,205 0,000 13,458 (0,015

США. Ставки океанського фрахту на 12 серпня 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) 20 18
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 29
Північ Південної Америки (Колумбія) 22
Схід Південної Америки (Бразилія) 34
Західна Африка (Нігерія) 47
Східне Середземномор'я (Італія) 29
Західне Середземномор'я (Марокко) 40
Близький Схід (Єгипет) 34
Японія 53 51

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) 31

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 75
Західне Середземномор'я (Іспанія) 60
Європа (Роттердам) 60
Західна Африка(Марокко/Алжир) 70

Північно(Західне Тихо(
океанське узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 35
Близький Схід (Єгипет) 42
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 48
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 34 31
Тайвань 33 30
Південна Корея 33 30
Японія 30 27

Вирощування деяких овочевих

культур, зокрема в теплицях, вза�

галі неможливе без використання

бджіл.

Бджільництво дає не лише ос�

новні продукти – мед і віск, а та�

кож і додаткові – пакети бджіл,

бджолині матки, квітковий пилок,

маточне молоко, прополіс, бджо�

лину отруту.

Мед є чудовим продуктом

життєдіяльності бджолосімей, які

справедливо називають рідким зо�

лотом природи. Високоякісні сор�

ти меду містять близько 75%

фруктози і глюкози, що визначає

його цінність і фізичні властиво�

сті. До складу меду входить близь�

ко 300 речовин і зольних елемен�

тів. Він має рідкісні харчові яко�

сті, важливі лікувальні властиво�

сті, визначається неповторним

смаком і ароматом. Маточне мо�

локо, прополіс і бджолину отруту

використовують для виробництва

медичних препаратів. Прополіс

(бджолиний клей) здавна відомий

як засіб для лікування ран, опіків

та інших захворювань. Наразі

зростає значення бджіл і як живо�

го індикатора навколишнього се�

редовища. Прикро, але останнім

часом у світі спостерігаються не�

гативні тенденції до скорочення

бджолиного поголів'я, в першу

чергу через розвиток ГМО�рослин

та бездумне використання отруто�

хімікатів.

Відповідаючи на запитання

журналістів, директор Національ�

ного наукового центру «Інститут

бджільництва ім. П.І. Прокопови�

ча УААН», член�кореспондент

УААН, професор, президент Спіл�

ки пасічників України, голова На�

ціональної асоціації Укрбджоло�

пром та Асоціації апітерапевтів

України Леонід Боднарчук зазна�

чив, що пасічник як моряк – він

увесь час не вдома, а у полі, з

бджолами, отримуючи задоволен�

ня саме від такого стилю життя та

роботи. На його думку, пасічники

взагалі дуже цікаві люди, бо за

своєю природою вони і архіваріу�

си, і дослідники, і конструктори,

бо кожен намагається вдоскона�

лити систему вуликів.

Леонід Боднарчук хотів би,

щоб була дотація держави і за за�

пилення сільськогосподарських

культур, і на розвиток бджолиних

сімей. Починаючи з 2003 року,

який взагалі у бджільництві був

надзвичайним – загинуло до 30%

всіх бджолиних сімей, така дота�

ція існувала: спочатку 1 млн грн,

потім – більше. Але останніх два

роки дотації немає, кошти виді�

ляються лише на селекцію у

бджільництві. Дуже тішить Ле�

оніда Боднарчука те, що наразі

проблеми галузі знаходять відгук

у високих чиновницьких кабіне�

тах, бо колись для того, щоб за�

провадити професійне свято –

День пасічника, йому знадобило�

ся два роки поневірянь владними

коридорами.

За словами директора ін�

ституту бджільництва, наразі

репродукція племінного мате�

ріалу здійснюється на чотирьох

племінних бджолозаводах, а та�

кож на 30 племінних пасіках та

13 племінних бджолорозплід�

никах. На його думку, найбільш

раціонально було б якби при�

буток від запилення ентомо�

фільних культур частково по�

вертався бджолярам. Фахівці

розробили таку систему, але

питання досі не вирішене.

На думку Леоніда Боднар�

чука, суттєвою загрозою для

бджіл наразі є ріпак. Площі

його посівів в Україні зроста�

ють, і для боротьби зі шкідни�

ками ці посіви обробляють

отрутохімікатами, часто – у пе�

ріод цвітіння, хоча рекомендо�

вано робити це раніше, щоб не

зашкодити бджолам. Саме

тому не поодинокі випадки,

коли від отруєння хімікатами

зникали цілі пасіки. Звичайно,

далі йдуть судові позови і таке

інше. Фахівці інституту не�

одноразово піднімали це пи�

тання на рівні Мінагрополіти�

ки, але воно досі не вирішене.

В першу чергу – через те, що в

агробізнес йдуть люди далекі

від розуміння ролі бджіл. 

За його словами, у активі

науковців виведення трьох

нових типів карпатських і

двох типів українських бджіл,

що за медопродуктивністю

значно перевершують своїх

попередників. Їх широке ви�

користання в практиці приз�

веде до суттєвого збільшення

медозбору. Працюють науков�

ці і над розробкою бджолиних

ліків. Леонід Боднарчук вва�

жає, що застосування хіміч�

них препаратів для комах не�

доцільне, тому фахівці Інсти�

туту бджільництва разом з

науковцями Інституту орга�

нічної хімії створили препарат

«Здорова бджілка» на основі

витяжок з  різних рослин,

який ефективно діє при хво�

робах цих корисних комах. 

Що стосується експорту

«рідкого золота», то цей процес

ускладнюється невеликою

кількістю бджолиних сімей на

пасіці. В середньому люди три�

мають 15�20, рідко до 50 бджо�

линих сімей, племрозплідники

– до 200 і лише на племзаводах

ця кількість сягає 1000�1500.

Уявіть собі, яку потрібно про�

вести роботу, щоб сформувати

товарну партію на експорт, ска�

жімо у 20 тонн.

Окремим напрямком, який

отримав значний розвиток у

стінах інституту бджільництва є

апітерапія, або лікування про�

дуктами бджільництва. Створе�

ні науковцями препарати чудо�

во виводять радіонукліди з

людського організму, що безу�

мовно стане в нагоді жителям

територій, що постраждали

внаслідок аварії на ЧАЕС.

*EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ. Поставка з елеватора, Південний ФО РФ; За даними ММВБ, www.micex.ru
*FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ. Порт відвантаження – Новоросійськ Довідково: за курсом НБУ на 18.08.2011 року 1 RUB = 0,27754 грн

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 18 серпня 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 Вересень ’11 4935 4935 4935 4935 4935 (5 2 641550

EXW пшениця кл.3 Листопад ’11 ( ( ( ( 5018 (5 ( (

EXW пшениця кл.3 Січень ’12 ( ( ( ( 5188 (5 ( (

EXW пшениця кл.4 Вересень ’11 4674 4674 4674 4674 4674 (6 1 303810

EXW пшениця кл.4 Листопад ’11 ( ( ( ( 4751 (6 ( (

EXW пшениця кл.4 Січень ’12 ( ( ( ( 4921 (6 ( (

EXW пшениця кл.5 Вересень ’11 4435 4435 4435 4435 4435 (5 2 576550

EXW пшениця кл.5 Листопад ’11 ( ( ( ( 4549 (5 ( (

EXW пшениця кл.5 Січень ’12 ( ( ( ( 4719 (5 ( (

Свято меду по%київськи
Початок на стор.5
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Калькулятор
доходності 
для посівів
Аналітичний центр «УкрАгро�
Консалт» розробив універ�
сальний калькулятор для
розрахунку маржинального
доходу з одного гектара зе�
млі при виробництві шести
сільгоспкультур в Україні
(пшениця, кукурудза, ячмінь,
ріпак, соя, соняшник).
Розрахунок маржинального
доходу враховує витрати на
основні матеріально�технічні
ресурси для виробництва:
насіння, добрива, паливо,
гербіциди, пестициди, вико�
ристання техніки, оренду зе�
млі, врожайність, заробітну
плату, плановану ціну прода�
жу. Враховано два типи ви�
робництва: екстенсивний та
інтенсивний. 
Калькулятор знаходиться у
вільному доступі на одному з
інтернет�ресурсів «УкрАгро�
Консалту» – UAIndex:
http://www.uaindex.net/
index.php/ru/calculators
Як зазначають в аналітичному
центрі, розробка викликала
підвищений інтерес серед ці�
льової аудиторії УкрАгро�
Консалт. 
«Для нас була важлива оцін�
ка калькулятора учасниками
ринку, наскільки розрахунки
за допомогою такого інстру�
менту об'єктивні? Відгуки
виявилися позитивними», –
коментує генеральний дирек�
тор аналітичного центру
УкрАгроКонсалт Сергій Фео�
філов.
У рамках ІV міжнародної
конференції «Інвестиції: Гло�
бальний попит – локальна
пропозиція», яку УкрАгро�
Консалт проводить в Києві 16
листопада 2011 року, зокрема
обговорюватиметься питання
маржі і розподілу прибутків у
вертикально організованому
підприємстві.

За інф. АЦ «УкрАгроКонсалт»

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

«Укрлендфармінг»
М'ясокомбінати групи «Укрленд�

фармінг» (ПАТ «Ритм» та ПАТ

«Тростянецький м'ясокомбінат»),

розмістять шестирічні забезпече�

ні облігації на 850 млн грн. 

Згідно проспекту емісії облі�

гацій, рішення про відкрите роз�

міщення облігацій прийняті на

зборах акціонерів компанії в чер�

вні 2011 року. 

«Тростянецький м'ясокомбі�

нат» та «Ритм» розмістять обліга�

ції серії «А» на 450 млн грн та 400

млн грн відповідно. Облігації

обох підприємств мають про�

центну ставку 14% на перші 20

квартальних купонних періодів,

тоді як ставка на останній рік обі�

гу буде встановлена пізніше, але

не нижче 4% річних. 

За облігаціями передбачені

оферти в серпні 2016 року. 

Поручителями по облігаціям

ПАТ «Ритм» виступають ПАТ

«Коростенський м'ясокомбінат»,

ПАТ «Ніжинський м'ясокомбі�

нат» та ТОВ «Бон�Ексім». По

облігаціях «Тростянецького

м'ясокомбінату» – ТОВ «Юрок

Плюс» і ТОВ «М'ясний двір По�

ділля». 

Розміщення облігацій номі�

налом 1 тис. грн на Східно�Євро�

пейській фондовій біржі і ПФТС

(Київ) розпочнеться 18�19 серпня

2011 року. Андеррайтером висту�

пить банк «Фінансова ініціатива»

(Київ).  Цей же банк є основним

кредитором обох м'ясокомбіна�

тів. На дату прийняття рішення

про випуск облігацій, ПАТ «Тро�

стянецький м'ясокомбінат» має

кредит на 280 млн грн, наданий

банком «Фінансова ініціатива».

Аналогічно, заборгованість ПАТ

«Ритм» перед банком «Фінансова

Ініціатива» становить 250 млн

грн. 

Залучені кошти будуть напра�

влені на реконструкцію та збіль�

шення виробничих потужностей

підприємств з одночасним змен�

шенням енергетичної складової у

виробничих процесах, а також на

підвищення якості продукції. 

ПАТ «Тростянецький м'ясо�

комбінат» в 2010 році отримав

чистий збиток 3,34 млн грн в по�

рівнянні з чистим прибутком

15,72 грн роком раніше. Його чи�

стий дохід знизився на 8,5% – до

102,1 млн грн. 

Чистий прибуток ПАТ «Ритм»

в 2010 році знизився в 2,2 рази –

до 8,6 млн грн, чистий дохід – на

11,5%, до 90,93 млн грн. 

Кернел
Компанія «Кернел», один з най�

більших зернотрейдерів і вироб�

ників соняшникової олії в Украї�

ні, уклала договір про покупку

100% акцій компанії «Русские

масла». «Русские масла» володі�

ють трьома маслоекстракційними

заводами (МЕЗ) в Краснодарсь�

кому та Ставропольському краях.

Загальна потужність переробки

складає 400 тис. тонн насіння со�

няшнику на рік. 

Згідно біржового повідомлен�

ням «Кернел», вартість покупки

підприємства «Русские масла»

становить $60 млн, з яких близь�

ко $15 млн має бути сплачено у

грошовій формі після виконання

всіх попередніх умов. Очікується,

що операція буде закрита на по�

чатку вересня поточного року, ос�

кільки дозвіл Антимонопольного

комітету Росії вже отримано. 

Згідно з оцінками «Кернел»,

покупка компанії «Русские мас�

ла» вже в 2012 році збільшить рі�

вень консолідованої EBITDA на

$20 млн. Голова ради директорів і

найбільший акціонер «Кернел»

Андрій Веревський зазначив, що

покупка даного підприємства є

важливим етапом у розвитку ком�

панії. 

Астарта
Агропромхолдинг «Астарта�

Київ», один із лідерів виробниц�

тва цукру в Україні, оприлюднив

дані по збиральній компанії ран�

ніх культур у вівторок (16 сер�

пня). Компанія повідомила, що

середня врожайність пшениці

склала 4,5 тонни з гектара при се�

редній врожайності ячменю на

рівні 3 т/га. Урожайність у 2011

році на 15,8% і 5,4% вище в по�

рівнянні з попереднім роком.

Компанія також повідомила, що

почала підготовку до збору цук�

рового буряка. Астарта планує зі�

брати 2 млн тонн цукрового буря�

ка і близько 600 тис тонн зерно�

вих і олійних культур.

Європейський банк рекон�

струкції та розвитку (ЄБРР) виді�

лить агропромхолдингу «Астарта»

забезпечений семирічний кредит

з 18�місячним пільговим періо�

дом на суму до $60 млн для фі�

нансування дочірньої компанії

ТОВ «Фірма Астарта�Київ». Від�

повідну кредитну угоду було під�

писано 15 серпня.

Агрохолдинг уточнює, що фі�

нансування буде направлено на

погашення раніше залучених

кредитів ЄБРР і підтримку дина�

мічного розвитку компанії, а та�

кож дозволить посилити дивер�

сифікацію і вертикальну інтегра�

цію.

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

ський Хлібопродукт»), один з

найбільших агропромислових

холдингів в Україні, що спеціалі�

зується на виробництві м'яса, со�

няшникової олії та вирощуванні

зернових культур, оприлюднила

фінансові результати за 1 півріччя

2011 року. За даними компанії

EBITDA зросла на 19% до $158

млн, тим часом як консолідована

маржа EBITDA склала 30%. Чи�

стий прибуток компанії змен�

шився на 16% п/п до $86 млн.

Продажі курятини зросли на 8%

п/п – до $182 млн у 1 п/р 2011

року. Продажі соняшникової олії

зменшилися на 11% до $84 млн,

тим часом як ціна на соняшнико�

ву олію зросла на 57% п/п. При�

буток компанії від операційної

діяльності зріс на 22% п/п до

$128,5 млн. 

Основною причиною зни�

ження чистого прибутку компанії

став збиток від курсової різниці,

який становить $8 млн на 1 п/р

2011 року, тим часом як дохід від

курсової різниці за 1 п/р 2010 р.

склав $25 млн. Незважаючи на

втрати компанії від курсової різ�

ниці, фінансові показники є

сильними. 

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 18 серпня 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

Зміна 
за день

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 62,95 62,95 62,95 5016 1 714 (11,4% (15,5% (1,7%
Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 75,35 75,35 73,50 1838 628 (13,5% (20,0% (5,6%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 13,50 13,74 13,50 1456 1 456 (18,7% (21,1% (0,4%
Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 27,70 27,70 28,00 875 299 (16,0% (37,6% 0,0%
Креатив Груп UX (Україна) CRGR UK UAH 50,00 110,00 110,00 820 103 (15,1% 6,8% 0,0%
Avangardco Лондон AVGR LI USD 11,55 12,50 12,49 798 798 (21,2% (15,9% 0,0%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 5,75 6,04 5,75 611 875 (18,4% (19,0% (1,7%
Агротон Варшава AGT PW PLN 23,00 23,53 23,53 510 174 (18,9% (32,5% (5,9%
Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 8,90 8,90 8,90 279 95 (7,3% (17,6% (1,0%
КСГ Агро Варшава KSG PW PLN 19,64 19,64 18,50 276 94 (15,1% (15,9% (7,7%
Ovostar Варшава OVO PW PLN 44,00 46,00 45,50 273 93 (16,4% (26,6% (4,2%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 2,16 2,38 2,27 75 107 (14,3% (33,2% 5,1%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,73 1,90 1,73 30 43 (9,0% 16,6% (4,8%
Лендком Лондон LKI LN GBp 5,25 5,75 5,5 24 39 (17,0% (10,3% (10,3%
Агроліга Варшава AGL PW PLN 57,00 59,95 57,00 18 6 (18,6% (45,0% (6,6%
Укрпродукт Лондон UKR LN GBp 16,00 19,00 16,50 7 11 (10,8% (31,3% (13,2%
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Ринкова вартість акцій: 
Миронівський Хлібопродукт, $

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Лендком, GBP

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Кернел, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Астарта, PLN

Джерело: Bloomberg



УСІ БЕЗ ВИНЯТКУ земельні ді�

лянки підлягають реєстрації у

ДЗК з обов'язковим присвоєн�

ням кадастрового номеру – інди�

відуальної послідовності цифр та

знаків, яка не повторюється на

всій території України та закрі�

плюється за земельною ділянкою

на весь час її існування. Кожен

кадастровий номер може при�

своюватися лише один раз – на�

віть у разі скасування державної

реєстрації певної земельної ді�

лянки її кадастровий номер не

може бути присвоєний іншій ді�

лянці.

Повний перелік відомостей,

які включаються до ДЗК, наведе�

но у ст.15 Закону. Окрім інших,

це, зокрема: координати пово�

ротних точок меж та дані про

прив'язку поворотних точок меж

до пунктів державної геодезичної

мережі (така мережа створюється

відповідно до ст.8 Закону, з ме�

тою встановлення чітких та ста�

більних меж земельних ділянок);

дані про якісний стан земель та

про бонітування ґрунтів (оцінка

родючості ґрунтів за державною

шкалою); цільове призначення

(категорія земель, вид викори�

стання земельної ділянки в ме�

жах певної категорії земель); ві�

домості про обмеження у вико�

ристанні земельних ділянок; ві�

домості про частину земельної

ділянки, на яку поширюється дія

сервітуту, договору суборенди зе�

мельної ділянки; нормативна

грошова оцінка (проведена від�

повідно до Закону України «Про

оцінку земель» № 1378�VI).

ДЗК, а так само Поземельні

книги відповідно до норм Зако�

ну ведуться не тільки в паперо�

вому, а й в електронному вигля�

ді. Так само в паперовому та

електронному вигляді має пода�

ватися державному кадастрово�

му реєстратору документація із

землеустрою та оцінки земель.

Цю норма була введена, імовір�

но, для спрощення роботи дер�

жавних кадастрових реєстрато�

рів, проте дещо ускладнить жит�

тя землевласникам, яким дове�

деться до них звертатися (окрім

чималої купи паперів, при собі

доведеться мати ще й електрон�

ний носій із тими самими доку�

ментами).

«Недоторкані» 
реєстратори
АВТОРИ Закону, до речі, потур�

бувалися про комфортність ро�

боти державного реєстратора і в

інших нормах. Зокрема ч.7 ст.9

забороняє будь�яким органам,

посадовим особам, громадянам

або їх об'єднанням втручатися в

діяльність реєстратора, пов'язану

зі здійсненням державної реє�

страції земельних ділянок. Ця

норма виглядає досить супереч�

ливою. З одного боку, вона має

убезпечити державних реєстра�

торів від неправомірного втру�

чання в їхню роботу органів та

посадовців, тим чи іншим чином

зацікавлених у «виправленні» ві�

домостей у  ДЗК. З другого,

враховуючи широкі повноважен�

ня державного кадастрового ре�

єстратора, можливо, законодав�

ець мав потурбуватися про ство�

рення механізмів контролю над

його діяльністю з метою запобі�

гання зловживанням. 

Водночас, ст.39 передбачає

притягнення реєстраторів до

дисциплінарної, цивільно�пра�

вової, адміністративної та кримі�

нальної відповідальності (Кодекс

України про адміністративні

правопорушення було спеціаль�

но доповнено статтею 56�6, яка

передбачає накладення штрафів

у розмірі до 3400 грн. за пору�

шення строків внесення відомо�

стей до ДЗК, надання таких відо�

мостей та вимагання не передба�

чених законом документів). За�

провадження персональної від�

повідальності державних кадас�

трових реєстраторів вбачається

одним з позитивних нововведень

Закону. Однак тільки практика

покаже, чи не стане ця норма та�

кою ж декларативною, як багато

інших норм щодо відповідально�

сті державних мужів…

Міцний 
фундамент чи міна
уповільненої дії?
НАРОДНІ депутати встановили

у п.2 Прикінцевих та Перехідних

положень Закону особливий ре�

жим для земельних ділянок, пра�

во власності або користування на

які виникло до 2004 року. Такі ді�

лянки вважаються сформовани�

ми незалежно від того, чи при�

своєно їм кадастровий номер.

Якщо ж відомості про зазначені

земельні ділянки не внесено до

Державного реєстру земель, їх

внесення в ДЗК здійснюється на

підставі технічної документації із

землеустрою щодо встановлення

меж земельної ділянки в натурі

за заявою їх власників (користу�

вачів). 

Внесення інших змін до відо�

мостей про ці земельні ділянки

здійснюється після державної ре�

єстрації земельних ділянок. Це

означає, що якщо власник зе�

мельної ділянки, сформованої до

2004 року, вирішить продати або

іншим чином відчужити ділянку,

йому доведеться спочатку внести

відомості до ДЗК та отримати ка�

дастровий номер.

Подібний порядок встано�

влено відповідно до пункту 3

Прикінцевих і Перехідних поло�

жень закону про ДЗК для зе�

мельних ділянок, право власно�

сті (користування) на які не за�

реєстровано, але на яких розта�

шований житловий будинок,

право власності на який зареєс�

тровано.

Законом встановлено строк

проведення державної реєстрації

земельної ділянки – чотирнад�

цять робочих днів. У випадку

проведення реєстрації держав�

ний кадастровий реєстратор ви�

дає витяг з ДЗК, який містить усі

відомості щодо земельної ділян�

ки, внесені у Поземельну книгу,

включаючи кадастровий план –

копію кадастрової карти, яка мі�

ститься у ДЗК та ведеться у елек�

тронній формі. Витяг видається

безоплатно. А от процедури, які

передують його видачі, можуть

бути платними...

Варто зазначити, що Закон

№3613�VI є лише «верхівкою

айсбергу» кадастрової реформи.

Чимало норм Закону містять по�

силання на порядки та інші пі�

дзаконні акти, які наразі ще не

прийнято Кабінетом Міністрів

України. 
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Продовження на стор.10

Початок на стор.1

Кадастрова «амністія»

Ярослава Оніка, 

адвокат, партнер ЮФ 

«Кібенко, Оніка і Партнери»:

– ЗГІДНО з підпунктом 2 п. 11

Прикінцевих та перехідних поло�

жень Закону України «Про дер�

жавний земельний кадастр Укра�

їни» від 7 липня 2011 року №

3613�VI Кабінет Міністрів Украї�

ни до 1 січня 2012 року має забез�

печити створення єдиної інфор�

маційної системи Державного зе�

мельного кадастру, внесення до

неї відомостей про межі адміні�

стративно�територіальних оди�

ниць, перенесення до неї записів

про державну реєстрацію земель�

них ділянок, обмежень (обтяжень

у їх використанні), зареєстрова�

них у Державному реєстрі земель.

Формування умов для ство�

рення надійного ринку земель

сільськогосподарського призна�

чення є одним із найважливіших

етапів земельної реформи, що

проводиться в Україні вже два де�

сятиліття. Варто зазначити, що

кардинальні зміни у земельних

відносинах можуть викликати ан�

тагоністичні протиріччя в суспіль�

стві. Такий висновок можна зро�

бити, дослідивши результати со�

ціологічного опитування восьми

тисяч власників земельних паїв,

оприлюдненого Департаментом

ринку та оцінки земель Держав�

ного агентства земельних ресурсів

України. Так, 35,5% власників хо�

чуть здати землю в оренду, 8,7% –

продати ділянку, 21,5% – переда�

ти у спадок нащадкам, 4,1% – по�

дарувати, 22,5% – самостійно

займатися обробкою земельної ді�

лянки, 7,8 % – ще не визначили�

ся; 31% власників вважають, що

продаж землі треба заборонити,

69 % – погоджуються з необхідні�

стю зняти мораторій за умови

певних обмежень.

Що стосується наслідків для

аграріїв, то вважаю, що вони ви�

никнуть з моменту прийняття За�

кону України про ринок землі.

Оскільки закон про кадастр

більш�менш регулює діяльність

відповідного органу, правові та

економічні засади його діяльності.

Так, з моменту прийняття За�

кону «Про ринок земель» набува�

чами земельних ділянок сільсько�

господарського призначення для

ведення товарного сільськогос�

подарського виробництва за ци�

вільно�правовими угодами будуть

лише: громадяни України, фер�

мерські господарства, держава в

особі Державного агентства зе�

мельних ресурсів України і тери�

торіальні громади в особі відпо�

відних органів місцевого самов�

рядування. Майбутній закон

встановить обмеження щодо мо�

жливості зміни цільового призна�

чення земельної ділянки сільсь�

когосподарського призначення

протягом 10 років з моменту її

придбання.

Відповідні положення уже ві�

дображено у статтях 14 і 15 Зако�

ну України «Про державний зе�

мельний кадастр України», які

закріплюють обов'язок державно�

го реєстратора вносити до зе�

мельного кадастру інформацію

про цільове призначення земель�

ної ділянки, відомості про зміст

обмеження у її використанні,

нормативну грошову оцінку такої

ділянки, а також здійснювати пе�

ревірку відповідності поданих до�

кументів вимогам законодавства.

Земельні ділянки сільськогос�

подарського призначення дер�

жавної власності для ведення то�

варного сільськогосподарського

виробництва та особистого се�

лянського господарства можуть

продаватися громадянам та юри�

дичним особам України в межах,

що не перевищують граничних

максимальних розмірів земель�

них ділянок для придбання у

приватну власність з метою ве�

дення товарного сільськогоспо�

дарського виробництва. Як зазна�

чено в проекті закону про ринок

земель і в чинному Земельному

кодексі України продаж земель�

них ділянок, а також прав на них

ґрунтується на конкурентних за�

садах (аукціоні). Тобто стати

власником або користувачем лота

зможе лише той учасник торгів,

який запропонував найвищу ціну.

Тому власником «клаптику» ос�

новного національного багатства

України буде лише найбільш пла�

тоспроможний покупець. 

Насідком зняття мораторію

на купівлю�продаж земель сільсь�

когосподарського призначення

може стати концентрація цього

об'єкта цивільно�правових відно�

син в руках великих виробників

сільськогосподарської продукції

за рахунок відчуження у дрібних

землевласників, що, своєю чер�

гою, дасть змогу наростити обся�

ми виробництва основних сільсь�

когосподарських культур. Пози�

тивним у цьому є зменшення

вартості такої продукції для віт�

чизняного споживача і збільшен�

ня експорту, а негативним –

створення великих аграрних під�

приємств, які з часом можуть

зайняти монопольне становище

на ринку.

Сьогодні, на щастя для аграрі�

їв, можна сказати з упевненістю,

що кількість сільськогосподарсь�

ких земель не зменшиться, у

зв'язку із забороною змінювати їх

функціональне призначення.

КОМЕНТАР

З прийняттям закону кількість сільгоспземель не зменшиться

Майбутній закон «Про ринок земель» встановить
обмеження щодо можливості зміни цільового
призначення земельної ділянки
сільськогосподарського призначення протягом десяти
років з моменту її придбання. Тому можна сказати з
упевненістю, що кількість сільськогосподарських
земель не зменшиться.
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Які вимоги існують при
поверненні сільськогоспо�

дарської земельної ділянки до
орендодавця? Чи є вимога у за�
конодавстві, що земля має бути
задискована? Чи це лише прави�
ла хорошого тону, які ні до чого
не зобов'язують?

Іван П., м.Богуслав 

ЗГІДНО зі статтею 34 Закону Ук�

раїни від 06.10.1998 № 161�XIV

«Про оренду землі» у разі припи�

нення або розірвання договору

оренди землі орендар зобов'яза�

ний повернути орендодавцеві зе�

мельну ділянку на умовах, визна�

чених договором. Орендар не має

права утримувати земельну ділян�

ку для задоволення своїх вимог

до орендодавця. У разі невико�

нання орендарем обов'язку щодо

умов повернення орендодавцеві

земельної ділянки орендар зо�

бов'язаний відшкодувати орендо�

давцю завдані збитки. Таким чи�

ном, вимога щодо дискування

орних земель, які повертаються

орендодавцю, чинним законодав�

ством прямо не передбачена, але

вона може бути визначена у дого�

ворі оренди земельної ділянки,

після чого стане обов'язковою

для орендаря.

Власникам земельних ділянок

сільськогосподарського призна�

чення, які укладали договори

оренди із додержанням Типового

договору оренди землі, що за�

тверджений постановою Кабіне�

ту Міністрів України від

03.03.2004 №220, варто пам'ятати

про те, що, за умовами цих дого�

ворів (пункт 21), після припинен�

ня дії договору орендар повинен

повернути орендодавцеві земель�

ну ділянку у стані, не гіршому по�

рівняно з тим, у якому він одер�

жав її в оренду. Орендодавець у

разі погіршення корисних вла�

стивостей орендованої земельної

ділянки, пов'язаних із зміною її

стану, має право на відшкоду�

вання збитків у розмірі, визна�

ченому сторонами. Якщо сто�

ронами не досягнуто згоди про

розмір відшкодування збитків,

спір розв'язується у судовому

порядку. 

Таким чином, наявність у

договорі оренди земельної ді�

лянки умови повернення зе�

мельної ділянки у стані, не гір�

шому порівняно з тим, у якому

вона передавалась в оренду,

може розглядатись як підстава

вимагати від орендаря вжиття

відповідних агротехнологічних

заходів.

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК Продовжуємо публікувати консультації провідних
фахівців у сфері аграрного та земельного права. Свої запитання
правового змісту Ви можете надсилати на електронну адресу редакції: 
era@agroprofi.com.ua з позначкою «Юрконсультація». 

Юридична консультація

Ми як орендар підпи�
суємо договір оренди з

пайовиком�орендодавцем,
замовляємо кадастрову доку�
ментацію, розраховуємо на
стабільну роботу, але вже за
місяць деякі пайовики йдуть в
земельний орган і просять на�
далі не реєструвати їхній дого�
вір (мотивують тим, що начеб�
то передумали і хочуть до ін�
шого). Чи можна з цим юри�
дично боротися?

Галина Кропотлива, 
Рівненська обл.

ВІДПОВІДНО до статті 18 Зако�

ну України від 06.10.1998 № 161�

XIV «Про оренду землі», договір

оренди землі набирає чинності

після його державної реєстрації.

Порядком ведення Книги записів

про державну реєстрацію держав�

них актів на право власності на

земельну ділянку та на право по�

стійного користування земель�

ною ділянкою, договорів оренди

землі, що затверджений постано�

вою Кабінету Міністрів України

від 09.09.2009 №1021, встановле�

но вичерпний перелік підстав,

згідно з якими територіальний

орган Держземагентства відмо�

вляє у державній реєстрації дого�

вору оренди земельної ділянки із

земель приватної власності, дого�

вору суборенди земельної ділян�

ки (її частини), а саме: 

1) документи подано не в пов�

ному обсязі; 

2) подані документи не відпо�

відають вимогам, установленим

цим Порядком. 

Таким чином, подання хоч

би яких заяв від орендодавця не

зупиняє процес державної реє�

страції договору оренди земель�

ної ділянки, який був укладений

у визначеній законодавством

формі.

Звичайно, не варто зволікати

із державною реєстрацією дого�

вору оренди у територіальному

органі земельних ресурсів, адже

недобросовісний орендодавець

може спробувати укласти щодо

однієї й тієї ж самої земельної ді�

лянки декілька договорів оренди.

В цьому разі, якщо інший орен�

дар «випередив» вас, зареєстру�

вавши свій договір, вирішення

справи необхідно здійснювати у

судовому порядку.

Варто зазначити, що власник

земельної ділянки, який уклав

щодо неї декілька договорів орен�

ди з різними особами, ризикує

понести відповідальність за шах�

райство чи заподіяння майнової

шкоди шляхом обману або злов�

живання довірою , що передбаче�

на статтями 190, 192 Криміналь�

ного кодексу України від

05.04.2001 №2341�III.

Крім того, згідно зі статтею

28 Закону України від

06.10.1998 №161�XIV «Про

оренду землі», орендар має

право на відшкодування збит�

ків, яких він зазнав унаслідок

невиконання орендодавцем

умов, визначених договором

оренди землі. 

Збитками вважаються: 

– фактичні втрати, яких

орендар зазнав у зв'язку з неви�

конанням або неналежним ви�

конанням умов договору орен�

додавцем, а також витрати, які

орендар здійснив або повинен

здійснити для відновлення

свого порушеного права; 

– доходи, які орендар міг

би реально отримати в разі на�

лежного виконання орендо�

давцем умов договору. 

Розмір фактичних витрат

орендаря визначається на під�

ставі документально підтвер�

джених даних. Основою для

визначення збитків орендаря

може бути звіт про експертну

грошову оцінку права оренди

земельної ділянки, що складе�

ний суб'єктом оціночної діяль�

ності, який має ліцензію на

проведення землеоціночних

робіт.

Що робити, коли орендодавець «передумав»?

У якому стані має повертатися орендо2
вана ділянка сільгосппризначення?

Андрій МАРТИН

Консультує Андрій Мартин, 

завідуючий кафедрою землевпорядного проектування

НУБіП України, к.е.н.

Право на землю доведеться
підтвердити свідоцтвом
Олександр Поліводський, 

директор Правничої фірми 

«Софія», адвокат:

– НОВОПРИЙНЯТИЙ закон

має надзвичайно важливе значен�

ня для усієї системи земельних

правовідносин. Його прийняття

очікувалося протягом тривалого

часу. 

Ефективність цього норма�

тивного акта буде перевірена по�

справжньому тільки після того,

як він почне діяти. Однак уже за�

раз варто звернути увагу на окре�

мі положення цього закону, які

можуть стосуватися інтересів зе�

млекористувачів та сільгоспви�

робників. Окремі з них справді

дають підстави хвилюватися, чи

не стануть додатковим клопотом

для власників землі? 

Так, Законом «Про держав�

ний земельний кадастр» внесено

зміни до ст. 126 ЗК України яка

визначала перелік документів, що

підтверджують право власності на

землю, серед яких був акт про

право власності на землю та до�

кументи, на підставі яких офор�

млювався перехід права власності

на землю (договори з відміткою

нотаріуса тощо). Цією статтею

визначається порядок складення

та оформлення таких документів.

У редакції, яка діятиме з 1 січ�

ня 2012 р., стаття 126 ЗК України

викладена коротко: «Право влас�

ності, користування земельною

ділянкою оформлюється відпо�

відно до Закону України «Про

державну реєстрацію речових

прав на нерухоме майно та їх об�

тяжень». 

Реєстрація нерухомості відпо�

відно до Закону України «Про ре�

єстрацію речових прав на нерухо�

ме майно та їх обтяжень» з 1 січня

2012 р. віднесена до повноважень

органів БТІ, які видають інший

документ: Свідоцтво про право

власності на нерухоме майно.

Таке свідоцтво видається на під�

ставі інформації, яка міститься у

Державному реєстрі речових прав

на нерухоме майно, який веде

БТІ. При цьому такий реєстр не

є тотожним Державному земель�

ному кадастру, що ведуть органи

земельних ресурсів. Як інформа�

ція, що міститься у кадастрі, пе�

реноситься у реєстр прав? Відпо�

відь на це запитання міститься,

зокрема, у ст. 19 Закону України

«Про державну реєстрацію речо�

вих прав на нерухоме майно та їх

обтяжень», відповідно до якого

реєстрація прав на нерухомість

здійснюється зокрема на підставі

державного акта про право влас�

ності на землю.

Крім того, відповідно до змін,

що вносяться до ЗК України з

прийняттям Закону України

«Про державний земельний ка�

дастр» державна реєстрація речо�

вих прав на земельні ділянки

здійснюється після державної ре�

єстрації земельних ділянок у ДЗК

(частина 10 статті 79�1 ЗК Украї�

ни у редакції, яка діятиме після 1

січня 2012 року).

Отже, власникам землі дове�

деться, якщо вони навіть мають

відповідний державний акт, здій�

снити оформлення своїх прав на

землю в органах БТІ та отримати

додатково Свідоцтво про право

власності на нерухоме майно,

щоб підтвердити свої права на

землю як на об'єкт нерухомого

майна. У разі якщо власник землі

продає, здає в оренду земельну

ділянку чи здійснює інші розпо�

рядження, які підлягають реє�

страції як речові права, йому до�

ведеться пройти, крім процедури

внесення змін у Державному зе�

мельному кадастрі, також проце�

дуру оформлення у БТІ. 

КОМЕНТАР



ВОЧЕВИДЬ, законодавець

вирішив закласти у Законі

лише фундамент реформи,

врегулювавши на законодав�

чому рівні основоположні,

«статичні» питання, тоді як

«динамічні» моменти, такі як,

наприклад, розмір та порядок

справляння плати за внесен�

ня, зміну та надання відомо�

стей з ДЗК, залишено для

врегулювання на підзаконно�

му рівні.

Відкритість 
та публічність
ОДНИМИ з принципів ве�

дення ДЗК у ст.3 Закону ого�

лошено відкритість та доступ�

ність. Задля реалізації зазна�

чених принципів на офіцій�

ному веб�сайті центрального

органу виконавчої влади з пи�

тань землеустрою (www.daz�

ru.gov.ua) публікуються дані,

визначені у п.1 ст.36: межі ад�

міністративно�територіальних

одиниць; кадастрові номери

земельних ділянок; межі зе�

мельних ділянок, їх цільове

призначення; розподіл між

власниками і користувачами

(за формою власності і видом

речового права); обмеження у

використанні земель та діля�

нок; зведені дані якісного і

кількісного обліку земель;

нормативна грошова оцінка

земель та ділянок; земельні

угіддя; частини земельної ді�

лянки, що підпадають під сер�

вітут і суборенду; координати

поворотних точок меж об'єк�

тів Кадастру; бонітування

ґрунтів. 

Відповідно до п.17 ст.22

Закону на офіційному сайті

також розміщується інформа�

ція про дату реєстрації заяв

про внесення відомостей до

Державного земельного ка�

дастру, вхідний номер, сти�

слий зміст заяви, а також ін�

формація про наслідки її роз�

гляду.

Доступ до ДЗК матимуть

банки та особи, які отримали

ліцензії на проведення зе�

млевпорядних робіт, землео�

ціночних робіт та земельних

торгів; нотаріуси. Відомості

надаватимуться їм у формі

витягів, довідок, що містять

узагальнені відомості про зе�

млі і викопіювань з кадастро�

вої карти (плану) та з іншої

картографічної документації

ДЗК.

На отримання відомостей

з ДЗК про земельну ділянку

мають право власники (кори�

стувачі) земельних ділянок,

їхні спадкоємці (правонаступ�

ники); особи, в інтересах яких

встановлено обмеження, органи

державної влади та місцевого

самоврядування для реалізації

своїх повноважень, а також зе�

млевпорядники та землеоціню�

вачі для проведення своїх робіт.

Землевласникам доведеться от�

римувати витяг з ДЗК щоразу,

коли виникне необхідність вчи�

нити правочин стосовно земель�

ної ділянки. Витяг він може от�

римати у будь�якого державного

кадастрового реєстратора (при

цьому територіальне розташу�

вання земельної ділянки значен�

ня не має) або у нотаріуса.

Перший крок 
до зняття 
мораторію
З 1 СІЧНЯ 2013 року змінюють�

ся норми Земельного кодексу

України (ст.126) стосовно доку�

ментів, що засвідчують право

власності на землю. Так, право

власності, користування земель�

ною ділянкою оформлювати�

меться відповідно до Закону Ук�

раїни «Про державну реєстра�

цію речових прав на нерухоме

майно та їх обтяжень». Таким

чином, із зазначеної дати дер�

жавні акти на землю, які всти�

гли стати звичною для всіх зе�

млевласників формою підтвер�

дження їхнього права, буде ска�

совано.

Утім, найбільше значення За�

кону №3613�VI для аграрного

сектору полягає в тому, що він

стає першим кроком до зняття

мораторію на вільний обіг зе�

мельних ділянок сільськогоспо�

дарського призначення. Нагада�

ємо, відповідно до п.15 Перехід�

них положень Земельного ко�

дексу України, відчуження зе�

мельних ділянок сільгоспприз�

начення не допускається «до

набрання чинності законами Ук�

раїни про державний земельний

кадастр та про ринок земель, але

не раніше 1 січня 2012 року». 

Закон про державний зе�

мельний кадастр набере чинно�

сті з 1 січня 2012 року. Що ж до

законопроекту «Про ринок зе�

мель», то нещодавно у Верхов�

ній Раді було зареєстровано два

таких: урядовий (№ 9001�1 від

19.07.2011) та ініційований на�

родним депутатом Григорієм

Смітюхом (№9001 від 18.07.

2011). І, схоже, цього разу роз�

гляд законопроекту не перетво�

риться на «в'яло спливаючу»

дискусію, а буде доведений до

«кондиції» народними обранця�

ми уже в будинку під куполом.

А отже, підстави для дії морато�

рію, визначені Земельним ко�

дексом, незабаром можуть втра�

тити свою актуальність.

Євгенія Руженцева

– Що є основою для розрахун�
ку розміру орендної плати?
– Базою для розрахунку як оренд�

ної плати, так і розміру земельно�

го податку, державного мита при

міні, спадкуванні й даруванні зе�

мельних ділянок, – є нормативна

грошова оцінка землі. А орендна

плата за землі державної і кому�

нальної власності (встановлення

граничних розмірів мінімальної і

максимальної ставок) регулюєть�

ся нормами Податкового кодексу.

Ними передбачено, що розмір

ставки орендної плати за землі

державної чи комунальної власно�

сті не може бути меншою від роз�

міру земельного податку для зе�

мель с/г призначення.

– Як дізнатися про нормативну
грошову оцінку своєї ділянки?
– Вона зазначена в кожному сер�

тифікаті на отримання земельної

частки (паю). В основу розрахунку

нормативної грошової оцінки зе�

мельної ділянки покладено якість

земель у відповідній агро�кліма�

тичній зоні. Суцільна нормативно

грошова оцінка земельних діля�

нок була проведена у 1995�96 ро�

ках та затверджена обласними/ра�

йонними радами. 

Однак, щоб визначити, якою є

нормативна грошова оцінка вашої

ділянки на сьогодні, її слід проін�

дексувати. Ця цифра індексується

щороку – у зв'язку з індексом ін�

фляції. Тобто, ту грошову оцінку,

яка указана в сертифікаті, необ�

хідно перемножити на індекс ін�

фляції, і людина отримає вартість

своєї земельної ділянки на сьогод�

нішній день.

– Які ще цифри слід знати при
обрахунку розміру орендної
плати?
– Орендну ставку. Орендна плата

за паї не має бути меншою ніж 3%

від нормативної грошової оцінки

землі, – так записано в Указі Пре�

зидента. 

– Отже, власник має на руках
всі необхідні цифри і може са�
мостійно обрахувати розмір
орендної плати, на який може
розраховувати?
– Так. Наприклад, у вашому сер�

тифікаті зазначена нормативна

грошова оцінка паю 3380 гривень.

Щоб дізнатися нинішню норма�

тивну оцінку паю, вам необхідно

цю суму помножити на індекс ін�

фляції – на сьогодні це 3,2. Отри�

муємо 10 816 гривень. Далі визна�

чаємо 3% від цієї суми – 324 грив�

ні 48 копійок. Це – мінімальний

річний розмір орендної плати за

один пай, на який ви б мали роз�

раховувати, якщо нормативна

грошова оцінка 1 паю, записана у

вашому сертифікаті, становить

3380 грн. Тож, здаючи свою землю

в оренду, цю суму ви маєте вико�

ристовувати як орієнтир, адже ос�

таточна цифра, яку ви зафіксуєте

в договорі, залежить від вашої

домовленості з орендарем.

– А як дізнатися про розмір
орендної плати за землі держав�
ної чи комунальної власності? 
– Треба звернутися до районного

відділу земельних ресурсів, взяти

витяг з техдокументації про нор�

мативну грошову оцінку земель�

ної ділянки, де буде зазначена її

нормативна вартість, і після цього

рада чи адміністрація приймає рі�

шення, який розмір ставки вста�

новити – чи 3, чи 5 відсотків від

нормативної грошової оцінки.

– Ще одне питання – в якій
формі отримувати орендну
плату? 
– Це також важливе питання, яке

сторони мають відобразити в до�

говорі. До речі, типовий договір

оренди, затверджений урядовою

постановою, це передбачає, ос�

кільки відносить форму оплати,

разом із розміром та строками

внесення, до так званих істотних

умов, встановлюючи розмір

орендної плати, можуть визначи�

ти і форму сплати. Вона може

бути відробіткова, натуральна,

грошова або ж поєднувати ці фор�

ми. Варто пам'ятати: якщо в дого�

ворі буде відробіткова форма, її

вартість повинна дорівнювати тій

грошовій сумі, яка зазначена в до�

говорі оренди – тому що від цієї

суми визначається податок, який

необхідно утримати орендарю.

– Щоб договір оренди став до�
кументом, його слід зареєстру�
вати. Як це зробити?
– Кожен договір оренди має бути

офіційно зареєстрованим, оскіль�

ки він набуває чинності саме з мо�

менту реєстрації. Сьогодні реє�

страцію договорів оренди здій�

снюють територіальні органи

Держземагентства. Але з наступ�

ного року порядок зміниться. З

1 січня 2012 року територіальні

органи Держземагенства цю

функцію здійснювати не будуть.

Відповідно до закону «Про дер�

жавну реєстрацію речових прав на

нерухоме майно та їх обтяжень», з

1 січня 2012 року це буде функці�

єю Державної служби реєстрації

при Міністерстві юстиції.

– Є інформація, що Держзем�
агенство має намір підвищити
нормативну грошову оцінку
земель приблизно у двічі. Це
вплине на розмір орендної
плати?
– Справді, зараз Держземагент�

ство розробляє нову методику об�

числення нормативної грошової

оцінки. Я думаю, що найближчого

року вона буде затверджена, а ра�

зом з тим і нові підходи, які на�

близять нормативну грошову

оцінку до ринкової вартості зе�

мельної ділянки. Ми розраховує�

мо, що відтак зросте й мінімаль�

ний розмір орендної плати. У та�

кому разі, я думаю, власники зе�

мельних ділянок більше будуть

настроєні не продавати власні ді�

лянки, а продовжувати здавати їх

в оренду.

Приклад розрахунку 

розміру орендної плати

• Нормативна грошова оцінка
паю в сертифікаті – 3380,00 грн.

• Індекс інфляції – 3,2.

Нормативна грошова оцінка
паю на сьогодні: 

3380,00 х 3,2 = 10816,00 грн.

Орієнтовна мінімальна річна
орендна плата за пай:

10816,00 х 3% = 324,48 грн.
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Початок на стор. 1, 8

Матеріали підготовлено в рамках інформаційної кампанії проекту

Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю

в сільській місцевості  та розвиток системи кадастру»

«ЛІКНЕП» За даними соціологічного дослідження, проведеного
Держаземагентством у рамках проекту Світового банку «Видача державних
актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток
системи кадастру», понад 68% власників паїв мають намір продовжити
здавати землю в оренду навіть після скасування мораторію – тобто після
того, як отримають право продавати землю. Водночас понад 35% опитаних
визнають: їм бракує інформації про порядок визначення орендної плати за
землю. Своєрідний «лікнеп» з цього питання проводить директор
Департаменту землеустрою Держземагентства Олександр Краснолуцький.

Як визначити розмір
орендної плати за землю?

Кадастрова 
«амністія»



Договір оренди. Оренда зе�

мельної ділянки – це строкове

платне користування чужою зе�

мельною ділянкою. На сьогод�

ні такі договори є найбільш по�

ширеними. За таким договором

власник «підмораторної» зе�

мельної ділянки передає її в ко�

ристування іншій особі на пев�

ний термін і за плату, яка має

бути не меншою за 3% від нор�

мативної грошової оцінки цієї

ділянки. Основну масу догово�

рів оренди сторони укладають

на незначний термін – від од�

ного до п'яти років, не врахо�

вуючи, що це веде до додатко�

вих витрат: реєстрація нового

договору оренди або його про�

лонгація лягає додатковим фі�

нансовим тягарем на плечі

орендарів.

Договір емфітевзису. Емфі�

тевзис – це речове право на

чуже майно, яке полягає в плат�

ному чи безоплатному володінні

та користуванні чужою земель�

ною ділянкою для сільськогос�

подарських потреб з метою от�

римання плодів і доходів від неї.

Це право може бути строковим

або безстроковим; може відчу�

жуватися та успадковуватися.

Право землевласника, який

уклав договір емфітевзису, об�

межено тільки тим, що на пе�

ріод дії такого договору сам він

не може користуватися своєю

земельною ділянкою. Однак

продати її або ж відчужити ін�

шим шляхом (подарувати, обмі�

няти тощо) землевласник може

без перешкод – це не стосуєть�

ся лише «підмораторних» зе�

мельних ділянок до скасування

мораторію.

З іншого боку, користувач

(емфітевт) має право у будь�

який незаборонений законом

спосіб відчужити своє право ко�

ристування або передати це

право в заставу, якщо інше не

встановлено законом. При цьо�

му він має дотримати умови пе�

реважного права землевласника

на викуп такого права, що вста�

новлено частиною другою стат�

ті 411 Цивільного кодексу. Крім

того, відповідно до частини

п'ятої цієї ж статті, якщо земле�

користувач продає своє право

користування земельною ділян�

кою іншій особі, то власник ді�

лянки має право на одержання

відсотків від ціни продажу (вар�

тості права), встановлених до�

говором. Тобто, укладаючи до�

говір користування земельною

ділянкою для сільськогосподар�

ських потреб (емфітевзис),

власник може передбачити

сплату певних відсотків від про�

дажу користувачем (емфітев�

том) права користування. 

Договір купівлі-продажу.

Власник земельної ділянки на

свій розсуд приймає рішення та

продає належну йому земельну

ділянку громадянину, юридич�

ній особі (фермерському госпо�

дарству), територіальній грома�

ді або державі. та за ціною, виз�

наченою у договорі, Для укла�

дання такого договору сторо�

нам необхідно звернутися до

нотаріуса за місцем знаходжен�

ня земельної ділянки або ж за

місцем реєстрації однієї із сто�

рін. Продаж земельної ділянки

може здійснюватися з розстро�

ченням платежу, у цьому випад�

ку права нового власника бу�

дуть обмежені, а саме до повної

виплати суми за договором він

не може таку земельну ділянку

продати, подарувати або іншим

чином відчужити. Що стосуєть�

ся «підмораторних» земель, всі

ці дії можуть мати місце лише

після відміни мораторію.

Договір дарування. За цим

договором власник земельної

ділянки може подарувати її

будь�якій особі на власний роз�

суд. Така угода є односторон�

ньою і не потребує ні присутно�

сті, ні згоди особи, якій дару�

ється земельна ділянка під час

укладання договору дарування,

і навіть ця особа може і не знати

про такий договір та про дару�

нок до того часу поки не поста�

не необхідність у прийнятті да�

рунку та переоформлення пра�

ва власності на себе. «Підмора�

торні» земельні ділянки після

відміни мораторію можна буде

дарувати лише особам, які зна�

ходяться в родинних відносинах

з дарувальником.

Договір ренти. За цим догово�

ром землевласник передає свою

земельну ділянку у власність

громадянину або юридичній

особі, а взамін на весь період дії

договору отримує рентну плату.

Такий договір може мати певний

строк дії або бути безстроковим,

у тому числі пожиттєвим. Рент�

на плата може виплачуватися у

грошовій формі або шляхом пе�

редання речей, виконання робіт

чи надання послуг – сторони

договору самі визначають як

розмір такої плати, так і її форму. 

Якщо договором ренти вста�

новлено, що одержувач ренти

передає земельну ділянку у

власність платника ренти за

плату, до відносин сторін щодо

передання майна застосовують�

ся загальні положення про ку�

півлю�продаж, а якщо майно

передається безоплатно, – по�

ложення про договір дарування,

якщо це не суперечить суті до�

говору ренти. За будь�якого ва�

ріанту обов'язково має виплачу�

ватися рентна плата у формах,

які передбачені в договорі.

Такий договір є найбільш

привабливим, на мій погляд, з

точки зору набуття у власність

земельних ділянок сільгосп�

призначення в першу чергу для

фермерів, оскільки порядок ви�

користання землі  майже не змі�

нюється, він як при оренді спла�

чує певну плату (рентну) певний

період, однак, на відміну від

оренди, у випадку укладання до�

говору ренти фермер стає влас�

ником землі відразу. Для селян –

власників пайових земель такий

договір також вигідний, оскіль�

ки вони гарантовано можуть от�

римувати рентну плату як у на�

туральній формі (зерно, сіно

тощо), так і у відробітковій (рен�

топлатник може взяти догово�

ром на себе обов'язок в рахунок

плати виорювати щорічно город,

молотити зерно одержувача рен�

ти та ін.), а, крім того, якщо до�

говором буде передбачено, мо�

жуть ще додатково отримати

певну суму коштів як за продаж

своєї земельної ділянки.

Договір довічного утриман-

ня (догляду). За цим догово�

ром одна сторона (власник зе�

мельної ділянки або відчужу�

вач) передає другій стороні (на�

бувачеві) у власність земельну

ділянку, взамін чого набувач зо�

бов'язується забезпечувати цю

особу утриманням та (або) до�

глядом довічно. Тобто особа,

яка за цим договором стала

власником земельної ділянки,

бере на себе обов'язок за свій

рахунок утримувати та (або) до�

глядати до смерті колишнього

власника землі.

Матеріальне забезпечення

(гроші, продукти, ліки тощо),

яке щомісячно має надаватися

відчужувану, має бути оцінено і

зафіксовано у певній сумі.

Якщо особа, яка взяла на

себе обов'язок утримувати до

смерті бувшого власника зе�

мельної ділянки (відчужувача)

не виконує умови договору або

виконує неналежним чином,

такий договір – на вимогу від�

чужувача рішенням суду – роз�

ривається, і земельна ділянка

повертається у власність такої

особи.

На період дії цього договору

(до смерті відчужувача) земель�

на ділянка не може бути прода�

на, подарована або іншим чи�

ном відчужена її новим власни�

ком. 

Договір міни. За цим догово�

ром кожна зі сторін зобов'язу�

ється передати іншій стороні у

власність одну земельну ділян�

ку в обмін на іншу земельну ді�

лянку. 

Право власності на обміню�

вані земельні ділянки перехо�

дить до сторін одночасно: фак�

тично, сторони відразу, підпи�

суючи такий договір, обміню�

ються у нотаріуса державними

актами, оскільки отримують на

руки один примірник договору

міни з долученим до нього дер�

жавним актом іншої сторони з

відміткою нотаріуса про перехід

права власності на земельну ді�

лянку. Якщо при обміні вартість

однієї земельної ділянки буде

більшою за вартість іншої, до�

говором може бути встановлена

доплата.

Це – єдиний договір, який

передбачає зміну власника

«підмораторної» земельної ді�

лянки, який може законно

укладатися під час дії морато�

рію відповідно до пункту 15

Перехідних положень Земель�

ного кодексу України. 
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Які договори можна укладати 
щодо «підмораторних» земель 
до і після скасування мораторію?

Матеріали підготовлено в рамках інформаційної кампанії проекту

Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю

в сільській місцевості  та розвиток системи кадастру»

ПРАВОЧИН Розпоряджаючись своїми земельними ділянками, їх власники мають право укладати
різноманітні угоди – залежно від того, яким чином вони хочуть передати право використовувати свою
землю іншим особам. Загалом таких видів договорів – сім, однак дія мораторію на купівлю%продаж
земель сільськогосподарського призначення, тимчасово унеможливлюючи застосування частини з них
власниками паїв, «розподіляє» їх на дві групи. Перша – договори, які можна укладати щодо
«підмораторних» земель зараз: оренди, емфітевзису та міни. Друга – договори, які можна буде
укладати після скасування мораторію на купівлю%продаж земель сільськогосподарського призначення,
з уведенням в дію ринку земель: договір власне щодо купівлі%продажу, а також договори дарування,
ренти, довічного утримання. Докладніше про ці види угод розповіла юрист Алла Кальниченко.
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Індекс обсягу сільськогоспо-

дарського виробництва у січ�

ні�липні п.р. порівняно з відпо�

відним періодом 2010 р. стано�

вив 109,1%, у т.ч. в агропідпри�

ємствах – 112,2%, у господар�

ствах населення – 106,2%.

Рослинництво. За січень�ли�

пень п.р. індекс обсягу вироб�

ництва продукції рослинництва

порівняно з відповідним періо�

дом 2010 р. склав 118,2%, у т.ч.

в агропідприємствах – 117,4%,

у господарствах населення –

119,3%.

Станом на 1 серпня 2011 р.

господарствами всіх категорій

зернові та зернобобові культу�

ри (без кукурудзи) скошено й

обмолочено на площі 9,5

млн.га, що складає 78% до

площ, посіяних під урожай

2011 р. (на 30 липня 2010 р. –

76% площ).

Сільгосппідприємствами

намолочено 21,1 млн.т зерна (у

початково оприбуткованій

вазі), що на 21,3% більше, ніж

на відповідну дату 2010 р., гос�

подарствами населення – 7,7

млн.т (на 35,5% більше). У се�

редньому з 1 га обмолоченої

площі аграрними підприєм�

ствами отримано по 31,1 ц зер�

на (на 24,4% більше, ніж торік),

господарствами населення – по

28,5 ц (на 23,4% більше). 

У загальному валовому збо�

рі зернових і зернобобових

культур (без кукурудзи) три

чверті складає виробництво

озимих зернових – 23,3 млн.т

(на 30,0% більше, ніж торік), з

них пшениці озимої – 19,6

млн.т (на 36,7% більше), ячме�

ню озимого – 3,3 млн.т (на

0,7% більше). Виробництво

ярих зернових культур (5,5

млн.т) зросло проти минулоріч�

ного на 6,5%. У їх загальному

виробництві 87% складає яч�

мінь ярий – 4,8 млн.т, що біль�

ше порівняно з минулорічним

на 12,1% (на 0,5 млн.т).

Тваринництво. У січні�липні

ц.р. індекс обсягу виробництва

продукції тваринництва порів�

няно з відповідним періодом

2010 р. становив 102,8%, у т.ч. у

сільгосппідприємствах –

107,7%, у господарствах насе�

лення – 98,9%. 

На початок серпня 2011 р.

населенням утримувалось 70,0%

загальної чисельності великої

рогатої худоби (торік – 69,5%),

у т.ч. корів – 77,9% (78,2%), сви�

ней – 56,8% (56,9%), овець і кіз

– 84,5% (84,4%), птиці всіх ви�

дів – 56,0% (56,1%).

В аграрних підприємствах

(крім малих) загальний обсяг

вирощування худоби та птиці

перевищив рівень січня�липня

2010 р. на 6,4%, а відношення

загального обсягу вирощування

худоби та птиці до реалізації

тварин на забій становило

105,2% (торік – 107,7%). Се�

редньодобові прирости великої

рогатої худоби на вирощуванні,

відгодівлі та нагулі збільшились

на 3,1%, свиней – на 5,3% (ста�

новили відповідно 465 г і 398 г).

Реалізація сільськогосподар-

ської продукції. Обсяг реалізо�

ваної аграрними підприємства�

ми власно виробленої продук�

ції за січень�липень п.р. порів�

няно з відповідним періодом

2010 р. збільшився на 1%, у т.ч.

тваринництва – на 10%, а про�

дукції рослинництва – скоро�

тився на 7%. 

Середні ціни продажу аг�

рарної продукції агропідприєм�

ствами за всіма напрямами реа�

лізації за січень�липень 2011 р.

порівняно з відповідним періо�

дом 2010 р. зросли на 25%, у т.ч.

продукції рослинництва – на

48%, тваринництва – на 5%. У

липні ц.р. порівняно з червнем

середні ціни реалізації аграрної

продукції знизилися на 7%, у

т.ч. продукції рослинництва –

на 14%, а продукції тваринниц�

тва – зросли на 9%.

Наявність зерна та насіння

соняшнику. На 1 серпня 2011

р. у сільгосппідприємствах

(крім малих) та підприємствах,

що здійснюють зберігання, пе�

реробку зернових культур, було

в наявності 20,0 млн.т зерна (на

19% більше проти 1 серпня

2010 р.), у т.ч. 14,2 млн.т пше�

ниці, 4,2 млн.т ячменю, 0,7

млн.т кукурудзи, 0,3 млн.т

жита. Безпосередньо в аграр�

них підприємствах зберігалося

13,6 млн.т зерна (на 25% біль�

ше), у т.ч. 9,6 млн.т пшениці,

2,9 млн.т ячменю, 0,4 млн.т ку�

курудзи, 0,2 млн.т жита. Зер�

нозберігаючі та зернопереробні

підприємства мали в наявності

6,4 млн.т зерна (на 7% більше),

у т.ч. зернозберігаючі – 4,8

млн.т (на 10% більше).

Запаси насіння соняшнику

становили 0,4 млн.т (на 29%

менше, ніж на 1 серпня 2010

р.), із них безпосередньо в аг�

рарних підприємствах (крім ма�

лих) зберігалося 0,2 млн.т (на

29% менше), підприємствах,

що здійснюють його переробку

та зберігання, – 0,2 млн.т (на

28% менше, ніж торік).

Сільське господарство 
України у січні%липні 2011 року

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

2 У початково оприбуткованій вазі

Продукція

Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %

січень(
липень
2011 р.

у % до  
січня(липня

2010 р.

січень(
липень
2011 р.

у % до  
січня(липня

2010 р.

січень(
липень
2011 р.

у % до  
січня(липня

2010 р.

січень(
липень
2011 р.

січень(
липень
2010 р.

М'ясо1, тис.т 1653,9 105,3 952,1 109,0 701,8 100,6 42,4 44,4
Молоко, тис.т 6561,5 97,6 1345,5 97,8 5216,0 97,5 79,5 79,5
Яйця, млн.шт. 11325,1 112,3 6732,2 120,6 4592,9 102,1 40,6 44,6

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва

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

Таблиця 3. Реалізація основних видів продукції агропідприємствами (крім малих) у січні%липні 2011 р.

Продукція

Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації Довідково: липень 2011 р.

тис.тонн
у % до 

січня(липня
2010 р.

грн. за тонну
(тис.шт.)

у % до 
січня(липня

2010 р.

грн. за тонну
(тис.шт.)

у % 
до червня
2011 р.

Зернові культури 7019,7 86,9 1560,4 159,3 1309,5 80,4 
у т.ч. пшениця 3345,8 90,2 1460,2 148,4 1294,4 79,6 

жито 38,6 16,8 1353,4 200,6 1304,9 83,5 
ячмінь 1134,8 52,7 1355,2 172,2 1246,1 94,8 
кукурудза 2244,0 138,2 1698,6 141,2 1922,0 104,0 

Насіння соняшнику 1212,2 89,2 4067,4 158,8 4089,6 98,8 
Соя 468,3 166,7 3276,8 122,2 3816,8 112,6 
Ріпак 342,7 62,3 4035,5 135,4 4054,8 129,7 
Худоба та птиця (у живій вазі) 975,2 109,6 11094,5 106,4 12142,1 107,9 
у т.ч. велика рогата худоба 102,8 91,5 11483,8 128,2 12034,8 103,2 

свині 238,8 126,0 12577,5 101,6 14849,8 114,0 
птиця 628,3 107,2 10510,6 104,4 11219,8 106,8 

Молоко та молочні продукти 1203,2 100,7 2793,5 102,9 2795,5 105,8 
Яйця, млн.шт. 6094,1 123,7 450,4 99,9 466,3 119,5 

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення

на
1 серпня
2011 р.

до 1 серпня 
2010 р.

на
1 серпня
2011 р.

до 1 серпня 
2010 р.

на
1 серпня
2011 р.

до 1 серпня 
2010 р.

+/– у % +/– у % +/– у %
Велика рогата худоба 5227,5 (207,3 96,2 1567,7 (89,7 94,6 3659,8 (117,6 96,9
у т.ч. корови 2658,5 (96,4 96,5 587,7 (12,7 97,9 2070,8 (83,7 96,1
Свині 8087,8 (236,5 97,2 3495,1 (96,8 97,3 4592,7 (139,7 97,0
Вівці та кози 2163,3 (5,8 99,7 336,2 (2,9 99,1 1827,1 (2,9 99,8
Птиця 238359 3208 101,4 104865 1604 101,6 133494 1604 101,2

За матеріалами Держстату України 

(Експрес%випуск від 15 серпня 2011 р.)

Таблиця 4. Хід збирання врожаю в усіх категоріях господарств станом на 1 серпня 2011 р.

Культури
Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис. 
тонн

до 30 липня 2010 р. тис. 
га

до 30 липня 2010 р.
ц/га (+/() до 30

липня 2010 р.+/( у % +/( у %
Зернові та зернобобові
культури (без кукурудзи) 2 28758,0 5708,6 124,8 9461,6 42,8 100,5 30,4 5,9

у т.ч. пшениця (озима та яра) 19793,6 5215,8 135,8 5796,7 582,4 111,2 34,1 6,1
ячмінь (озимий та ярий) 8080,1 536,2 107,1 3193,5 (474,0 87,1 25,3 4,7
жито озиме 383,2 85,1 128,6 166,5 1,6 101,0 23,1 5,0
овес 109,0 (29,1 78,9 57,5 (29,7 65,9 18,9 3,1
зернобобові культури 382,1 (98,5 79,5 236,2 (42,8 84,7 16,1 (1,1

Ріпак 1283,1 (14,3 98,9 739,2 (5,1 99,3 17,4 0,0
Картопля 1583,3 203,7 114,8 113,6 (6,6 94,5 139 24
Овочі відкритого ґрунту 1997,0 239,9 113,7 128,8 4,4 103,5 155 14
Плоди та ягоди 555,2 49,4 109,8 68,4 1,0 101,5 81,3 6,1
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«Барвиста Україна». 
Але колір переважно сірий
Нинішню виставку з ємною назвою

«Барвиста Україна», яка проходить у

Києві з 16 по 19 серпня, присвячено

20-річчю незалежності нашої держави.

Павло Мороз

На сайті Національного комплексу «Експо�

центр України» – єдиної державної вистав�

кової установи, – де й проводився захід,

зазначено, що «виставкова акція покликана

пропагувати здобутки вітчизняних товаро�

виробників, розширення їх зовнішньоеко�

номічних зв'язків, розгортання міжрегіо�

нального співробітництва та залучення іно�

земних інвестицій в економіку регіонів кра�

їни». Здобутки, що й казати, успішно про�

пагувалися. Єдине, чого не вистачало – це

здорового глузду при формуванні експози�

ції, де начебто задіяна купа людей, але для

чого і для кого вони працюють – невідомо. 

«Барвиста Україна» – захід щорічний,

створений на виконання Указу Президента

України у 2005 році. Крім того, він гордо

йменується загальнодержавною виставко�

вою акцією. Насправді, так воно й є – при�

сутні були всі області України за принци�

пом «Партія сказала: «Надо!». 

Товари, які пропонували відвідувачам

до перегляду, а іноді й до покупки, також

вражали розмаїттям – від натільної білизни

до розробок у галузі оборонної і космічної

промисловості. Лотки зі шкарпетками мир�

но сусідили з авіаційними двигунами, мо�

делі і розробки бойової техніки перемежа�

лися полицями з ковбасами, ряди костю�

мів�трійок і пальт розбивали українські і

китайські народні сувеніри на продаж. 

Поряд демонстрували дива самобутньо�

го розпису народні майстри, біля одного з

павільйонів постійно змінювалися творчі

колективи з усіх областей. Отже, потрібно

констатувати, всі барви України були пред�

ставлені. 

От тільки українців не було… У сенсі –

відвідувачів. У перший день, коли виставку

відкривав Прем'єр�міністр України Мико�

ла Азаров, – ще так�сяк, а на другий – май�

же порожньо.

Де було людно – це поблизу із обласни�

ми вітринами�магазинами – адже на ви�

ставки регіони привозять до столиці най�

краще, чим і поспішають скористатися

кияни. З тих же причин невеличкі натовпи

із жінок окупували стенди з одягом, там

само його міряли і купували обновки. 

Але якось на «загальнодержавну вистав�

кову акцію» все це не скидалося, швидше –

на ярмарок для киян. 

Далекі від того, щоб лише наводити

критику, спробуємо навести власну думку,

чому ж так сталося. 

Мабуть, основне питання – це кон�

троль. Якщо вже влада «з�під палки» при�

мушує створювати загальнодержавну ви�

ставку, то вона б мала хоч якось це контро�

лювати.

Так, у зазначеному вже Указі Президен�

та України забезпечення підготовки галузе�

вих і регіональних експозицій мав би здій�

снювати Кабінет Міністрів України разом з

облдержадміністраціями. Області, як ми

вже казали, були представлені достойно,

хоча якось невпорядковано й хаотично. 

Натомість із зазначених навіть на сайті

КМУ експозицій міністерств і відомств гі�

дно представлений був лише Національний

банк України – павільйон, що був відведе�

ний для органів влади, був на три чверті по�

рожній. Якщо відкинути припущення, що

нашим міністерствам і відомствам немає

чого показувати, це все одно демонструє

їхню увагу і ставлення до начебто загально�

державної події. То хто ж буде популяризу�

вати виставку перед цільовою аудиторією –

вітчизняними і зарубіжними фахівцями?

Якщо це має робити розпорядник, яким

визначено Національний комплекс «Ек�

споцентр України», то він відверто не впо�

рався. Так, навіть перед входом на вистав�

ковий комплекс не було жодного помітного

рекламного банера, який би оголошував

про проведення виставки. 

Час проведення виставки – будні дні –

також залишав бажати кращого: фахівців

залучити не змогли (чи не захотіли, щоб не

соромитися), тож з потенційних відвідува�

чів залишалися лише пенсіонери, домогос�

подарки і люди у відпустках. 

На виправдання організаторів можна

сказати, що на долю їм дісталася справді

важка справа. Можливо, питання полягає в

тому, що в створенні «Барвистої України»

просто не було сенсу з огляду на те, що піді�

брати цільову аудиторію дуже важко. Чи по�

їде до столиці подивитися на здобутки, на�

приклад, хлібопекарської галузі інженер�

технолог, якщо знає, що на усій виставці

присутнє лише одне пекарське підприєм�

ство? Адже існує безліч галузевих виставок,

які справді привертають до себе увагу фа�

хівців.

* * *
15 вересня 2011 року в Києві відбудеться Друга

міжнародна конференція «Ефективне управління

крупними аграрними компаніями». Організатори:
асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» і
агентство «AgriEvent». Конференція відбудеться за
підтримки Міністерства аграрної політики і продо�
вольства України, Інституту аграрного розвитку в
Центральній і Східній Європі (IАМО) і Східного комі�
тету німецької економіки.
Ділова програма форуму розподілена на сесії: 
– Світова економіка і сільське господарство.
– Досвід управління крупним аграрним бізнесом.
– Чинники виробництва і їх роль в системі менедж�
менту.
– Успішна інтеграція українських агрохолдингів.
Теми, які обговорюватимуться на конференції: опти�
мальні моделі управління крупними аграрними ком�
паніями, динаміка розвитку аграрних холдингів, пе�
редумови інвестиційної привабливості, чинники пі�
двищення ефективності господарювання та інші.
Усього очікується участь більше 300 представників
крупних аграрних компаній і холдингів, близько 30

представників преси, 30 представників профільних
державних структур, освітніх і наукових установ.

* * *
Науково�інноваційний центр «Інтеграція» Націо�
нальної академії аграрних наук України запрошує
на серію науково�практичних конференцій в галузі
тваринництва: 
•19-22 вересня 2011 року в Криму пройде науко�

во�практична конференція «Інноваційні та нау�

коємні технології та їх використання в тварин�

ництві».
* * *

20-21 вересня 2011 року в Києві в приміщенні
Президії Національної академії наук України відбу�
деться Сьома міжнародна конференція «Енергія з

біомаси». Організатори: Інститут технічної теплофі�
зики Національної академії наук України та Науково�
технічний центр «Біомаса». Форум проводиться за
підтримки Державного агентства з енергоефективно�
сті та енергозбереження України; Міністерства енер�
гетики та вугільної промисловості України; Міністер�
ства регіонального розвитку, будівництва та жит�
лово�комунального господарства України; Міністер�
ства аграрної політики та продовольства України; Ко�
мітету Верховної Ради України з питань паливно�
енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної

безпеки; Державного агентства лісових ресурсів Ук�
раїни.
Основні теми, що обговорюватимуться на форумі:
1. Ресурси біомаси: заготівля, переробка, транспорту�
вання і постачання біомаси лісової промисловості,
сільського та комунального господарств, харчової
промисловості. Енергетичні культури.
2. Дослідження і розвиток біоенергетичних техноло�
гій: спалювання, газифікація, піроліз, анаеробне
зброджування, видобування і використання біогазу
полігонів ТПВ, технології сумісного спалювання біо�
маси з традиційними паливами. Виробництво рідких
біопалив (біодизельне паливо, біоетанол).
3. Демонстраційні і комерційні проекти з використан�
ням біомаси для виробництва енергії.
4. Питання законодавства, стратегії розвитку: Націо�
нальне та місцеве законодавство та стратегії розвитку
біоенергетики. Питання сталого розвитку і сертифіка�
ції біопалив.
5. Економічні та екологічні аспекти біоенергетичних
технологій: Фінансування біоенергетичних проектів,
соціально�економічні аспекти, зниження викидів СО2.
У кожній із попередніх конференцій, які регулярно
проводились з 2002 по 2010 роки, брали участь
близько 200 вітчизняних та закордонних фахівців,
включаючи понад 50 учасників з країн ЄС та США.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ



Буковина 
відкриває 
міні	ферми
17 серпня у рамках інвести�
ційного проекту «Допомога
сільським родинам Букови�
ни у розвитку особистих се�
лянських господарств» Між�
народної благодійної органі�
зації «Добробут громад» та з
нагоди відзначення 20�ої
річниці Незалежності Украї�
ни у Сторожинецькому ра�
йоні відбулося урочисте від�
криття сімейних міні�ферм із
виробництва молока. 
Згідно з умовами проекту,
родини з трьох населених
пунктів Сторожинеччини –
Костинців, Сторожинця та
Давидівки, отримали у влас�
ність 25 голів великої рогатої
худоби, доїльні установки,
холодильні пристрої, комбі�
корм для створення власних
фермерських господарств із
виробництва молока.
Подарунки та документи на
право власності фермерсь�
ким родинам вручили за�
ступник голови Чернівецької
обласної державної адміні�
страції Михайло Гайничеру,
голова Сторожинецької рай�
держадміністрацій Франц
Федорович та голова район�
ної ради Петро Брижак. Мо�
локопродуктами планується
забезпечувати всі місцеві за�
клади освіти та охорони здо�
ров'я. Відповідно до умов
проекту, впродовж трьох ро�
ків його учасники зобов'язані
примножити поголів'я корів
та передати таку ж їхню кіль�
кість, на тих самих умовах,
наступним сім'ям, які будуть
продовжувати розвиток гос�
подарської діяльності краю.
З цією метою, а також з ме�
тою збереження «чистоти»
племінного поголів'я прово�
дитиметься штучне заплід�
нення великої рогатої худо�
би у селянських господар�
ствах, що дозволить як
примножити кількість худо�
би, так і збільшити надої мо�
лока у районі.
У результаті співпраці Сторо�
жинецької районної дер�
жавної адміністрації з орга�
нізацією «Добробут громад»
на теренах району втілюється
інвестиційний проект «Ро�
звиток молочної галузі Буко�
вини» з бюджетом у 2,8 млн
гривень. У рамках проекту
вже цього року очікується
завершення будівництва мо�
локопереробного заводу
«Молочний край» у селі Пан�
ка. У районі заплановано ме�
ханізувати виробництво мо�
лока та ввести його у зам�
кнуту систему, адже щороку
тут виробляється близько 30
тисяч тонн молока, однак
його якість не завжди відпо�
відає вимогам ринку та
євростандартам.

За інф. прес%служби ОДА
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У ПЕРЕРОБНІЙ промисловості

ціни підвищилися на 1,4%. Най�

більше зростання цін (на 3,7%) спо�

стерігалося у хімічному виробниц�

тві; на 1,8�1,7% – у металургійному

виробництві і виробництві готових

металевих виробів, виробництві

продуктів нафтоперероблення, ін�

шої неметалевої мінеральної про�

дукції.

У виробництві харчових продук�

тів, напоїв продукція подорожчала

на 1,5%, у т.ч. у виробництві мака�

ронних виробів – на 3,3%, м'яса і

м'ясопродуктів – на 3,1%, сухарів,

печива, пирогів і тістечок тривалого

зберігання – на 2,9%, молочних

продуктів – на 2,2%, хліба і хлібобу�

лочних виробів – на 1,5%. 

У виробництві та розподіленні

електроенергії, газу та води тарифи

знизилися на 4,0% за рахунок зде�

шевлення електроенергії на 4,4%,

при цьому тарифи на теплоенергію

підвищились на 0,2%.

Ціни на продукцію добувної

промисловості у липні зросли на

0,9%. У добуванні паливно�енерге�

тичних копалин продукція подо�

рожчала на 2,5%, зокрема у видоб�

уванні природного газу – на 5,9%,

вугілля, лігніту і торфу – на 2,9%. 

СТАТИСТИКА Держстат України оприлюднив дані
щодо індексів цін на різні групи товарів та послуги. За
даними статистики, індекси споживчих цін (ІСЦ) та цін
виробників промислової продукції (ІЦВ) у липні 2011
року становили  98,7% і 100,1%, з початку року –
104,6% і  115,7% відповідно.   

За матеріалами Держстату України

Експрес%випуск від 5 серпня 2011 р.

Індекси цін на товари і послуги
в Україні у липні 2011 року

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Товари та послуги

Липень 2011 до

червня 
2011

грудня 
2010

липня
2010

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 98,7 104,6 110,6

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 97,4 103,4 109,6

Продукти харчування загалом 97,1 103,1 109,4
Хліб та хлібопродукти 100,7 111,5 119,9

Хліб 101,0 110,1 115,5
Макаронні вироби 100,3 109,5 117,1

М'ясо та м'ясопродукти 102,8 103,9 106,8
Риба та рибопродукти 101,1 107,1 106,6
Молоко 99,9 89,2 108,4
Сир і м'який сир (творог) 100,0 93,7 110,2
Яйця 110,8 72,1 108,2
Масло 99,5 93,0 112,9
Олія 103,1 109,8 121,7
Фрукти 96,3 119,9 112,1
Овочі 67,4 90,7 95,2
Цукор 101,4 113,1 114,0
Безалкогольні напої 101,2 107,3 109,4
Алкогольні напої, тютюнові вироби 100,2 105,5 119,5
Одяг і взуття 99,9 99,9 101,6

Одяг 100,0 100,3 102,1
Взуття 99,8 99,2 100,9

Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 100,2 110,0 122,3

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 100,4 115,2 115,4

Утримання та ремонт житла 100,3 102,1 103,2
Водопостачання 100,1 111,5 113,1
Каналізація 100,1 110,9 112,4
Електроенергія 100,0 122,9 122,9
Природний газ 100,0 100,0 150,1
Гаряча вода, опалення 100,0 113,8 116,6

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 100,2 101,7 103,0

Охорона здоров’я 100,8 105,2 107,7
Медичні товари, ліки та обладнання 100,4 104,9 108,0
Амбулаторні послуги 100,7 103,9 107,0

Транспорт 100,7 118,4 121,0
Паливо і мастила 99,8 130,2 135,1
Транспортні послуги: 101,7 115,6 117,6

Залізничний пасажирський транспорт 100,4 105,6 105,6
Автодорожній пасажирський транспорт 101,8 117,2 119,5

Зв’язок 100,0 103,0 102,1
Відпочинок і культура 100,2 102,0 104,2
Освіта 100,3 101,9 110,3
Ресторани та готелі 100,8 105,6 108,7
Різні товари та послуги 100,6 101,8 107,2

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у липні

ціни на продукти харчування та бе�

залкогольні напої знизилися на

2,6%. Найбільше (на 32,6%) поде�

шевшали овочі, у т.ч. капуста – на

63,2%, буряк – на 60,8%, морква –

на 39,7%, цибуля – на 39,5%, кар�

топля – на 36,8%. Крім того, на 3,7�

0,1% зменшилися ціни на фрукти,

масло та молоко. Разом із цим на

10,8% подорожчали яйця, на 3,1�

1,4% – олія, тваринні жири, м'ясо

та м'ясопродукти, цукор. 

Ціни (тарифи) на житло, воду,

електроенергію, газ та інші види па�

лива підвищилися на 0,2%. 

Зростання цін у сфері охорони

здоров'я на 0,8% відбулося пере�

важно за рахунок сезонного подо�

рожчання санаторно�курортних по�

слуг на 3,3%.

Ціни на транспорт у цілому

збільшилися на 0,7%, що в основ�

ному зумовлене зростанням варто�

сті перевезень пасажирським авто�

дорожнім транспортом на 1,8%.

Водночас на 0,2% знизилися ціни

на паливо та мастила. 

Подорожчання у сфері освіти на

0,3% пов'язане з підвищенням пла�

ти за послуги закладів дошкільної

та початкової освіти на 1,2%.

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2010%11 рр. (до попереднього місяця)

Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2010%11 рр. (до попереднього місяця)  

Товари та послуги

Липень 2011 до

червня 
2011

грудня 
2010

липня
2010

ПРОМИСЛОВІСТЬ 100,1 115,7 120,3

Переробна промисловість 101,4 112,1 119,6

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 101,4 107,9 119,8

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 103,1 105,1 111,8

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 102,2 100,4 115,7

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 101,5 110,5 115,7

Виробництво цукру 100,3 110,8 121,0
Виробництво напоїв 101,4 114,0 119,2

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %
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Назва товару Державний 
стандарт

Рік
вироб(
ництва

Базис 
поставки

Середньо(
зважена ціна 
за 1 тонну, 
грн з ПДВ

Ціна в USD 
за 1 тонну, 
за курсом 

НБУ

Борошно пшеничне в.г. ДСТУ(46.004(99 2010 FCA 2407,24 302,00
Борошно пшеничне 1 г. ДСТУ(46.004(99 2010 FCA 2391,30 300,00
Пшениця 2 класу ДСТУ(3768(2010 2011 FOB 2072,46 260,00
Пшениця 3 класу ДСТУ(3768(2010 2011 FOB 1992,75 250,00
Пшениця 3 класу ДСТУ(3768(2010 2011 СРТ 1934,58 242,70
Пшениця фуражна ДСТУ(3768(2010 2011 СРТ 1767,74 221,77
Пшениця фуражна ДСТУ(3768(2010 2011 FOB 1933,07 242,51
Пшениця 5 класу ДСТУ(3768(2010 2011 СРТ 1793,48 225,00
Пшениця 5 класу ДСТУ(3768(2010 2011 FOB 2017,86 253,15
Пшениця 6 класу ДСТУ(3768(2010 2010 FOB 1943,73 243,85
Пшениця 6 класу ДСТУ(3768(2010 2011 FOB 2018,91 253,28
Кукурудза для продовольчих потреб ДСТУ 4525(2006 2010 FOB 2271,74 285,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2010 DAF 2618,47 328,50
Горох жовтий 1,2,3 кл. ДСТУ 4523:2006 2010 FAS 2527,95 317,14
Горох ДСТУ 4523:2006 2010 CPT 2486,95 312,00
Крупа перлова ГОСТ 5784 2010 DAF 2391,30 300,00
Просо ДСТУ 22983(88 2010 DDU 3975,06 498,69
Просо продовольче ДСТУ 22983(88 2011 DAF 1913,04 240,00
Насіння конопель ДСТУ 4820:2007 2010 DDU/DAP 12608,16 1581,75
Насіння льону ДСТУ 4967:2008 2010 FCA 3939,61 494,24
Насіння льону для пром.переробки ДСТУ 4967:2008 2010 DDU/DAP 9882,07 1239,75
Насіння льону для пром. переробки ДСТУ 4967:2008 2011 DDU/DAP 6928,81 869,25
Насіння соняшнику на тех. переробку ДСТУ 4694(2006 2010 FCA 5156,60 646,92
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4694(2006 2011 FOB 11212,54 1406,67
Олія соняшникова рафінована
дезодорована ДСТУ 4492:2005 2011 CPT 12941,29 1623,55

Олія соняшникова рафінована
дезодорована ДСТУ 4492:2005 2011 DAF 11560,00 1450,26

Олія соняшникова рафінована
дезодорована ДСТУ 4492:2005 2011 FCA 11825,92 1483,62

Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2011 CPT 5111,37 641,25
Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2011 DDU 7586,96 951,82
Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2010 DDU/DAP 6020,11 755,25
Насіння гірчиці чорної ГОСТ 9159(71 2011 FCA 5452,13 684,00
Насіння ріпаку ДСТУ 4966:2008 2011 CPT 4683,97 587,63
Насіння ріпаку ДСТУ 4966:2008 2011 DAF 4611,62 578,55
Насіння ріпаку ДСТУ 4966:2008 2011 DAP 5021,73 630,00
Ячмінь 1,2,3 клас ДСТУ 3769(98 2011 СРТ 2271,74 285,00
Ячмінь фуражний ДСТУ 3769(98 2011 FOB 2127,91 266,96

За даними Аграрної біржі, www.agrarna-birga.gov.ua

EXW Франко(завод (місце вказано)
FCA Франко перевезення (місце вказано)
CPT Перевезення оплачено до  (місце призначення вказано)
CIP Перевезення і страхування оплачено до (місце  вказано)
DAF Поставка до кордону (місце вказано)
DEQ Доставлено франко(причал  (порт призначення вказано)
FOB Франко(борт (порт відвантеження вказано)
DES Доставлено франко(судно (порт призначення вказано)
DDU Доставлено, мито не сплачено (місце призначення вказано)
DDP Доставлено, мито сплачено (місце призначення вказано)
CFR Вартість і фрахт (порт призначення вказано)
CIF Вартість, страхування і фрахт (порт призначення вказано)
FAS Франко вздовж борту судна (порт відвантаження вказано)

Довідково: Базиснi умови поставки

Середньозважені біржові ціни
які склалися на сiльськогосподарську продукцiю 

(об’єкти державного цінового регулювання), продукти її переробки,

продовольство, впродовж трьох останніх торгових сесій 

на Аграрній біржі 17 серпня 2011 р.

До уваги сільгосптоваровиробників!
На елеваторах компанії «НІБУЛОН» 

розпочато закупівлю сільгосппродукції

Про закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію на елеваторах

ТОВ СП «НІБУЛОН» можна дізнатися цілодобово на сайті www.nibulon.com

(у розділі «Закупівля зернових та олійних культур») або зателефонувавши

представникам наших філій. Чекаємо вас за адресами:

Миколаївська обл.
ТОВ СП «НІБУЛОН»

вул. Фалєєвська , 9�Б, м. Миколаїв, 
тел. 0512�58�04�03 – відділ закупівель
тел. 0512�58�04�02 – автовідповідач

Філії «Новоодеська»

вул.Торгова, буд. 80,
м. Нова Одеса, Новоодеський р�н, 
Миколаївська обл., 56600
тел. 050�318�42�92 – відділ закупівель
тел. 050�318�43�98 – автовідповідач

ТОВ «АК «Врадіївський»

вул. Визволення, 104, смт Врадіївка, 
Миколаївська обл., 56300
тел. 050�493�11�48 – відділ закупівель
тел. 050�318�05�09 – автовідповідач

ТОВ «Колосівський елеватор»

вул. Леніна, 3, смт Кудрявцівка, 
Веселинівський р�н, Миколаївська обл.,
57030
тел. 05163�2�96�60 – відділ закупівель
тел. 050�318�03�98 – автовідповідач

Полтавська обл. 
Філія «Решетилівська»

вул. Степова, 33�Б, с. Жовтневе, 
Решетилівський р�н, Полтавська обл.,
38413
тел. 050�394�85�24 – відділ закупівель
тел. 050�318�05�70 – автовідповідач

Філія «Ромодан»

вул. Гарбузенка, 2, смт Ромодан,
Миргородський р�н, Полтавська обл.,
37650
тел. 050�318�09�25 – відділ закупівель
тел. 050�318�05�49 – автовідповідач

Філія «Глобинська»

вул. Карла Маркса, буд. 81, 
м. Глобине, Полтавська обл., 39000 
тел. 050�318�09�11 – відділ закупівель
тел. 050�318�09�30 – відділ закупівель
тел. 095�278�23�45 – відділ закупівель
тел. 050�318�05�56 – автовідповідач

Філія «Градизьк»

вул. Островського, 23, 
смт Градизьк, Глобинський р�н,
Полтавська обл., 39070 
тел. 050�394�50�29 – відділ закупівель
тел. 095�278�23�51 – автовідповідач

Філія «Артемівська»

вул. Першотравнева, 9, смт Артемівка,
Чутівський р�н, Полтавська обл., 38813
тел. 050�394�52�62 – відділ закупівель
тел. 095�278�23�50 – автовідповідач

Філія «Мар'янівська»

вул. Степова, 1�А/1�Б,
с. Мар'янівка, Гребінківський р�н, 
Полтавська обл., 37412
тел. 095�278�23�16 – відділ закупівель
тел. 050�394�68�42 – автовідповідач

Філія «Кременчуцька» 

вул. Флотська, 2�В, м. Кременчук, 
Полтавська обл. 39601,
тел. 053�66�36�032 – відділ закупівель
тел. 095�288�02�28 – відділ закупівель
тел. 050�318�45�99 – автовідповідач

Черкаська обл.
Філія «Золотоніська»

вул. Залізнична, 38, с. Вознесенське, 
Золотоніський р�н, Черкаська обл., 19741
тел. 050�394�85�41– відділ закупівель
тел. 050�318�05�42 – автовідповідач

Філія «Вітове»

вул. Орбіта, 1�А, c. Вітове,
Чигиринський р�н, Черкаська обл., 20911
тел. 050�318�09�10– відділ закупівель
тел. 050�318�05�46 – автовідповідач

Хмельницька обл.
Філія «Смотрич»

вул. Вокзальна, 11�а, с. Кам'янка,
Кам'янець�Подільський р�н,
Хмельницька обл., 32300
тел. 050�318�08�23– відділ закупівель
тел. 050�318�05�43 – автовідповідач

Запорізька обл.
Філія «Кам'янка-Дніпровська»

вул. Промислова, 1, м. Кам'янка�
Дніпровська, Запорізька обл., 71300
тел. 050�394�84�20 – відділ закупівель
тел. 050�391�88�94 – автовідповідач

Луганська обл.
ТОВ «Старобільський елеватор»

вул. Першого Травня, 4, 
м. Старобільськ, Луганська обл.
тел. 050�476�36�44 – відділ закупівель 
тел. 050�493�11�30 – відділ закупівель
тел. 095�278�23�10 – автовідповідач

11 Ціни на кукурудзу залежно від вологості: базис – 14% / менше 14%. www.nibulon.com
22 Ціни на ріпак залежно від наявності глюкозинолатів: до 35 мкг/моль / понад 35 мкг/моль. * Ячмінь пивоварений

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

на період з 19 по 23 серпня 2011 року, грн/тонна

Базис поставки

Пшениця

Ячмінь Ріпак2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл.

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв 1740 1700 1650 1650 1650 1780 4750(4650
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. 1670 1630 1580 1580 1580 1670 4550(4450
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 1690 1650 1600 1600 1600 1700 4550(4450
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. 1720 1680 1630 1630 1630 1740 4590(4490
Філія «Ромодан», Полтавська обл. 1640 1600 1550 1550 1550 1630 4490(4390
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. 1640 1600 1550 1550 1550 1630 4490(4390
Філія «Артемівська», Полтавська обл. 1640 1600 1550 1550 1550 1630 4490(4390
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. 1640 1600 1550 1550 1550 1630 4490(4390
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 1640 1600 1550 1550 1550 1630 4490(4390
Філія «Градизьк», Полтавська обл. 1670 4530(4430
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. 1680 1640 1590 1590 1590 1670 4530(4430
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. 1660 1620 1570 1570 1570 1650 4510(4410
Філія «Вітове», Черкаська обл. 1680 1640 1590 1590 1590 1670 4530(4430
Філія «Кам’янка(Дніпровська», Запорізька обл. 1690 1650 1600 1600 1600 1700 4550(4450
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. 1600 1560 1510 1510 1510 1700 4500(4400
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На фото праворуч:
Дмитро МОТОРНИЙ,

Леонід КУЧМА,
Олексій

ВАДАТУРСЬКИЙ і
Олексій ПОРОШЕНКО

під час урочистої
презентації книги

в НУБіП України

АНТОНЕЦЬ С.С. БАЛЮК І.М. БЕРЕЗОВСЬКИЙ Г.В. БОБОВ Г.Б. БОЙКО М.К. 

ГОЛОВКО А.Г. ГОРДЄЙЧУК К.І. ГРИШКО З.М. ГУЛИЙ І.М. ГУЛИЙ М.Ф.

КАРАСИК Ю.М. КОВАЛЕНКО А.А. КОПИЧАЙ І.В. КОРОСТ Т.М. КОРОСТАШОВ О.Г. 

МАСЕЛЬСЬКИЙ О.С. МЕЛЬНИК Ю.Ф. МЕЛЬНИЧУК Д.О. МОЛЧАНОВА Т.І. МОРГУН В.В.

ПОРОШЕНКО О.І. ПРИЛІПКА О.В. САБЛУК П.Т. СІЛЕЦЬКИЙ В.П. ТКАЧУК В.М.

БОРОВИК О.Г. БЯЛИК М.І. ВАДАТУРСЬКИЙ О.О. ВАСИЛЬЧЕНКО М.С. ГАВРИЛЕНКОВ М.П.

ДІДКІВСЬКИЙ В.О. ЗАПОРОЖЕЦЬ І.І. ЗУБЕЦЬ М.В. ІВАНОВ Ф.А. ІВАЩУК П.В.

КОСЮК Ю.А. КРИВОРУЧКО А.Т. КРИЖОВАЧУК О.П. КУДРЕВИЧ О.А. ЛАВРИНЕНКО А.А.

МОСТІПАН О.О. МОТОРНИЙ Д.К. НАЙДЬОНОВА В.О. ПАЧЕВСЬКИЙ А.М. ПЕТРИНЮК В.А. 

ЧЕРНИШЕНКО В.І. ШАПОВАЛ М.В. ШАПОВАЛЕНКО П.М. ШВЕД Я.А.

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.

Спільний проект ТОВ СП «НІБУЛОН» 

і  газети «Агропрофі» – книга 

«ЗІРКИ ПЕРШОЇ ВЕЛИЧИНИ.
Агропромисловий комплекс України» 

За інформацією звертайтесь:
Тел.: +380 44 227�93�55, 235�73�24.

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

««ААГГРРООППРРООФФІІ»» – це газета про реальну практику впровадження сучасних
технологій агровиробництва і управління. Ми ставимо за мету заповнити
вакуум оперативної, суто ДІЛОВОЇ газетної інформації для фахівців АПК,
які приймають рішення: керівників і менеджерів, власників та інвесторів.

ННаашшіі  ппееррееввааггии::
оперативність та об’єктивність;
достовірні факти і прогнози;
приклади успішного господарювання;
різні точки зору; 
лаконічна ділова мова.

НАС ЗНАЮТЬ.
НАС ЧИТАЮТЬ.

НАМ ДОВІРЯЮТЬ.

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» 
і щотижня отримуйте корисну інформацію для ГОЛОВИ!

Український тижневик ділової інформації 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ(135, а/с 79.
Тел. (044) 227(93(55, 235(73(24. 
E(mail: info@agroprofi.com.ua

www.agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Передплатити «АГРОПРОФІ» ви можете у будь(якому відділенні «Укрпошти»
за Каталогом передплатних видань України, а також через редакцію. 
Вартість редакційної передплати у 2011 році не змінилась і залишилась такою ж,
як у 2009(2010 роках – 16,00 грн/місяць.


