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Нульова 
ставка ПДВ на
експорт зерна
ВЕРХОВНА Рада України ти�

хою сапою провела малу подат�

кову революцію. Разом із вне�

сенням змін до Податкового

кодексу України та деяких ін�

ших законодавчих актів Украї�

ни (щодо спрощеної системи

оподаткування, обліку та звіт�

ності суб'єктів малого підпри�

ємництва) депутати проголосу�

вати поправку №236, яка за�

проваджує нульову ставку ПДВ

під час експорту зернових.

Правда ця норма стосується не

всіх операцій. Право на від�

шкодування ПДВ під час ек�

спорту збіжжя мають лише йо�

го безпосередні виробники, або

підприємства, що купили зер�

но у виробника. Ті ж зерно�

трейдери, котрі закуповували

збіжжя у посередницьких

структур, право на відшкоду�

вання ПДВ не матимуть.

Не можна сказати, що таке

рішення народних депутатів

викликало захоплення в уряді.

Зокрема міністр фінансів Федір

Ярошенко, що був присутнім у

залі під час голосування, закли�

кав депутатів не ухвалювати цю

норму, бо втрати бюджету від її

реалізації складуть  близько 5

млрд грн.

Здавалося б, реалізовано

благородну мету – за допомо�

гою економічних важелів із

зернового ринку виштовхують�

ся різного роду посередницькі

структури, котрі самі «не сіють,

не жнуть». Та кому вигідно це

нововведення? Селянам? Так

вони не мають змоги експорту�

вати, через малі обсяги збіжжя.

Українським трейдерам – так,

особливо «ХлібІнвестбуду»,

який закупив масу збіжжя у се�

лян за форвардними контрак�

тами, а потім виявилося, що

доходи від експорту далеко не

виправдовують надій.

Що тут скажеш – уряд Ук�

раїни продовжує демонструвати

відсутність хоч скільки�небудь

довгострокової стратегії роботи

на зерновому ринку: запровади�

ли мито – відмінили мито, за�

провадили заборону відшкоду�

вання ПДВ – відмінили.

Тому цілком може статися,

що депутати, зрозумівши що

вони накоїли, відмінять власне

рішення, або Президент не під�

пише закон. Часу ще достатньо

– закон набуває чинності з

1 січня 2012 року.

ПРЕЗИДЕНТ України 19 жовтня

підписав закон про скасування ек�

спортних мит на пшеницю та ку�

курудзу. Це, безумовно, має по�

кращити ситуацію на вітчизняно�

му зерновому ринку. Але його ви�

никнення доводить: урядовці і ви�

робники зерна продовжують існу�

вати у різних всесвітах. У січні

цього року, доведені до відчаю не�

ринковими методами регулюван�

ня, провідні оператори ринку ра�

зом з представниками міжнарод�

них організацій зібралися за кру�

глим столом з міністром агрополі�

тики та продовольства, щоб на

повний голос заявити про свої

проблеми. Було підписано заяву

про спільні дії на підтримку зер�

нового сектору України.

Як не прикро, але позитивних

зрушень з того часу не відбулося.

Саме це й засвідчив другий кру�

глий стіл, який відбувся на другий

день 18 жовтня в Києві в рамках ІІ

Українського зернового конгресу.

Міністерство спільно з Євро�

пейським банком реконструкції і

розвитку виступило співорганіза�

тором цього столу, однак наразі ні

міністра, ні його першого заступ�

ника не було. Склалося враження,

що їм ніяково зустрічатися з ви�

робниками. 

Учасники зібрання констату�

вали, що діалог між урядом і біз�

несом залишився на рівні декла�

рацій. Так, робоча група збираєть�

ся на засідання, ухвалює якісь рі�

шення. Натомість держава хао�

тично вводить і скасовує квоти на

експорт і мито, незважаючи на їх�

ні руйнівні наслідки для економі�

ки. Виробники і представники

міжнародних організацій наголо�

шують, що ПДВ вбиває аграрну

галузь – зрушень ніяких. Більше

того, контроль відшкодування

ПДВ використовується владою як

засіб примусу. Продовжується

свавілля з боку контролюючих

органів і корупція. Нерозважливі

заяви з високих владних кабінетів

підривають цінову стабільність

ринку, а недолугі законодавчі іні�

ціативи шокують світову спільно�

ту. Україна разом з Росією і Ар�

гентиною належать до сумного

виключення з правил. У наших

країнах влада не намагається

сприяти, або хоча б не заважати

аграріям, а весь час прагне «заду�

шити» їх у своїх обіймах.

Спроби волюнтаристськими

методами регулювати зерновий

ринок виходять з хибного переко�

нання влади про надрентабель�

ність зернового експорту та мо�

жливість дешевого хліба для всіх.

Різниця ціни на зерно на внутріш�

ньому і зовнішньому ринках не

складає астрономічних сум, однак

зерновий експорт здатен принести

користь країні. Український зер�

новий ринок – експортоорієнто�

ваний. Його обмеження призвело

до затоварення внутрішнього рин�

ку. Чи вдалося уряду митами «при�

тиснути» експортерів? Не дуже. А

от знищити власного сільгоспви�

робника, заганяючи ціну нижче

рентабельності – запросто.

І ще, скасування експортного

мита відбулася не тому, що влада

дослухалася до думки фахівців чи

злякалася акцій протесту. Це зму�

сила зробити сувора економічна

дійсність: зерновий ринок прак�

тично зупинився. Замість очікува�

них надходжень до бюджету ми

втрачаємо зовнішні ринки, репу�

тацію надійного партнера та до�

рогоцінний час. Зведено нанівець

намагання сформувати сприятли�

вий інвестиційний клімат. 

Читайте на стор. 3�9
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Зерновий ринок України

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.
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РЕГІОНИ
ЖИТИМЕ СПОРТ ñ ЖИТИМЕ І СЕЛО

У цьому впевнений голова  Леонід
Соєнко, який очолює луганський
осередок Всеукраїнського фізкультурно'
спортивного товариства «Колос» вже
33 роки.

ЕКСПЕРТИЗА
НЕЗАЛЕЖНІ ПЕРЕВІРКИ: 
НОВИЙ ВЕЛОСИПЕД ЧИ КРОК ДО ЯКОСТІ?

«Яке м'ясо, ковбаси та напівфабрикати
споживають українці?» вирішили з'ясувати
спеціалісти МОЗ і Інституту споживчих
експертиз.
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ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

20.10.2011

Зміна 
за тиж%

день

Зміна 
з початку

року
UX%індекс (UA) 1279,83 %2,2% %47,6%
РТС (RU) 1423,03 1,9% %19,6%
WIG 20 (PL) 2231,23 %1,8% %18,7%
WIG Ukraine (PL) 767,92 %0,8% %23,2%
DAX* (DE) 5913,53 %1,4% %14,5%
S&P 500* (US) 1209,88 0,2% %3,8%



ЗВТ із СНД
18 жовтня 2011 року в Санкт
Петербурзі був підписаний
договір про зону вільної тор
гівлі (ЗВТ) в рамках Співдруж
ності Незалежних Держав.
Договір не підписали Азер
байджан, Туркменістан і Уз
бекистан, проте ці країни пла
нують приєднатися до нього
протягом цього року.
Для України найвідчутнішим
вилученням у договорі про
зону вільної торгівлі в рам
ках Співдружності Незалеж
них Держав, підписаному 18
жовтня в СанктПетербурзі, є
цукор.
Як передає ІА УНІАН, про це
повідомив українським жур
налістам на брифінгу в Санкт
Петербурзі прем’єрміністр
України Микола Азаров.
Він підкреслив, що цукор зав
жди входив до групи вилу
чень, але глави урядів країн
СНД домовилися про те, що в
рамках підписаної угоди буде
визначений часовий інтервал,
після закінчення якого країни,
що підписали угоду, від нього
відмовляться.
У той же час М.Азаров зазна
чив, що конкретні тимчасові
рамки будуть визначені за
підсумками додаткових обго
ворень. «Принаймні, це до
сить короткочасний інтервал,
в процесі якого ми від нього
відмовимося», – підкреслив
прем`єрміністр.
У той же час він зазначив, що
РФ дала принципову згоду
щодо українського цукру, і це
вказано в договорі. «Що це
вилучення в нашій двосто
ронній торгівлі буде усунуто.
Ось це найголовніше, оскіль
ки раніше на це згоди не бу
ло. Ми чудово розуміємо, що
відразу вирішити цю пробле
му неможливо, оскільки наш
цукор за собівартістю, за кон
курентною ціною приблизно в
півтора рази дешевше ро
сійського. Тому ми з розумін
ням поставилися до вирішен
ня цієї проблеми і домовили
ся, що в принципі ми її вирі
шуємо», – підкреслив глава
українського уряду.
Він також повідомив, що до
вилучення також потрапили
нафта і газ, а щодо інших чут
ливих для України пунктів ви
лучення немає.
Микола Азаров висловив
сподівання, що договір про
ЗВТ у рамках СНД набуде
чинності із січня 2012 року.

Олесь Євтєєв

ПЕРШИЙ день роботи конгресу

був присвячений аналізу світово�

го та регіонального зернових рин�

ків, впливу на агропромисловий

комплекс відкритя ринку сільсь�

когосподарських земель. Запро�

шені фахівці розповіли про бра�

зильський досвід залучення інве�

стицій у аграрний комплекс, а та�

кож біржові механізми залучення

коштів у аграрне виробництво. 

Ми вкотре почули від пред�

ставників ФАО про світову про�

довольчу кризу та чинники, що її

спричинили. Так, дійсно, нерозо�

раних земель у світі майже не за�

лишилося, у більшості сільсько�

господарських регіонів планети

не вистачає води для поливу, май�

же досягнуто потенціалу урожай�

ності сільськогосподарських

культур. До цього додалися ще й

кліматичні зміни, які потроху ви�

водять землі з сільськогосподар�

ського обороту. І лише людство на

цьому тривожному тлі продовжує

невпинно розмножуватися. Біль�

ше того, попит на продовольство

збільшується не лише за рахунок

арифметичного зростання їдоків,

але й через зростання добробуту.

Людство досягло критичної межі,

коли його половина вже прожи�

ває в містах, і процеси урбанізації

наростають швидкими темпами.

Як наслідок – все більше з лож�

кою, все менше – з сошкою. Вар�

то зазначити, що зростання попи�

ту на продовольство прямо про�

порційно зростанню міського на�

селення. До того ж спритники по�

чали все більше зерна переводити

на біопаливо. 

Не дивно, що ціни на продо�

вольство зростають. Перша хвиля

такого подорожчання припала на

часи нафтової кризи 70�х років

минулого століття. Потім довгий

час продовольство було дешевим,

а аграрний бізнес – нецікавим

для великого капіталу. Та от на�

стали нові часи: перший удар по

свідомості ціни на продовольство

нанесли у 2008�му, другий – у

2011�му. Нарешті людству довело�

ся збагнути, що часи дешевого

продовольства минули назавжди і

цінового спаду у найближчій

перспективі очікувати не дово�

диться. Агробізнес став привабли�

вим для інвестицій, а продукти

стали предметом біржових спеку�

ляцій. Тому�то й вартість продо�

вольства зазнає різких коливань.

Спільні зусилля людства дещо

приглушили голос голоду, але ця

проблема ще не вирішена і навряд

чи буде вирішена у майбутньому.

Підвищення ціни продовольства

робить його недосяжним для

значної кількості людей. А як го�

лод може стати фактором політи�

ки, прекрасно продемонстрували

події у Північній Африці. Бідність

і пов'язаний з нею голод стає ре�

альною загрозою миру та спокою

у країнах. Чим бідніше населення

країни, тим більша вірогідність

виникнення громадянських кон�

фліктів, які знищують і без того

обмежені ресурси та виробничу

інфраструктуру, замикаючи коло.

Голод – головна загроза для циві�

лізації. Песимісти вважають, що

настануть часи, коли війни будуть

вестися за продовольство і ресур�

си для його вирощування.

А що ж Україна? Як не дивно,

усі світові негаразди нам тільки на

користь. Посудіть самі: у світі не

вистачає землі – у нас найкращі

чорноземи, у світі не вистачає во�

ди – у нас з цим усе в порядку. У

світі досягнуто потенціалу уро�

жайності, а ми його використо�

вуємо ледве на чверть. Навіть клі�

матичні зміни, від яких усі потер�

пають, теж йдуть нашій державі

на користь – якщо раніше куку�

рудза на зерно визрівала не пів�

нічніше Черкащини, то зараз і у

найпівнічніших куточках країни

для цього достатньо тепла. От і

звертає світ свої погляди до нас –

мовляв, давайте, вирощуйте, го�

дуйте голодних.

Саме тому так зростає і буде

зростати надалі роль країн При�

чорноморського регіону – Росії,

України та Казахстану (або РУК,

як нас все частіше називають у аг�

рарному світі), у яких аграрний

потенціал далеко не вичерпаний.

Зараз частка країн РУК у світово�

му експорті зернових складає

19%, пшениці – 26%, прогнозу�

ється, що до 2020 р. звідси буде

експортуватися половина світово�

го збіжжя. Проте розвиток зерно�

вого ринку наших країн обтяже�

ний недостатнім фінансуванням

та надмірним втручанням держа�

ви, яка замість стабільності та

прогнозованості увесь час змінює

правила гри, намагаючись поке�

рувати ринком у ручному режимі. 

Вочевидь владі було недостат�

ньо того, що аграрний сектор і так

виступає донором соціальної сфе�

ри, щорічно дотуючи її на 12 млрд

грн. Дефіцит бюджету вирішено

було ліквідовувати також за раху�

нок селян. Новації Податкового

кодексу та запровадження ек�

спортних мит на зернові значно

підірвали стабільність у аграрно�

му секторі. Віднині вирощувати

хліб стало нерентабельно. Фахівці

та експерти, і не лише вітчизняні,

застерігали урядовців від таких

кроків, проте бажання пожати те,

що не сіяв, виявилося сильнішим.

Результати всім відомі: зернового

ринку практично не існує, ек�

спорт упав до рекордного мініму�

му, Україна втратила і продовжує

втрачати зовнішні ринки. Зокре�

ма Туніс, який щороку купував у

нас 1,7 млн тонн зерна, зараз не

хоче і чути про українське збіжжя.

В той час як Північна Африка та

Близький Схід – найбільш прий�

нятні споживачі для нашого зер�

на. Населення там стабільно зрос�

тає, умов для власного аграрного

бізнесу немає, проте коштів на ім�

порт продовольства не бракує.

При цьому ці регіони доволі

лояльно ставляться до відносно

низької якості нашого збіжжя, як�

що ціна доступна. За умови дер�

жавної підтримки варто було б

спробувати вийти з українським

зерном на азійські ринки – най�

більш привабливі з точки зору гу�

стоти населення і кількості спо�

живання.

Поки Україна відсиджувалася

за високим парканом податків і

АГРОПРОФІ

№ 39 [164] 21 жовтня, 2011

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaТЕМА НОМЕРА2
НОВИНИ ï СТИСЛО

український тижневик ділової інформації

СПIВЗАСНОВНИКИ ГАЗЕТИ:
ТОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН»;
ТОВ «ДНІПРО%АЛЬФА%ПЛЮС»;
ТОВ «АГРОМЕДІА%ПРО».
Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ
КВ 12931%1815ПР від 31.07.2007 р.

Передплатний індекс 98990.

ВИДАВЕЦЬ%РЕДАКЦIЯ: ТОВ «АГРОМЕДІА%ПРО».

Офіс: м.Київ, вул.Комінтерну, 28, оф.24
Для листів – 01135, Київ%135, а/с 79.

Тел. (044) 227%9355, тел./факс 235%7324.
info@agroprofi.com.ua, www.agroprofi.com.ua

Головний редактор Тетяна Шелкопляс.
Випусковий редактор Павло Мороз.

Редактор інформаційно%аналітичного відділу Олесь Євтєєв.
Оглядачі: Артем Олекса, Тетяна Макаренко.

Дизайн та верстка Олексій Шелкопляс, ФОП.
Розміщення реклами Артем Шелкопляс.

Газета виходить по п’ятницях.
Наклад — 5 000 екз. Ціна договірна. 

Друк: ТОВ «МЕГА%Поліграф», 
04073, м.Київ, вул.Марка Вовчка, 12/14. 

Тел. (044) 581%6815. www.mega%poligraf.kiev.ua
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. Редакція
залишає за собою право скорочувати авторські матеріали та вносити
в них правки. Рукописи не рецензуються та не повертаються.
Листування з читачами ведеться лише на сторінках газети.
Відповідальність за достовірність опублікованої в газеті інформації
несуть автори та рекламодавці. При використанні матеріалів
посилання на газету обов’язкове.

© ТОВ «АГРОМЕДІА%ПРО», 2011

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2011�й рік 

у будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990

Ложка меду в бочці дьогтю
ЗЕРНОВИЙ КОНГРЕС Якось непомітно сплинуло в Україні 16 жовтня, коли людство відзначає
Всесвітній день продовольства. Цей день – ще одна нагода задуматися над тим, що зроблено і що ще
потрібно зробити для вирішення глобальної проблеми – врятувати людство від голоду. Саме 16
жовтня 1945 року було засновано Організацію з питань продовольства і сільського господарства ООН
– ФАО. У далекому 1945*му країни світу вперше офіційно проголосили одним з найважливіших
завдань викорінення голоду на планеті та створення умов для розвитку сталого сільського
господарства, яке могло б прогодувати населення планети. 
Не варто й нагадувати, що найважливішим із продовольчих продуктів є зерно. Зернова галузь відіграє
ключову роль не лише в АПК, але й у всій економіці нашої держави. Тому не дивно, що учасники
організованого Українською Зерновою Асоціацією та Інформаційним агентством «АПК*Інформ»
ІІ Українського зернового конгресу, який відбувся у Києві 17*18 жовтня, шукали дієвих механізмів для
виходу зі скрутного становища, у якому опинився вітчизняний зерновий ринок через введені квоти, а
потім і мита на зернові. Те, що справи у зерновому секторі українського АПК не блискучі, відомо всім.
Мабуть, саме для того, щоб підсолодити гірку дійсність, до роздаткових матеріалів кожному учаснику
форуму організатори додали невеличкий шматочок справжнього стільника з медом.



мит, зголоднілі експортери нашо�

го найближчого сусіда і конкурен�

та Росії постаралися скористатися

з ситуації. Завдячуючи власному

уряду, який всіляко сприяв і зао�

хочував експорт зернових, маючи

суттєві перехідні запаси, які через

ембарго не були реалізовані мину�

лого року, російське збіжжя запо�

лонило світовий ринок, обру�

шуючи ціни. Активний, ба навіть

агресивний експорт, дав змогу ви�

везти за перші три місяці марке�

тингового року майже 10 млн

тонн зерна – абсолютний рекорд

для Росії. Причому багато збіжжя

було реалізовано традиційним

споживачам українського зерна.

Такі темпи захоплення ринку зму�

сили навіть потіснитися євро�

пейських експортерів, зокрема

вивіз зерна з Франції зменшився

на 4 млн тонн. Європа вирішила

перечекати несприятливу

кон'юнктуру, викликану демпін�

гом з боку російського зерна. 

Урожай 2011 року, на думку

експертів, цілком може досягти

рівня рекордного 2008�го, коли

Україна проекспортувала майже

25 млн тонн зерна. Ситуація з ек�

спортом нині кардинально інша.

Якщо у 2008�му за три перші мі�

сяці маркетингового року було

вивезено 6,4 млн тонн зерна, то у

цьому маркетинговому році – 3

млн тонн. Причина банальна: як�

що від світової ціни відняти непо�

вернене ПДВ та мито, торгувати

зерном доведеться собі у збиток.

Або скуповувати його у селян за

ціною, яка нижча собівартості ви�

рощування. Складається вражен�

ня, що попри гучну риторику про

виробництво 80 млн тонн зерно�

вих у 2017 році, певні сили праг�

нуть нізащо не допустити цього.

Виробництво неможливе без ін�

вестицій, а неможливість вигідно

продати вирощене зводить нані�

вець зацікавленість не лише іно�

земних, але й власних інвесторів.

Так, Україна може виробляти і 80,

і 100 млн тонн зерна, для цього

потрібно лише підвищити уро�

жайність, збільшивши видатки на

гектар, щоб повністю дотримува�

тися технології вирощування. Ті

агрохолдинги, які мають можли�

вість залучити достатньо коштів і

не економити на складових агро�

технологій, уже сьогодні отриму�

ють урожаї у 100 і більше ц/га. Са�

ме тому фахівці переконані, що

зростання зерновиробництва

неможливе без існування крупних

агрохолдингів, які єдині наразі в

змозі залучати достатньо інвести�

цій та вести високоефективне аг�

ровиробництво.

Що робити решті сільгоспви�

робників, звідки залучити кошти?

Наразі в Україні стартує проект

запровадження аграрних розпи�

сок – вітчизняного аналогу бра�

зильських СРR. У нас у державі

ця система буде функціонувати у

вигляді товарної аграрної розпи�

ски (коли фермер здійснює по�

ставку узгодженої кількості своєї

продукції, що по суті є елементом

бартерної операції або ф'ючер�

сного контракту в залежності від

виду ресурсу, за який фермер

здійснює таку поставку), або фі�

нансової аграрної розписки (коли

фермер сплачує суму коштів, роз�

мір якої пов'язується з ціною пев�

ної кількості його продукції в пев�

ній торговельній організації на

день оплати).

У разі вдалого впровадження

розробники законопроекту, який

ось�ось має бути внесений до

ВРУ, вважають, що сільськогос�

подарські товаровиробники змо�

жуть отримати 2�3 млрд грн вже у

перший рік роботи за аграрними

розписками, а в майбутньому цей

механізм дозволить аграрним під�

приємствам залучати 45�50 млрд

грн на рік. 

Ще один, поки що незадіяний

ресурс сільгоспвиробників, – зе�

мля. Багато експертів, в тому числі

і розробники закону про ринок зе�

мель сільськогосподарського

призначення, запевняють, що

вільний земельний ринок дасть

змогу залучати суттєві кошти під

заставу землі. Та от тільки світо�

вий досвід свідчить, що бажання

вкладати кошти інвестори ніяк не

пов'язують з формою власності на

землю. Так само іноземні фахівці

розвінчують побоювання україн�

ців, що у разі відкриття ринку зе�

мель сільськогосподарського

призначення уся вона буде ску�

плена великими агрохолдингами

та іншими крупними фінансови�

ми інститутами. Насправді спеку�

лятивний капітал ніколи не обтя�

жує себе власністю з сумнівною

ліквідністю, або такою, вигода від

якої можлива лише в довгостроко�

вій перспективі. Інвестиції радше

вкладаються у агровиробництво,

де віддача практично миттєва. Тим

більше, що у випадку несприятли�

вої кон'юнктури вивести інвести�

ції в інші сектори економіки знач�

но легше, якщо вони не прив'яза�

ні до земельної власності. Виклю�

ченням є хіба що Росія, де ринок

землі давно функціонує і крупні

агрохолдинги дійсно намагаються

викупити всю землю, яку вони об�

робляли на правах оренди. Але

пов'язано це швидше з протидією

свавіллю чиновників усіх рівнів,

ніж намаганням скупити побіль�

ше землі. Просто поки ти орендар,

ти відкритий для тиску – мовляв,

не дамо орендувати, а коли влас�

ник, то тут уже – зась.

Здавалося б, варто лише залу�

чити достатню кількість коштів, і

ми будемо вирощувати як завгод�

но багато збіжжя. Але не все так

просто. Продовольство, як і будь�

який товар, має свою ціну. І до�

ступ до продовольства обумовле�

ний не лише його фізичною наяв�

ністю, але й можливістю його

придбати. Тому варто все ж таки

говорити не про дефіцит продо�

вольства, а про дефіцит коштів.

Чи варто нам вирощувати більше,

коли його не можна продати з

прибутком? Активний експорт

здатен суттєво обвалити ціни на

світовому ринку, що ми вже спо�

стерігаємо зараз. Куди за таких

умов Україна збирається реалізо�

вувати вирощений урожай? Вже

зараз через зниження цін на світо�

вому ринку та штучно створені

перешкоди всередині країни ми

не можемо з вигодою для селяни�

на проекспортувати 25 млн тонн.

А що буде, коли експортний по�

тенціал складатиме 50, 70 млн

тонн? 

Крім того, навіть за ниніш�

нього рівня урожайності уряд не

дуже�то опікується наявністю до�

статньої інфраструктури для збе�

реження і транспортування зі�

браного. Наразі лише приватні

компанії працюють над розбудо�

вою транспортно�логістичної ін�

фраструктури, і цих зусиль недо�

статньо. В умовах відсутності ек�

спорту Україна вже заповнена

зерном по вінця, і це при тому,

що значна частина кукурудзи ще

стоїть у полі.

Поки що увага держави до аг�

росектору виливається у створен�

ня усіляких перепон для його

вільного розвитку, обмеження

приватної ініціативи. І це в той

час, коли є всі можливості зроби�

ти його провідною бюджетона�

повнюючою галуззю вітчизняної

економіки. Розумний підхід до

встановлення правил гри на рин�

ку збіжжя дозволив би знайти

компроміс між забезпеченням

світової потреби у продовольстві і

розбудовою заможної аграрної

країни. 

Фото: ВГО «УАК»
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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 21 по 24 жовтня 2011 року, грн/тонна

Базис поставки

Пшениця

Соя Ріпак

Сорго

Кукурудза2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл. червоне біле

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв 1500 1380 1380 1380 4500%4400 1530 1550 1580
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. 1430 1380 1260 1260 1260 1410
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 1450 1400 1280 1280 1280 3150 4400%4300 1430 1450 1430
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. 1520 1470 1350 1350 1350 1500 1550
Філія «Ромодан», Полтавська обл. 1390 1340 1220 1220 1220 3100 1370 1390 1420
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. 3100 1370
Філія «Артемівська», Полтавська обл. 1390 1340 1220 1220 1220 3100 1370 1390 1420
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. 1390 1340 1220 1220 1220 3100 1420
Філія «Глобинська», Полтавська обл. 1390 1340 1220 1220 1220 3100 1370 1390 1420
Філія «Градизьк», Полтавська обл. 3140 1410
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. 1260 3140 1410
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. 1410 1360 1240 1240 1240 3120 1390 1410 1440
Філія «Вітове», Черкаська обл. 1380 1260 3140 1410
Філія «Кам’янка%Дніпровська», Запорізька обл. 1450 1400 1280 1280 1280 3150 4410%4310 1530 1550 1550
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. 3060 4300%4200 1320

На Київщині 
презентували 
Федерацію 
роботодавців АПК
У Білоцерківському націо
нальному аграрному універ
ситеті відбулася презентація
Всеукраїнського об'єднання
організацій роботодавців
«Федерація роботодавців аг
ропромислового комплексу
та продовольства України»,
до складу якої увійшли пред
ставники організацій робото
давців з усіх регіонів України,
а також вітчизняних сільсько
господарських підприємств. У
заході взяли участь міністр аг
рарної політики та продо
вольства Микола Присяжнюк,
голова Київської облдержад
міністрації Анатолій Присяж
нюк, голова об'єднання орга
нізацій роботодавців «Феде
рація роботодавців агропро
мислового комплексу та про
довольства України» Сергій
Тригубенко, керівники про
відних підприємств АПК Ук
раїни, представники науко
вих об'єднань та інституцій.
Аграрна галузь залишалася
чи не єдиною, яка не мала
власного об'єднання органі
зацій роботодавців. 
Метою новоствореної органі
зації є консолідація та об'єд
нання всіх громадянських ін
ститутів АПК, створення
ефективного соціального діа
логу в галузі АПК за участі ор
ганізацій роботодавців,
профспілок та влади, форму
вання потреб галузі, розробка
поточних планів та стратегії
розвитку. За словами міністра
АПК та продовольства Мико�

ли Присяжнюка, в той час,
коли вітчизняний агропроми
словий комплекс переживає
якісне реформування, потре
ба в такій організації особли
во зростає.
У свою чергу голова КОДА
Анатолій Присяжнюк від
значив, що ще два роки тому
агропромислові досягнення
області можна було постави
ти під сумнів. Сільське госпо
дарство переживало глибоку
кризу. 
– Нині ж на Київщині спосте
рігається збільшення обсягів
сільськогосподарського ви
робництва. Наразі вже зібра
но майже мільйон 800 тисяч
тонн зернових культур, відно
влено роботу 11 цукрових за
водів. Київщина посідає ста
більно перші місця з вироб
ництва яєць та м'яса. За
дев'ять місяців цього року ви
роблено продукції тварин
ництва більше, ніж на 2,5
млрд. гривень, що на 7 відсот
ків більше, ніж торік. В області
будуються нові овочесхови
ща, елеватори, розпочалося
відродження поліських зе
мель, які не оброблялися пі
сля аварії на Чорнобильській
АЕС, – зазначив губернатор.



– Я ВКОТРЕ хочу висловити

вдячність Світовому банку рекон�

струкції і розвитку, решті світових

фінансових інституцій за присут�

ність на українському зерновому

ринку і за налагоджений діалог, бо

у разі їхньої відсутності ситуація

на нашому зерновому ринку була

б непередбачуваною.

Вкрай важливим має бути по�

стійний діалог між владою і бізне�

сом, і проводитись такі зустрічі

мають принаймні раз на квартал.

Таку пропозицію я вніс на анало�

гічному круглому столі 27 січня

2011 року в присутності міністра

аграрної політики України Мико�

ли Присяжнюка і керівників

впливових світових інституцій.

Тоді я наполягав, що обов'язко�

вою мала бути зустріч до 1 липня

(початку нового 2011�2012 МР –

прим. ред.). Від цього виграли б

усі – і сільгоспвиробники, у пер�

шу чергу, і імідж держави. 

Через те, що такий діалог до

означеної дати не відбувся, ми

значно пізніше від сприятливої

світової кон'юнктури скасували

експортні квоти на зерно, від чого

багато втратили. По�друге, гравці

зернового ринку не приймали

участь в розробці стратегії на 2011�

2012 МР.

Суцільною несподіванкою і

перепоною стало введення ек�

спортного мита на пшеницю, ку�

курудзу і ячмінь не напередодні

маркетингового року, а в розпал

жнив – це свідчить про те, що

держава не має чіткої лінії пове�

дінки на продовольчому ринку, і

вітчизняний зерновий ринок пе�

ребуває у хаотичному стані.

Впродовж попереднього мар�

кетингового року держава актив�

но втручалася в діяльність зерно�

вих компаній і заснувала свого

державного оператора. Це не до�

дало позитивного іміджу Україні,

стабільності на внутрішньому

ринку і не дало можливості сіль�

госпвиробникам отримати спра�

ведливі ціни за їхню продукцію.

Наразі державне втручання про�

довжується: певні компанії мають

«зелене світло» на господарську

діяльність, на решту успішних під�

приємств вчиняється постійний

тиск з боку контролюючих орга�

нів. 

Міністерство аграрної політи�

ки, при всій повазі до нього, з од�

ного боку, наразі робить усе, щоб

скасувати експортне мито. З ін�

шого, через свої контролюючі ор�

гани, – щоб існували преференції

для державних компаній порівня�

но з іншими операторами ринку.

Це є дуже суттєвим стримуючим

фактором експорту зернових. Так,

сьогодні Держсільгоспінспекції,

які підконтрольні Мінагрополіти�

ки, перевищують свої повнова�

ження. Наприклад, вони вимага�

ють, щоб транспортна компанія,

яка перевозить зерно з елеватора

в пункт накопичення, мала пух�

кий комплект супровідних доку�

ментів, включаючи сертифікат

безпеки, показники на вміст ГМО

тощо. При відвантаженні з пункту

накопичення так само потрібен

чималий пакет дозвільних доку�

ментів, навіть таких, що не обумо�

влені світовими вимогами. Так,

під приводом боротьби з каран�

тинними бур'янами, натомість ро�

бити це ще на стадії вирощування

зернових, контролери «знаходять»

бур'яни в сформованих партіях і

залишають зерно в Україні. Навіть

якщо бур'яни в зерні в припусти�

мій кількості є, ми маємо спожи�

вати таке збіжжя самі, а не прода�

ти його згідно з умовами зовніш�

нього контракту. 

Водночас міністерство не

працює над унеможливленням

або принаймні зменшенням ім�

порту в Україну неякісного і ген�

номодифікованого посівного ма�

теріалу, а контролює ці показники

вже на стадії експорту зерна. І це

при тому, що в Україні існує лише

13�14 лабораторій, здатних роби�

ти аналіз на наявність ГМО.

Вплив контролюючих органів,

зокрема Держсільгоспінспекції,

на успішні компанії відбувається

через спроби припинити дію сер�

тифікатів відповідності їхніх

складських приміщень, затягу�

вання складання актів зачистки

зерносховищ, що є грубим пору�

шенням закону тощо. «НІБУ�

ЛОН» в цьому плані – не виклю�

чення. Наразі компанією збудова�

но майже 20 сучасних елеваторів

(на початку листопада планується

введення в експлуатацію двох

комплексів загальною ємністю

150 тис.тонн – прим.ред.), загаль�

на ж ємність одночасного збері�

гання високотехнологічних зер�

носховищ становить 1,6 млн тонн

зерна. Водночас наявні непооди�

нокі випадки порушень норм на

державних елеваторах, крадіжок

зерна, проявів корупції і при цьо�

му жодних штрафних санкцій з

боку сільгоспінспекції не застосо�

вується.

Втім, коли є конструктивний

підхід – є і результат. Торік компа�

нія «НІБУЛОН» спільно з Міна�

грополітики розробила просвіт�

ницьку програму боротьби зі

шкідником – клопом�черепаш�

кою, через якого пшениця втрачає

свою якість і не котирується на

світовому ринку. Як результат –

якість пшениці в цілому в Україні

суттєво покращилася. 

Також компанії�експортери на

внутрішньому ринку піддаються

тиску з боку податкових органів в

частині відповідальності за своїх

контрагентів. Торік «НІБУЛОН»

витримав нечувану кількість пере�

вірок, судових тяжб; упродовж чо�

тирьох місяців поспіль компанія

перебувала під пильним оком пра�

воохоронних органів, яким було

передано тільки оригіналів доку�

ментів по угодах з партнерами 15

тонн (компанія на рік витрачає за�

галом 20 тонн паперу).

Однак, незважаючи на всі пе�

репони, компанія «НІБУЛОН»

адаптувалася до сьогоденних реа�

лій і продовжує інвестувати в еко�

номіку держави, втілюючи в жит�

тя національний інвестиційний

проект з розбудови мережі елева�

торів, власного флоту і відроджен�

ня Дніпра і Південного Бугу як

судноплавних транспортних арте�

рій. Така діяльність стала можли�

вою завдяки співпраці з ЄБРР,

Світовим банком, урядами євро�

пейських країн. Ми прийняли для

себе таке правило: ми не чекаємо,

поки хтось для нас створить при�

вабливий інвестиційний клімат.

Ми самі створюємо цей клімат і

«через не можу» розбудовуємо

економіку держави, заохочуючи

своїм прикладом решту вітчизня�

них і іноземних компаній. Також

вважаю, що такі зустрічі і круглі

столи є вкрай необхідними, адже

вони дозволяють сміливо наголо�

шувати на наявних проблемах і

спільно шукати цивілізовані шля�

хи вирішення.

18 жовтня на другий день роботи ІІ Ук5

раїнського зернового конгресу, орга5

нізаторами якого виступили Українсь5

ка Зернова Асоціація та інформацій5

не агентство «АПК5Інформ», було за5

плановано проведення круглого сто5

лу Міністерства аграрної політики та

продовольства України спільно з

Європейським банком реконструкції

та розвитку на тему «Механізми ефек5

тивної взаємодії держави і приватно5

го бізнесу на зерновому ринку». Про

налагодження такої взаємодії прагну5

ли розповісти високоповажні закор5

донні гості: директор ЄБРР в Україні

Андре Куусвек, директор департамен5

ту агробізнесу ЄБРР Жіль Міттеталь,

президент Американської Торгової

Палати в Україні Хорхе Зукоскі, еко5

номіст міжнародного центру інвести5

цій ФАО Дмитро Приходько. 

ФОРУМ, у роботі якого взяли участь понад

150 осіб: очільники компаній – потужних

гравців вітчизняного аграрного ринку, ке�

рівники Української зернової асоціації, Ук�

раїнської аграрної конфедерації, представ�

ники профільних громадських організацій,

експерти з усіх куточків світу – від сусідньої

Росії, до далекої Бразилії, привернув до

себе увагу практично усіх зацікавлених, –

усіх, крім перших осіб профільного міні�

стерства. На жаль, міністр Микола При�

сяжнюк не зміг бути присутнім на засіданні

круглого столу, оскільки супроводжував

Президента України на другому Українсь�

ко�Російському міжрегіональному еконо�

мічному форумі. Його перший заступник

Микола Безуглий також проігнорував пред�

ставницький круглий стіл через нараду у

віце�прем'єр�міністра. 

Звичайно, ми не сумніваємося, що взя�

ти участь у цьому вельми представницькому

заході їм завадили важливі державні спра�

ви, тільки дивно, що до вечора 17 жовтня

на офіційному веб�сайті Мінагрополітики

було розміщене повідомлення про участь

міністра у конгресі. Відтак міністерство

представляв директор департаменту еконо�

мічного розвитку та аграрного ринку Сергій

Кваша. Попри його очевидну компетент�

ність, рівень представництва з боку міні�

стерства був дуже вже невідповідним. Не

удостоїли конгрес своєю увагою і керівники

податкової, митної служб, Держсільгоспін�

спекції та інших контролюючих органів,

котрі з усіх сил «допомагають» нашим сіль�

госпвиробникам досягати високих резуль�

татів. А шкода – вони б почули для себе ба�

гато цікавого і повчального.
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Вітчизняний зерновий ринок
перебуває у хаотичному стані

«Ми не чекаємо, поки хтось для нас 
створить привабливий інвестиційний клімат»
Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ, 

Герой України, генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН»:

Андре КУУСВЕК, Леонід КОЗАЧЕНКО, Сергій КВАША і Жіль МІТТЕТАЛЬ
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– УКРАЇНСЬКИЙ агробізнес –

міжнародна справа, саме тому у

залі зібралися представники світо�

вих лідерів агровиробництва.

Причина, котра зібрала їх у цьому

залі – величезний потенціал укра�

їнського сільського господарства,

його зернового та інших секторів.

Агробізнес в Україні є одним з

трьох ключових секторів, які ми

визначаємо як довгострокове май�

бутнє України. Україна наразі вва�

жається у світі одним з кращих ек�

спортерів. Ми намагаємося піти

далі і досягти ще вищих показни�

ків, залучити інвестиції, провести

діалог з урядом і отримати плоди

від цієї діяльності. 

Все починається з партнерства. Приблизно рік

тому – у січні – ми розпочали цю роботу. Було про�

ведено засідання круглого столу, де були присутні

більшість з тих, хто і зараз знаходиться у залі. Це, з

одного боку, добре, бо я радий вас бачити, але з ін�

шого боку – погано, бо вочевидь ми маємо причи�

ну знову зібратися. Іншими словами, є проблеми,

на які ми вимушені витрачати час. Перш ніж прац�

ювати у полі, ми змушені домовлятися. Але мені

здається, що це того варте. Паралельно йде велика

робота робочої групи, яку ми організували на січне�

вій зустрічі, працюють і інші групи в рамках євро�

пейської торгової палати, бізнес�асоціації, укра�

їнських аграрної конфедерації та зернової асоціації.

Всі разом ми прагнемо кращого інвестиційного клі�

мату, кращих умов для приватного сектору. Реалі�

зувати потенціал України можливо лише за допо�

могою інвестицій, які можуть надходити лише від

приватного сектору, що бере на себе їх левову част�

ку, якщо не всі. Ми підтримуємо точку зору, що чим

менша участь держави в економіці, тим більш пло�

дотворною є конкуренція, створюється взаємна ви�

года для усіх. 

ЄБРР вкладає інвестиції, дає кредити. Ми вкла�

ли в українську економіку більше $1 млрд і $200

млн – саме в агробізнес та переробку. Загальна сума

закордонних інвестицій в український агропроми�

словий комплекс складає $650 млн і майже третина

з них – наші. Тому ми не лише виступаємо на кон�

ференціях подібних до цієї. Основна наша робота

непомітна. Ми намагаємося внести свій вклад у ро�

звиток цього сектору і займаємося усуненням «ву�

зьких місць» і неполадок в певних сферах, якщо це

потрібно. Головні проблеми сектору полягають в

оподаткуванні, необхідності розвитку інфраструк�

тури та земельній реформі.

го не призвели. Лише тоді, коли

ціни на внутрішньому ринку на

зернові впали на 20% (цей самий

ПДВ), а ще запрацювали експорт�

ні мита – усі прозріли, і до стін

парламенту вийшли 2 тисячі агра�

ріїв. Відтак з'явився закон про ска�

сування мита на кукурудзу і пше�

ницю, який, я впевнений, Прези�

дент України підпише.

Коли востаннє ми, фахівці

профільних організації і агрови�

робники, проводили зустріч з

представниками Кабміну, то впро�

довж 5 годин доводили Мінеконо�

міки і Мінфіну необхідність ска�

сування експортного мита. Нам

поставили за умову віднайти аль�

тернативне джерело надходжень у

700 млн грн, які було заплановано

отримати до держбюджету до кін�

ця року від сплати мит. Ми запро�

понували принаймні три варіанти:

встановить 1% мито на всі товари

українського експорту (!); скасува�

ти оподаткування з такою держа�

вою як Кіпр – єдиною країною у

світі з нульовою ставкою податків – і тоді усі по�

датки доведеться платити в Україні; встановити на

метал і хімію індикативні ціни, щоб ця продукція

не продавалось на внутрішньому ринку по 100, а

потому через офшор – по 200… Жоден з варіантів

не підійшов!

Отже, якщо у нас немає такого депутатського

лобі, я у Бразилії, ми і через 20 років, тільки вже

помітно старішими, зустрічатимемося такою самою

компанією і обговорюватимемо ті самі проблеми.

Наостанок хочу наголосити з оптимізмом: коли

визначається цінність будь�чого, то визначальним є

фундаментальні фактори. Фундаментальним фак�

тором України є чорноземи. Тому всі розмови про

те, що звідси усі підуть, є безпідставними. Ми разом

маємо визнати, що Україна – це наш спільний дім,

у якому ми спільно маємо навести порядок. 

Дата проведення зернового конгресу невипад�

кова: 16 жовтня – Всесвітній день продовольства. І

ми як аграрна держава маємо допомогти населенню

планети щоранку споживати шматок хліба. У цьому

наша велика історична місія. Але при цьому не

працювати собі на збиток, а заробляти гроші і,

перш за все, годувати наших співгромадян. Як до�

каз цього – постійна підтримка з боку світової

спільноти, особливо ЄБРР і ФАО, і участь цих про�

відних інститутів у проведенні поточного заходу. 

«Український агробізнес – 
міжнародна справа»
Андре КУУСВЕК, директор ЄБРР в Україні:

– ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ компаній

важко переоцінити ту роль, яку ві�

діграють провідні світові фахові

організації і об'єднання та банки у

перспективах розвитку аграрної

галузі. Вони є, по суті, рятівним

кругом: без їхніх інвестицій і капі�

таловкладень працювати з вітчиз�

няними банками нам було би

вкрай важко. Накреслені на сьо�

годнішньому заході проблеми

притаманні кожній компанії, яка

працює на українському ринку –

будь то потужна і публічна, як

«НІБУЛОН», або невеличка, але

не менш важлива і поважна.

Навіть якщо ми не можемо ви�

рішити проблему одразу, про неї

усе одно треба відкрито говорити,

не боятися. Причому робити це

чітко і суворо. Наприклад, через

експортні мита і затягування з їх�

нім скасуванням залізничні ваго�

ни прямують до Росії. Таким чи�

ном з наших транспортних артерій

вимивається рухомий склад, і вну�

трішній ринок стає паралізованим.

Зерновиробнича країна, яка

вирощує щонайменше вдвічі біль�

ше, ніж споживає, зобов'язана в

особі уряду займатися розвитком

експорту. Вона має всіляко допомагати бізнесу, мо�

жливо, сприяти укладанню угод з ФАО для вирі�

шення світових продовольчих проблем. Загально�

відомо, що компанія «НІБУЛОН» єдина з укра�

їнських, яка включена до такої програми боротьби

з голодом.

Ми накреслили собі завдання довести в майбут�

ньому виробництво зерна до 80 млн тонн. І для

сільгоспвиробників це цілком реально. Але питан�

ня у тому, куди ми його діватимемо? Відповідати на

це питання потрібно вже сьогодні. Адже було б не�

погано поточного маркетингового року реалізува�

ти наявні 25 млн зернових, наступного, можливо, –

28, потім – 30 тощо. Адже слід розуміти, що зов�

нішні ринки цілком структуровані, і на них прац�

юють довготривалі контракти.

Наша співпраця з провідними світовими інсти�

тутами і банками, з одного боку, є доказом довіри

до України з боку світової спільноти, а з іншого,

підтверджує тезу, що немає пророка у своїй вітчиз�

ні. Тобто держава не чує своїх виробників, не

сприяє розвитку вітчизняного бізнесу.

Однак ми чудово розуміємо, що слід продовжу�

вати працювати, залучати в галузь додаткові інве�

стиції, адже дуже гострим наразі є питання конку�

рентоздатності. І Олексій Вадатурський, і я, як ке�

рівник потужної компанії «Астарта�Київ», ми спря�

мовуємо максимально можливі ресурси на довго�

тривалі інвестиції, зорієнтовані на високу якість

продукції. Вона має відповідати світовим стандар�

там. Якщо орієнтуватися лише на внутрішній ри�

нок, то це «шлях в нікуди», це призведе до стагна�

ції. Так, будуть низькими ціни, буде регульований

ринок, але ми зупинимося, і розвитку не буде. Хо�

чу нагадати, що кілька років тому уряд вже робив

спробу вирішити продовольче питання шляхом від�

криття імпорту м'яса, цукру тощо. Ціни тоді дещо

впали, але потім бумерангом відобразилися на на�

шому споживачеві – ми підкосили вітчизняного

виробника, і вартість сільгосппродукції через рік

знову зросла. Тож слід припинити адміністратив�

ними методами керувати ринком, нам слід навчи�

тися обраховувати баланс попиту і пропозиції.

Якщо нам штучно не перешкоджати працюва�

ти, сьогодні ми вже можемо обійтися без дотацій і

субсидій. Ми будемо конкурентоздатними за ра�

хунок родючості наших земель, працелюбства на�

ших людей, власного досвіду і вміння залучати і

засвоювати інвестиції.

«Орієнтація лише на внутрішній ринок
призведе до стагнації аграрної галузі»
Віктор ІВАНЧИК, генеральний директор ТОВ фірма «Астарта5Київ»:

– НА СЬОГОДНІ учасники зер�

нового ринку незадоволені тим,

як працює держава і які вона ство�

рює умови для бізнесу.

Працювати в таких умовах

неможливо. І лише висококвалі�

фіковані фахівці першокласних

компаній, які впродовж 20 років

незалежності приймали участь в

боротьбі з державним самоправ�

ством, можуть  дозволити собі та�

ку розкіш. І ми можемо пишати�

ся, що такі фахівці і такі компанії

існують в Україні. Вони здатні в

правовому полі протистояти дер�

жавному самочинству, спробам за�

садити їх за грати через надумані

злочини, витримувати тиск з боку

правоохоронних, податкових і сили силенної реш�

ти контролюючих органів. Це вони мають викори�

стовувати щонайменше 50% свого продуктивного

часу на доведення власної непричетності до тіньо�

вих схем і виправдовуватися в тому, чого не скоюва�

ли. Відтак ці 50%, як це не прикро, і є великим по�

тенціалом нашої могутньої аграрної країни!

Вирішення зменшення тиску на бізнес пов'яза�

не з політикою.

Незабаром у нас вибори до Верховної Ради. Я

наполегливо звертаюся до всіх представників на�

ших 36 агрохолдингів, усіх впливових, великих і ма�

лих аграрних компаній: активно йдіть на вибори,

посилайте на ділянки своїх представників! І хоча

достеменно невідомо, за якою саме схемою відбува�

тимуться ці вибори, ми маємо на них перемогти і

утворити в парламенті потужне аграрне лобі.

Перебуваючи востаннє в Бразилії, ми з Леоні�

дом Козаченком побували в їхньому парламенті: з

450 обранців 150 представляють аграрний сектор і

ще понад 100 – палкі його прихильники. Сьогодні

саме цю країну ми обрали собі за взірець, саме до

неї направлено значний потік інвестицій, бо там

насправді існує державна підтримка. 

Наше ж аграрне лобі в парламенті навмисне

впродовж усіх 20 років знищували. Відтак маємо ба�

гато проблем, одна з яких – наповнення державно�

го бюджету. Наведу приклад. Державні люди порах�

ували, що лише у вигляді ПДВ експортерам зерна

слід повертати 7 млрд грн, але таких грошей в бю�

джеті немає. Тоді приймається новий податковий

кодекс, згідно з яким ПДВ у експортерів зерна зні�

мається і бюджет отримує ці 7 млрд грн. Усі спроби

фахівців ринку довести урядовцям і сільгоспвироб�

никам, що таке нововведення призведе до колосаль�

них збитків і самих виробників, і держави, ні до чо�

Даєш Україні бразильське аграрне лобі!
Володимир КЛИМЕНКО, президент Української зернової асоціації:
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– Я ХОТІВ БИ підкреслити ва�

жливість розробки і реалізації

стабільної і передбачуваної полі�

тики в аграрному секторі для за�

лучення і утримання інвестицій.

Аграрна політика будь�якої краї�

ни виглядає, як картковий буди�

ночок, – вона дуже тендітна і де�

лікатна. Якщо ви занадто багато

візьмете знизу і покладете нагору,

то вона впаде. Її головною осо�

бливістю є те, що вона може впа�

сти саме внаслідок застосування

якихось заходів: це може бути і

урядове рішення, і нездатність

ринкових гравців, і прорахунки

виробників.

Таким чином, щоб зробити

політику ефективною на зерно�

вому ринку, слід постійно про�

довжувати ефективний діалог між

урядом і бізнесом. Наша органі�

зація бере участь у такому діалозі

зі своїми партнерами вже двад�

цять років. Усі ці роки ми були з

представниками промисловості

під час злетів і падінь. Ми вклали

у цей сектор мільярди доларів і

завжди підтримували існування

зернового ринку, заснованого на

вільній економіці. Ми завжди

протестували проти урядового

втручання, яке спотворює ринок,

заважає йому і негативно впливає

на виробника.

2010�2011 маркетинговий рік

був дуже важким для зернови�

робництва. Ми зіштовхнулися зі

шквалом проблем внаслідок уря�

дової політики – експортних

квот і мит, швидкого зростання

заборгованості. Палата і партне�

ри чітко окреслили свою пози�

цію, що квоти є неприйнятними

для будь�якої вільної ринкової

економіки. Те ж саме стосується і

мита. Ми надали свої переконли�

ві докази на користь цих тез Пре�

зиденту, Прем'єр�міністру, про�

фільним міністерствам та пред�

ставникам аграрного комітету

ВРУ. Ми вдячні міністру агропо�

літики Миколі Присяжнюку,

який публічно виступив проти

подальшого розширення ек�

спортних мит, голові аграрного

комітету ВРУ Григорію Калетні�

ку, який ініціював відповідний

законопроект. 

Лібералізація торгівлі зерном, яка виникла

внаслідок відміни експортного мита, потребує

створення умов для співробітництва між Мінагро�

політики та неурядовими організаціями, які пред�

ставляють інтереси зерновиробників. Слід підтри�

мувати баланс інтересів між експортним потенціа�

лом України, що зростає, та забезпеченням про�

довольчої безпеки країни.

Наша організація задоволена рівнем співпраці

з міністром та іншими ключовими фігурами з цьо�

го питання. Все ж таки цей політичний діалог про�

ходить на засадах партнерства. Враховуючи все це,

палата організувала розробку і підписання Мемо�

рандуму про взаєморозуміння між міністерством і

партнерами. Міністерство погодилося інформува�

ти представників галузі про закриття експорту за

два місяці до запровадження, коли обсяги експор�

ту культур досягають 80% від наперед домовлених

обсягів. Міністерство також підтвердило, що до

закриття експорту воно не буде запроваджувати

якихось прямих чи непрямих бар'єрів вільному ек�

спорту.

Обмеження експорту з України традиційно за�

проваджуються для забезпечення присутності хлі�

ба та інших харчових продуктів на внутрішньому

ринку, як за обсягами, так і за цінами. Беручи до

уваги, що Україна завжди була чистим експорте�

ром зернових культур, і їхня ціна складає незнач�

ну частку витрат на харчові продукти, запрова�

дження обмежень зернового експорту завжди

призводить до масованих збитків для виробників

і не призводить до суттєвого зниження цін на

продукти харчування. Крім того, низькі ціни на

продукти дотують не лише бідних, але й багатих.

На нашу думку, пріоритети, які ставить перед со�

бою Мінагрополітики, можуть бути досягнуті

шляхом створення державних резервів Аграрного

фонду, котрі гарантують присутність достатніх для

продовольчої безпеки запасів зернових на вну�

трішньому ринку і убезпечують внутрішні ціни від

різких коливань. Це можна запровадити шляхом

реалізації ряду соціальних програм, спрямованих

на найбідніші верстви населення. Ми розуміємо,

що реалізація цих програм означатиме втрати

держбюджету, але порівняно зі збитками галузі ці

втрати не такі суттєві.

Ще однією проблемою для галузі, про яку ми

давно говоримо, є податок на додану вартість. За�

раз він може залишитися в господарстві у якості

субсидії. Якщо ПДВ відмінити, збитки для бюдже�

ту складуть 4�5 млрд грн. Україна не може собі та�

кого дозволити. ПДВ не є правильним інструмен�

том для субсидування сільгоспвиробництва. Жод�

на країна у світі не застосовує таку систему субси�

дування. Розробники Податкового кодексу зроби�

ли б країні велику послугу, якби забрали ПДВ з

усього ланцюжка, починаючи з виробника і закін�

чуючи експортером. Ми підтримуємо виробників і

вважаємо, що варто застосовувати механізми суб�

сидування, які продемонстрували свою ефектив�

ність у інших країнах.

Зараз Україна стоїть на порозі підписання уго�

ди про вільну торгівлю з ЄС. У цьому відношенні

зроблена велика робота. Ми переконані, що ви�

робники і уряд зроблять усе можливе, щоб об'єд�

нати зусилля для підвищення конкурентоздатності

торгівлі зерном, що забезпечить притік надхо�

джень до бюджету.

Американська торгова палата зобов'язалась спі�

вробітничати з урядом України та своїми партнера�

ми для того, щоб створити більш конкурентоспро�

можне середовище, засноване на принципах віль�

ного ринку. Ми вважаємо, що ефективно функціо�

нуючий, прозорий зерновий ринок є ключовим

фактором, що буде стимулювати додатковий при�

буток та інвестиції та допоможе за рахунок експор�

ту розвинутися українській економіці. 

«Аграрна політика виглядає, 
як картковий будиночок»
Хорхе ЗУКОСКІ, 

президент Американської торгової палати в Україні:

– ВАЖКО щось додати після слів

шановного Олексія Вадатурсько�

го. Попередній рік багато чому

нас навчив. Ми важко пережили

запровадження квот на зернові.

На щастя, в кінці сезону їх скасу�

вали. Сьогодні ми вчимося прац�

ювати, я б навіть сказала – жити,

в умовах нового законодавства:

Податкового кодексу та законо�

давчої бази експорту зернових.

Проте у нас немає впевненості,

що в 2012 рік ми увійдемо з незмінною законодав�

чою базою з ПДВ. Переоцінити фактор ПДВ в

АПК важко, тому усі на ньому сконцентровані, усі

про нього весь час говорять. І тут є про що говори�

ти – це наш власний досвід, досвід бізнесу по ПДВ. 

Новий маркетинговий рік відзначився запрова�

дженням експортних мит. Наразі, без перебільшен�

ня скажу, ринок буквально завмер в очікуванні, чим

закінчиться ухвалення закону, що був проголосова�

ний у Верховній Раді. Усі ці кроки, безумовно, не

стали чинниками покращення інвестиційної при�

вабливості України. Регуляторна база може бути і

буває не ідеальною, але вона має бути передбачу�

ваною, прозорою і стабільною, щоб люди розумі�

ли, з чим вони увійдуть у наступний сезон, наступ�

ний місяць, рік.

Діалог між владою і бізнесом дуже важливий.

Він має бути послідовним і відкритим. У цьому на�

прямку багато було зроблено представниками про�

фільних асоціацій, Європейською бізнес�асоці�

ацією, Американською торговою палатою, учасни�

ками ринку та Міністерством аграрної політики і

продовольства. Хочу відзначити, що на багато пи�

тань у нас з міністерством виробився спільний по�

гляд, хоча з ряду питань дискусії тривають, у тому

числі з питання ПДВ. Хотілося б привітати учасни�

ків конгресу з настанням вільного ринку. І хоча ми

не знаємо, коли цей момент настане, проте значно

важливіше знати, як довго цей вільний ринок три�

ватиме.

Продовження на стор. 8�9

«Сьогодні ми вчимося працювати, 
я б навіть сказала – жити, 
в умовах нового законодавства»

Ірина ПРИСЯЖНЮК, 

генеральний директор ТОВ «Альфред С. Топфер Інтернешнел (Україна)»:

– НАРАЗІ Україна планує виро�

щувати у найближчі роки 80

млн тонн зернових, точніше,

таку цифру планує уряд. Для то�

го, щоб досягти таких цифр,

потрібно, щоб була зацікавле�

ність вирощувати урожай. Але

щоб таке ж, як в уряду, зацікав�

лення було і у виробників, їхні

врожаї повинні приносити їм

прибутки! На українському зер�

новому ринку склалася ситуа�

ція, у якій існує здорова конку�

ренція між вітчизняними та

іноземними компаніями. І саме

конкуренція між 20�25 компа�

ніями�експортерами зерна є

певною запорукою справедли�

вої ціни на товар. Але потрібно

брати до уваги, що ще є витрати

на логістику та інше, які в Ук�

раїні значно вищі, ніж в інших

країнах.

Що ще треба, щоб досягти

такого врожаю? Це інвестиції.

Інвестиції – вони як квітка. Як�

що квітку поливати, вона буде

рости і розквітати. Це важкий

процес, який потрібно впрова�

джувати впродовж багатьох ро�

ків. Але варто один рік забути

полити – інвестицій не буде.

Наразі у зв'язку з минулорічни�

ми рішеннями багато інвести�

ційних проектів були заморожені. Що потріб�

но, щоб ці проекти відновилися і нові проекти

прийшли? Передбачувані правила гри.

Насьогодні підписано меморандум на цей

рік щодо того, яким чином будуть забезпечува�

тися і інтереси держави стосовно продовольчої

безпеки, і інтереси сільгоспвиробників, і інте�

реси імпортерів. Мені здається, слід, щоб такий

меморандум чи зобов'язання уряду діяли що�

найменше впродовж 3�5 років. Якщо ринок бу�

де знати, які правила гри будуть впродовж цих

3�5 років, і цих правил гри в уряді будуть дотри�

муватися, інвестиції підуть і у логістику, і у ви�

рощування сільгосппродукції.

Окремо треба зупинитися на питанні

податку на додану вартість. Сьогодні це питан�

ня стоїть дуже гостро. І справа не тільки в тому,

що податок не відшкодовується, він ще й зні�

мається з податкового кредиту. Таким чином,

інвестори втрачають право на цей ПДВ. Така

ситуація дуже сильно б'є і по тих цінах, які ім�

портери готові платити нашим сільгоспвироб�

никам. 

Третій момент, який дуже важливий, це «ме�

седжі», тобто інформація, яку державні чинов�

ники доводять до суспільства. Адже оголошую�

чи про ті або інші плани, можна зробити наба�

гато гірше, ніж у випадку, коли ці плани будуть

реалізовані. Таким чином, якщо держава оголо�

шує, що є плани відносно мит, то це відразу від�

бивається на ціні, яку платять за зерно експор�

тери. Тож такі тези керівництво країни повинно

озвучувати дуже обережно. Це потрібно і для

передбачуваності ринку.

«Меседжі» влади миттєво 
відбиваються на цінах
Олег САМУСЬ, директор з юридичних питань 

та зі зв'язків з громадськістю ТОВ «Бунге Україна»:



Поки що нових 
обмежень не буде? 
Позиція Мінагрополітики що
до прогнозованості аграрного
ринку є чіткою та виваженою.
Перш за все, експорт сіль
госппродукції повинен бути
ліберальним, але за умови
відсутності загроз національ
ним інтересам України. На
цьому в переддень круглого
столу з питань перспектив
зернового сектору «Механіз
ми для ефективного співро
бітництва між урядом та при
ватним бізнесом на ринку
зерна» за участю провідних
міжнародних інституцій, на
голосив міністр аграрної по
літики та продовольства Ук
раїни Микола Присяжнюк під
час зустрічі з представниками
Європейського банку рекон
струкції та розвитку (ЄБРР),
передає пресслужбаміні
стерства.
«Кон'юнктура світового ринку
у поточному році не дає під
став щодо запровадження
обмежувальних заходів по
експорту зернових та олійних
культур. Виробництво пше
ниці у світі в 2011/12 марке
тингового року у порівнянні з
минулим роком зросте на 4,6
%, ячменю – на 7,4 %, куку
рудзи – на 4,8 %, соняшнику
– на 11,4 %», – повідомив мі
ністр.
«Україна вже є потужним
гравцем на світовому зерно
вому ринку. Наша держава –
одна з провідних світових ек
спортерів зерна.  Збавляти
темп ми не збираємось. Нав
паки, сьогодні ми стратегічно
націлені на закріплення і по
силення цих позицій. У по
точному році ми очікуємо ви
робити 53 млн тонн зернових
культур. Це один із найвищих
показників виробництва за
всю історію нашої держави»,
– підкреслив Микола При
сяжнюк.
Він зазначив, що цьогоріч
кожна п'ята тонна ячменю,
кожна восьма тонна кукуру
дзи і кожна дванадцята тонна
пшениці, які будуть продава
тися в світі, будуть українсь
кого походження. Загалом, за
обсягами експорту пшениці у
поточному році Україна посі
датиме 8ме місце в світі, по
кукурудзі – 3є місце, по яч
меню – 1е місце.
Міністр наголосив, що Украї
на прагне, щоб обсяги вало
вого виробництва зерна та
його експорту на зовнішній
ринок були значно більшими:
«Україна зацікавлена у нала
годженні співпраці з міжна
родними фінансовими орга
нізаціями, інвестиційними
установами, з компаніями
експортерами, з урядами ін
ших держав щодо забезпе
чення інвестиційноіннова
ційного розвитку агропроми
слового комплексу України».

– ЧИННИКИ, які суттєво впли�

вають на розвиток сучасного аг�

рарного виробництва, це, по�пер�

ше, зміна клімату, яка все частіше

проявляється у збільшенні кіль�

кості ураганів, посух, злив, ци�

клонів та вітрів, виверження вул�

канів. 

По�друге, невпинне, протягом

кількох останніх років, зростання

цін на нафту та газ і продукти їх

переробки, які є важливим скла�

довим ресурсом для сільськогос�

подарського виробництва, приз�

вело до зростання світових цін на

продовольство.

По�третє, зростання світового

сукупного попиту на харчі нероз�

ривно пов'язане зі зростанням чи�

сельності населення планети. За

період з 1975 року чисельність на�

селення світу зросла з 4,1 млрд

чоловік до 6,1 млрд у 2000 році із

загальною позитивною тенденці�

єю зростання до – 7,2 млрд уже у

2015 році.

По�четверте, розвиток біопа�

лива через розширення посівів

технічних культур, а також вико�

ристання частини сегменту ринку

зерна на виробництво біоетанолу,

спричинило звуження виробничої

бази зернового господарства.

По�п'яте, невідповідність

принципів міжнародної сільсько�

господарської політики виробле�

них ГАТТ/СОТ у 90�х роках ХХ

сторіччя продовольчим вимогам

сьогодення.

Ще в 1978 році ФАО визначи�

ло зерно основним елементом

продовольчого забезпечення і на

основі експертних оцінок реко�

мендувало кожній країні мати

двомісячний запас зерна, бо саме

два місяці було потрібно, аби до�

ставити зерно у будь�яку країну.

Саме цей показник (за даними

ФАО – 16,6%) став орієнтиром. У

Закон України «Про підтримку

сільського господарства» закладе�

но необхідність мати резерв у 20%

по різних об'єктах цінового регу�

лювання, в тому числі і зерна.

Провідні аграрні країни, як

правило, орієнтуються на дві ос�

новні культури. Наприклад, Ав�

стралія вирощує пшеницю та яч�

мінь, ці культури займають близь�

ко 80% тамтешнього зернового

ринку. Подібні тенденції є у Ар�

гентині та Бразилії, які в основно�

му вирощують сою та кукурудзу.

Серед більш як 2 млрд тонн зерна,

що виробляється у світі, 840 млн

тонн – це кукурудза, 350 млн

тонн якої виробляється у США,

причому третину кукурудзи США

використовують як сировину для

біоетанолу.

Україна має визначитися: чи

ми будемо продовжувати полі�

культурне виробництво і орієнту�

ватися на 3�4 культури, як у ЄС,

чи зосередимося на якихось двох.

Проте міністерство, безумовно,

наполягає на більш продуктивно�

му використанні того потенціалу,

який є в Україні.

Цей рік поставив багато ви�

кликів перед Міністерством аг�

рарної політики і продовольства.

Ми пройшли етап абсолютного

втручання держави у зерновий

ринок через квотування експорту,

потім були експортні мита. Ми

розуміємо, чому це відбувалося –

існують певні проблеми з напов�

ненням доходної частини бюдже�

ту. На жаль, політика держави у

відношенні аграрного ринку не

була логічною і послідовною хоча

б протягом короткого часу. Проте

наслідки такої політики потрібно

розділити на всіх трьох учасників

ринку: виробників, споживачів та

державу.

Ми вважаємо, що стратегіч�

ною метою міністерства як орга�

на, який формує аграрну політи�

ку, тобто державне управління ро�

звитком аграрного вектору еконо�

міки по одному або одночасно

кількох політично задекларова�

них, економічно забезпечених та

соціально захищених напрямах,

наступне:

– Забезпечення умов для ви�

робничої діяльності суб'єктів під�

приємництва з метою нарощу�

вання обсягів виробництва сіль�

госппродукції відповідно до по�

треб населення України і світово�

го ринку (проект Закону України

«Про сільське господарство Ук�

раїни»).

– Регулювання цінової до�

ступності продуктів харчування

для споживача (проект Закону

України «Про продовольчу безпе�

ку України»).

– Досягнення показників

якості продуктів харчування (За�

кон України «Про безпечність та

якість харчових продуктів»).

Міністерство аграрної політи�

ки та продовольства України –

головний орган у системі цен�

тральних органів виконавчої вла�

ди, який відповідає за формуван�

ня та забезпечення реалізації дер�

жавної аграрної політики у сфері

сільського господарства, а також

за продовольчу безпеку держави. 

Динамічні процеси, котрі від�

буваються на зерновому ринку,

засвідчують безперечний вплив

інвестицій, в тому числі інозем�

них та внутрішніх, на привабли�

вість зернового ринку. Коливан�

ня, які ми спостерігаємо впро�

довж останніх років дають підста�

ви говорити про те, що ринок не

сформований, бо на сталому рин�

ку не може бути таких коливань

виробництва – у 10�20 млн тонн.

Не менш важливий і вплив при�

родних чинників.

Урожай зернових 2011 року

складе приблизно 52�54 млн тонн.

Точніше сказати не можна, бо йде

збирання кукурудзи, яка є фі�

нальним продуктом. Після цього

можна говорити про баланс і ек�

спортний потенціал.

Якщо розкласти динаміку ви�

робництва зерна впродовж кіль�

кох років, то ми переконаємося,

що виробництво рухається по

висхідній, крок за кроком. Ці

кроки пов'язані як з увагою дер�

жави, а також розвитком кон'юн�

ктури світового ринку, так і з по�

тенційними можливостями, що є

у нашої країни. Кроки зростання

у 10�15 млн тонн впродовж одно�

го десятиліття свідчать, що наш

ринок потребує серйозних інве�

стицій. Потенційно ми можемо

вирощувати значно більший уро�

жай і міністерству інколи важко

відповісти на питання: чому се�

редня урожайність в Україні скла�

дає 32�35 ц/га, що нижче біоло�

гічної врожайності, тоді як інші

країни мають значно вищий

показник. Цьому є багато причин.

Структура посівів буде й нада�

лі знаходитися під пильним кон�

тролем міністерства. Оскільки

воно не може її прямо регулюва�

ти, будуть задіяні інші інструмен�

ти, щоб спонукати виробників

формувати ту чи іншу структуру

посівів. 

В першу чергу, це політика Аг�

рарного фонду щодо зацікавлено�

сті у мінімальних цінах. Напри�

клад, у цьому році ціни на гречку

доволі привабливі, щоб забезпе�

чити достатню рентабельність ви�

робництва. Політика форвардних

закупівель Аграрного фонду та�

кож дала можливість виробникам

мати достатньо хорошу рента�

бельність.

Друга серйозна проблема –

інвестиції з розрахунку на гектар.

В Україні вони є досить незнач�

ними, і ми вважаємо, що збіль�

шення інвестицій у добрива, засо�

би захисту рослин, насіння дозво�

лять досягнути значно більших

валових зборів.

Третя – забезпечення сільсь�

когосподарською технікою, в

першу чергу, зернозбиральними

комбайнами. З цим надзвичайна

проблема. Указом Президента мі�

ністерству довірено важливий

блок – стратегію розробки техніч�

ної політики для сільського гос�

подарства. Міністерство лише

кілька місяців відповідає за про�

мислову політику для сільського

господарства. Ми зацікавлені роз�

вивати інвестиційно сприятливе

середовище для іноземних компа�

ній�інвесторів. Я переконаний,

що будуть зняті обмеження участі

іноземного капіталу, бо ситуація із

зернозбиральним парком є дуже

складною.

І останнє – відсутність обіго�

вих коштів, які так необхідні ви�

робникам. Обраховуючи еконо�

мічну ефективність виробництва

зерна, ми рідко враховуємо, що

кошти, вкладені у озимі посіви,

суттєво різняться від вкладених у

ярові. Розробляючи стратегічні

підходи, міністерство враховує,

що український ринок зерна фор�

мується за рахунок озимого ви�

робництва.

Зерновий ринок має бути

значно лібералізований. Ми всі

очікуємо підписання Президен�

том закону про відміну мита на

зернові, розробниками якого бу�

ли ми всі – і учасники ринку, і мі�

ністерство. Спрацював синерге�

тичний ефект.

Записав Олесь Євтєєв
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та експортний зерновий
потенціал України
ОФІЦІЙНЕ БАЧЕННЯ Точку зору Міністерства аграрної політики і продовольства України щодо
тенденцій розвитку аграрної галузі у світі і місця в цих процесах України на ІІ Українському зерновому
конгресі виклав директор Департаменту економічного розвитку та аграрного ринку Міністерства
аграрної політики та продовольства Сергій Кваша:

Сергій КВАША
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Вітчизняний зерновий ринок 
перебуває у хаотичному стані

Початок на стор. 4, 5, 6

– НАША компанія належить

якраз до посередників. Попри

негативне відношення до цього

терміну, хотів би нагадати, що

посередники існують і існува"

ли завжди. Ця ланка необхідна

для бізнесу, крім того, так звані

посередники багато інвестують

в Україну. І не лише для роз"

ширення експорту, але і в збе"

рігання та переробку сільсько"

господарської продукції. Ми не

лише посередники, але й пере"

робники. Це я кажу для того,

щоб було зрозуміло, чому нас

теж повинні почути.

Більшість з нас була на пер"

шому круглому столі, і я впев"

нений, що зараз у нас усіх на"

стрій кращий. Я не хочу сказа"

ти, що усі проблеми вирішені,

але прогрес, який було досяг"

нуто, діалог між міністерством

і виробниками був значно сер"

йознішим, і це можна тільки

вітати. Шкода, що міністр цьо"

го не чує, але, я сподіваюсь, що

діалог між нами продовжиться,

і повторю йому це при зустрічі.

Хочеться відзначити важливість підтрим"

ки ЄБРР. Це – не просто банк, але й міжна"

родна організація, яка доклала чимало зусиль,

щоб побудувати цей діалог. Можна сказати,

що без їх підтримки ми б не досягли того, що

зараз маємо.

Ми багато часу приділили експортним ми"

там. Сподіваюсь, що вони будуть відмінені.

Ще одне питання, яке мені не зрозуміле: наві"

що вирощувати ячмінь, а не кукурудзу? Яка

тут логіка?

Наступне важливе питання – це ПДВ. Хо"

тілося б, щоб ПДВ був виведений зі сфери,

що стосується зерна. Треба пам'ятати, що він

існує для тих, хто займається переробкою.

Потрібно, щоб міністерство виступило лобі"

стом з цього питання перед урядом за всіх

нас. Чим більш передбачувана політика уряду,

тим більш прибутковим буде сільське госпо"

дарство. Ми ж можемо заплатити виробникам

лише тоді гроші, якщо зможемо заробити.

Якщо ми не зможемо повернути вкладене –

платити сільгоспвиробникам ми не будемо.

Хіба в уряді не розуміють, що гроші не пада"

ють з неба?

Ще одна проблема: уряд має заборгова"

ність з ПДВ і нічого не робить, аби виправити

ситуацію, розрахуватися з боргами. Поки це

питання не вирішиться, дуже важко будувати

якісь плани на майбутнє. Я поділяю погляд,

що ПДВ – це не той механізм, яким можна

субсидувати сільське господарство. Присут"

ність ПДВ призводить до багатьох негативних

явищ. Я не думаю, що це правильний шлях.

Потрібно знайти інші шляхи субсидування

сільгоспвиробників.

Український уряд хоче все контролювати.

В інших країнах уряд створює умови, коли ін"

вестор хоче вкладати кошти. Там уряд не має

ніяких програм з розбудови елеваторів чи

збільшення кількості комбайнів. Роль уряду

не в цьому. Якби уряд створював середовище,

в якому ми, «НІБУЛОН», «Астарта», інші

компанії могли інвестувати, банки б фінансу"

вали сільське господарство. Тоді б Україна бу"

ла успішною, не було б ніяких проблем ні на

зерновому ринку, ні в АПК.

«Посередники багато 
інвестують в Україну»
Анджей РУЖИЦЬКИЙ, 

генеральний директор ЗАТ «Каргілл»:

– НАША компанія відносно

нова. Ми маємо в обробітку 75

тис. га землі у Полтавській та

Харківській областях. Мене

сьогодні спитали: як урожай?

Урожай добрий, хоча процес

ще не закінчено. Чому не закін"

чено збирання урожаю? Бо ми

не можемо зібрати усю куку"

рудзу – її ніде зберігати. Чому

ніде зберігати кукурудзу? Бо

протягом двох попередніх років

через політику держави експорт

зерна став дуже непривабливим

бізнесом. Які кінцеві результа"

ти? Україна втрачає свої пози"

ції на експортному ринку, а такі

країни, як Росія, Пакистан та

інші країни, що виробляють

зерно та можуть його експорту"

вати, цим скористалися. 

Сьогодні виробникам нада"

ють субсидію через ПДВ. У нас

сільськогосподарська компанія, і є можливість

використовувати цю субсидію. Але є певні об"

меження: коли ціна погана, експорт стає не"

прибутковим бізнесом. Директор департаменту

Сергій Кваша з Мінагрополітики сказав сьо"

годні, що для того, щоб зібрати гідний урожай,

потрібно інвестувати 4 тис. грн на гектар. Доб"

ре, ми можемо інвестувати і 5, і 6 тис. грн, але

проблема не в самому урожаї, а в прибутково"

сті. Для нас, для сільськогосподарської компа"

нії, щоб інвестувати, треба спершу заробити

гроші. А щоб їх заробити, потрібно, щоб були

хороші ціни. 

Я згоден – потрібна вільна економіка, віль"

на торгівля. От «ХлібІнвестбуд» – дуже цікава

організація. Я хотів запитати міністра, шкода,

що його немає сьогодні: яка політика «ХлібІн"

вестбуду» на наступний рік? Може вони будуть

більше купувати, може менше – це невідомо. 

Я щойно приїхав з інвестиційної конферен"

ції у Женеві. Україна там не розглядалася. Ду"

же мало хто з інвесторів говорить взагалі про

Україну. Цьому є три причини. 

Перша – приватизація землі: для цього пот"

рібен час і ніхто не знає, як виглядатиме ситуа"

ція у майбутньому, які будуть обмеження для

іноземних компаній у купівлі землі. 

Друга проблема – експорт. Чому інвестор

буде вкладати кошти у сільське господарство,

якщо він не знає, якою буде експортна політи"

ка уряду. А експорт – це хліб з маслом будь"

якої сільськогосподарської компанії. 

Ну а третя причина – це всі ці політичні

«штучки», які я тут навіть не буду обговорювати.

Як сільськогосподарський виробник я хочу

сказати, що є багато роботи, яку потрібно зро"

бити, а для цього потрібно, щоб голос вироб"

ника було почуто. Бо якщо нас не чують, то

політика і стратегія, яку політики розробля"

ють, буде існувати окремо від нас, і ми будемо

менше і менше заробляти.

«Для сільськогосподарської компанії, 
щоб інвестувати, треба 
спершу заробити гроші»

Джон ШМОРГУН, президент агрохолдингу Harmelia:

Над «Темою номера» працювали:  Олесь Євтєєв, 

Тетяна Шелкопляс, Артем Житков, Артем Шелкопляс



НА ЖАЛЬ, чинним законодав�

ством чітко не визначається, яким

є статус земельної ділянки з певним

цільовим призначенням та ті види

діяльності, що може здійснювати

власник на такій землі. В тому чи�

слі, ні Земельним кодексом Украї�

ни ні наказом Державного комітету

України із земельних ресурсів, від

23.07.2010, №548 «Про затверджен�

ня Класифікації видів цільового

призначення земель» не визначено,

яким саме чином використовує

власник земельну ділянку з цільо�

вим призначенням «для будівниц�

тва та обслуговування житлового

будинку та господарських споруд».

Однак, виходячи з загальної

практики використання таких зе�

мельних ділянок та виходячи з

принципу «дозволено все, що не

заборонено», дозволяється на таких

земельних ділянках розміщувати

господарські споруди (хлів), в яких

утримуються свійські тварини для

задоволення особистих потреб,

тобто без мети здійснення підпри�

ємницької діяльності.

Щоб уникати конфліктів з дер�

жавними органами та сусідами ре�

комендуємо дотримуватися таких

умов:

– Розведення таких тварин не

повинно бути основним джерелом

отримання прибутку. Оскільки, як�

що така діяльність є єдиним джере�

лом прибутку, то мова вже йде про

особисте селянське господарство, а

відповідно, особисте селянське гос�

подарство здійснюється на землях,

призначення яких відповідає статті

33 Земельного кодексу «земельні

ділянки особистих селянських гос�

подарств»;

– Тварини, що утримуються фі�

зичною особою, мають бути іден�

тифіковані відповідно до наказу

Міністерства аграрної політики, від

31.12.2004, № 497 «Про запрова�

дження ідентифікації та реєстрації

свиней»;

– Утримання має здійснюється

відповідно до санітарних норм.

– Не повинно бути місцевого

нормативно правового акта, який

закріплює заборону на утримання

свійських тварин в межах міста;

– Дотримуватися правил доб�

росусідства. Так, ст. 103 ЗКУ визна�

чено, що власники та землекори�

стувачі земельних ділянок повинні

обирати такі способи використан�

ня земельних ділянок відповідно до

їх цільового призначення, при яких

власникам, землекористувачам сус�

ідніх земельних ділянок завдається

найменше незручностей (затінен�

ня, задимлення, неприємні запахи,

шумове забруднення тощо).
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– ФАО – організація міжнарод�

на, і зміни її політики можливі за

рахунок активної роботи країн�

членів, у тому числі і України.

Наразі обрано нового генераль�

ного директора ФАО – ним став

міністр продовольчої безпеки

Бразилії Жозе Граціану де Сілва,

відтак настав сприятливий мо�

мент для зміни політики діяль�

ності організації. 

Вже багато було сказано про

розвиток ринку та необхідність

інвестицій, важливість діалогу.

Що ж було зроблено з часу попе�

редньої зустрічі 27 січня? Хотіло�

ся б зупинитися на основних до�

сягненнях та перспективах на

майбутнє.

Перш за все, нам вдалося ін�

ституціоналізувати діалог між

владою і бізнесом на українсько�

му зерновому ринку. Була ство�

рена робоча група з представни�

ків Міністерства аграрної полі�

тики і продовольства, Міністер�

ства економіки, Державного ко�

мітету статистики, Гідрометцен�

тру, приватних та державних

зернових компаній. З моменту

першого засідання робочої гру�

пи, яке відбулося 7 квітня, робо�

ча група збиралася шість разів

для обговорення насущних про�

блем, котрі існували на той мо�

мент. Перш за все, це було обго�

ворення скасування експортних

квот у квітні�травні цього року,

обговорення перспектив ринку,

прогнозованих балансів, забез�

печення продовольчої безпеки

та необхідності формування

держрезерву зерна. Обговорюва�

лися нові механізми фінансу�

вання сільського господарства

через аграрні розписки на про�

тивагу намірам запровадити

обов'язкове попереднє фінансу�

вання сільгосппідприємств з бо�

ку покупців продукції. Обгово�

рювалися питання технічного

функціонування ринку – якості

зерна, процедур його перевірки

на вміст ГМО. Безумовно, обго�

ворювалися і питання негатив�

них наслідків від запровадження

експортних мит.

Обговорення завжди були

відкритими і прозорими. Безу�

«Зерновий ринок в Україні 
є дуже гарячою темою»
Дмитро ПРИХОДЬКО, 

економіст міжнародного центру інвестицій ФАО:

Юридична консультація

Земельні питання
Консультує Тетяна ГОРБАЧЕНКО, 

юрист ЮК Jurimex:

Порушення умов 
цільового використання землі

У межах міста в приватній власності знаходиться земельна ді�
лянка з цільовим призначенням для будівництва та обслугову�

вання житлового будинку та господарських споруд. На ділянці з�поміж
інших госпспоруд розташовано хлів, у якому тримають двох свиней.
Виник конфлікт між власником тварин та сусідами. Питання: чи має
право власник ділянки тримати свиней на земельній ділянці з таким
цільовим призначенням?

З повагою, А. Череповець

НЕЗВАЖАЮЧИ на те, що право

постійного користування земель�

ною ділянкою є безстроковим, чин�

ним законодавством передбачені

випадки припинення цього права. 

Так, відповідно до ст. 141 Зе�

мельного Кодексу України (далі –

ЗКУ) однією із підстав припинен�

ня права постійного користування

земельною ділянкою є вилучення

земельної ділянки у випадках, пе�

редбачених ЗКУ.  Таким випадком є

вилучення земельної ділянки з мо�

тивів суспільної необхідності та для

суспільних потреб. 

Для вилучення земельної ділян�

ки, що надана фермеру на праві по�

стійного користування необхідно

дотримання наступних умов:

– наявність рішення одного із

таких органів: Кабінету Міністрів

України, Ради міністрів Автоном�

ної Республіки Крим, Район�

ної/Обласної державної адміністра�

ції, органів місцевого самовряду�

вання в залежності від того, яка са�

ме земельна ділянка вилучається;

– вилучення відбувається для

суспільних потреб; При цьому, сус�

пільною потребою – є обумовлена

загальнодержавними інтересами

або інтересами територіальної гро�

мади потреба у земельних ділянках.

Враховуючи дане визначення,  «за�

цікавлені особи» можуть обґрунту�

вати наявністю «суспільної потре�

би» будь�що, навіть розташування

сміттєзвалища на сільськогоспо�

дарських землях.

– наявність згоди землекори�

стувача на таке вилучення.

У разі незгоди землекористува�

ча з вилученням земельної ділянки

питання вирішується в судовому

порядку. Саме в судовому порядку у

фермера є шанс довести незакон�

ність/недоцільність рішення про

вилучення земельної ділянки нада�

ної на праві постійного користу�

вання.

Окрім цього, при вилученні зе�

мельної ділянки сільськогосподар�

ського призначення наданої на

праві постійного користування для

потреб, не пов'язаних із сільсько�

господарським виробництвом, зем�

лекористувачам відшкодовуються

збитки, заподіяні вилученням цих

земельних ділянок. Порядок від�

шкодування збитків визначається

Постановою Кабінету Міністрів

України від 19.04.1993 року № 284

«Про порядок визначення та від�

шкодування збитків власникам

землі та землекористувачам».

Відшкодуванню підлягають: 

– вартість плодоягідних та ін�

ших багаторічних насаджень; 

– вартість водних джерел (ко�

лодязів, ставків, водоймищ, сверд�

ловин тощо), зрошувальних і осу�

шувальних систем, протиерозійних

і протиселевих споруд; 

– понесені витрати на поліп�

шення якості земель за період ви�

користання земельних ділянок з

урахуванням економічних показни�

ків, на незавершене сільськогоспо�

дарське виробництво (оранка, вне�

сення добрив, посів, інші види ро�

біт), на розвідувальні та проектні

роботи; 

– інші збитки власників землі і

землекористувачів, у тому числі

орендарів, включаючи і неодержані

доходи, якщо вони обґрунтовані.

При цьому, відшкодування

здійснюється не пізніше 1 місяця

після прийняття відповідного рі�

шення про вилучення земельної ді�

лянки тими суб'єктами, що такі

збитки заподіяли. 

Земля фермера: 
як відстояти незаконне вилучення

Я, фермер, маю державний акт на право постійного користу�
вання землею. Місцева влада має намір надати земельну ділян�

ку, яка входить до земель, наданих мені, під сміттєзвалище. Я  проти.
Як правильно відреагувати в подібній ситуації?

З повагою, Володимир К.

мовно, сторони не завжди мо�

гли прийти до якогось спіль�

ного рішення, але з більшості

питань позиції і влади і бізне�

су співпадали.

Я не можу сказати, що всі

ті позитивні політичні рішен�

ня, що були ухвалені останнім

часом на українському зерно�

вому ринку, є заслугою діяль�

ності наших робочих груп. Це

заслуга діяльності усіх учасни�

ків ринку, активна позиція

компаній та їхніх представни�

ків у різних асоціаціях.

Безумовно, потрібно і на�

далі працювати над покра�

щенням діяльності робочої

групи, обговорити можливість

ротації членів робочої групи з

боку бізнесу, щоб дати можли�

вість якомога більшій кілько�

сті компаній взяти участь у

роботі. Потрібно попрацюва�

ти і над більшою відкритістю

обговорення та його результа�

тів, як для представників зер�

нового сектора, так і пред�

ставників громадськості. Хоча

ми розуміємо, що зерновий

ринок в Україні є дуже гаря�

чою темою для обговорення,

особливо коли питання до�

ступності гречки дискутують�

ся в прайм�тайм на телевізій�

них ток�шоу.

З приводу подальших на�

прямків роботи, то ФАО, як

агентство, яке відповідає за

питання продовольчої безпе�

ки та аналізу глобальних рин�

ків, вважає, що Україні пот�

рібно сконцентруватися на

визначенні чітких критеріїв

продовольчої безпеки. Немає

універсальної рекомендації,

що підходила б для кожної

країни. Деякі країни�імпорте�

ри зерна тримають десятимі�

сячний його запас і вважають,

що його мало. Тому Україні

варто сконцентруватися не

лише на питаннях фізичної

наявності зерна, але й питан�

нях економічного доступу на�

селення, споживачів до цього

зерна. Це і рівень видатків на�

селення на купівлю хліба та

інших продуктів.

Прозорий діалог на рин�

ку зерна неможливий без

чіткої бази. Тому ми вважа�

ємо, що потрібно провести

велику роботу зі створення

єдиного прогнозного балан�

су в Україні, на підставі яко�

го можна ухвалювати ті чи

інші обмеження на ринку

зерна. Ми вважаємо, що в

Україні вже можна створити

таку напівавтоматизовану

систему підготовки прогноз�

них і оновлення існуючих

балансів на зерно на підставі

тих офіційних даних, які за�

раз перебувають у різних ві�

домствах. Підготувала Євгенія Руженцева
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РУХ на ринках ф'ючерів пшениці

минулого тижня спричинила що�

місячна доповідь Мінсільгоспу

США (USDA) – Оцінка світового

постачання і попиту сільгосппро�

дукції (WASDE). Контракти на усіх

3 біржах додали на початку тижня в

очікуванні доповіді, але різко впа�

ли в середу і четвер після релізу.

Доповідь збільшила сітовий прог�

ноз постачань, що тиснуло на ціни.

Грудневий CBOT контракт у під�

сумку додав 10 центів від попе�

реднього тижня і закрився на рівні

$6,18/bu, аналогічний KCBT кон�

тракт закрився на рівні 7,07/bu, до�

давши 22 центів. Натомість, MGEX

контракт втратив за тиждень 27

центів – до $8,93/bu. Найближчий

CBOT контракт на кукурудзу отри�

мав 40 центів минулого тижня і за�

вершився на рівні $6,40/bu, тоді як

січневий контракт на сою додав $1

і закрився на рівні $12,70/bu.

За оцінками WASDE, світові за�

паси пшениці (виробництво + вхід�

ні залишки) збільшено на 5,4 млн

тонн до 877 млн тонн, що на 3%

більше, ніж торік. Зростання оцінки

виробництва в Казахстані, Австра�

лії, ЄС та Канаді сприятиме збіль�

шенню світових поставок. Розши�

рення глобальної конкуренції та

зниження виробництва в США, за

оцінками USDA, спричинить па�

діння експорту пшениці з США на

1,4 млн тонн – до 26,5 млн тонн по�

рівняно з 35,1 млн тонн торік.

За оцінкою Зернової біржі Буе�

нос�Айреса урожай пшениці в Ар�

гентині 2011/12 становить 12,6 млн

тонн, порівняно з 15,8 млн тонн у

минулому році, тоді як прогноз

USDA становить 13,5 млн тонн

проти 15,0 млн тонн торік. Стійка

суха погода є головною причиною

зниження виробництва. 

ЄС оприлюднив перший ко�

роткостроковий прогноз агрови�

робництва, за даними якого вироб�

ництво пшениці в ЄС 2011/12 очі�

кується на рівні 127,4 млн. тонн

(2010/2011 – 127,5 млн тонн).

Оцінка кінцевих запасів становить

10,0 млн тонн (торік – 10,1 млн

тонн). Очікується падіння експор�

ту з ЄС з 20,1 млн. тонн минулого

року до 15,0 млн тонн через повер�

нення Росії на світовий ринок пі�

сля річної відсутності.

Основні тенденції зернового ринку США

*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 20.10.2011 року 1 RUB = 0,257906 грн.

* 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 14 жовтня 2011 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 227,07 6,180 0,105 6,565 0,125 6,798 0,113 6,973 0,163 7,123 0,128
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 259,96 7,075 0,230 7,235 0,230 7,328 0,238 7,410 0,243 7,530 0,225
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 327,93 8,925 %0,270 8,338 %0,058 8,150 %0,050 8,038 %0,028 7,854 %0,001
CBOT Чикаго (Кукурудза) 251,96 6,400 0,400 6,515 0,387 6,588 0,385 6,633 0,390 6,233 0,300

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Січень '12 Березень '12 Травень '12 Липень '12 Серпень '12

469,72 12,785 1,085 12,858 1,065 12,890 1,018 12,955 1,003 12,848

США. Ставки океанського фрахту на 14 жовтня 2011 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 25 23
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 29
Північ Південної Америки (Колумбія) 24
Схід Південної Америки (Бразилія) 34
Західна Африка (Нігерія) 47
Східне Середземномор'я (Італія) 29
Західне Середземномор'я (Марокко) 41
Близький Схід (Єгипет) 37
Японія 60 59

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

ПівнічноЗахідне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 35
Близький Схід (Єгипет) 46
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 48
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 34 33
Тайвань 34 32
Південна Корея 34 32
Японія 36 36

За даними ВГО «УАК», agroconf.org

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

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CBOT % Грудень '11 %2,1653 251,3666
CBOT % Березень '12 %1,6732 255,3034

CBOT % Травень '12 %1,5747 257,5671
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext % Листопад '11 %0,6845 253,9357
Euronext % Січень '12 0,0000 255,3046

Euronext % Березень '12 +0,3422 257,0157
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT % Грудень '11 %2,1128 227,6272
CBOT % Березень '12 %1,6535 239,4771

CBOT % Травень '12 %1,1023 248,0200
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext % Листопад '11 +0,3422 254,6201
Euronext % Січень '12 %0,6845 250,1711

Euronext % Березень '12 %0,3422 249,4867
Лондон – Листопад '11 +1,0994 231,5062

Лондон – Січень '12 +2,3559 236,6106
Лондон – Березень '12 +2,3559 238,4954

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext % Листопад '11 %4,4490 594,7981
Euronext % Лютий '12 %8,8980 574,2642

Euronext % Травень '12 %9,2402 560,5749
Вінніпег % Листопад '11 %5,5675 513,3815

Вінніпег % Січень '12 %5,8605 522,9537
Вінніпег % Березень '12 %21,2932 516,2141

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT % Грудень '11 %1,1603 195,5153
CBOT % Березень '12 %1,1603 201,3169

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT % Листопад '11 %9,4615 450,1103
CBOT % Січень '12 %9,1859 452,4068

CBOT % Березень '12 %8,8185 455,0707
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT % Грудень '11 %5,5115 351,9644
CBOT % Січень '12 %5,6217 353,7281

CBOT % Березень '12 %5,2910 356,2634 
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT % Грудень '11 %2,6872 113,3921
CBOT % Січень '12 %2,7093 113,9648

CBOT % Березень '12 %2,7093 114,7137
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT % Листопад '11 +4,1888 362,6600
CBOT % Січень '12 +3,9683 369,3841

CBOT % Травень '12 +3,8581 375,9979
Етанол Ціна ($) за літр

CBOT % Жовтень '11 %0,0106 0,7086
CBOT % Листопад '11 %0,0061 0,6832

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME % Жовтень '11 0,0000 3,2819
CME % Листопад '11 0,0000 3,2159

CME % Грудень '11 +0,0028 3,0837
Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон % Листопад '11 %14,7000 699,0000
Лондон % Лютий '12 %15,8000 681,9000

Лондон % Квітень '12 %14,9000 670,1000
NYBOT % Лютий '12 %19,3833 594,0529

NYBOT % Квітень '12 %15,8590 574,6696
NYBOT % Травень '12 %12,7753 553,0837

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 19 жовтня 2011 року

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 20 жовтня 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 Листопад ’11 5570 5570 5570 5570 5570 %50 2 724100

EXW пшениця кл.3 Січень ’12 % % % % 5740 %50 % %

EXW пшениця кл.3 Березень ’12 % % % % 5910 %50 % %

EXW пшениця кл.4 Листопад ’11 5450 5450 5450 5450 5450 %110 2 708500

EXW пшениця кл.4 Січень ’12 % % % % 5620 %110 % %

EXW пшениця кл.4 Березень ’12 % % % % 5790 %110 % %

EXW пшениця кл.5 Листопад ’11 5180 5180 5180 5180 5180 %30 2 673400

EXW пшениця кл.5 Січень ’12 % % % % 5350 %30 % %

EXW пшениця кл.5 Березень ’12 % % % % 5520 %30 % %
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Вінниччина обговорила 
стан молочного скотарства в області
Проблеми галузі тваринництва обговорили 19 жовтня під час на
радисемінару на базі сільськогосподарського підприємства «Ра
дівське» в Калинівському районі Вінниччини. Голова Вінницької
ОДА Микола Джига зазначив, що вимагає не лише нарощення
обсягів виробництва, а і підвищення якості продукції. Відтак ке
рівники районів отримали завдання пошуку інвестицій, що до
зволять модернізувати галузь.
Зазначалося, що за 9 місяців поточного року у Вінницькій області
збільшено виробництво усіх основних видів тваринницької про
дукції. Індекс зростання становить 101,1%. Незважаючи на за
гальні позитивні тенденції в галузі, керівника області в першу
чергу цікавило вирішення проблемних питань. Зокрема, подаль
ше нарощення промислового виробництва молока та збільшен
ня поголів'я худоби. 
Як планується, половина усього вінницького молока до 2015 ро
ку має продукуватися в організованому секторі. На сьогодні ж
лише 17% сировини надходить з ферм і сільгосппідприємств.
Решту виробляють господарства населення. І збір молока в інди
відуальному секторі не завжди відповідає стандартам якості.
Хоча робота у цьому напрямі ведеться значна: молоко від насе
лення перед переробкою має обов'язково досліджуватися в ла
бораторії молокоприймального пункту. Роботу з розширення
мережі таких установок за дорученням губернатора активізували
ще з літа минулого року. За цей час з'явилося 260 нових пунктів.
Проте подекуди до їх створення підійшли формально, висловив
незадоволення Микола Джига. 
Разом з тим, переконаний глава регіону, майбутнє молочної га
лузі все ж за великотоварним виробництвом. Відтак він поставив
завдання главам районів створити максимально сприятливі умо
ви для інвесторів, які бажають займатися тваринництвом. Він до
дав, що обласна влада регулярно повертатиметься до теми ро
звитку тваринництва, і відповідальність за стан галузі в кожній
території покладається в першу чергу на районну владу.

Харківщина: німецькі підприємці 
навчать українців рибоводству
Голова Печенізької райдержадміністрації Олександр Гусаров, го
лова районної ради Олег Дацун та директор ТОВ «Печенізький
рибгосп» Микола Агромаков зустрілися з головою представниц
тва холдингової фірми «ЄМФ» в м.Києві паном Бено з питань
майбутнього партнерства в сфері рибного господарства.
Як зазначив під час зустрічі голова РДА Олександр Гусаров, у ра
йона є добра база для розвитку рибоводної справи, але вона по
требує нових технологій: «Ми можемо працювати відразу в де
кількох напрямках: вирощування судака та його переробка, ви
робництво напівфабрикатів з риби, і можливо створення підпри
ємства, яке спеціалізуватиметься на вирощуванні осетрів та в по
дальшому на виробництві чорної ікри».
Пан Бено погодився з пропозиціями голови РДА й запропонував
спланувати візит делегації Печенізького району до Німеччини
для ознайомлення з переробними підприємствами фірми
«ЄМФ» і рибозаводами з вирощування риби.
«Ми проведемо відповідні економічні розрахунки, складемо біз
несплан і будемо приступати до реалізації домовленостей, –
сказав пан Гусаров.
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Астарта
Агропромисловий холдинг  Астар�

та, найбільший виробник цукру в

Україну,  завершив збирання со�

няшнику і сої та почав збиральну

компанію кукурудзи.  

Як результат, Астарта зібрала

76 тис тонн сої та 29 тис. тонн со�

няшнику. Середня врожайність

сої збільшилась на 50% і склала

2,3 тонн з гектара. Урожайність

соняшнику склала 2,1 тонн з гек�

тара.  Попередні дані стосовно

врожайності кукурудзи свідчать,

що середній вихід продукції може

бути навіть 9,5 тонн з гектара.

Урожайність кукурудзи на кращих

полях Астарти доходить навіть до

13 тонн з гектара.  

Астарта продовжує також зби�

рання цукрових буряків.  Вже зі�

брано близько 40% буряків, серед�

ня урожайність досягає 45 тонн з

гектара.  Цукрові заводи Астарти

працюють відповідно з графіком

роботи. Станом на 11 жовтня 830

тис тонн цукрових буряків було

направлено на цукрові заводи, та

було вироблено близько 110 тис

тонн високоякісного цукру.  

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

ський Хлібопродукт»), один з най�

більших агропромислових хол�

дингів в Україні, що спеціалізуєть�

ся на виробництві курячого м'яса,

соняшникової олії та вирощуванні

зернових культур, оголосила дета�

лі програми викупу акцій, які були

утвердженні на зібранні акціоне�

рів компанії 19 жовтня. За даними

компанії, акціонери уповноважи�

ли керівництво МХП викупити

11,077 млн GDR компанії, що ста�

новить 9,3% від загальної кілько�

сті акцій. Менеджмент уповнова�

жений викупити акції в рамках

програми протягом наступних 5

років з дня дозволу (19 жовтня

2011) по ціні від $1 до $18 за GDR.   

Утвердження програми викупу

акцій свідчить про те, що менед�

жмент компанії вважає сьогод�

нішній рівень цін на акції МХП

($12,0 станом на 19 жовтня 2011

року) недооціненим. 

Авангард
Агрохолдинг «Авангард», найбіль�

ший виробник яєць та яєчних

продуктів в Україні, збільшив ви�

робництво яєць на 48,2% р/р за

9М2011 до 4,4 млрд яєць. За 3�й

квартал 2011 року було вироблено

1,5 млрд яєць, що на 44% вище

відповідного показника в 2010 ро�

ці та на 2,8% вище 2�го кв. 2011

року. Середня ціна за яйце за 9 мі�

сяців 2011 року склала 0,54 грн,

що на 13% вище ціни за 9 місяців

2010 року та на 1,9% вище показ�

ника за 2�й квартал 2011 року. 

Компанія також повідомила,

що переробила 785 млн яєць в

яєчні продукти, що на 38% вище

показника відповідного періоду

2010 року. За 3 квартал 2011 року

компанія переробила 25 млн яєць,

+10,4% р/р та +5,4% кв/кв.  Се�

редня ціна яєчних продуктів за 9

місяців 2011 року склала $6,94 за

кг (+1,9% р/р).

Компанія планує виробити 6

млрд яєць та переробити 1 млрд

яєць в яєчні продукти в 2011 році.

Нещодавнє зниження ціна на зер�

но на 10�20% буде позитивно

впливати на прибутковість Аван�

гарда в 2011 році. Компанія рані�

ше повідомляла, що збирається

збільшити продажі до $600млн,а

показник EBITDA до $240млн. 

Агротон
Компанія Agroton Public Limited

реалізувала програму заохочення

17 жовтня 2011 року, в рамках якої

компанія передала восьми співро�

бітникам і дочірнім структурам

4,34% власних акцій. 

Згідно з повідомленням 940

тис. акцій були надані мажоритар�

ним акціонером холдингової ком�

панії – IFG Directors Limited і в

цей же день були списані з його

рахунку. У результаті частка IFG

Directors Limited в Agroton Public

Limited зменшилась до 51,04%.

Агротон в кінці жовтня 2010

року в ході IPO на WSE розмістив

5,67 млн акцій (26,2% статутного

капіталу) в результаті чого залучив

153 млн злотих (близько $ 56 млн).

Станом на 30 червня 2011 група

орендувала 112 тис. га сільсько�

господарських земель. До кінця

поточного року вона має намір

збільшити земельний банк ще на

50 тис. га. 

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 20 жовтня 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 63,60 63,60 64,20 5 116 1589 0,5% %13,8% %1,2%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 11,89 11,9 11,9 1 283 1283 0,0% %30,4% %0,8%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 5,50 5,75 5,46 580 795 %3,3% %23,1% 0,0%
Avangardco Лондон AVGR LI USD 8,3 9,5 8,3 530 530 %10,8% %44,1% %2,4%
Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 65,00 65,00 65,00 1 625 505 %5,2% %29,3% %3,0%
Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 20,3 20,55 20,3 634 197 %0,5% %54,7% %1,2%
Агротон Варшава AGT PW PLN 25,2 25,4 25,44 551 171 %2,5% %27,0% %2,2%
Ovostar Варшава OVO PW PLN 58,35 59,6 60 360 112 2,6% %3,2% 0,0%
КСГ Агро Варшава KSG PW PLN 20,95 21,30 21,00 313 97 %7,0% %4,5% %3,2%
Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 9,7 9,7 9,7 304 94 2,3% %10,2% %2,4%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 1,3 1,43 1,3 43 59 %18% %62% 0%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,037 1,14 1,089 19 26 %22,2% %26,8% %16,2%
Лендком Лондон LKI LN GBP 3,50 3,75 3,63 16 25 %6,4% %40,8% %3,2%
Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 13,00 15,50 14,25 6 9 4,5% %40,6% 0,0%
Агроліга Варшава AGL PW PLN 49 51 51 16 5 %7% %51% %6%
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Ринкова вартість акцій: 
Авангард, $

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Агротон, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Миронівський Хлібопродукт, $

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Астарта, PLN

Джерело: Bloomberg



Артем Шелкопляс

МИНУЛОГО разу ми писали про

XIII обласні літні сільські спор�

тивні ігри «Луганщина�2011» та

переможців спортивних змагань.

У цьому номері хочеться трохи де�

тальніше зупинитися на самому

святі та його незмінному організа�

торі – Всеукраїнського фізкуль�

турно�спортивного товариства

«Колос».

На Луганщині товариство

«Колос» було організоване у 1950

році. З тих пір воно постійно роз�

вивається, лосягає нових спортив�

них звершень. Праця товариства

спрямована на розвиток сільсько�

го спорту. Сьогодні луганський

«Колос» – це 15 районних рад, 21

стадіон, 73 спортивних зали та 10

кінно�спортивних клуби. У 5

ДЮСШ займаються спортом по�

над 900 дітей. Багато видатних

спортсменів розпочали свій шлях

саме у «Колосі».

Одним з основних своїх здо�

бутків у ВФСТ вважають те, що

протягом стількох років роботи

вдалося залучити та зберегти для

молоді талановитих фахівців,

яким небайдужа доля українсько�

го села і спорту. 

Фінал сільських ігор був прис�

вячений 90�річчю з дня утворення

Луганського національного аграр�

ного університету та відбувався на

його стадіоні 6 жовтня. До речі, на

реконструкцію стадіону було виді�

лено 400 тис. грн з обласного бю�

джету, а споруду було визнано

кращим стадіоном у Луганській

області у 2011 році.

Відкривали змагання урочи�

стим парадом. Видатним спорт�

сменам було надано можливість

йти першими: державний прапор

України несла Юлія Деркач –

МСМК, чемпіонка Європи, брон�

зовий призер першості світу з

важкої атлетики, кандидат на

участь в Олімпійських іграх 2012

року, вихованка Біловодської

школи важкої атлетики, студент�

ка ЛНАУ. Прапор Луганської

області ніс Олег Чумак – МСМК з

важкої атлетики, чемпіон Європи

та світу, також представник Біло�

водського району, випускник

ЛНАУ. Прапори міста Луганська,

ЛНАУ та ВФСТ «Колос» несли

випускники аграрного університе�

ту, чемпіони СРСР у своєму виді

спорту.

Також журналісти мали мо�

жливість поспілкуватися з Леоні5

дом Соєнком, який очолює лу�

ганський осередок «Колосу» вже

33 роки, Заслужений працівник

фізичної культури та спорту Укра�

їни. Пан Леонід був тренером з

класичної боротьби у Старобільсь�

кому районі, виховав чимало чем�

піонів та створив одну з кращих на

Україні шкіл з боротьби. 

«Фактично, 33 роки тому мене

змусили прийняти від попередни�

ка керівництво сільським спортом

Луганської області, – розповідає

Леонід Кузьмич. – Сільські спор�

тивні ігри вже стали нашою доб�

рою традицією.  Як ви бачите, ні�

кого з учасників переконувати ні

в чому непотрібно – усі в формі

району, усі з усмішками на облич�

чі. Ми проводимо по черзі сільсь�

кі ігри збірних команд районів Лу�

ганщини та команд сільських рад

– через рік. Цього року відбулися

саме змагання команд сільських

рад. 14 видів спорту, з них 11 до�

рослих розрядів та 3 дитячих,

вперше у програмі заявлені спорт�

смени з боротьби, боксу та важкої

атлетики. Ще хочемо додати до

програми кінний спорт. Чимало

дітей з різних спортивних секцій

хочуть брати участь у наших зма�

ганнях.

Звичайно, перед фіналом у Лу�

ганську ми провели у кожному ра�

йоні сільські ігри сіл та районів,

відібрали команди. У кожному ра�

йоні можна виокремити певні

здобутки, ми не стоїмо на місці.

Незважаючи на скрутний час, не�

щодавно введені в дію зал з бо�

ротьби у Краснодонському райо�

ні, працює 11 кінноспортивних

клубів. 

До речі, кінна школа дуже

сильна. 29 вересня�1 жовтня про�

ходили змагання за Кубок Украї�

ни з кінного спорту, з 11 медалей

– 7 поїхало до Луганської області.

У нас в області є чотири кінні за�

води, три племінні репродуктори,

величезні традиції в цьому виді

спорту. Наші земляки були ще в

далекому 1910 року переможцями

престижної Міжнародної вистав�

ки в Санкт�Петербурзі. Деркуль�

ский завод заснований в 1758 році

– це наша історія. Та і інші кінні

заводи області мають свої тради�

ції. Обласну федерацію кінного

спорту багато років очолює Мико�

ла Гапочка. Мені особисто хотіло�

ся б, щоб кінний спорт і кінно�

спортивний комплекс наш стали

візитною карткою Луганської

області.

Маємо також кращу в Україні

школу олімпійського резерву з

важкої атлетики.

В цілому, мені дуже приємно,

що в нашій області проходить таке

свято, як Сільські спортивні ігри,

– це справжнє свято селянської

душі. Традиційно щороку ми от�

римуємо на проведення змагань

та ремонт стадіонів кошти з обла�

сного бюджету та від спонсорів.

Цей стадіон ЛНАУ – вже 13�й,

який ми відновили. Я вважаю, що

поки буде жити спорт – житиме і

село!».

Насамкінець Леонід Соєнко

зауважив, що оскільки міністр аг�

рарної політики та продовольства

нині став головою «Колоса», то

хотілося б, аби товариство почали

визнавати на державному рівні,

можливо, включили до видатків

державного бюджету. «Ніхто в

країні не займається тим, чим зай�

маємося ми – залучаємо до актив�

них занять фізичною культурою та

спортом не лише обдарованих ді�

тей, щоб виховати із них світових

лідерів великого спорту, а й усіх

охочих. Нам хочеться, щоб діти

були зайняті у спорті. Ви самі ба�

чите, повторюся, – жодного з уча�

сників змушувати прийняти

участь у змаганнях не довелося.

Вони прагнуть досягати результа�

тів усім серцем і це чудово! Я ра�

дий, що ми робимо людям добро»,

зюмував він. 

Фермери – 
резерв 
Житомирщини
Обласна влада важливим на
прямком своєї діяльності в аг
рарній галузі вважає підтримку
сільськогосподарського вироб
ника. Саме розвитку фермерсь
ких господарств керівництво
області приділяє виключну ува
гу, зазначається у повідомленні
облдержадміністрації, оскільки
вважає їх значним резервом у
розвитку рослинницької та тва
ринницької галузей.
В області зареєстровано 871
фермерське господарство. Пло
ща землі в обробітку даних гос
подарств становить 69,5 тис. га.
В середньому на фермерське
господарство припадає 79 га
сільськогосподарських угідь.
В своїй більшості господарства
ведуть дрібнотоварне вироб
ництво. Фермери здійснюють
виробництво рослинницької
продукції та спеціалізуються на
вирощуванні зернових, карто
плі, овочів та кормових культур.
У структурі посівних площ –
більше 55% належить зерно
вим культурам. За оперативни
ми даними в 2010 році вони ви
ростили близько 83 тис. тонн
зерна, що становить 7% від за
гального виробництва по обла
сті; 10 тис. тонн картоплі (1%), 3
тис. тонн овочів(1,5%).
В області 91 фермерське госпо
дарство (10,5% від загальної
кількості) займається тварин
ництвом.
Фермерськими господарствами
утримується близько 11,0 тис.
голів великої рогатої худоби
(що складає 5% від загальноо
бласного показника), в тому чи
слі – 4 тис. голів корів, 3 тис. го
лів свиней, 1 тис. голів овець,
84 тис. голів птиці, 400 голів ко
ней.
За 2010 рік фермерами виро
блено валової продукції тва
ринництва на суму 24 млн грн,
що становить 1,7% від виробле
ної тваринницької продукції в
області. У тому числі вирощено
2 тис. тонн худоби та птиці, ви
роблено 10 тис. тонн молока.
Протягом минулого року фінан
совою підтримкою за рахунок
коштів державного бюджету
скористались 33 фермерських
господарства на загальну суму
2,9 млн грн. (що становить 8%
від загального фінансування
області).
Через Житомирське регіональ
не відділення Українського дер
жавного фонду підтримки фер
мерських господарств 10 фер
мерських господарств області
отримали 888,2 тис. грн. коштів
фінансової підтримки на пово
ротній основі.
Фермерським господарствам
також надається фінансова під
тримка, передбачена Програ
мою розвитку агропромислово
го агропромислового комплек
су Житомирської області на
20112015 роки.
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МИНУЛИМИ вихідними в Мир�

городі Полтавської області відбув�

ся перший фестиваль української

свинини «Свято миргородської

свині�2011», який за два дні зібрав

сім тисяч гостей з усієї України.

Гості фестивалю могли зповна на�

солодитися останніми теплими

днями осені, навіть погода була на

стороні організаторів – на відміну

від більшості українських міст, де

йшли дощі і сильно похолодніша�

ло, в Миргороді 15 і 16 жовтня бу�

ло сухо і ясно. 

Свято в Миргороді влаштува�

ли на честь 70�річчя виведення

миргородської рябої породи, яка

до цього дня вважається еталоном

якості. Особливе чорне забарвлен�

ня у них завдяки англійській кро�

ві, до того ж вони акуратні, у вазі

за день додають до восьмисот гра�

мів, а головне – ласкаві, на відмі�

ну від агресивних ландрасів, роз�

повіла журналістам свинарка зі

стажем Світлана Ярощук.

На міському стадіоні вистави�

ли 70 блюд зі свинини, приготова�

ні кращими кухарями мирго�

родських ресторанів. Гостей фе�

стивалю дивували «Ейфелева ве�

жа» зі свинячого паштету, битки

«Козацкая сила», блюда під на�

звою «Вогнем і мечем», «Гламурна

свинина» і багато інших кухарсь�

ких вигадок. 

Після кулінарів свою майстер�

ність демонстрували м'ясоїди. З

п'ятьох учасників, яким треба бу�

ло за півгодини з'їсти якомога

більше м'яса, переміг житель

Миргорода Анатолій Бондаренко.

Як приз він отримав путівку на

двох від «Миргородкурорта» з

проживанням в так званому «Бу�

диночку Щербицкого», де тради�

ційно зупиняються різні VIP�пер�

сони, що прибувають в Миргород.

Друге місце посів мешканець Ки�

єва і отримав як приз величезне

свиняче стегно. А найактивнішій

групі підтримки з Кіровограда ді�

стався ящик пива від партнерів

фестивалю «Полтавапиво». 

На фестивалі гості могли не

лише покуштувати, але і побачи�

ти легендарну миргородську сви�

ню. Також дуже забавною розва�

гою вийшли поросячі перегони,

які викликали ажіотаж у дітей і

дорослих. А три красуні на конях

підкорили серця багатьох своїм

яскравим кінно�спортивним шоу.

Стояли на стадіоні і торговель�

ні намети, в яких приїжджі могли

придбати сувеніри з Миргорода.

Особливою популярністю кори�

стувалися Гетьманскі монети. На

очах людей їх чеканили нарядно

вдягнені козаки. Наполегливі охо�

чі могли карбувати монету самі.

Стараннями організаторів, фе�

стиваль української свинини вий�

шов смачним і цікавим. Сподіва�

тимемося, що Свято миргородсь�

кої свині стане традиційним для

українців, як, наприклад, Окто�

берфест у німців.

«Яке м'ясо, ковбаси та напів5

фабрикати споживають укра5

їнці?», – відповідь на це пи5

тання спробують дати спеціа5

лісти Мінохорони здоров'я і

Інституту споживчих експер5

тиз. Старту їхнього спільного

проекту першого незалежно5

го аудиту українських вироб5

ників була присвячена прес5

конференція, що відбулася

13 жовтня в Києві.

ОРГАНІЗАТОРИ закликали укра�

їнських виробників м'яса і м'яс�

опродуктів приєднатися до проек�

ту з метою показати споживачам

безпечні і якісні продукти. Для са�

мих же виробників, стверджують

вони, це буде зайва можливість

посилити свою репутацію на вну�

трішньому і зовнішньому ринках,

а також інвестиційну привабли�

вість. 

Задля досягнення мети закли�

кають виробників «відкрити двері

підприємств для проведення екс�

пертних перевірок». 

Зазначені перевірки здійсню�

ватимуться лабораторіями Інсти�

туту споживчих експертиз, які ак�

редитовані для подібної роботи.

До складу екпертної групи, що

здійснюватиме перевірки, увій�

шли представники Міністерства

охорони здоров'я, Державної ін�

спекції України з питань захисту

прав споживачів (Держспожив�

стандарт), Державної санітарно�

епідеміологічної служби, Укрмет�

тестстандарту, Інституту екогігіє�

ни і токсикології ім. Л.І. Медведя,

Технологічного інститутут молока

і м'яса, УкрНДІ «Ресурс».  

Хоча такі перевірки і достат�

ньо дороговартісні, як зазначив

директор Інституту споживчих

експертиз Юрій Чорнобривець,

для підприємств вони здійснюва�

тимуться безкоштовно. Кошти на

дослідження виділятимуть самі за�

сновники проекту, а з урахуван�

ням того, що до проекту підклю�

чилися державні органи, в тому

числі і лабораторії, їхня вартісь бу�

де значно знижена. 

Також пан Чорнобривець на�

голосив на добровільній основі

проекту: «Ми хотіли б сказати, що

розуміємо, що не всі підприємства

візьмуть участь в проекті. Ті, які

впевнені у якості своєї продукції,

відкриють нам свої двері. Ми бу�

демо їздити тільки туди, куди нас

запрошують». 

Заступник директора департа�

менту контролю якості медичних

послуг, регуляторної політики та

санітарно�епідемічного благопо�

луччя, начальник управління гро�

мадського здоров'я та санітарно�

епідемічного благополуччя насе�

лення МОЗ України Алла Григо5

ренко зазначила, що з початку

року на сьогодні від споживання

неякісних харчових продуктів по�

терпіло 785 чоловік. Найчастіше

це стається через недотримання

технології приготування їжі і нея�

кісну сировину. 

«Сьогодні ми повинні говори�

ти не про наслідки, а про ті робо�

ти, які мають проводити як органи

виконавчої влади, так і громадсь�

кість, аби упередити такі випад�

ки», – зазначила посадовець. Та�

кож, за її словами, з початку року

МОЗ провело більше трьох тисяч

обстежень, за їх результатами бу�

ло знято з реалізації більше 25

тонн продукції як вітчизняного,

так і імпортованого походження. 

«Тому ми підключилися до ак�

ції і закликаємо вітчизняних ви�

робників приєднатися до неї», –

зауважила вона. 

«Я впевнений в тому, що в ре�

зультаті перевірок ми отримаємо

інформацію, яка спростує біль�

шість неперевірених чуток і «сен�

саційних матеріалів» щодо якості

вітчизняної продукції, які фактич�

но залякують споживача», – додає

директор Державного науково�

дослідного центру з проблем гігіє�

ни харчування МОЗ України, го�

ловний позаштатний дієтолог

МОЗ України Олег Швець. Та�

кож він переконаний, що інфор�

мація, отримана за результатами

проекту, значно спростить вибір

споживачу. «Це лише перший

крок, надалі потрібно ініціювати

аналогічні проекти з компаніями,

які займаються логістикою харчо�

вої продукції, роздрібною торгів�

лею. Лише тоді ми зможемо ска�

зати, що в ланцюжку від виробни�

ка до споживача продукція кон�

тролюється належним чином», –

зазначив пан Швець. 

Організатори планують завер�

шити проект протягом 1,5�2 міся�

ців. Інформацію щодо перевіре�

них об'єктів передбачено розміщу�

вати на сайтах МОЗ і Інституту

споживчих експертиз, а також

розповсюджувати через ЗМІ.

Відповідаючи на питання

журналістів щодо того, чи не є

оснований ними проект певним

рекламним ходом, експерти заз�

начали, що усі результати пере�

вірки незалежно від того, пози�

тивні вони, чи негативні, будуть

опубліковані. 

Прес�конференція залишила

по собі двояке враження. З одно�

го боку, як споживачу мені б, без�

перечно, хотілося стовідсотково

знати, чи буде той товар, який я

купую в магазині,  якісним і

смачним. Як виробнику мені б

також хотілося додаткового під�

твердження мого статусу вироб�

ника якісної продукції. Тобто,

начебто проект може знайти від�

гук «по обидві сторони барикад».

З іншого боку, як споживачу мені

незрозуміло, чому ж усі ці поваж�

ні організації, які беруть участь у

цьому почині, не виконують сво�

їх прямих обов'язків, а «вигаду�

ють велосипед» шляхом участі у

громадських проектах. Дивіться

самі, підприємства обов'язково

перевіряють на відповідність

продукції держстандартам, пере�

віряє санепідемслужба, держвет�

служба тощо. То чому ж вони не

публікують результати своїх дос�

ліджень? І чи захоче виробник

зайвий раз піддаватися перевірці,

в якій беруть участь державні

структури? 

Втім, поживемо – побачимо. 
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Незалежні перевірки: 
новий велосипед чи крок до якості?

Сторінку підготував Артем Житков

У Миргороді відбувся перший в Україні
фестиваль української свинини
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Сільське господарство України 
у січні2вересні 2011 р.
СТАТИСТИКА Державна служба статистики України обрахувала та
оприлюднила дані щодо обсягів виробництва і реалізації агропродукції в
Україні за дев’ять місяців поточного року.

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

Продукція

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення Частка населення, %
січень%

вересень
2011 р. 

у % до 
січня%вересня

2010 р. 

січень%
вересень
2011 р. 

у % до 
січня%вересня

2010 р. 

січень%
вересень
2011 р. 

у % до 
січня%вересня

2010 р. 

січень%
вересень
2011 р. 

січень%
вересень 
2010 р. 

М'ясо1, тис.т 2110,3 105,0 1222,3 108,4 888,0 100,7 42,1 43,9

Молоко, тис.т 8710,3 97,9 1740,5 98,9 6969,8 97,7 80,0 80,2

Яйця, млн.шт. 14452,6 112,0 8648,3 119,7 5804,3 102,3 40,2 44,0

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*вересні 2011 р.

Продукція

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

тис. тонн
у % до 

січня%вересня 
2010 р.

грн. за тонну
(тис.шт.)

у % до 
січня%вересня 

2010 р.

грн. за тонну
(тис. шт.)

у % до 
серпня 
2011 р.

Зернові культури 14972,7 100,2 1451,2 135,9 1322,3 90,1
у т.ч. пшениця 8670,4 117,6 1368,3 128,7 1319,9 101,3

жито 121,1 37,4 1308,5 177,1 1331,4 107,4
ячмінь 2520,3 67,8 1369,0 148,8 1341,1 95,4
кукурудза 3184,6 108,7 1600,7 130,4 1316,1 67,7

Насіння соняшнику 2790,6 103,1 3532,2 132,8 3112,8 93,1
Соя 609,7 159,0 3220,9 123,6 2951,3 80,5
Ріпак 826,0 78,4 4199,5 144,2 3994,6 89,1
Цукрові буряки 1898,42 97,6 573,5 134,5 573,7 119,2
Худоба та птиця (у живій вазі) 1247,0 108,5 11505,1 108,6 13714,9 109,3
у т.ч. велика рогата худоба 131,3 88,0 11830,4 130,7 13245,1 102,6

свині 299,5 123,7 13275,0 105,0 16052,5 100,4
птиця 809,3 107,2 10842,5 105,8 12925,3 114,8

Молоко та молочні продукти 1567,9 101,4 2902,8 103,7 3339,8 104,5
Яйця, млн.шт. 7931,1 122,9 461,6 104,6 539,6 117,2

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення

на
1 жовтня
2011 р.

до 1 жовтня 
2010 р.

на
1 жовтня
2011 р.

до 1 жовтня 
2010 р.

на
1 жовтня
2011 р.

до 1 жовтня 
2010 р.

+/– у % +/– у % +/– у %

Велика рогата худоба 5068,0 %152,2 97,1 1537,8 %51,6 96,8 3530,2 %100,6 97,2

у т.ч. корови 2640,4 %83,7 96,9 582,6 %9,6 98,4 2057,8 %74,1 96,5

Свині 8134,5 %279,1 96,7 3540,9 %169,2 95,4 4593,6 %109,9 97,7

Вівці та кози 2039,9 %8,8 99,6 313,0 %0,6 99,8 1726,9 %8,2 99,5

Птиця 228722 2603 101,2 105970 1115 101,1 122752 1488 101,2

За матеріалами Держстату України (Експрес*випуск від 14 жовтня 2011 р.)

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

2 У початково оприбуткованій вазі

Культури

Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис.т

до 1 жовтня 
2010 р.

тис.га
у % до

ц/га
+/% до 

1 жовтня 
2010 р.+/% у % 1 жовтня 

2010 р.
площі посіву 

на 1 червня 2011р.
Зернові і зернобобові 
культури – всього 2 39693,9 5760,7 117,0 12492,9 95,0 79,3 31,8 6,0

у т.ч. пшениця (озима і яра) 23214,3 5688,9 132,5 6652,0 106,0 98,0 34,9 7,0
ячмінь (озимий і ярий) 9458,5 591,1 106,7 3680,2 85,4 96,8 25,7 5,1
жито озиме 614,8 121,3 124,6 278,3 100,3 98,3 22,1 4,3
овес 549,2 58,9 112,0 279,7 90,3 95,9 19,6 3,8
просо 279,6 159,3 232,5 145,4 180,8 88,7 19,2 4,3
гречка 289,2 155,0 215,5 249,1 147,8 82,2 11,6 3,6
рис 48,8 %67,4 42,0 8,1 39,5 27,3 60,5 3,9
зернобобові культури 527,2 %100,3 84,0 331,0 85,9 87,6 15,9 %0,3
кукурудза на зерно 4653,6 %871,7 84,2 842,1 64,3 23,2 55,2 13,0

Цукрові буряки (фабричні) 5601,8 732,5 115,0 163,0 97,4 29,9 344 53
Соняшник 2 6787,0 1761,6 135,1 3538,7 111,9 77,6 19,2 3,3
Ріпак (озимий і ярий) 1456,3 %30,6 97,9 832,3 96,7 95,4 17,5 0,2
Соя 1046,5 266,4 134,2 514,1 103,6 45,5 20,4 4,7
Картопля 23431,4 5410,2 130,0 1414,7 101,6 98,3 166 37
Овочі відкритого ґрунту 7188,3 1013,0 116,4 399,0 105,4 80,2 180 17
Плоди та ягоди 1471,4 123,4 109,1 160,3 101,6 х 91,9 6,4
Виноград 323,1 89,7 138,4 37,8 97,4 х 85,3 25,1

ІНДЕКС обсягу сільськогоспо�

дарського виробництва за 9 міся�

ців п.р. порівняно з відповідним

періодом 2010р. становив 113,7%,

у т.ч. в сільськогосподарських

під�приємствах – 115,7%, у госпо�

дарствах населення – 112,3%.

Рослинництво. За січень�вере�

сень п.р. індекс обсягу виробниц�

тва продукції рослинництва по�

рівняно з відповідним періодом

2010р. склав 121,1%, у т.ч. в сільсь�

когосподарських підприємствах –

121,4%, у господарствах населен�

ня – 120,8%.

Аграрними підприємствами

(крім малих) для забезпечення

врожаю 2012р. підготовку ґрунту

під посіви озимих культур (вклю�

чаючи чисті пари) проведено на

площі 6,6 млн.га (як і торік); зя�

блеву оранку – на площі 2,8

млн.га (на 5,6% більше); озимі на

зерно і зелений корм, включаючи

ріпак, посіяно на площі 4,7 млн.га

(на 3,4% менше, ніж торік), у т.ч.

зернові на зерно – на площі 3,8

млн.га (на 2,4% менше).

Тваринництво. За 9 місяців п.р.

індекс обсягу виробництва про�

дукції тваринництва порівняно з

відповідним періодом 2010р. ста�

новив 102,8%, у т.ч. у сільськогос�

подарських підприємствах –

107,8%, у господарствах населен�

ня – 99,0%. 

На початок жовтня 2011р. на�

селенням утримувалось 69,7% за�

гальної чисельності великої рога�

тої худоби (торік – 69,6%), у т.ч.

корів – 77,9% (78,3%), свиней –

56,5% (55,9%), овець і кіз – як і

торік 84,7%, птиці всіх видів –

53,7% (53,6%).

В аграрних підприємствах

(крім малих) загальний обсяг ви�

рощування худоби та птиці пере�

вищив рівень січня�вересня

2010р. на 6,6%, у т.ч. свиней – на

10,4%, птиці – на 7,1%; а вирощу�

вання великої рогатої худоби

зменшилося на 4,9%. Відношення

загального обсягу вирощування

худоби та птиці до реалізації тва�

рин на забій становило 105,6%

(торік – 107,3%). Середньодобові

прирости ВРХ на вирощуванні,

відгодівлі та нагулі збільшилися

на 3,3%, свиней – на 5,3% (стано�

вили відповідно 470 г та 400 г).

Реалізація сільськогосподар5

ської продукції. Обсяг реалізо�

ваної аграрними підприємствами

власно виробленої продукції за сі�

чень�вересень п.р. порівняно з

відповідним періодом 2010р.

збільшився на 6%, у т.ч. продукції

тваринництва – на 9%,  рослин�

ництва – на 4%. 

Середні ціни продажу аграрної

продукції сільськогосподарськи�

ми підприємствами за всіма на�

прямами реалізації за 9 місяців

2011р. порівняно з відповідним

періодом 2010р. зросли на 22%, у

т.ч. продукції рослинництва – на

32%, тваринництва – на 7%. У ве�

ресні п.р. порівняно з серпнем се�

редні ціни реалізації сільськогос�

подарської продукції знизилися

на 11%, у т.ч. продукції рослин�

ництва – на 14%, а тваринництва

– зросли на 10%.

Надходження продукції тва5

ринництва на переробні під5

приємства. За 9 місяців ц.р. на

переробні підприємства загалом

надійшло 1103,7 тис.т живої ваги

худоби та птиці, що на 5,2% біль�

ше, ніж за відповідний період

2010р., та 3607,6 тис.т молока і мо�

лочних продуктів (�4,0%).

Із загального обсягу надхо�

джень переробними підприєм�

ствами від усіх категорій сільсько�

господарських товаровиробників

закуплено 335,5 тис.т живої ваги

худоби та птиці та 3550,9 тис.т мо�

лока та молочних продуктів (від�

повідно на 6,9% та 4,4% менше,

ніж торік). Частка господарств на�

селення у загальному обсязі ку�

півлі переробними підприємства�

ми худоби та птиці за 9 місяців

п.р. порівняно з відповідним пе�

ріодом 2010р. зменшилася з 20,0

до 8,7%, молока – з 53,8 до 48,8%.

Переробними підприємства�

ми використано для переробки

761,4 тис.т власно вирощеної ху�

доби та птиці (на 13% більше, ніж

за 9 місяців 2010р.) та 6,6 тис.т мо�

лока (на 38% менше). 

Надходження цукрових буря5

ків на переробні підприєм5

ства. Станом на 1 жовтня 2011р.

на переробні підприємства від усіх

категорій господарств загалом на�

дійшло 4963,5 тис.т цукрових бу�

ряків (на 23% більше, ніж на 1

жовтня 2010р.), у т.ч. було заку�

плено 1741,8 тис.т (35% всіх над�

ходжень), надійшло на даваль�

ницьких засадах – 1944,8 тис.т

(39%) та надійшло на переробку

власно вироблених переробними

підприємствами цукрових буряків

– 1276,9 тис.т (26%).  

Наявність зерна та насіння

соняшнику. На 1 жовтня 2011р.

в сільськогосподарських підпри�

ємствах (крім малих) та підприєм�

ствах, що здійснюють зберігання,

переробку зернових культур, було

в наявності 21,9 млн.т зерна (на

23% більше проти 1 жовтня

2010р.), у т.ч. 13,9 млн.т пшениці,

3,5 млн.т ячменю, 3,0 млн.т куку�

рудзи, 0,4 млн.т жита. Безпосе�

редньо в аграрних підприємствах

зберігалося 12,5 млн.т зерна (на

19% більше), у т.ч. 7,5 млн.т пше�

ниці, 2,4 млн.т ячменю, 1,3 млн.т

кукурудзи, 0,2 млн.т жита. Зер�

нозберігаючі та зернопереробні

підприємства мали в наявності 9,4

млн.т зерна (на 28% більше), у т.ч.

зернозберігаючі – 7,1 млн.т (на

29% більше).

Запаси насіння соняшнику

становили 5,2 млн.т (на 21% біль�

ше, ніж на 1 жовтня 2010р.), із них

безпосередньо в аграрних підпри�

ємствах (крім малих) зберігалося

2,6 млн.т (на 30% більше), підпри�

ємствах, що здійснюють його пе�

реробку та зберігання, – 2,6 млн.т

(на 13% більше, ніж торік).
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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

Назва товару Державний 
стандарт

Рік вироб%
ництва

Базис 
поставки

Середньо%
зважена ціна 
за 1 тонну, 

грн

Ціна в USD 
за 1 тонну, 
за курсом 

НБУ

Пшениця 2 класу ДСТУ%3768%2010 01.06.2012 FOB 1953,31 245,00

Пшениця 3 класу ДСТУ%3768%2010 31.12.2011 FOB 1933,80 242,55

Пшениця 4 класу ДСТУ%3768%2010 31.12.2011 FOB 2139,08 268,30

Горох жовтий ДСТУ 4523:2006 31.12.2011 DAF 3305,44 414,60

Горох жовтий ДСТУ 4523:2006 31.12.2011 FAS 2391,81 300,00

Горох жовтий ДСТУ 4523:2006 30.12.2011 СРТ 4074,82 511,10

Жито ДСТУ%4522%2006 31.12.2011 FCA 1993,18 250,00

Жито ДСТУ%4522%2006 30.01.2012 CPT 2774,35 347,98

Вика ДСТУ 4828:2007 31.12.2011 FCA 2755,44 345,61

Кукурудза 3 класу ДСТУ 4525%2006 31.12.2011 CPT 1992,28 249,89

Кукурудза 3 класу ДСТУ 4525%2006 31.11.2011 CPT 1979,52 248,29

Кукурудза 3 класу ДСТУ 4525%2006 30.10.2011 CPT 2129,29 267,07

Кукурудза 3 класу ДСТУ 4525%2006 29.02.2011 СРТ 2219,00 278,32

Кукурудза 3 класу ДСТУ 4525%2006 29.03.2011 СРТ 1674,27 210,00

Кукурудза 3 класу ДСТУ 4525%2006 01.06.2012 СРТ 1993,18 250,00

Кукурудза 3 класу ДСТУ 4525%2006 31.12.2011 FOB 1852,70 232,38

Кукурудза 3 класу ДСТУ 4525%2006 31.11.2011 FOB 1937,37 243,00

Насіння льону ДСТУ 4967:2008 30.11.2011 СРТ 4225,53 530,00

Насіння льону ДСТУ 4967:2008 30.11.2011 DDU/DAP 6068,89 761,21

Насіння льону ДСТУ 4967:2008 30.10.2011 DDU/DAP 6039,81 757,56

Насіння льону ДСТУ 4967:2008 31.12.2011 FCA 3746,43 469,91

Нут продовольчий ДСТУ 6019:2008 31.12.2012 CPT 4305,26 540,00

Просо ДСТУ 22983%88 30.10.2011 DDU 3039,20 381,20

Просо жовте ДСТУ 22983%88 10.11.2011 CIF 3534,47 443,32

Просо червоне ДСТУ 22983%88 10.11.2011 DDU 3480,91 436,60

Просо продовольче ДСТУ 22983%88 01.11.2011 FCA 1873,58 235,00

Просо ДСТУ 22983%88 31.12.2011 FCA 1745,54 218,94

Просо жовте ДСТУ 22983%88 31.12.2011 FOB 1913,45 240,00

Насіння соняшнику ДСТУ 22391%89 30.10.2011 DDU 10125,33 1270,00

Насіння соняшнику ДСТУ 22391%89 30.10.2011 FCA 5261,98 660,00

Насіння соняшнику ДСТУ 22391%89 25.10.2011 FOB 3603,80 452,02

Насіння соняшнику ДСТУ 22391%89 30.12.2011 DAP 5447,20 683,23

Насіння соняшнику ДСТУ 22391%89 31.12.2011 FCA 2630,99 330,00

Насіння соняшнику ДСТУ 22391%89 31.03.2012 FCA 5341,71 670,00

Соняшник кондитерський ДСТУ 22391%89 31.12.2012 СРТ 3467,9 434,97

Насіння гірчиці ГОСТ 9159%71 30.10.2011 FCA 3611,63 453,00

Насіння гірчиці ГОСТ 9159%71 30.10.2011 FCA 4659,07 584,38

Насіння гірчиці ГОСТ 9159%71 30.12.2011 DDU 5286,71 663,10

Ріпак продовольчий ДСТУ 4966:2008 31.10.2011 СРТ 4399,94 551,88

Ріпак продовольчий ДСТУ 4966:2008 31.12.2011 FOB 4748,54 595,60

Насіння ріпаку ДСТУ 4966:2008 01.07.2012 DAP 5182,26 650,00

Насіння ріпаку ДСТУ 4966:2008 30.10.2012 FCA 4337,39 544,03

Соя продовольча ДСТУ 4964:2008 31.10.2011 FCA 2763,51 346,62

Соя ДСТУ 4964:2008 15.11.2011 FOB 2989,76 375,00

Соя ДСТУ 4964:2008 10.11.2011 CPT 2782,47 349,00

Соя ДСТУ 4964:2008 31.12.2011 DAP 3587,72 450,00

Ячмінь 3 класу ДСТУ 3769%98 31.12.2011 FOB 2346,45 294,31

Середньозважені біржові ціни
які склалися на сiльськогосподарську продукцiю, продукти її переробки,

продовольство, впродовж трьох останніх торгових сесій 

на Аграрній біржі 12 жовтня 2011 року

До уваги сільгосптоваровиробників!
Нагадуємо Вам, що компанія «НІБУЛОН» здійснює активну закупівлю

сільськогосподарської продукції на перевантажувальному терміналі у

м.Миколаєві та на 15 елеваторах компанії в 6 областях України.

З інформацією щодо поточних цін на сільськогосподарську продукцію і вимогами щодо

якості товару ви можете ознайомитись на нашому офіційному сайті за адресою

www.nibulon.com у розділі «Закупівля зернових та олійних культур»\«Закупівельні ціни»
або зателефонувавши на автовідповідач (0512) 58�04�02. 

Зверніть увагу! Зміни цін відбуваються щовівторка та щоп'ятниці. Відвідавши наш сайт

Ви завжди будете в курсі новин аграрного ринку.

Про умови укладання договорів поставки Ви також можете дізнатись на нашому сайті

у розділі «Закупівля зернових та олійних культур»\«Інформація для постачальників»,

або зателефонувавши до відділу закупівель центрального офісу за тел. (0512) 58�04�03 чи

представникам наших філій. Ми будемо раді надати Вам вичерпні відповіді на питан�

ня, пов'язані з технічним виконанням договорів, документообігом та умовами прий�

мання зернових та олійних культур! Чекаємо вас за адресами:

Миколаївська обл.
ТОВ СП «НІБУЛОН»

вул. Фалєєвська , 9Б, м. Миколаїв, 
тел. 0512580403 – відділ закупівель
тел. 0512580402 – автовідповідач

Філії «Новоодеська»

вул.Торгова, буд. 80,
м. Нова Одеса, Новоодеський рн, 
Миколаївська обл., 56600
тел. 0503184292 – відділ закупівель
тел. 0503184398 – автовідповідач

ТОВ «АК «Врадіївський»

вул. Визволення, 104, смт Врадіївка, 
Миколаївська обл., 56300
тел. 0504931148 – відділ закупівель
тел. 0503180509 – автовідповідач

ТОВ «Колосівський елеватор»

вул. Леніна, 3, смт Кудрявцівка, 
Веселинівський рн, Миколаївська обл.,
57030
тел. 0516329660 – відділ закупівель
тел. 0503180398 – автовідповідач

Полтавська обл. 
Філія «Решетилівська»

вул. Степова, 33Б, с. Жовтневе, 
Решетилівський рн, Полтавська обл.,
38413
тел. 0503948524 – відділ закупівель
тел. 0503180570 – автовідповідач

Філія «Ромодан»

вул. Гарбузенка, 2, смт Ромодан,
Миргородський рн, Полтавська обл.,
37650
тел. 0503180925 – відділ закупівель
тел. 0503180549 – автовідповідач

Філія «Глобинська»

вул. Карла Маркса, буд. 81, 
м. Глобине, Полтавська обл., 39000 
тел. 0503180911 – відділ закупівель
тел. 0503180930 – відділ закупівель
тел. 0952782345 – відділ закупівель
тел. 0503180556 – автовідповідач

Філія «Градизьк»

вул. Островського, 23, 
смт Градизьк, Глобинський рн,
Полтавська обл., 39070 
тел. 0503945029 – відділ закупівель
тел. 0952782351 – автовідповідач

Філія «Артемівська»

вул. Першотравнева, 9, смт Артемівка,
Чутівський рн, Полтавська обл., 38813
тел. 0503945262 – відділ закупівель
тел. 0952782350 – автовідповідач

Філія «Мар'янівська»

вул. Степова, 1А/1Б,
с. Мар'янівка, Гребінківський рн, 
Полтавська обл., 37412
тел. 0952782316 – відділ закупівель
тел. 0503946842 – автовідповідач

Філія «Кременчуцька» 

вул. Флотська, 2В, м. Кременчук, 
Полтавська обл. 39601,
тел. 0536636032 – відділ закупівель
тел. 0952880228 – відділ закупівель
тел. 0503184599 – автовідповідач

Черкаська обл.
Філія «Золотоніська»

вул. Залізнична, 38, с. Вознесенське, 
Золотоніський рн, Черкаська обл., 19741
тел. 0503948541– відділ закупівель
тел. 0503180542 – автовідповідач

Філія «Вітове»

вул. Орбіта, 1А, c. Вітове,
Чигиринський рн, Черкаська обл., 20911
тел. 0503180910– відділ закупівель
тел. 0503180546 – автовідповідач

Хмельницька обл.
Філія «Смотрич»

вул. Вокзальна, 11а, с. Кам'янка,
Кам'янецьПодільський рн,
Хмельницька обл., 32300
тел. 0503180823– відділ закупівель
тел. 0503180543 – автовідповідач

Запорізька обл.
Філія «Кам'янка5Дніпровська»

вул. Промислова, 1, м. Кам'янка
Дніпровська, Запорізька обл., 71300
тел. 0503948420 – відділ закупівель
тел. 0503918894 – автовідповідач

Луганська обл.
ТОВ «Старобільський елеватор»

вул. Першого Травня, 4, 
м. Старобільськ, Луганська обл.
тел. 0504763644 – відділ закупівель 
тел. 0504931130 – відділ закупівель
тел. 0952782310 – автовідповідач
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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 2012 році не змінилась і залишилась такою ж,
як у 2009%2011 роках – 16,00 грн/місяць.


