
ПОТОЧНОГО року на Україну че�

кає справжній кукурудзяний бум.

Достовірних даних щодо реально

посіяних площ не має ніхто і нав�

ряд матиме, так само і щодо кіль�

кості отриманого збіжжя. За дани�

ми Мінагрополітики, поточного

року цією культурою на зерно за�

сіяли 3626 тис.га, це майже на 1

млн га більше, ніж торік (2709 тис.

га). До збирання, відповідно, за�

плановано 3400 тис. га (проти 2648

зібраних у 2010 р). За тими сами�

ми даними, станом на 9 листопада

її зібрано з площі 2900 тис. га; в

бункерній вазі намолочено 17,5

млн тонн при середній урожайно�

сті 60,2 ц/га.

За прогнозами Інформаційної

компанії «ПроАгро», валовий збір

кукурудзи поточного року стано�

витиме близько 18,7 млн тонн пі�

сля доробки. Торік цей показник

становив 11,95 млн тонн.

Наразі збирання кукурудзи

триває, однак фахівці ринку вва�

жають, що третину з решти площ

взагалі не збиратимуть. По�перше,

вже зібрана кількість зерна пере�

вищила прогнози через вищу за

очікувану врожайність. По�друге,

через тривалу заборону експорту,

зібране збіжжя практично ніде по�

діти, і зерно тисне на ринок. По�

третє, низка господарств повільно

збирає урожай пізніх сортів або й

взагалі не починала через високу

вологість зерна. Природним шля�

хом зерно вже не висохне, адже на

дворі глибока холодна осінь. 

Однак наш репортаж про

справжніх ентузіастів, які хоч і на

порівняно невеликій на сьогодні

площі 613 гектарів отримали вро�

жайність 170 ц/га. 

На фото: Леонід Козяр і Андрій

Крохмаль із ФГ «Ладіс».
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Скільки 
потрібно 
на комбайни?

ТІЛЬКИ за 8 місяців поточного

року сільгоспвиробниками

придбано більше 10 тисяч оди�

ниць техніки. Це значно переви�

щує показники минулих двох

років за аналогічні періоди часу,

але повністю не забезпечує по�

треби аграріїв. Про це заявив мі�

ністр аграрної політики та про�

довольства України Микола

Присяжнюк, передає прес�

служба відомства.

Вітчизняне сільгоспмаши�

нобудування спроможне щоріч�

но виготовляти до 300 одиниць

зернозбиральних комбайнів і

близько 5 тисяч тракторів, що не

може забезпечити потреби агра�

ріїв. Часткове покриття дефіци�

ту високотехнологічної техніки і

обладнання, що не виробляєть�

ся в Україні, забезпечується

шляхом імпорту.

«Держава надає фінансову

підтримку для придбання ви�

ключно інноваційних зразків

кращих світових виробників.

Міністерство спільно з провід�

ними науковими установами

опрацювали перелік нової

сільськогосподарської техніки та

обладнання іноземного вироб�

ництва, аналоги яких не виро�

бляються в Україні для придбан�

ня сільськогосподарськими під�

приємствами у 2011�2013 ро�

ках», – поінформував Микола

Присяжнюк.

Проектом Державного бю�

джету на 2012 рік передбачено

часткову компенсацію вартості

складної сільськогосподарської

техніки вітчизняного вироб�

ництва. 

Також Кабінет міністрів Ук�

раїни постановою від 31 жовтня

2011 р. (№1140) продовжив на

чотири роки (до 2015 р.) дію

державної цільової програми ре�

алізації технічної політики в аг�

ропромисловому комплексі кра�

їни, передбачивши на її фінан�

сування на 2012�2015 рр. 134,23

млрд грн. Зокрема, держпрогра�

ма в 2012�2015 рр. фінансувати�

меться з держбюджету на 7,16

млрд грн і на 127,065 млрд грн –

з інших джерел.

При цьому в 2012 р. передба�

чається виділення на реалізацію

держпрограми 648,1 млн грн

коштів з держбюджету і 15,9

млрд грн з інших джерел фінан�

сування.

Продовження на стор. 2

Кукурудзяна «бомба» – 
це мирна зброя селянина

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.

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
РОСЛИННИЦТВО: РИЗИКИ, 
ЗАТРАТИ, ПРИБУТКИ

Як вирішити наболілі питання
фінансування агросектору, намагалися
розібратися фахівці на круглому столі
«Агросектор 2012. Залучення коштів та
страхування ризиків».
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ДОСВІД Краще один раз побачити і багато разів в нашій газеті перечитати, щоб збагнути, що
в Україні такі дива трапляються. На кукурудзяні обжинки до ФГ «Ладіс» на Черкащині приїхали
керівники сусідніх господарств і голова облдержадміністрації Сергій Тулуб, бо вони до врожайних
рекордів цього підприємства звикли. Через скромність господарів широкого розголосу ця подія не
набула. Однак фахівці кукурудзяної справи, побачивши фото і офіційні документи, що підтверджують
нечувані показники, назвали їх просто «бомбою».
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ТОЧКА ЗОРУ
НЕ СЛІД СТРІМГОЛОВ КИДАТИСЯ 
В РИНОК ЗЕМЛІ
Нещодавно Президент України Віктор Янукович
чітко сказав, що з січня 2012 року повинен
запрацювати ринок землі. Керівник потужного
сільгосппідприємства, Герой України Василь
Петринюк також прихильник ринку землі. 
Але має з цього приводу власну думку.

ІНВЕСТИЦІЇ
ЧИ ВАРТО БУТИ ПЕСИМІСТОМ?

Люди, які зібралися 1 листопада, щоб презентувати
широкому загалу українців проект «Інвестиційний
клімат в Україні: яким його бачить бізнес», явно
належать до оптимістів, оскільки їхні прогнози
й оцінки бізнес4клімату в Україні значно кращі за
оцінки тієї ж самої преси.

ПЕРЕДПЛАТА	2012
Шановні читачі! 

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2012�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

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

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990

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

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

10.11.2011

Зміна 
за тиж(

день

Зміна 
з початку

року
UX(індекс (UA) 1477,89 2,1% (39,5%
РТС (RU) 1529,71 (0,8% (13,6%
WIG 20 (PL) 2288,44 (4,5% (16,6%
WIG Ukraine (PL) 747,00 (2,1% (25,3%
DAX* (DE) 5829,54 (2,3% (15,7%
S&P 500* (US) 1229,10 (0,7% (2,3%



Передбачається, що ці кошти

будуть спрямовані на техноло�

гічну модернізацію агропроми�

слового виробництва із застос�

уванням механізму державної

підтримки, формування і розви�

ток ринку матеріально�техніч�

них і енергетичних ресурсів,

розробку і впровадження ресур�

созберігаючих технологій і тех�

нічних засобів для інноваційно�

го розвитку агропромислового

комплексу.

Нагадаємо, як заявив у ве�

ресні ц.р. перший віце�прем'єр�

міністр України Андрій Клюєв,

ємність внутрішнього ринку

сільгосптехніки України на сьо�

годні складає близько 10 млрд

грн.

Як повідомив віце�прем'єр�

міністр, модернізація в техноло�

гічному секторі потрібна для

відновлення українського села і

галузі в цілому. «Наші зусилля

спрямовані на забезпечення

продовольчої безпеки в Україні

за рахунок розвитку власного

багатогалузевого агропромисло�

вого комплексу і підвищення

конкурентоспроможності віт�

чизняної сільськогосподарської

продукції. Йдеться про збіль�

шення експортного потенціалу

галузі», – заявив Клюєв.

Одночасно, як повідомляє

РБК�Україна, з посиланням на

експертів НАК «Украгролізинг»,

тільки потреби в зернозбираль�

ній техніці оцінюються в 110�

120 тис. комбайнів. На сьогодні

комбайновий парк в Україні на�

лічує всього 63 тис. машин. До

того ж парк сільськогосподарсь�

кої техніки зношений на 70�

80%, а близько 30% одиниць –

взагалі не підлягає ремонту. Від

фізичного зносу комбайнів на

полях щорічно залишається до 4

млн тонн зерна. Подібна ситуа�

ція і з тракторами. Підрахована

технологічна потреба в них –

650 тис. штук. У господарствах є

лише до 350 тисяч.

За офіційними даними Ака�

демії аграрних наук і Національ�

ного університету біоресурсів і

природокористування України

(НУБіП), ємність українського

ринку сільгосптехніки на сьо�

годні складає 1 млрд дол. Потре�

ба в коштах для повної модерні�

зації сільгосптехніки в Україні

складає близько $12 млрд.

Скільки 
потрібно 
на комбайни?

Початок на стор. 1

КРИМ і Китай мають низку перспективних

напрямів співпраці в АПК. Про це повідомила

заступник Голови Ради міністрів Криму – мі�

ністр економічного розвитку і торгівлі Катери�

на Юрченко в ході зустрічі із заступником мі�

ністра сільського господарства КНР Чень Сяо�

хуа, що відбулася у рамках робочої поїздки в

Пекін (Китай). У зустрічі також взяв участь ві�

це�президент державної компанії «China Na�

tional Agricultural Development Group Co., Ltd»

Лід Лянджунь. Сторони обговорили перспек�

тиви залучення інвестицій в розвиток сільсь�

когосподарської галузі автономії.

У ході зустрічі віце�прем'єр підкреслила,

що Крим визначено Президентом України

Віктором Януковичем як один з пріоритетних

регіонів розвитку країни. Рада міністрів прац�

ює над тим, щоб зробити республіку економіч�

но розвиненим регіоном, престижним курор�

том світового рівня.

Катерина Юрченко поінформувала заступ�

ника міністра сільського господарства КНР

про роботу кримського уряду по реформуван�

ню економіки республіки, зокрема, про етапи

реалізації Стратегії розвитку Криму до 2020 ро�

ку. Зокрема, вона повідомила, що проект ство�

рення агрокомплексу XXI століття, що реалі�

зовується в автономії, передбачає розвиток

традиційних для півострова галузей сільсько�

го господарства – виноградарства і винороб�

ства, ефіроолійних культур (по їх виробництву

Крим займає 80% усього ринку СНД), виро�

щування зерна і сої.

«На сьогодні Крим готовий до приходу

китайських інвесторів в сферу сільського гос�

подарства. Це будівництво зернових елевато�

рів, оптових ринків і великих тваринницьких

комплексів, відновлення і розвитку зрошу�

вальної інфраструктури, ремонту і відновлен�

ня меліоративних мереж», – відмітила Кате�

рина Юрченко.

У свою чергу, пан Чень Сяохуа відмітив, що

китайська сторона зацікавлена розвивати

ділові стосунки з Кримом в галузі сільського

господарства. 

9 листопада в Києві спеціа�

лісти аналітичного центру

«Украгроконсалт» провели

для журналістів прес�ланч на

тему «Чи будуть 2012 року ук�

раїнські аграрії мати доступ

до кредитів і інвестицій». 

ЯК ЗАЗНАЧИВ генеральний

директор АЦ «Украгроконсалт»

Сергій Феофілов, нині це є над�

звичайно актуальною темою, і са�

ме тому аналітики запросили

пресу до обговорення. Директор

зі стратегічного планування АЦ

Богдан Хомяк «розшифрував»

актуальність питання. Він наго�

лосив на тому, що цього марке�

тингового року маржі в сільсько�

му господарстві йдуть на спад.

Основне ж джерело фінансуван�

ня фінансування сільського гос�

подарства – це його дохідність, в

той час як банківські кредити і

кошти інвесторів – це вже допо�

міжні інструменти. Як уточнила

Єлизавета Малишко – аналі�

тик ринків зернових, ячменя, ку�

курудзи, падіння по основним

сільськогосподарським культурам

було дуже значним: маржа по

зерновим культурам була близька

до нуля. Більш�менш виправдали

себе олійні культури, але якщо

останні два сезони маржа сягала

двох тисяч на тонні, то цьогоріч

близько 500�700. Однак нинішня

ситуація призводить до того, що,

по�перше, сільгосппідприємства

починають шукати більш актив�

но гроші і інвестиції, а, по�друге,

до того, що вартість активів в

сільському господарстві України

починає падати. Що означає, що

оце додаткове фінансування стає

досить фагомим фактором. 

Як би не набила оскомину ця

фраза, ми є значними експорте�

рами сільгоспродукції. Сільсько�

господарський сектор в Україні

наразі займає перше місце з ек�

спорту соняшникової олії і вхо�

дить в першу п'ятірку з пшениці,

кукурудзи і ячменю.

У цьому випадку здавалося б

логічним, що основні інвестиції

очікуються від імпортерів продо�

вольчих товарів. 

В яких же краях шукати гро�

ші українському аграрію? Зага�

лом на п'ятнадцять країн сіту

припадає 75,7% світового імпорту

продовольчих товарів, найбіль�

шими імпортерами є ЄС, США

та Китай. В даний час основні ін�

вестиції надходять з ЄС, порівня�

но мала частка США, і практичне

відсутнє інвестування з Китаю. В

той же час на Китай треба звер�

нути особливу увагу, адже у пе�

ріод з 2005 по 2010 у Китайській

Народній Республіці був зафіксо�

ваний сільськогосподарський

торговий дефіцит, що виріс з $5,3

млрд у 2005 до $30,8 млрд у 2010.

За ці ж п'ять років імпорт КНР

зростав з річною середньою став�

кою у 24%, досягнувши рекорд�

них $66,4 млрд у 2010 р.

Одна з можливостей залучити

фінанси – це інвестиції країн

BRICS – Бразилія, Росія, Індія,

Китай, Південно�Африканська

Республіка. Як вважають світові

економісти, за рахунок росту цих

країн, що розвиваються значни�

ми темпами, в майбутньому буде

зростати світова економіка та

фондові ринки. Якщо минулого

року BRICS інвестували в основ�

ному в Африку, то після літньої

боргової кризи у Греції, вважають

спеціалісти «Украгроконсалт»,

вони починають вкладати свої ін�

вестиції в Європу. 

То чи зможе залучити їх Укра�

їна? Існує індекс Світового банку

привабливості бізнесу. Україна

цьогоріч впала у ньому на три

пункти, посівши 152 місце зі 185

країн. Тож приваблювати інозем�

ні кошти буде досить складно.

Іноземні інвестиції тим більше

важливі для України, адже вну�

трішній стан з кредитами не є ду�

же задовільним. За січень�сер�

пень дефіцит поточного рахунку

досяг $3,3 млрд, або 2% від ВВП,

а згідно з прогнозами, досягне

4,5% ВВП в 2011 році. На додаток

до необхідності покриття зрос�

таючого розриву поточного ра�

хунку, Україна повинна погасити

близько $53 млрд зовнішніх бор�

гових зобов'язань з липня 2011

року до червня 2012 року, згідно з

даними НБУ. Тим більше прикро,

що в Східній Європі Україна по�

сідає останнє місце за обсягами

іноземних інвестицій. Втім аг�

рний сектор займає третє місце за

залученням цих коштів після фі�

нансового і логістичного секто�

рів. До речі, 16 проектів з інозем�

ними інвестиціями у аграрному

секторі утворили за 6 років майже

дві тисячі робочих місць – що,

погодьтеся, не так вже й мало по�

рівняно з 178 проектами загалом

зі 7500 створених робочих місць. 

Дві третини залученого капі�

талу в аграрні компанії з 2006 по

2010 склали позички, а решта –

публічні інвестиції. Відносно не�

великі інвестиції в акціонерний

капітал в сільських господарствах

України в розмірі $980 млн спри�

чинили зростання та на даний

момент капіталізація даних ком�

паній склала $4,2 млрд – знижен�

ня з $6,5 млрд напередодні бор�

гової кризи у Греції.

Отже, як бачимо, ситуація з

іноземним фінансуванням не ду�

же то й обнадійлива – не хочуть

вкладати власні кошти іноземці.

То хто ж зможе залучити ці кош�

ти? На думку Богдана Хомяка, от�

римати інвестиції зможуть лише ті

підприємства, агрохолдинги або

компанії з виробництва продукції,

котрі зможуть продемонструвати

наявність чіткого бізнес�плану,

можливості продажу власної про�

дукції з прибутком, а також чіткої

системи менеджменту. Водночас

жодна компанія не отримає пози�

ки під заставу. Навіть відкритий

продаж сільськогосподарських зе�

мель не врятує ситуацію, адже фі�

нансові установи не хочуть мати

справу з майном. 
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Сподівання на іноземні інвестиції 

Прямі та іноземні інвестиціїї в Україну, 200612010 рр.

Сектор економіки
Інвестиційні 

проекти 
2006(2011

Частка 
від 

загального

Створені 
робочі 
місця

Фінансові посередники 24 13% 590
Логістика 17 10% 361
Продовольчі товари 16 9% 1895
Страхування та пенсії 13 7% 25
Мінеральні продукти (окрім сталей) 13 7% 400
Бізнес(сервіси 12 7% 14
Програмне забезпечення 10 6% 202
Металоконструкції 6 3% 133
Пластик та гума 6 3% 0
Автомобільна продукція 5 3% 2030
Інші 56 31% 1837 
Загалом 178 100% 7487

Крим готовий до приходу китайських інвесторів



У РОБОТІ круглого столу взяли

участь заступник міністра аграрної

політики та продовольства Украї�

ни Олександр Сень, голова Ради

підприємців при КМУ, президент

Української аграрної конфедерації

Леонід Козаченко, президент Ук�

раїнської зернової асоціації Воло�

димир Клименко, президент Фу�

мігаційної асоціації Тамара Підбе�

резняк, представники Мінінфра�

структури, Укрзалізниці, Держвет�

фітослужби, Укрзовніштрансу, а

також спеціалісти зерноторгових

та агропромислових компаній.

Учасники круглого столу обгово�

рили взаємодію різних ланок ло�

гістичного ланцюга на шляху руху

зерна від виробника до спожива�

ча, а також розглянули пропозиції

щодо виявлення та скорочення

зайвих витрат при формуванні

вартості зерна.

Витрати українських зерно�

трейдерів на всьому етапі логі�

стичного ланцюга менші, ніж у їх�

ніх російських колег, але для дося�

гнення європейських показників

необхідно ще чимало попрацюва�

ти. Зокрема Леонід Козаченко як

приклад навів розрахунки Євро�

пейської Бізнес Асоціації. Згідно з

цими даними, в Україні витрати

на логістику можуть досягати 30%,

причому левова частка витрат на

логістику – це витрати на переве�

зення. Для порівняння, в ЄС на

логістику зерна витрачається 12%,

в США – 9%.

За даними президента Укра�

їнської зернової асоціації Воло�

димира Клименка, російські

зернотрейдери несуть більші ви�

трати в логістичному ланцюжку,

ніж їхні українські колеги. Але ро�

сіяни все одно виграють у ціні за

рахунок того, що в Україні були

введені мита на зерно. Крім того в

Росії 10 відсоткове ПДВ поверта�

ється зернотрейдерам у автома�

тичному режимі, для українських

операторів ринку цей податок не

відшкодовується зовсім. Таким

чином, загальні витрати українсь�

ких трейдерів виявляються вищи�

ми ніж у наших сусідів, що робить

ціну збіжжя неконкурентноздат�

ною на світових ринках.

Оскільки 76% зерна йде в пор�

ти на експорт залізницею, учасни�

ки круглого столу схвально зустрі�

ли інформацію начальника голов�

ного комерційного управління

Укрзалізниці Юрія Меркулова

про те, що тарифи на перевезення

збіжжя не змінювалися з 2008 ро�

ку і в 2011 році змінюватися не бу�

дуть. Це суттєва новина, бо хоча

транспортна складова в ціні ек�

спортного зерна не перевищує

8%, доля залізниці в транспортних

затратах – 20%. За його словами, в

Україні є в наявності 11700 заліз�

ничних вагонів�зерновозів. Для

перевезення урожаю підготовлено

9900 вагонів, ще 1400 знаходяться

за межами країни. Юрій Мерку�

лов спростував інформацію ЗМІ

про запровадження пільгового та�

рифу на перевезення російського

зерна до Одеського порту.

Особливо багато запитань у

учасників круглого столу було до

начальника відділу Укрголовдерж�

карантину Вадима Чайковсько�

го, бо саме до карантинних ін�

спекторів виникає багато претен�

зій під час транспортування зерна.

Хоча офіційна вартість послуг ка�

рантинної інспекції з видачі серти�

фікатів на експорт складає 4,46 грн

за тонну збіжжя, карантинні зони

в Україні так «вдало» розміщені,

що складається враження про їх

прив'язку чи не до кожного елева�

тора. Відтак побутує практика

обов'язкової видачі карантинних

сертифікатів навіть під час переве�

зення зернових в межах однієї

області, яка до того ж є однією ка�

рантинною зоною. Більше того,

переміщення збіжжя з області в

область неможливе без листа�про�

хання до Головдержкарантину і як�

що такого листа з візою у трейдера

немає, жоден карантинний ін�

спектор з ним навіть розмовляти

не буде. На думку учасників кру�

глого столу, створюють поле для

зловживань і «плаваючі» терміни

видачі сертифіката. За інформа�

цією деяких фермерів, додаткові

нелегальні затрати у процесі

транспортування зерна Україною

досягають 100 і більше грн за тон�

ну. Не менше запитань і до прак�

тики рекомендування для роботи

обмеженого кола компаній�фумі�

гаторів. Хоча офіційно зареєстро�

ваних суб'єктів підприємницької

діяльності, що мають ліцензію і

можуть надавати послуги з фуміга�

ції 123, карантинні інспектори де�

яких морських портів переконли�

во «рекомендують» агровиробни�

кам співпрацювати лише з кілько�

ма з них, причому – дивне співпа�

діння – у цих компаній тарифи на

фумігацію чи не вдвічі вищі за ін�

ших. Вадим Чайковський підтвер�

див, що такий список «обраних»

фумігаторів дійсно існує і пов'яза�

но це з тим, що не всі з 123 трима�

чів ліцензії надають дійсно якісні

послуги з фумігації.

Заступник генерального ди�

ректора компанії «НІБУЛОН»

Олександр Хохлов детальніше

зупинився на кінцевій ланці ек�

спорту – портах та вартості порто�

вих послуг. За його словами, нара�

зі складається враження, що наша

держава не зацікавлена у розвитку

транспортної інфраструктури і

цьому є декілька причин. Маючи

свій власний флот «НІБУЛОН» як

ніхто відчуває відсутність зацікав�

леності держави у проведенні дно�

поглиблювальних робіт, облашту�

ванні причальних споруд у портах.

Але ж для задіяння у транспорту�

ванні зернових річкового транс�

порту потрібно витратити на дно�

поглиблювальні роботи близько 2

млн євро, що дасть можливість пе�

ревозити зерно великотоннажни�

ми баржами або сухогрузами з Ки�

єва до Херсона, Миколаєва та

Одеси. Повноцінна робота водних

артерій України дала б можливість

зекономити на транспорті до 4

млрд грн на рік. Проте ніяких дій у

цьому напрямку Мінтранс не про�

водить. Лише збільшує портові,

митні, канальні та інші збори. У

«НІБУЛОНІ» підрахували, що ли�

ше на оплату рахунків, що пов'я�

зані з портовими зборами, товаро�

виробник витрачає по $4 на кожну

тонну зерна. Ще $3 йде на оплату

карантинних послуг портових еле�

ваторів. Загальна сума витрат на

цій ланці доходить інколи до $8�

10. Відповідно до чинного законо�

давства мінімальні акордні збори

на портових підприємствах за по�

слуги з навантаження�виванта�

ження без урахування ПДВ мають

складати $4,5 на тонну зерна. Фак�

тично вартість цих робіт, вклю�

чаючи визначення якості зерна,

адміністративні та експедиторські

послуги, складає від $10,5 до $16,5.

Олександр Хохлов підкреслив, що

давно час переглянути вартість цих

послуг з метою здешевлення, про�

те неодноразові звернення до уря�

ду з цим питанням наразі не мають

ніякої відповіді.

Учасники круглого столу дій�

шли до спільного висновку, що

нормативна база та тарифи на по�

слуги під час зберігання та транс�

портування збіжжя мають бути

удосконаленими, бо непоодинокі

випадки, коли вони невиправдано

завищені і проведення судна з зер�

ном каналом Миколаїв�Чорне мо�

ре коштує дорожче, ніж його пе�

рехід до Саудівської Аравії, хоча

відстань неспівставна. Для вирі�

шення усіх цих питань вирішено

створити громадське об'єднання

усіх громадських організацій, які

представляють логістичний лан�

цюг транспортування зерна. 

Олесь Євтєєв
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НОВИНИ ï СТИСЛОЛогістика як складова вартості зерна

ЗЕРНОВИЙ РИНОК Україна – провідний світовий експортер зернових, тому стабільність у цій галузі
важлива не лише для вітчизняної економіки, але й для світового ринку. Наразі нашим аграріям
вдалося виростити рекордний урожай, який за прогнозами Мінагрополітики складе понад 54 млн
тонн. Це вдалося зробити, насамперед, завдяки вчасному переорієнтуванню на кукурудзу та 201
відсотковому збільшенню внесення міндобрив. Такими ж рекордними мали би бути і темпи експорту,
проте «завдяки» квотам, а потім митам ми заледве вийшли на рівень минулого, неврожайного року.
Тепер, щоб надолужити згаяне, потрібно щомісяця експортувати 3 млн тонн зернових. Чи готова до
такого навантаження транспортно1логістична інфраструктура, які чинники впливають на ціноутворення
на послуги у цій сфері – у цих питаннях 3 листопада намагалися розібратися учасники круглого столу
«Логістичний ланцюг як складова у структурі формування вартості зерна», який у рамках виставки
«Зернові технології – 2011» організували Українська аграрна конфедерація, Українська зернова
асоціація та Фумігаційна асоціація.

Лави УАК поповнили
провідні вітчизняні
та іноземні компанії
До колективних членів Укра�
їнської аграрної конфедерації
увійшли нові компанії. Це аг�
рарний холдинг «Авангард»,
найбільший в Україні аграр�
ний холдинг Ukrlandfarming,
та компанія Viterra Україна.
Ukrlandfarming має в обробіт�
ку 480 тисяч гектарів орної зе�
млі, утримує 65 тис. голів ве�
ликої рогатої худоби та 18,5
млн голів курей. Компанії на�
лежить 12 птахофабрик, 3 ре�
продуктори, завод із перероб�
ки яєць, 18 м'ясокомбінатів, 2
заводи з переробки шкіри, 6
комбікормових заводів, 6 цук�
рових заводів, 6 насіннєвих за�
водів, 3 елеватори, 4 зерно�
сховища та 110 горизонтальних
сховищ для зберігання 1,1 мі�
льйона тонн зерна.
Маючи такий виробничий по�
тенціал, холдинг виробляє 3%
від загального обсягу зернових
культур в Україні, 8,6% – цу�
кру, 14,3% – яловичини і
12,9% �шкіри, понад 26% за�
гального обсягу виробництва
яйця курячого в Україні.
Аграрний холдинг «Аван�

гард» експортує курячі яйця
та яєчні продукти. Також, ком�
панія здійснює гуртові, дріб�
но�гуртові та роздрібні прода�
жі своєї продукції на вітчизня�
ному ринку. У стадії завер�
шення знаходиться інвести�
ційний проект «Авангарду» із
будівництва 2�х птахоком�
плексів та заводу по вироб�
ництву біогазу. 
Viterra Inc.– найбільша аграр�
на компанія в Канаді. Займа�
ється виробництвом і торгів�
лею зерновими, надає фінан�
сові послуги. Контролює ек�
спорт більше 50% вироблюва�
ного в країні зерна.
Діяльність компанії зосере�
джена в трьох ключових на�
прямах: агрозабезпечення
(насіння, добрива, агротехні�
ка, засоби захисту рослин),
торгівля і зберігання зерна
(частка на канадському ринку
зберігання – 45%), переробка
(вівса, ріпаку і виробництво
солоду).
Утворена в 2007 році в резуль�
таті злиття компаній Sa�
skatchewan Wheat Pool і Agri�
core United. Входить до п'ятір�
ки найбільших світових компа�
ній по торгівлі зерном. 
У вересні 2009 року компанія
придбала австралійську ABB
Grain Ltd, яка спільно з фран�
цузькою Groupe Soufflet ство�
рили підприємство New World
Grain Ukraine (NWGU, Київ)
для роботи на українському
зерновому ринку.
У жовтні минулого року Viterra
відкрила торговельний офіс в
Києві з метою нарощування
можливостей компанії в регіо�
ні Чорного моря.

За матеріалами ІЦ УАК



«КУКУРУДЗОЮ наше господар�

ство, – розповідає директор

Андрій Крохмаль, – почало зай�

матися з самого початку: наприкін�

ці 2002 року ФГ «Ладіс» було заре�

єстроване, а вже наступного року

почало вирощувати на 2200 га сіль�

госппродукцію. Тоді ми отримали

40 ц/га пшениці і 60 ц/га кукурудзи

і були дуже щасливі з того. Наступ�

ного року ми мали вже 60 ц/га

пшениці і 80 – кукурудзи. 2005 ро�

ку ми зайняли 2�е місце в Україні

серед фермерських господарств на

осінній виставці «Україна Зернова»

в Києві. А 2006�го – перше: куку�

рудза тоді давала понад 100 ц/га». 

Рекордним для фермерського

господарства виявився 2009 рік, ко�

ли воно потрясло всю країну:  тут

виростили пшеницю, урожайність

якої на промислових посівах сягну�

ла 101 ц/га, що було підтверджено

висновками Міністерства аграрної

політики. Також є висновок комісії

у складі 15 фахівців Мінагрополіти�

ки і науковців, яким підтверджено,

що пшениця сорту «Фаворитка» на

певних ділянках доходила до 138

ц/га. Тоді ця новина прокотилася

усіма ЗМІ. 

«Зараз маємо в обробітку понад

3 тис. га землі, – веде далі господар.

– У цьому році і природно�кліма�

тичні умови, і дотримання техноло�

гій дозволили нам отримати пше�

ниці 96 ц/га на круг і кукурудзи –

170 ц/га. Ми не експериментуємо,

сіємо один монсантівський гібрид

кукурудзи ДКС 3511. Торік він дав

140 ц/га, а цього року здивував усіх

– є стебла з 3�4 качанами, навіть

трапляються з п'ятьма. В основно�

му на полі маємо стебла з двома

повноцінними качанами. І немає

жодного стебла, де налічувався б

лише один качан.

Для демонстрації – святкуван�

ня завершення жнив – ми навмис�

не вибрали центр поля, бо існує так

званий ефект узбіччя з підвищеною

врожайністю через порівняно біль�

шу кількість тут вологи, сонця то�

що. Можу гордо сказати, що впро�

довж 50 метрів вглиб на полі стебла

в основному вродили на три кача�

ни. Ми сподівалися на високий

врожай, але майже до останнього

нервували, чи він гідно достигне».

Голова Черкаської облдерж�

адміністрації Сергій Тулуб безпо�

середньо приймав участь в обмоло�

ті останніх ділянок поля ФГ

«Ладіс» Монастирищенського

району. Він вперше опанував куку�

рудзозбирального комбайна, прой�

шовши відповідний інструктаж і

вдягнувши форму комбайнера.

Пройшовши на очах численних

учасників заходу за кермом добру

ділянку поля, губернатор був силь�

но вражений результатами жнив і

не стримував позитивних емоцій.

«Я відчув себе людиною, – сказав

він відповідаючи на запитання

журналістів, – яка не просто поле�

тіла, а яка вийшла у відкритий кос�

мос». За словами очільника області,

він почувається несказано гордим

за те, що на українських ланах рос�

те такий великий урожай, адже на

окремих ділянках комп'ютер в ком�

байні показував 201�202 ц/га. І що

це не омріяне фантастичне, а ре�

альне поле, яке і в подальшому да�

ватиме такі самі високі врожаї».

Секретами успіху поділився з

присутніми головний агроном гос�

подарства, фахівець з багаторічним

стажем, Леонід Козяр. За його

словами, усе просто: секрет поля�

гає у дотриманні технологій – пра�

вильному виборі насіння, своєча�
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Не слід стрімголов кидатися в ринок

– ЯКЩО людям дали землю у

власність, то вони повинні нею

розпоряджатися як власники від�

повідно до конституції: міняти, да�

рувати, продавати. 

Але українська земля з її без�

цінними чорноземами, багатющи�

ми природними багатствами, ко�

рисними копалинами – це найцін�

ніше, що в нас залишилося. Це –

специфічний, це вічний товар. Він

має низку особливостей. Тому при

запровадженні ринку землі ми не

маємо права на помилку! Вона мо�

же дуже дорого коштувати україн�

цям – із сьогоднішніх власників

ми можемо перетворитися на без�

правних, безземельних аборигенів.

Борони Боже від такого лиха. Зе�

мельні ресурси мають працювати

на економіку країни, на благопо�

луччя наших людей, гарантувати

нашу національну безпеку.

Виходячи з цього, мають бути

напрацьовані відповідні правила:

хто, скільки, на яких умовах про�

даватиме землю і купуватиме, мі�

нятиме, здаватиме в оренду, пере�

даватиме в спадок чи закладатиме

як цінне майно і так далі. 

Зараз дуже багато шахраїв, які

за всяку ціну намагаються ошука�

ти власника: скільки є таких при�

кладів, коли люди намагалися

продати квартири або машини і

залишилися і без квартир та ма�

шин, і без грошей. Як зробити так,

щоб не ошукали селян – власни�

ків землі, як колись нас ошукали з

приватизаційними сертифіката�

ми? Хтось повинен захистити пра�

ва власника. Цей хтось і має бути

держава.

Здійснювати процедуру купів�

лі�продажу землі має перевірена

досвідчена державна структура.

Якщо говорити про сьогоднішні

органи Держкомзему, то якщо до�

ручити виключно цій структурі

займатися оформленням докумен�

тів – буде дуже багато лиха. Поди�

віться, скільки шахрайства наразі

довкола реєстрації договорів орен�

ди, видачі державних актів на пра�

во власності на землю. 

Щодо специфіки. У нас забо�

ронено, наприклад, зброєю торгу�

вати. Але ж є певні правила, коли

зброя продається. Так само судять

за торгівлю наркотиками, але во�

ни усе одно підконтрольно прода�

ються медичним закладам, науко�

вим, лікувальним установам. Тож

у питаннях землі також мають бу�

ти певні правила і серйозна відпо�

відальність за їх порушення.

Наші чиновники кажуть: «Ми

добре вивчили досвід сусідів і бу�

демо робити так, як роблять сус�

іди». Але ж в сусідів не все одна�

ково…

При розпаюванні землі скіль�

ки ми наробили дурниць?! Довго

тепер будемо розхльобувати їх. То�

ді ми вірили, що вивчаємо і спи�

раємося на кращий світовий дос�

від. Нам американці надавали тех�

нічну допомогу – на цей проект

урядом Америки було виділено в

межах $42 млн. Однак вони накре�

слили вимогу – прив'язати кожну

ділянку до конкретного поля, до

конкретної системи координат,

щоб її з супутника було видно. Зі

свого боку ми багато років спере�

чалися, доводили, що у нас це

неможливо зробити. Але ж зроби�

ли. Тепер ми маємо проблеми: з

полів – «шахматки». 

Якби не було такої прив'язки,

то бажаючі могли б отримати свою

частку�клітинку десь скраю поля

або взагалі на полі першочергово�

го виходу, були і такі. Ці правила

діяли, поки існували державні сер�

тифікати. З введенням державних

актів на право власності на землю

це вже стало неможливо. І лише

наприкінці реформування деякі

господарства в державі зробили

розпаювання землі без персоніфі�

кації. Тобто держакт людина має,

але без прив'язки. Якщо вона хоче

вийти зі складу товариства, то вона

може забрати свою землю десь

скраю поля або якусь іншу рівно�

цінну ділянку, яка її влаштує. 

На початку 2000�х років поло�

вина земель в Україні зовсім не

оралася, поля заростали бур'янами,

аграрний сектор занепадав. Доха�

зяйнувалися до того, що у 2003 ро�

ці Україна мусила закуповувати

хліб за кордоном, бо не було з чого

пекти для українців хліб. На той

час також велися розмови про

необхідність запровадження ринку

землі. Але ніхто не знав, як це зро�

бити. Та слід було діяти, негайно

виправляти ситуацію. Тому 2003

року я як керівник потужного сіль�

госппідприємства, що мало в обро�

бітку понад 16 тис. га землі, вніс

пропозицію виступити виконав�

цем пілотного проекту з відпрацю�

вання механізмів купівлі�продажу

землі на базі господарств Теофі�

польського району з безпосе�

редньою участю держави. Того ча�

су, щоб цей проект запрацював, бу�

ло потрібно бюджетний вексель

лише на 30 млн грн, і з наявною

нормативно�правовою базою мож�

на було починати відпрацьовувати

механізми ринку землі, зокрема її

купівлі�продажу. У кожному регіо�

ТОЧКА ЗОРУ Нещодавно в Кам'янці1Подільському на Хмельниччині відбулася робоча зустріч
господарського активу з Президентом України Віктором Януковичем. Він чітко сказав, що з січня 2012
року повинен запрацювати ринок землі. Присутній на зборах Василь Петринюк, директор потужного
сільгосппідприємства – Теофіпольської філії ПрАТ «Зернопродукт МХП», який 1999 року одним
із перших аграріїв отримав зірку Героя України за правду і сумлінну працю, також прихильник ринку
землі. Але має з цього приводу власну думку. 

Початок на стор. 1

Василь ПЕТРИНЮК

Сергій ТУЛУБ за кермом комбайна на полях ФГ «Ладіс»

Кукурудзяна «бомба» – це мирна зброя селянина



сній підготовці ґрунту до посіву, внесенні міндобрив,

дотриманні термінів і відповідному догляді за сіль�

госпкультурами. А ще – у залученні найкращих спе�

ціалістів і відповідної техніки, спроможної без втрат

зібрати такий високий врожай. Усе це в фермер�

ському господарстві є. 

Слід додати, що в середині липня 2011 року за�

працював сучасний елеватор шведської фірми «Tor�

num» потужністю 50 тис. тонн у селі Сатанівка. Він

зведений поряд з реконструйованим елеватором та�

кої ж потужності ВАТ «Монастирищенське ХПП».

«Тепер наше підприємство, – говорить засновник

ВАТ Андрій Крохмаль, – може приймати 100 тисяч

тонн зерна». У будівництво нових потужностей ХПП

було інвестовано 45 мільйонів гривень. За цьогоріч�

них умов підприємство сушить 1�1,5 тис. тонн пізніх

зернових, але в найближчих планах збудувати нову

сушарку, щоб вийти на 2,5 тис. тонн зерна на добу. 

Андрій Крохмаль також поділився своїми заду�

мами на майбутнє. «Тваринництвом , на жаль, ми по�

ки не займаємося. – сказав він. – Але в перспективі

ми плануємо побудувати потужний свинокомплекс.

Ми з нашим губернатором Сергієм Борисовичем

Тулубом їздили до Донецької області, вивчали досвід

провідних господарств. Губернатор пообіцяв підтри�

мати наш проект, тож, сподіваюся, навесні ми почне�

мо цей комплекс будувати». 

Андрієві Крохмалю 51 рік. Він депутат Черкаської

обласної ради. Завдячуючи високим виробничим по�

казникам і надзвичайній людяності, адже підприєм�

ство, через переконання її господаря, значні кошти –

обов'язкову у слов'ян з дідів�прадідів десятину – що�

року виділяє на благодійність, Андрій Крохмаль став

переможцем загальнонаціональної програми «Люди�

на року�2010». Програма передбачає присудження

цього титулу найбільш видатним особистостям Ук�

раїни, які досягли значних успіхів у найважливіших

для держави сферах професійної і громадської діяль�

ності. Про свій успіх тоді зі сцени Палацу «Україна»

він сказав просто: «Ми як завжди – сіяли, доглядали

і збирали. Нагороди отримують не так багато аграрі�

їв, а Україну й увесь світ комусь годувати треба. Це

нагорода всіх людей, що працюють в полі. А від себе

хочу завірити всіх, що Україна завжди буде з хлібом».

Назва господарства «Ладіс» ніякого стосунку до

однойменної австрійської комуни не має. Слово спа�

ло на думку Андрієві Крохмалю як віддзеркалення

його світогляду. Воно має глибоке філософське ко�

ріння й обіймає упорядкованість, загальну гармонію,

постійний розвиток, удосконалення, прагнення до�

вершеності.

Тетяна Шелкопляс

МЕТОЮ конкурсу є визначення

найкращого роботодавця України

у створенні рівних можливостей

для чоловіків і жінок на робочому

місці. Питання гендерної рівності

наразі є актуальним для нашої

держави, оскільки воно є не�

від'ємним атрибутом громадянсь�

кого суспільства. Наявність відпо�

відної політики та інституцій, що

її реалізовують – запорука євро�

пейського курсу держави. Роботи

в цьому напрямку – непочатий

край, адже незважаючи на тради�

ційно високу роль жінки в укра�

їнському суспільстві та повагу до

неї, у складі українського уряду, на

жаль, немає жодної.

Розвиток гендерної рівності є

актуальним і для ЄС. За словами

Надзвичайного і Повноважного

Посла Бельгії в Україні пані Яни

Зікмундової, і в Європі, на жаль,

жінки і досі набагато менше пред�

ставлені на керівних посадах як у

приватному, так і у державному

секторі. Збільшити присутність

жінок на ринку праці, забезпечити

однакову заробітну плату між жін�

ками та чоловіками, якщо вони

мають однаковий рівень компе�

тентності, сприяти рівновазі між

життям жінки у родині та на робо�

ті, сприяти представленню жінок

на відповідальних посадах у полі�

тиці й економічному житті – на

найближче десятиліття взяла собі

за мету європейська спільнота.

Понад 60 українських підпри�

ємств усіх форм власності взяли

участь у конкурсі цього року, з них

лише 5 представляли агропроми�

словий комплекс. Тим більш при�

ємно, що відзнаку у двох номіна�

ціях отримав флагман сільгоспви�

робництва України – ТОВ СП

«НІБУЛОН». Компанія отримала

срібну відзнаку у категорії «Під�

приємства, що мають понад 1000

працівників» та золоту відзнаку у

категорії «Найкраще підприєм�

ство для родини». 

Як зазначив у вітальному слові

заступник міністра соціальної по�

літики Василь Надрага, широ�

кий спектр учасників конкурсу

свідчить про те, що принципи

гендерної рівності стають все

більш важливими для українських

роботодавців. «Гендерна рівність

має стати ключовою у забезпечен�

ні прогресу виробничої сфери та

українського суспільства загалом.

За умови запровадження гендер�

них підходів суспільство спромож�

не вирішити багато гострих со�

ціальних питань, досягти вищого

рівня розвитку, забезпечити євро�

пейські стандарти життя всім чле�

нам суспільства», – зазначив він. 

Ефективність принципу ген�

дерної рівності підтверджена пра�

ктикою «НІБУЛОНа», адже серед

керівників його структурних пі�

дрозділів рівна кількість чоловіків

та жінок. В умовах українського

села досягнення паритетного ста�

новища жінок та чоловіків – це

запорука успішності сільськогос�

подарської діяльності. Адже лише

забезпечуючи фінансову стабіль�

ність та соціальну підтримку мате�

ринства та сім'ї, усуваючи першо�

причини дискримінації за озна�

кою статі, можна досягти не лише

ефективності роботи працівників

компанії, а й успішності галузі в

цілому.

Отримуючи високі відзнаки,

заступник генерального директо�

ра ТОВ СП «НІБУЛОН» Лариса

Бурик зазначила, що забезпечен�

ня рівних можливостей жінок та

чоловіків її компанією здійсню�

ється на кількох рівнях. Одним з

них є закріплення принципів ген�

дерної рівності та недопустимості

проявів сексуальних домагань у

локальних нормативно�правових

документах, зокрема колективно�

му договорі. Ще одним рівнем за�

безпечення гендерної рівності є

сприяння розвитку соціальної ін�

фраструктури тих регіонів, де ком�

панія здійснює свою діяльність. 

Упродовж кількох років ком�

панія реалізує програму розвитку

місцевих громад «НІБУЛОНів�

ський стандарт». Мета проекту –

забезпечення якісною матері�

ально�технічною базою шкіл у тих

регіонах, де розташовані підрозді�

ли компанії. Також компанія

сприяє вирішенню житлових пи�

тань молодих сімей. «Саме так, на�

даючи дієву підтримку материн�

ству та сім'ї, здійснюючи довгос�

трокові інвестиції у розвиток по�

тенціалу підростаючого поколін�

ня, ми можемо реально забезпечи�

ти підґрунтя для повноцінної реа�

лізації трудових та соціальних прав

як чоловіками, так і жінками», –

наголосила Лариса Бурик.

Олесь Євтєєв
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В ім'я жінки на Землі
10 листопада 2011 року відбулася урочиста церемонія

нагородження переможців конкурсу «Рівні можливості:

найкращий роботодавець України 2011». Конкурс вже

другий рік поспіль організовує проект Європейського

Союзу «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний

компонент» за підтримки Міністерства соціальної політики

України, Міжнародної організації праці та Європейської

бізнес�асоціації. 

ні України є своя специфіка, тому

ми запропонували визначити для

експерименту три райони – на за�

ході, півдні та на сході.

Для вирішення такого важли�

вого питання Верховна Рада Укра�

їни мала прийняти відповідний

закон. Тому робоча група з 7 депу�

татів на чолі з представником

Хмельниччини Віталієм Олуйком

звернулася до Прем'єр�міністра.

Тоді уряд очолював Віктор Януко�

вич. Він дав відповідне доручення

міністерствам і відомствам – роз�

глянути це питання, згідно з роз�

робленими пропозиціями. 

На той час було зроблено певні

напрацювання, і я почав ходити по

високих кабінетах. Однак невдовзі

уряд змінився, і я свою пропози�

цію сховав, як кажуть, у дальню

шухляду.

Та час довів, що і по сьогодні

це питання не лише не втратило

актуальності, а навпаки, ще біль�

ше загострилося. 

У чому полягала суть проекту?

Хоче людина продати свою ділян�

ку. Для цього спершу треба зроби�

ти реальну її оцінку: так, за ринко�

вими механізмами, але усе одно на

підставі якихось загальновизначе�

них критеріїв. Для цього має бути

визначений державою певний

агент. Бюджетний вексель як ін�

струмент був потрібний, бо в

держбюджеті грошей під цей про�

ект не закладалося, але під такий

документ кошти можна було взя�

ти в комерційному банку. Тоді та�

кож були вітчизняні інвестори, ба�

жаючі купити землю. До речі, тоді

голова правління «Промінвестбан�

ку» Володимир Матвієнко був го�

товий виділити під цю програму

1 млрд грн на дуже пільгових умо�

вах, майже безвідсотково.

Умови договору купівлі�прода�

жу, як і будь�якого іншого, мали

бути чітко виписані і захищати

обидві сторони однаково. Слід бу�

ло відпрацювати чіткий механізм

проходження усіх етапів – від ба�

жання продавця продати і покуп�

ця купити до різних форс�мажорів

в подальшому. Зрозуміло, було би

багато помилок. Але ті помилки,

на мій погляд, були б поодиноки�

ми, і їх можна було б виправляти в

межах одного�трьох районів. 

Але ви тільки вдумайтесь, як�

що без підготовки ми наробимо

помилок в масштабах країни? 

Я не думаю, що, з введенням

ринку землі, усі одразу кинуться її

продавати. А от купувати землю

мають ті, хто на ній працював,

працює і хоче працювати. Держава

ж має визначитися і виступити

цим самим агентом між продавцем

і покупцем. Тому, хто вирішив

свою землю продати, байдуже, ко�

му саме він цю землю продає, го�

ловне, щоб цей хтось йому гроші

заплатив. Але стратегія держави

полягає в тому, щоб не допустити

розшматування землі. Державі

потрібен ефективний власник,

господар, який крім виробництва

так само опікуватиметься пробле�

мами села. 

Я переконаний, що таку ва�

жливу справу не можна пускати за

тим самим сценарієм, що ми ма�

ли зі зміною часу: здавалося б, що

тут складного – перевести

стрілки годинника на одну го�

дину назад. А скільки через цю

годину ми отримали негараздів.

Тож ми спочатку створили собі

проблему, а потім з успіхом по�

долали. А можна було і не ство�

рювати...

Щодо ефективного власни�

ка, то я можу проаналізувати

ситуацію. Так, у 1998 році в на�

шому господарстві – одному з

перших в Україні – було видано

акти на право власності на зем�

лю. З 846 власників близько 600

становили працюючі, решта –

пенсіонери. 42 чоловіка вийшли

одразу. Сьогодні працюючих

власників землі в господарстві

залишилося 140 чоловік. Це все

за якихось 13 років. Пройде іще

13�15 років, і власників землі за�

лишаться одиниці…

Тепер кілька слів про пере�

ваги. Які ж будуть переваги,

коли земля стане товаром?!

Однією з них, наприклад, є та�

ка думка, що банки візьмуть

землю в заставу, і під це можна

буде отримати близько 150

млрд грн. У мене запитання:

сільгоспвиробник, як орендар,

бере в банку кредит, щоб її об�

робляти. А навіщо власнику зе�

млі, який здав її в оренду, про�

блеми орендаря з банківським

кредитом? Наступне питання:

якщо родина має переїхати в

інше місце і хоче свою землю

поміняти – то треба, щоб вона

могла це зробити, або продати

і купити нову…

Я за ринок землі. Але не

можна кидатися в нього стрім�

голов!

Лариса БУРИК

землі



АГРОПРОФІ

№ 41�42 [166] 11 листопада, 2011

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaСВІТОВІ РИНКИ6

ПШЕНИЧНІ ф'ючерси зафіксува�

ли минулої п'ятниці змішані цінові

тенденції після нестабільного тиж�

ня торгів. Продовження невизначе�

ності в ЄС щодо економічної кризи

і високий курс долара США спри�

чинили певну волатильність на

ринках. Крім того, звістка про бан�

крутство MF Global і стурбованість

щодо зростаючої конкуренції спри�

чинили додатковий тиск на ціни.

На біржі у Канзас�Сіті (KCBT)

пшениця втратила 20 центів за тиж�

день, торги закрилися на рівні

$7,18/bu. Контракт на біржі у Чи�

каго (CBOT) закрився на позначці

$6,37/bu, або на 7 центів нижче, ніж

у попередній тиждень. Жорсткі по�

ставки високобілкової ярої пшени�

ці продовжувати підтримувати ціни

контракту на біржі у Міннеаполісі

(MGEX), який за тиждень отримав

3 центи і  зупинився на рівні

$9,23/bu. Найближчий CBOT кон�

тракт на кукурудзу було закрито

менше, ніж на 1 цент вище від по�

переднього тижня, – на рівні

$6,56/bu. Водночас соєвий кон�

тракт CBOT втратив у ціні 5 центів

і закрився на позначці $12,21/bu.

Аналітики Informa Economics

збільшили власний глобальний

прогноз виробництва пшениці у

2011/12 МР на 2,7 млн тонн до 689

млн тонн. Велике виробництво очі�

кується завдяки додатковим 2,0

млн тонн у Казахстан і 700 тис.

тонн в ЄС, що склали глобальне

зростання. Поточний прогноз сві�

тового виробництва пшениці від

Мінсільгоспу США (USDA) стано�

вить 681 млн тонн.

Виробництво пшениці в Арген�

тині наразі нижче, ніж офіційні

оцінки USDA, через сухі зимові по�

годні умови. У доповіді, оприлюд�

неній минулого тижня, аташе

USDA в цій країні оцінив обсяг ви�

робництва на рівні 13 млн тонн, що

на 500 тис. тонн нижче жовтневих

оцінок відомства. 

За офіційними даними, опри�

людненими виконкомом ЄС, збіль�

шились оцінки виробництва пше�

ниці в країнах ЄС у 2011/12 МР до

128 млн тонн – на 2 млн тонн біль�

ше від минулого місяця. Прогнозо�

ваний цього року обсяг експорту не

змінився та становить 15,0 млн

тонн.

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 10.11.2011 року 1 RUB = 0,26511 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 04 листопада 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) 233,96 6,368 (0,077 6,645 (0,160 6,848 (0,185 7,010 (0,180 7,250 (0,185
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 263,81 7,180 (0,200 7,315 (0,218 7,403 (0,222 7,483 (0,227 7,628 (0,222
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 339,41 9,238 0,033 8,715 0,083 8,445 (0,023 8,348 (0,027 8,118 (0,075
CBOT Чикаго (Кукурудза) 258,16 6,558 0,008 6,663 (0,007 6,733 0,000 6,783 0,010 6,338 (0,007

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

448,59 12,210 (0,050 12,300 (0,057 12,393 (0,055 12,475 (0,065 12,450

США. Ставки океанського фрахту на 04 листопада 2011 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 23 22
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 29
Північ Південної Америки (Колумбія) 24
Схід Південної Америки (Бразилія) 34
Західна Африка (Нігерія) 47
Східне Середземномор'я (Італія) 28
Західне Середземномор'я (Марокко) 40
Близький Схід (Єгипет) 36
Японія 57 57

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) 35

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) 45
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 48
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 34 33
Тайвань 34 32
Південна Корея 34 32
Японія 33 32

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 (1,7716 258,2560
CBOT ( Березень '12 (2,3621 261,7992

CBOT ( Травень '12 (2,5589 264,4566
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext ( Січень '12 +1,3504 255,9082
Euronext ( Березень '12 +1,3504 256,9210
Euronext ( Червень '12 +0,3376 258,6090

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT ( Грудень '11 (5,1441 236,2620
CBOT ( Березень '12 (6,3383 243,3352

CBOT ( Травень '12 (6,8894 250,4083
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext ( Листопад '11 (20,5942 253,2073
Euronext ( Січень '12 +0,6752 253,8825

Euronext ( Березень '12 +0,3376 249,4936
Лондон – Листопад '11 (0,7950 238,9092

Лондон – Січень '12 (1,1926 240,1018
Лондон – Березень '12 (1,5901 241,6918

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext ( Лютий '12 (0,6752 580,6887
Euronext ( Травень '12 (1,0128 560,7698
Euronext ( Серпень '12 (0,6752 531,0601

Вінніпег ( Листопад '11 (0,7800 509,4082
Вінніпег ( Січень '12 (0,7800 511,3581

Вінніпег ( Березень '12 0,0000 517,5977
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT ( Грудень '11 (2,0886 188,0892
CBOT ( Березень '12 (1,9726 191,4541

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT ( Листопад '11 (7,1650 432,0141
CBOT ( Січень '12 (7,1650 435,5966

CBOT ( Березень '12 (7,0732 439,2709
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT ( Грудень '11 (4,9604 334,1071
CBOT ( Січень '12 (4,7399 336,5322

CBOT ( Березень '12 (4,4092 339,6186
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT ( Грудень '11 (1,8943 112,3128
CBOT ( Січень '12 (1,9383 112,8194

CBOT ( Березень '12 (1,9163 113,5463
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT ( Листопад '11 (9,3696 336,9762
CBOT ( Січень '12 (9,3696 341,9366

CBOT ( Травень '12 (9,2594 348,5504
Етанол Ціна ($) за літр

CBOT ( Грудень '11 (0,0061 0,7004
CBOT ( Січень '12 (0,0032 0,6560

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME ( Листопад '11 0,0000 3,2269
CME ( Грудень '11 0,0000 3,1057

CME ( Січень '12 +0,0281 3,1008
Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон ( Листопад '11 (8,3000 677,5000
Лондон ( Лютий '12 (7,8000 652,9000

Лондон ( Квітень '12 (9,0000 638,1000
NYBOT ( Лютий '12 (12,1145 558,5903

NYBOT ( Квітень '12 (10,3524 545,3744
NYBOT ( Травень '12 (9,0308 534,5815

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 09 листопада 2011 року

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 10 листопада 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 5150 5150 5150 5150 5150 40 2 669500

EXW пшениця кл.3 Січень ’12 ( ( ( ( 5320 40 ( (

EXW пшениця кл.3 Березень ’12 ( ( ( ( 5490 40 ( (

EXW пшениця кл.4 Листопад ’11 5020 5020 5020 5020 5020 (20 2 652600

EXW пшениця кл.4 Січень ’12 ( ( ( ( 5190 (20 ( (

EXW пшениця кл.4 Березень ’12 ( ( ( ( 5360 (20 ( (

EXW пшениця кл.5 Листопад ’11 4850 4850 4850 4850 4850 50 2 630500

EXW пшениця кл.5 Січень ’12 ( ( ( ( 5020 50 ( (

EXW пшениця кл.5 Березень ’12 ( ( ( ( 5190 50 ( (
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«НІБУЛОН» – лідер
рейтингу аграрних
компаній України
Компанія «НІБУЛОН» очолила
Рейтинг найкрупніших агроком�
паній України, складений жур�
налом «ТОП�100», який випу�
скає видавництво «Економіка».
Компанії змагалися за обсягом
чистого прибутку 2010 року. За
даними рейтингу, переможець
«НІБУЛОН» отримав минулого
року 11673,8 млн грн чистого
прибутку проти 8594,3 млн грн
2009 року.
Наступні сходинки рейтингово�
го п'єдесталу займають Кернел
(8311,9 млн грн чистого прибут�
ку 2010 року, 8100,5 млн грн. –
2009 року) та Миронівський
Хлібопродукт (7490,3 млн грн
та 5552,2 млн грн відповідно).
Журнал «ТОП�100. Рейтинг кра�
щих компаній України» вихо�
дить з червня 1996 року. Укла�
дачі рейтингів створили об`єк�
тивну і якісну систему рейтингу�
вання за участю професійних
учасників ринку (асоціацій, не�
залежних громадських організа�
цій) і топ�менеджерів провідних
компаній України, інформує
прес�служба «НІБУЛОНа».

«УкрАгроКом» збудує
молочнотоварний
комплекс
На території Александрійського
району Кіровоградської області
в смт Нова Прага розпочато бу�
дівництво молочно�товарного
комплексу, розрахованого на
п'ять тисяч голів ВРХ. Про це
УНІАН повідомили в Головному
управлінні агропромислового
розвитку Кіровоградської об�
лдержадміністрації. 
Будує комплекс компанія «Укр�
АгроКом». Загальна сума інве�
стицій становитиме 251 млн грн,
із них 50% – власні кошти, 50%
– залучені банківські кредити.
Початок виробництва заплано�
ваний на грудень 2012 року, ви�
хід на проектну потужність – на
початку 2014�го.

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Індустріальна 
Молочна Компанія
Індустріальна молочна компа�

нія (IMC) оприлюднила  ре�

зультати збиральної компанії за

2011 рік. Соняшником було за�

сіяно 5,5 тис. га, урожайність

склала 2,6 тонн/га (+21%) та зі�

брано 14,4 тис. тонн. Соєю бу�

ло засіяно 2,7 тис. га, урожай�

ність виросла 14% та склала

1,85 тис./тонн. Урожай сої

склав 4,996 тис тонн. Кукуруд�

зою було засіяно 15,6 тис га, а

картоплею 659 га. Урожайність

кукурудзи виросла на 56% до

8,98 тонн/га, а урожайність

картоплі піднялась на 76% до

29,98 тонн/га. Як результат бу�

ло зібрано 142,4 тис. тонн куку�

рудзи та 19,754 тонн картоплі.

Зростання урожайності в по�

точному році відповідає загаль�

ним тенденціям зростання вро�

жайності сільськогосподарсь�

ких культур в Україні.

Акції IMC впали на 18,5% з

моменту IPO на початку трав�

ня 2011 року та торгуються на

рівні $2,7 за акцію, що припу�

скає мультиплікатор 2011E P/E

на рівні 3.2x.

Миронівський 
Хлібопродукт

MHP S.A., холдингова ком�

панія провідної української аг�

ропромислової групи «Миро�

нівський хлібопродукт»

(МХП), що спеціалізується на

виробництві курятини і виро�

щуванні зернових, оприлюдни�

ла результати осінньої посівної

компанії. Компанія повідоми�

ла, що було засіяно 67 тис. га

землі, у тому числі 13,7 тис. га

озимого ріпаку, 45,3 тис. га ози�

мої пшениці і 6,7 тис. га озимо�

го ячменю. МХП також повідо�

мила, що було засіяно на 10%

менше площі, оскільки погод�

ні умови восени цього року не

повністю підходять для посів�

ної компанії. У зв'язку з цим

менеджмент вирішив виділити

більшу частину своєї землі під

посів ярих культур.

Акції МХП впали на 36% з

початку року і на 44% порівня�

но з максимальним рівнем за

цей рік в $19,6, зафіксованим в

лютому 2011 року. 

Кернел
Кернел заявив, що проситиме

акціонерів не розподіляти при�

буток у вигляді дивідендів. За

це рішення акціонери компанії

повинні проголосувати на збо�

рах акціонерів, яке запланова�

не на 7 грудня 2011 року. 

Кернел також заявив, про

зміну аудиторської компанії з

Baker Tilly на Deloitte.

Менеджмент компанії Кер�

нел просить акціонерів компа�

нії затвердити План симулю�

вання співробітників. У рамках

цього плану керівництво ком�

панії буде мати право випусти�

ти 2,55 млн акцій, які будуть

розподілені між членами керів�

ництва компанії і співробітни�

ками. Нові акції становлять

3,2% від поточного числа ак�

цій, які знаходяться в обігу. Оп�

ціони на ці акції можна буде

реалізувати за ціною 75 злотих.

Акції Кернел в даний час

торгується за ціною 68,15 зло�

тих, що на 26% нижче піку 2011

року (86 злотих) і на 7% нижче

ціни акції на початку року. 

Астарта
Астарта оприлюднила фінансо�

ві результати за 9М2011. Відпо�

відно до прес�релізу компанії,

виручка зросла на 54,8% р/р до

2,1 млрд грн за 9М2011. EBIT�

DA компанії склала 1,2 млрд

грн, рентабельність становить

42,5%. Чистий прибуток Астар�

ти зріс на 33,4% р/р до 1,06

млрд грн за 9М2011, а чиста

рентабельність склала 35.7%.

Обсяг сільськогосподарсь�

кої продукції на складах компа�

нії оцінюється в 2,8 млрд грн,

що свідчить про великий по�

тенціал подальшого зростання

продаж компанії протягом че�

твертого кварталу 2011 року.

Співвідношення чистого боргу

компанії до EBITDA становить

1,3х, що трохи перевищує по�

казник попереднього кварталу

в 1,1х.

В 2011 році Астарта планує

збільшити урожай зернових і

олійних культур на 97% порів�

няно з 2010 роком – до 650 тис.

тонн, виробництво білого цу�

кру на 75% – до 350 тис. тонн,

молока на 30% – до 65 тис.

тонн. Компанія панує зібрати

близько 2,1 млн тонн цукрових

буряків, що на 59% більше в

порівнянні з минулим роком.

Астарта також повідомила

про ріст урожайності у порів�

нянні з минулим роком: куку�

рудзи – на 46%, сої – на 44%,

цукрових буряків – на 43%,

пшениці – на 32%, ячменю –

на 15% і соняшнику – на 5%.

Авангард
Компанія Авангард виплатила

$10 млн процентного доходу за

другий купонний період по

єврооблігаціях з погашенням в

2015 році. Виплата була здій�

снена з розрахунку 10% річних.

Авангард в кінці жовтня

2010 року розмістила дебютні

єврооблігації на $200 млн. Цін�

ні папери були розміщені за ці�

ною 98,093% номіналу з при�

бутковістю до погашення –

10,5% річних. Процентна став�

ка на всі купонні періоди вста�

новлена на рівні 10% річних.

Виплата відсотків здійснюєть�

ся раз на півроку – 29 квітня і

29 жовтня.

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 10 листопада 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 65,4 66 66,1 5 247 1 620 (0,9% (11,3% 0,8%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 10,35 10,74 10,76 1 116 1 116 (1,3% (37,1% 1,4%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 5,5 5,75 5,366 570 775 0,0% (24,4% 0,0%
Avangardco Лондон AVGR LI USD 7,8 9,45 7,89 498 498 (3,2% (46,9% (0,1%
Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 62,9 64 64 1 575 486 2,4% (30,4% 2,3%
Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 18,5 19 19,35 578 179 (0,8% (57% 2%
Агротон Варшава AGT PW PLN 21,32 21,50 21,20 466 144 (16,2% (39,2% (3,6%
Ovostart Варшава OVO PW PLN 59,2 61 61,5 369 114 0,8% (0,8% (0,6%
КСГ Агро Варшава KSG PW PLN 19,65 19,89 20,39 293 91 0,0% (7,3% 0,0%
Креатив Груп UX (Україна) CRGR UK UAH 50,00 70,00 65,00 666 83 0,0% (36,9% 0,0%
Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 7,92 8,19 8,14 256 79 (1,9% (24,6% 0,0%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 1,355 1,45 1,39 46 62 4,7% (59,1% (4,8%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,7 1,85 1,82 31 43 33,3% 22,4% (4,7%
Лендком Лондон LKI LN GBP 3 3,5 3,13 14 23 0,0% (48,9% 0,0%
Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 12,00 15,50 13,75 6 9 (1,8% (42,7% 0,0%
Агроліга Варшава AGL PW PLN 49,00 51,00 52,00 16 5 2,0% (49,9% 0,0%
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Ринкова вартість акцій: 
Астарта, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Авангард, $

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Кернел, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Індустріальна мол. компанія, $

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Миронівський Хлібопродукт, $

Джерело: Bloomberg
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Тетяна Шелкопляс

ПОКАЗНИКИ збільшення ви�

робництва взято з офіційних да�

них Мінагрополітики за підсумка�

ми роботи агропромислового ком�

плексу в січні�березні 2011 року.

Згідно з документом, услід за

Хмельницькою йдуть Харківська

– 1,9%, Житомирська �1,3%, Він�

ницька – 1,1%, Закарпатська –

0,4% і Миколаївська – 0,3% обла�

сті. В решті областей ситуація ка�

тастрофічна. 

Відтак введення в експлуата�

цію молочно�товарної ферми ТОВ

НВА «Перлина Поділля» у селі

Жижниківці Білогірського району

та молочно�товарного комплексу

ТОВ «Подільський господар�

2004» корпорації «Сварог Вест

Групп» у селі Саверці Шепетів�

ського району, за словами очіль�

ника Мінагрополітики Миколи

Присяжнюка, подія хоча і не на�

ціонального масштабу, але є стра�

тегічно важливою для держави.

Через те, що відродження скотар�

ства, особливо молочного, є пи�

танням номер один для аграрного

сектору та економіки країни в ці�

лому, урочистості вийшли досить

представницькими. Разом з очіль�

ником МінАПП у заходах взяли

участь голова Комітету Верховної

Ради України з питань фінансів,

банківської діяльності, податкової

та митної політики Віталій Хому�

тиннік, голова Державної ветери�

нарної та фітосанітарної служби

України Іван Бісюк, голова

Хмельницької облдержадміністра�

ції Василь Ядуха, заступник голо�

ви Хмельницької ОДА Володимир

Галищук, народний депутат 2�6

скликань Сергій Буряк, численні

керівники агропідприємств, фа�

хівці галузі і співробітники компа�

ній, представники ЗМІ.

«Відкриття подібних сільсько�

господарських комплексів, – заз�

начив під час заходів Микола

Присяжнюк, – це підтвердження

того, що новітні технології прий�

шли в аграрний сектор. Ми розпо�

чали активну роботу з економіч�

ного відродження українського

села. Наше основне завданням –

зробити такі умови, щоб навіть

міські мешканці захотіли жити та

працювати в селі».

Загальновідомо, що в останні

20 років в нашій державі постійно

нищилося поголів'я ВРХ, обсяги

виробництва молока і його якість

зменшувалися, бо селекційну ро�

боту практично зведено нанівець.

Упродовж цього часу Мінагропо�

літики намагалося призупинити

цей процес, запроваджуючи про�

грами підтримки галузі, які вияви�

лися дієвими лише на папері. Те�

перішня влада також намагається

дати раду тваринницькій галузі.

Тож, підбиваючи підсумки робочої

поїздки Хмельниччиною, серед

головних завдань держави в АПК

Микола Присяжнюк виокремив

підвищення виробництва молока,

задоволення внутрішнього попиту

і створення усіх умов, щоб вигото�

влення молока для виробників бу�

ло економічно вигідним.

За словами міністра, держава

компенсуватиме сільгосппідпри�

ємствам 7 гривень на кілограм

живої ваги для закупівлі телят у

населення, до 50% – для будів�

ництва і реконструкції ферм. Фі�

нансуватиметься також для фер�

мерів будівництво невеликих

ферм – від 5 голів. До 50% плану�

ється компенсувати закупівлю і

лізинг доїльного обладнання, охо�

лоджувачів для заохочення ство�

рення міні�ферм. 

Загалом же, наголосив Мико�

ла Присяжнюк, ті виробники, які

займаються молочним тварин�

ництвом, матимуть компенсацію

близько 70% витрачених коштів. У

державних планах на наступний

рік максимум коштів планують

виділити на розвиток, перш за все,

молочного скотарства. Загалом ця

сума становитиме понад 2 мільяр�

ди гривень. 

Перлина Поділля
НАУКОВО�виробнича агрофірма

«Перлина Поділля» добре знана за

межами Хмельницької області

завдяки високим показникам роз�

галуженого агровиробництва, се�

лекційній роботі і впровадженню

передових вітчизняних наукових

розробок в рослинництві. Вона

має чималі здобутки в тваринниц�

тві, зокрема у веденні племінної

роботи в скотарстві і конярстві, і

понад десять років поспіль пред�

ставляє ці досягнення в на щоріч�

них міжнародних виставках «Аг�

ро» в Києві. Агрофірма має ліцен�

зію з виробництва, зберігання і

реалізації племінних ресурсів.

Очолює підприємство з часу його

створення Герой України Петро

Іващук.

Ще півтора року тому терито�

рія теперішнього тваринницького

комплексу в с.Жижниківці нага�

дувала понівечені важким бомбар�

дуванням обгорілі фрагменти бу�

дівель, що губилися в чагарниках і

непролазних кущах. Колись тут

була колгоспна тваринницька

ферма на 1 тисячу голів ВРХ, з

яких 400 становило дійне стадо.

Поле у 20 гектарів довкола неї

близько 20 років тому було розда�

но місцевій громаді для ведення

присадибного господарства і від�

тоді не те що не оброблялося, а й

майже було перетворене на місце�

ве сміттєзвалище. 

На прохання сільської грома�

ди взяти в оренду їхні земельні паї

Петро Володимирович відгукнув�

ся швидше з суто людських мірку�

вань, щоб не дати вмерти селу.

Адже тут бідні грунти, що десяти�

літтям не оброблялися, трактор�

ний стан – купа понівеченого ме�

талобрухту, замість ферм – руїни.

З економічної точки зору такі

пропозиції надто багатовитратні.

Водночас, коли «Перлина Поділ�

ля» бере у людей в оренду земель�

ні паї, то проводить інвентариза�

цію і викуповує у них також май�

нові паї. Тож «майновий ком�

плекс», якщо його можна так наз�

вати, у Жижниківцях не став ви�

нятком.

Будівельні роботи розпочали

на початку серпня 2010 року з роз�

грібання завалів. Завдяки наявно�

сті висококваліфікованих фахівців

і будівельного підрозділу компанії,

практично всі роботи на комплек�

сі здійснюють власними силами.

За чотири місяці звели першу чер�

гу тваринницького комплексу –

сучасну конюшню на 55 коней з

усією сучасною інфраструктурою

– господарство має статус племре�

продуктора з розведення коней

української верхової породи. 

Другу чергу цього комплексу

запустили місяць тому – це телят�

ник на 180 чорно�рябої гол�

штинської породи, адже вже по�

над десять років господарство має

статус племзаводу з її розведення.

Заходи, про які йде мова в цій

статті, присвячені відкриттю

третьої черги – сучасного корів�

ника, оснащеного для безприв'яз�

ного утримання 130 корів і доїль�

ного залу на 8 корів італійського

виробництва .

До кінця поточного року в аг�

рофірмі планують запустити
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Подія хоч і не «національного масштабу»,
але національної значущості 

МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО Наполегливості аграріїв Хмельниччини у розвитку скотарства слід віддати
належне. На тлі жахливого загальнодержавного скорочення виробництва молока, вони єдині в І
кварталі 2011 року збільшили його виробництво на 5,2%. Замало того, завзяті ентузіасти
продовжують розвивати галузь, вкладаючи значні кошти і докладаючи чималих зусиль для
наповнення внутрішнього ринку якісним молоком. Яскравим підтвердженням цьому стало відкриття
4 листопада одразу двох тваринницьких комплексів – ТОВ НВА «Перлина Поділля» та ТОВ
«Подільський господар12004».

Урочисте відкриття МТФ ТОВ НВА «Перлина Поділля» в селі Жижниківці На свято зібрався чи не весь колектив агропідприємства

Микола ПРИСЯЖНЮК розповідає про перспективи молочної галузі



останню четверту чергу – такий

самий корівник з доїльним залом. 

Слід зазначити, що для робо�

ти персоналу створено усі належні

умови – зручні робочі місця, пе�

реодягальні, душові, кімната від�

починку. Гідний рівень заробітної

плати позбавив селян необхідно�

сті шукати роботу в інших місцях,

забезпечив добробут в родинах.

Для тварин також створено всі

умови, які максимально наближе�

ні до їхніх природних вподобань.

Закладено серйозну кормову базу

– силос, сінаж, концкорми для

збалансованого харчування тва�

рин – якої вистачить на півтора

року.

Міністр також висловив задо�

волення розвитком АПК Хмель�

ницької області і подякував Петру

Іващуку і всьому колективу «Пер�

лини Поділля» за їхню сумлінну

працю. «Сьогодні ми стоїмо на

відкритті ферми, – сказав він, –

яка є зразком постколгоспного ві�

дродження. Ми свого часу швидко

і легко ліквідували колгоспи. Сьо�

годні ми ці ферми, які колись слу�

гували народу, давали обсяги мо�

лока і гарантували робочі місця,

дуже важко відроджуємо. Ця фер�

ма – яскравий приклад. Це також

яскравий приклад того, що в ре�

формах треба йти послідовно, не

слід робити крутих віражів». 

У своєму виступі Василь Ядуха

наголосив, що відродження аграр�

ного сектору області стало можли�

вим завдяки простим талановитим

працівникам і таким керівникам,

як Петро Іващук, які в першу чер�

гу думають про людей і щодня

працюють на розвиток і вдоскона�

лення виробництва. За його сло�

вами, саме на плечах таких фахів�

ців тримається авторитет України

як аграрної держави. 

Зараз в господарстві утриму�

ється 680 голів ВРХ, з них 275 ко�

рів. У найближчих планах – до

кінця наступного року – вийти на

2 тис. поголів'я, з яких 800 дійних

корів. 

Для цього в с Гулівцях плану�

ють відновлювати і добудовувати

другу чергу молочнотоварного

комплексу.

Сварог Вест Груп
45 МІЛЬЙОНІВ гривень і два з

половиною місяці знадобилося

для будівництва і часткової ре�

конструкції молочнотоварної

ферми у Саверцях ТОВ «По�

дільський господар�2004», що

входить до складу корпорації

«Сварог Вест Груп». За даними

Мінагрополітики, згідно з дер�

жавною програмою «Часткове

відшкодування суб'єктам госпо�

дарювання вартості будівництва

та реконструкції тваринницьких

ферм і комплексів та підприємств

з виробництва комбікормів», під�

приємству було виділено 11,3 млн

грн на будівництво та рекон�

струкцію цього комплексу. 

Створена 2003 року «Сварог

Вест Груп» має стовідсотково укра�

їнський капітал; її головним фі�

нансовим партнером виступає АТ

«Брокбізнесбанк». Очолює корпо�

рацію голова правління Андрій

Гордійчук. На 75 тис. га в Хмель�

ницькій і Чернівецькій областях

«Сварог» займається вирощуван�

ням зернових, олійних і технічних

культур, садівництвом і овочі�

вництвом. У свою чергу має 120

тис. тонн елеваторних потужно�

стей, сучасні овоче– і фруктосхо�

вища. Поголів'я ВРХ нараховує 13

тис. голів, з яких у дійному стаді –

4 тис., на відгодівлі – 6,5 тис. та

молодняку на вирощуванні – 2,5

тис. 2009 року ТОВ «Подільський

господар�2004» отримало статус

племінного заводу з розведення

ВРХ української чорно�рябої мо�

лочної породи, а корпоративне

АТЗТ «Мирне» має статус племза�

воду української червоно�рябої

молочної породи. Тож на цьом�

комплексі, що займає площу 11 га,

утримуватимуться саме ці породи. 

В 1970�х роках на цій території

був молочний комплекс на півто�

ри тисячі голів – 400 дійних корів,

молодняк і дорощування. Ферма

завжди залишалася діючою, однак

на той час, коли корпорація прий�

шла сюди господарювати, в корів�

никах залишилося 200 голів ВРХ,

з них 150 корів продуктивністю

2,8�3,0 тис. кг на рік. Поступово

підприємство проводило рекон�

струкцію, збільшувало поголів'я, в

т.ч. закуповувало молодняк у на�

селення. На час урочистого від�

криття на комплексі нараховуєть�

ся 1200 голів. Для поліпшення по�

казника жирномолочності стада,

який при порівняно невисокій на

сьогодні продуктивності у 3,5 тис.

кг молока на корову на рік стано�

вить від 7,8% до 14%, торік заку�

пили сім'я джерсейської (амери�

канської) породи. І вже в першому

поколінні отримали 21 теличку,

що, безумовно, є гордістю ферми.

Отже наразі на території ком�

плексу міститься п'ять корівників,

телятник, пологове відділення, діє

склад грубих і концентрованих

кормів та механізованих засобів.

Реконструйований корівник осна�

щено молокопроводом, який по�

легшує процес доїння, сприяючи

здоров'ю тварин та отриманню

молока вищого ґатунку. Для забез�

печення планових показників тут

буде створено замкнутий цикл: від

виробництва кормів, молока і пе�

реробки відходів, що переробля�

тимуться за допомогою сучасного

обладнання на біогаз і добрива та

вноситимуться на поля.

За прогнозами, через 4�5 міся�

ців з виходом комплексу на повну

виробничу потужність «Сварог

Вест Груп» збільшить виробниц�

тво молока на 25 тонн – до 75

тонн на добу. За підсумками 2011

року компанія розраховує вироби�

ти 18 тис. тонн молока із серед�

ньорічним надоєм понад 6 тис. кг

на голову дійного стада.

Крім того на базі комплексу

буде діяти навчально�виробничий

центр по підготовці фахівців у на�

прямку молочного скотарства. 

Цей рік, за словами Миколи

Присяжнюка, став знаковим у

молокопереробній сфері – вдало�

ся стабілізувати обсяги виробниц�

тва молока в сільськогосподар�

ських підприємствах. Коментую�

чи ситуацію, головний аграрій

країни відзначив: «Я задоволе�

ний, що Хмельниччина тримає

перше місце щодо закупівлі телят

у населення. Тобто була підтрима�

на ініціатива уряду – це позитив�

но. Ми бачимо, що закупівля те�

лят у населення – це є ефектив�

ний механізм. Чому ми звикли

вважати, що за кордоном все кра�

ще? Як можна зрозуміти, що не�

телі, вирощені за кордоном і не

адаптовані тут, можуть бути ефек�

тивніші за наших? Чому ж ми зав�

жди своє не цінуємо? Хмельнич�

чина показує зворотній приклад,

що своє завжди ефективніше. Я

це підтримую».  

Губернатор Хмельниччини

Василь Ядуха повідомив, що сва�

розький комплекс вже сьомий в

області, яка робить ставку, в пер�

шу чергу, на якість молока. «Впро�

довж двох років заплановано

вкласти 1,3 млрд грн інвестицій

саме в галузь тваринництва, що в

3 рази більше, ніж було в 2010 ро�

ці. Найголовніше сьогодні, що ми

маємо поєднати виробництво

(тобто підприємництво) і наших

сільгоспвиробників. Через 2 міся�

ці ми зможемо запросити вас на

впровадження такого проекту на

базі Віньковецького сирзаводу, де

на сьогодні вже є більше тисячі

учасників кооперативу. Хмель�

ниччина має всі перспективи бу�

ти кращим регіоном в галузі тва�

ринництва на теренах нашої дер�

жави. І я переконаний що за 2 ро�

ки так воно і буде, хоча ми вже і

сьогодні в лідерах», – сказав він.
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Відбудований корівник ТОВ «Перлина Поділля» 

Урочисте відкриття МТК ТОВ «Подільський господар�2004» в селі Саверці Територія нового молочнотоварного комплексу



ДО СКЛАДУ наглядової ради

проекту незалежного спожи�

вацького аудиту виробників та

переробників м'яса увійшли

представники Міністерства охо�

рони здоров'я, Державної сані�

тарно�епідеміологічної служби,

Інституту екогігієни і токсиколо�

гії, Інституту харчування МОЗ,

УкрНДІ «Ресурс», які гарантува�

тимуть незалежність і неупере�

дженість у ході досліджень. 

Об'єднана група експертів

Мінохорони здоров'я і Інституту

споживчих експертиз запропо�

нувала виробникам добровільно

пройти тести щодо безпечності і

якості їхньої продукції. Чесно

кажучи, ми не дуже й то розрахо�

вували на те, що хтось з вироб�

ників погодиться – адже існує

безліч державних перевірок, які

не тільки значно виснажують

нерви, але все ж таки наглядають

за тим, аби на полиці потрапляв

безпечний для споживача про�

дукт. 

Однак сміливці все ж таки

знайшлися – на пропозицію

пристали Миронівський хлібо�

продукт, ВАТ «Кременчукм'ясо»

та ТЗДВ «Ятрань». Результати

перевірок усіх підприємств, що

візьмуть участь у проекті, плану�

ється оприлюднити наприкінці

року. 

Звісно, весь асортимент ТМ

«Легко!», який складається з 25

найменувань, перевірити не�

можливо, тож перевірки стосува�

лися лише продукції, яка наразі

знаходилася у виробництві, а са�

ме – гречаників. Та й навряд чи б

це вдалося – робота заводу побу�

дована за принципом – усе під

реалізацію. Тож складські примі�

щення розраховані лише на три�

добовий запас продукції, але на�

віть у цьому зазвичай немає по�

треби.

Уявлялося, що той завод,

продукцією якого буквально за�

биті усі києвські супермаркети,

має бути таким собі підприєм�

ством�гігантом, насправді ж, на�

самперед вразила компактність

виробництва – на невеличкій

площі, усього лише 4 га, виро�

бляють продукцію у обсягах 160

тонн на день. Високотехнологіч�

не голандське обладнання фірми

CFS сповна здатне забезпечити

такі результати. 

Екскурсії підприємством пе�

редувала прес�конференція, на

якій, власне, й було детально

окреслено, для чого взагалі існує

подібний проект незалежної

оцінки. 

Так, Євгенія Новожилова,

незалежний аудитор, кандидат

біологічних наук, керівник де�

партаменту МС�Сільске госпо�

дарство та харчові продукти ТОВ

«ТЮФ ЗЮД Україна» зазначи�

ла, що «небезпечні для здоров'я

споживача чинники (біологічні:

сальмонела, стафілококкі, пліс�

нява та інші; хімічні: залишкові

кількості антибіотиків, гормо�

нів, пестицидів, дезінфікуючих

та миючих засобів)  можуть ви�

никати на будь�якому техноло�

гічному етапі. Вживання таких

небезпечних продуктів може

призвести до важких хвороб хар�

чового походження від отруєння

до загальної токсичної дії, вра�

жання печінки, нирок, нервової

системи, алергії, порушення

імунологічних реакцій.

Тому процеси виробництва

харчових продуктів повинні бути

під постійним контролем, що за�

безпечує система менеджменту

безпечності харчової продукції

(СМБХП). Аудитори перевіряти�

муть підприємство на наявність

СМБХП». 

Як зазначали учасники прес�

конференції, подібні незалежні

аудити вже давно є постійною

практикою в Європейському со�

юзі, де слугують фактором додат�

кової довіри споживача до торго�

вельної марки чи виробника. 

«Подібні перевірки є звичай�

ною практикою в Європі, де ви�

робники радо демонструють

умови виробництва та якість

продукції незалежним аудиторам

від споживацьких організацій.

Наслідуючи передовий досвід,

підприємства МХП відкрили

свої двері аудиторам», – зазначи�

ла головний технолог МХП (ТМ

«Легко!» та ТМ «Дружба наро�

дів») Оксана Панасюк.

Директор Інституту спожив�

чих експертиз Юрій Чорнобри�

вець зазначив, що продукція,

яка виробляється на Миронів�

ському м'ясопереробному заводі

потребує надто прискіпливого

контролю, адже «особливість

продукції ТМ «Легко!» в тому,

що це не напівфабрикати, а го�

тові продукти, які слід тільки ро�

зігріти. Тому вимоги до якості ці�

єї продукції ще більш прискі�

пливі, адже вони не проходять

повноцінну термічну обробку

вдома на кухні господині». 

Насправді, навіть без аудиту

можна сказати, що за безпечні�

стю продукції на ММЗ слідкують

так, як не кожна нянька за дити�

ною. Перед початком екскурсії

власне по виробничим цехам усі

відвідувачі мали заповнити анке�

ти щодо стану свого здоров'я. Чи

не було у них там, випадково,

бронхіту чи ще якоїсь інфекції у

минулі два тижні. 

Але в анкетах можна покла�

стися виключно на правдивість

респондента, тож журналістів

«прогнали» через усі можливі за�

ходи обеззараження. Почали з

того, що всіх задрапували у ко�

стюми чи то фінськіх лижників,

чи то військових хірургів – білі

одноразові комбінезони в ком�

плекті з капелюхами і бахілами.

Перед входом до цехів треба було

пройти спеціальні зони, де взут�

тя (ті самі бахіли) додатково об�

роблялися знезаражуючим роз�

чином. Також довелося ретельно

помити руки. Особливо непере�

ливки довелося відеооперато�

рам, які мали проходити крізь

пункти перепуску, де під ногами

шаруділи намащені спеціальним

розчином щітки, зі штативами і

ваговитими камерами. 

Слід зазначити, що все це не

є «показухою» для об'єктивів. Тут

працює близько 250 робітників,

і всі вони перед потраплянням

на робоче місце проходять не

менш, а то й більш суворий кон�

троль – у різнокольорових хала�

тах, щоб можна було відстежува�

ти переміщення персоналу, крім

дезинфікуючих процедур мають

пройти обов'язковий медогляд.

Це стосується і водіїв, які розво�

зять готову продукцію і сирови�

ну, з якої її виробляють. 

Журналісти мали змогу поба�

чити, як разом відбирають зраз�

ки на відповідність санітарно�ве�

теринарним нормам на кількох

точках виробництва експерти

проекту і співробітники лабора�

торій ММЗ. Навіть за стовідсот�

кового використання власної си�

ровини, тут працює власна лабо�

раторія, де контролюють весь

технологічний процес. Загалом

же мережа лабораторій холдингу

МХП складає 17 установ по всій

Україні, які об'єднані в єдиний

центр контролю якості. Загалом

же м'ясні вироби на шляху від

птахофабрики до столу спожива�

ча проходять 4�5 точок контро�

лю, і це ще не рахуючи держав�

них перевірок.  

Як розповів директор ММЗ

Олег Кривошея, підприємство

одним з перших в Україні прой�

шло сертифікацію за міжнарод�

ними стандартами ISO 22000 і

ISO 22001, що означає, що якість

і безпека продукцію контролю�

ється на всіх етапах. На початку

наступного року підприємство

готується до аудиту за відносно

новим стандартом FAS 22000,

який враховує більш жорсткі ви�

моги споживача і замовника.

Крім того, постачальники сиро�

вини, а це Миронівська птахо�

фабрика, що також входить до

холдингу МХП, також сертифі�

кована за стандартами ISO. 

Продукція ТМ «Легко!» нара�

зі експортується до Казахстану,

Молдови і Грузії. Крім того, ви�

соку якість виробництва оціни�

ли європейські комісари, які

приїздили, щоб оцінити відпо�

відність продукції для євро�

пейських споживачів. Наразі

підприємство очікує на отри�

мання відповідного сертифіката. 

По закінченні екскурсії жур�

налісти мали змогу оцінити ор�

ганолептичні та смакові показ�

ники продукції ТМ «Легко!»,

простіше кажучи, її скуштувати.

Претензій до якості жоден не ви�

словив.  

На додаток зазначимо, що на

запитання, чому для виробниц�

тва використовують не українсь�

ке, а бельгійське борошно, ди�

ректор відповів, що наше бо�

рошно не задовольняє техноло�

гічним вимогам за якістю. Зда�

ється, над якістю слід замисли�

тися не лише виробникам м'ясо�

продуктів. 

Павло Мороз
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ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА Як ми вже писали в попередньому номері, в Україні стартував проект незалежного
аудиту виробників м'яса і м'ясної продукції. 3 листопада група експертів, а також журналісти мали
змогу побувати на одній з філій Миронівського хлібопродукту – Миронівському м'ясопереробному
заводі «Легко» (ММЗ), який виробляє продукцію під однойменною торговою маркою. 

Споживацький аудит? Легко!

Виробничі процеси на ММЗ виключають перетинання сировинних потоків і готової продукції

Директор ММЗ «Легко» Олег КРИВОШЕЯ (праворуч) 
проводить екскурсію підприємством



Жанна Сірик

ТАК, у своїх зауваженнях Віктор

Янукович зазначив, що закон

може бути прийнято лише за

умови виключення норми, якою

запроваджується нульова ставка

оподаткування податком на до�

дану вартість операцій з вивезен�

ня в митному режимі експорту

зернових та технічних культур,

сільськогосподарськими підпри�

ємствами виробниками та під�

приємствами, які безпосередньо

придбали такі зернові культури у

сільськогосподарських підпри�

ємств – виробників.

Нагадаємо, законопроектом

№ 8521 пропонується запрова�

дити  правові засади функціону�

вання спрощеної системи опо�

даткування, обліку та звітності

суб'єктів малого підприємниц�

тва. Задля чого й вносяться від�

повідні комплексні зміни до По�

даткового кодексу України. До

другого читання надійшло 256

пропозицій від народних депута�

тів та інших суб'єктів законодав�

чої ініціативи, з яких більшість

враховано. 

Оскільки на час написання

цього матеріалу остаточний

текст законопроекту, підписаний

Головою Верховної Ради, відсут�

ній, проаналізуємо його новов�

ведення за останньою оприлюд�

неною версією. По�перше, після

прийняття закону відтепер коло

суб'єктів господарювання, які

можуть бути платниками єдино�

го податку, значно розшириться,

а нинішнім»спрощенцям» не до�

ведеться більше вдаватися до різ�

них маніпуляцій, аби не виходи�

ти за межі ліміту, встановленого

щодо доходу.

Нова спрощена система опо�

даткування набере чинності з 1

січня 2012 та розподілить нове

коло «спрощенців» на чотири

групи: 

1 фізичні особи – підприєм�

ці без найманих працівни�

ків, які здійснюють виключно

роздрібний продаж товарів з тор�

гових місць на ринках та/або на�

дають побутові послуги населен�

ню з річним обсягом доходу не

більш ніж 150 тис. гривень;

2 фізичні особи – підприєм�

ці, що надають послуги

платникам єдиного податку

та/або населенню та виробляють

або продають товари, здійсню�

ють діяльність у сфері ресторан�

ного господарства з кількістю

найманих працівників не більш

ніж 10 одночасно з річним обся�

гом доходу не більш ніж 1 млн

гривень;

3 фізичні особи – підприєм�

ці з кількістю найманих

працівників не більш ніж 20 од�

ночасно з річним обсягом доходу

не більш ніж 3 млн гривень, а та�

кож фізичні особи – підприємці

– посередники з купівлі�прода�

жу, оренди та оцінки нерухомо�

сті (до перших двої груп вони на�

лежати не можуть);

4 юридичні  особи із  се�

редньозвітною річною чи�

сельністю працівників не більш

ніж 50 та річним обсягом доходу

не більш ніж 5 млн гривень.

Для всіх категорій «спрощен�

ців» ставки податку значно

зменшилися. Фізичні особи –

підприємці, що належать до

третьої групи, сплачуватимуть

податок у відсотках від доходу, а

не за фіксованою ставкою, як

представники перших двох груп.

Водночас, фіскальний тягар на

платників єдиного податку дещо

збільшено. 

Ще одна цікава новела зако�

ну: віднині проводитиметься чіт�

ка диференціація між доходами

від підприємницької діяльності

та іншими (наприклад, землею,

що використовується у підпри�

ємницькій діяльності) в частині

сплати податку на доходи фізич�

них осіб та земельного податку.

Як розтлумачив адвокат,

старший юрист ЮФ «Василь

Кісіль і Партнери» Іван Юр�

ченко, «громадяни, які займа�

ються виключно торгівлею на

ринках з обсягом доходу до 150

тис. грн на рік і не мають найма�

них працівників, зможуть спла�

чувати єдиний податок в сумі

приблизно від 10 до 100 грн на

місяць. В разі збільшення оборо�

ту до 1 млн грн (і дещо розшире�

ного переліку діяльності) пода�

ток збільшиться – приблизно від

20 до 200 грн на місяць. Для фі�

зичних осіб, які залучатимуть

працівників (до 20), та оборот

яких складає до 3 млн грн, а так

само для юридичних осіб, які

найматимуть до 50 працівників з

доходом до 5 млн грн сума по�

датку буде становити 3% або 5%

від доходу (залежно від обраного

способу сплати ПДВ)».

Крім того, законопроект пря�

мо забороняє сплату єдиного по�

датку фізичним особам – під�

приємцям, які надають в оренду

земельні ділянки загальною пло�

щею більше 0,2 га, звертає увагу

адвокат.

«Платники податку на при�

буток зможуть відносити до ви�

трат кошти, сплачені платникам

єдиного податку, проте, врахо�

вуючи введені обмеження, воче�

видь, в основному, це будуть фі�

зичні особи – платники 3�ї гру�

пи, – прогнозує пан Юрченко. –

Фізичним особам 3�ї групи та

юридичним особам на ЄП буде

дозволено реєстрацію платника�

ми ПДВ, за умови здійснення

постачання іншим платникам

ПДВ на суму, що перевищує 300

тис. грн. Законопроект також

визначає, що платники 1�3�ї гру�

пи – фізичні особи – не застосо�

вуватимуть касові апарати».

Прийняті зміни до Податко�

вого кодексу щодо спрощеної

системи оподаткування, на дум�

ку старшого партнера юри�

дичної фірми «КМ Партнери»

Олександра Мініна, не спра�

вляють враження опрацьованих

належним чином, і тому вия�

влення технічних проблем ціл�

ком можливо. 

«Так, наприклад, при прода�

жу майна платниками, які нале�

жать до третьої групи (а це буде

більшість) доход оподатковуєть�

ся в звичайному порядку, а це

можна розуміти так, що в такому

разі режим спрощеного оподат�

кування не застосовується, – ко�

ментує пан Мінін. – Отже, фак�

тично цим самим третя група у

рамках оподаткування за цим ре�

жимом обмежується тільки на�

данням послуг, виконанням ро�

біт, а та ж торгівля товарами, хоча

б і власного виробництва, під цей

режим може не підпадати. При

цьому якщо для юридичних осіб

встановлено особливості визна�

чення доходу від продажу основ�

них засобів (як різницю між вар�

тістю продажу та їх поточною ба�

лансовою вартістю), то для фі�

зичних осіб�підприємців такого

немає, тобто є ризики визнання

доходом всієї ціни продажу. При

цьому порядок обліку доходів та

витрат для цієї основної групи

спрощенців має встановлювати�

ся Мінфіном, що не виключає

фактично надмірної обтяжливо�

сті такого обліку, коли він фак�

тично буде запроваджений. А за�

раз з цього питання залишається

непевність, оскільки питання

прямо законом не врегульоване,

а віддано на відкуп Мінфіну». 

Складається враження, що

більш�менш прийнятний режим

встановлюється тільки для пер�

ших двох груп, до якої належать

головним чином ті, хто надають

дрібні побутові послуги населен�

ню і т.п., а для інших сфер діяль�

ності фактичне застосування

цього режиму і пов'язаний з цим

тягар залишаються під знаком

питання, резюмував пан Мінін.

Крім регулювання спрощеної

системи оподаткування, проект

Закону врегулював ще й інші пи�

тання, звертає увагу Іван Юр�

ченко. Зокрема, звільнення від

оподаткування операцій з вве�

зення на митну територію Украї�

ни окремих племінних чистопо�

родних тварин, племінних (гене�

тичних) ресурсів, що здійсню�

ються суб'єктами спеціального

режиму оподаткування. Загалом

регулювання спрощеної систе�

ми, на його думку, буде більш де�

тальним, що на практиці може

призвести до появи численних

листів податкових органів з влас�

ною точкою зору на кожен ас�

пект діяльності платника єдино�

го податку.
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НОВИНИ ï СТИСЛОЩо рік для «спрощенців» готує? 

Закон щодо спрощеної системи оподаткування 
знову чекає на підпис Президента

ПОДАТКИ 9 листопада ц.р. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»,
ініційований Урядом та прийнятий Верховною Радою 4 листопада повторно з урахуванням пропозицій
Президента, знову направлено на підпис главі держави. Однак цього разу вже без обіцяного
продовження дії нульової ставки ПДВ на експорт зернових та технічних культур сільсько1
господарськими виробниками, що, вочевидь, було нічим іншим як дешевим заграванням з
потенційними виборцями від аграрного сектору. Тим більше, що ініціатори внесення такої норми до
законопроекту, покликаного реформувати спрощену систему оподаткування, не могли не передбачати,
що таке положення у складі цього документа не може бути прийнято хоча б із тих міркувань, що
експорт зернових аж ніяк не належить до малого бізнесу… 

Договір про ЗВТ 
уже в Раді
Уряд ініціює ратифікацію
Верховною Радою України
Договору про зону вільної
торгівлі з країнами�уча�
сницями Співдружності Не�
залежних Держав. Відпо�
відний законопроект ухва�
лено на засіданні уряду 9
листопада, повідомляє
прес�служба Мінекономро�
звитку.
Серед основних переваг
укладання Договору про
зону вільної торгівлі є фік�
сація зобов'язань щодо
незбільшення ставок мит
для товарів, що знаходять�
ся у вилученні з режиму
вільної торгівлі; закріплен�
ня в міждержавному дого�
ворі зобов'язань держав�
учасниць СНД щодо неза�
стосування нових обме�
жень у взаємній торгівлі,
тобто – непогіршення ре�
жиму торгівлі, що існує на
сьогодні; фіксація у міжна�
родному договорі поло�
ження щодо започаткуван�
ня  процесу скасування ек�
спортних мит; скорочення
кількості діючих угод, яки�
ми необхідно керуватися в
торговельно�економічних
відносинах з країнами
СНД; вирішення торгових
спорів в площині механіз�
мів і процедур, прийнятих
в СОТ тощо.
У Договорі про зону вільної
торгівлі державами�уча�
сницями переговорного
процесу враховані пропо�
зиції України, які дають
можливість більш ефектив�
но захистити національні
економічні інтереси, зокре�
ма, при застосуванні захи�
сних заходів.
Як стверджують в міністер�
стві, після набрання чинно�
сті Договором про зону
вільної торгівлі держав�
учасниць СНД можна очіку�
вати на додаткове зростан�
ня обсягів випуску: сільсь�
кого господарства – на
3,86%; харчової проми�
словості – на 3,36%; легкої
промисловості – на 3,11%;
металургійного виробниц�
тва та виробництва готових
металевих виробів – на 4,2
%; хімічної та нафтохіміч�
ної промисловості – на
4,75%; машинобудування
– на 7,19 %.
В цілому по економіці після
набрання чинності догово�
ром очікується позитивний
вплив на рівні близько 3�
3,5% обсягу випуску в ці�
лому, ВВП – на рівні 2,5%.
Тобто приріст валового
внутрішнього продукту ста�
новитиме близько 37,5
млрд грн. Додатковий при�
ріст доходів бюджету може
становити приблизно 9,4
млрд грн на рік.



Павло Мороз

Корисно бути песимістом. У

випадку, якщо твої перед�

чуття справдилися, ти мо�

жеш гордовито говорити ус�

ім: «ну от, я ж казав», що не�

абияк піднімає тебе в очах

оточуючих, а також самопо�

вагу. Коли ж вийшло так, як

передрікали оптимісти, ти з

полегшенням зітхаєш і ра�

зом з ними радієш вдалому

завершенню справи. 

ЛЮДИ, які зібралися 1 листо�

пада, щоб презентувати широ�

кому загалу українців проект

«Інвестиційний клімат в Укра�

їні: яким його бачить бізнес»,

явно належать до оптимістів,

оскільки їхні прогнози і оцінки

бізнес�клімату в Україні значно

кращі за оцінки тієї ж самої

преси. Хоча, якщо замислитися

над тим, що дослідження підго�

товлене за результатами опиту�

вання 1636 юридичних осіб і

415 підприємців, то оптиміста�

ми все ж слід назвати наших

бізнесменів.

Дослідження засноване

Міжнародною фінансовою кор�

порацією (IFC) за підтримки

Канадського агентства з міжна�

родного розвитку, Агентства з

міжнародного розвитку Коро�

лівства Нідерланди, Шведсько�

го агентства з міжнародної спів�

праці та Швейцарської конфе�

дерації через Державний секре�

таріат Швейцарії з економічних

питань. 

Не знаю в кого як, а в мене

виникло питання, що ж ці всі

поважні міжнародні структури

хочуть від України і чому їм ва�

жливо, що в нашій країні ро�

биться з бізнесом? 

Мета дослідження, як ствер�

джують автори, оцінка існую�

чих умов ведення бізнесу в Ук�

раїні та розробка рекомендацій

щодо їх  поліпшення.  Ну а

сприятливі бізнес умови, якими

скористається український біз�

нес, так само підходять і для за�

кордонних інвестицій, зокрема

використання закордонного ка�

піталу через банківську систему.

Зокрема, IFC є членом групи

Світового банку, а той, мабуть,

не дуже хоче, щоб один з його

боржників вщент розорився.

Про увагу, яка приділяється

цьому напряму з боку світової

спільноти говорить те, що це

вже дванадцяте подібне дослі�

дження у рамках проекту IFC.

Цей звіт продовжує серію дос�

ліджень та моніторингу рефор�

мування бізнес�середовища в

Україні й повторює структуру

подібних звітів, опублікованих

у 2000, 2002, 2004, 2007 і 2009

рр. Враховуючи, що нинішній

етап проекту добігає кінця на

початку 2012 р., звіт 2011 р. є за�

вершальним у серії аналогічних

звітів і узагальнює інформацію

про процес реформування доз�

вільної системи та систем пере�

вірок і технічного регулювання,

що відбувався протягом остан�

ніх кількох років за результата�

ми дослідження фахівці IFC

розробили низку висновків та

рекомендацій, що на них варто

звернути увагу владі. 

Повільно, але вперед
ТАК, незважаючи на проведен�

ня в Україні багатьох позитив�

них реформ, процес їх упрова�

дження залишається повіль�

ним, тому підприємства не мо�

жуть повною мірою скориста�

тися перевагами цих змін у за�

конодавстві. За даними опиту�

вання IFC, 74% бізнесу було

охоплено перевірками у 2010

році так само, як і у 2008 році.

Порядок підготовки необхідних

документів для реєстрації тех�

нічних умов забирає, як і рані�

ше, багато часу: у 2010 р. 47%

підприємств витратили на ці

процедури більше двох місяців

порівняно з 41% у 2008 р.

У випадках коли законодав�

ство виконується, регуляторний

тягар для бізнесу істотно змен�

шується. Наприклад, зменшу�

ється кількість підприємств, які

потребують дозволів (у 2010 р.

дозволи отримували 32% під�

приємств порівняно з 54% у 2008

р.), скорочується тривалість

процесу отримання дозволів (у

2008 р.  для отримання всіх

необхідних дозволів підприєм�

ствам знадобилося 48 днів, а

приватним підприємцям – 36

днів порівняно з 54 і 44 днями

відповідно у 2008 р.). При цьому

зменшуються і витрати, пов'яза�

ні з отриманням дозволів.

Зазначається, що з'явилися

позитивні зрушення в реформу�

ванні системи технічного регу�

лювання. У 2010 і 2011 рр. були

прийняті три основних закони,

які стали рушійною силою ре�

формування цієї системи. «Про

державний ринковий нагляд і

контроль нехарчової продукці»,

«Про загальну безпечність не�

харчової продукції» та «Про від�

повідальність за шкоду, завдану

внаслідок дефекту в продукції».

Повільно відбувається процес

переходу від застарілої системи

сертифікації до гармонізації си�

стеми із законодавством Євро�

пейського Союзу. Україна почи�

нає виконувати зобов'язання,

взяті під час приєднання до

СОТ. Однак ще існує багато

проблем, таких як наявність

обовязкових  стандартів для віт�

чизняних виробників, які по�

требують негайного вирішення.

Про Україну зазвичай гово�

рять як про країну з величез�

ним потенціалом, проте цей

потенціал ще тільки належить

використати повністю. Серед

причин, з яких Україна досі не

скористалася своїм потенціа�

лом, називають зарегульоване й

«недружнє» бізнес�середовище

та несприятливий інвестицій�

ний клімат. У 2010 році бізнес

витратив близько 7,2 млрд гри�

вень ($900 млн) на отримання

дозволів, проходження переві�

рок та процедури технічного

регулювання. На додачу бізнес

потерпає від хабарництва та ко�

рупції, що стали невід'ємними

супутниками процесу дотри�

мання регуляторних процедур.

Так, близько 46% опитаних під�

приємств підтвердили, що вда�

валися до неофіційних шляхів

вирішення питань із державни�

ми органами, витративши у

2010 році на «врегулювання

справ» у середньому 10% від

обігу компанії.

Також Україна почала де�

монструвати позитивні ознаки

створення сприятливих умов

для зростання бізнесу та поліп�

шення інвестиційного клімату.

Проте ці позитивні кроки були

знівельовані незадовільною ре�

алізацією реформ. Допоки рі�

вень виконання законодавства

в країні не зросте, Україна ри�

зикує залишитись у категорії

«країн з потенціалом».

Аграрників – окремо
ЦЬОГО року в дослідженні бу�

ло виділено окремий розділ на

аграрний сектор України. Так, в

АПК України було опитано 260

підприємств та 79 приватних

підприємців. Тут слід зазначити,

що це була перша спроба ІFС у

межах даного дослідження виз�

начити та оцінити основні об�

меження й перешкоди для ро�

звитку та залучення інвестицій у

сільське господарство України,

крім дозволів, інспекцій і про�

цедур технічного регулювання,

які вивчалися кілька попередніх

років поспіль. Відтак автори заз�

начають, що результати не нада�

ють повної і всебічної інформа�

ції про існуючі проблеми і по�

винні тлумачитися відповідним

чином.

Найбільше занепокоєння в

підприємств АПК, як і раніше,

викликає обмежений доступ до

зовнішніх фінансів, при цьому

75% агропідприємств визнають,

що обмежений доступ до бан�

ківських кредитів є головною

перешкодою для подальшого

розширення та залучення інве�

стицій в аграрний бізнес. Ос�

новними джерелами фінансу�

вання господарської діяльності

лишаються власні кошти, такі

як нерозподілений прибуток

(60% відповідей), а також осо�

бисті заощадження (13%). Вод�

ночас зовнішнє фінансування,

наприклад банківський кредит,

агропідприємства отримують у

28% випадків.

Наступним вагомим факто�

ром є ціни та сезонні цінові ко�

ливання – 76% респондентів

оцінили їх як досить вагоме або

серйозне обмеження, змов�

ницькі  практики покупців

(63%), регульовані державою

торговельні націнки (62%) й ви�

сокі транспортні витрати (60%).

Все це становить суттєві переш�

коди для інвестицій, діяльності

підприємств після збору вро�

жаю та для його збуту.

Чинна нормативна база, що

регулює інфраструктуру збері�

гання врожаю та логістику сіль�

ськогосподарської продукції, є

ще однією значною перешко�

дою на шляху до зростання сек�

тора. Неефективне правове ре�

гулювання захисту прав власно�

сті виробників, що зберігають

зібрану продукцію на зовнішніх

елеваторах, також непокоїть

опитані агропідприємства.

Майже половина респондентів

вважають цю проблему суттє�

вою або критичною (48% агро�

підприємств).

Загалом 61% агропідпри�

ємств вважають, що основною

перешкодою на шляху до зро�

стання є високі витрати на дот�

римання нормативних вимог.

Близько половини переконані,

що найбільш обтяжливі й ресур�

сно�витратні нормативні

бар'єри не гарантують більшої

безпеки і кращої якості харчо�

вих продуктів, а існують для то�

го, щоб підприємства формаль�

но дотримувалися часто застарі�

лих і зайвих регуляторних вимог.

Значною перепоною як на�

ші бізнесмени, так і дослідники

з IFC вважають застарілі держ�

стандарти, що просто не дозво�

ляють виробляти якісь іннова�

ційні продукти. Зі споживаць�

кого боку варто зазначити, що

ці самі застарілі стандарти не

дозволяють поки що виробни�

кам перейти на виробництво

ковбас повністю з харчового не�

потребу. 

Незважаючи на всі бар'єри і

перепони, у дослідженні все ж з

обережністю говориться, що в

Україні з'явилися усі ознаки

сприятливих умов для ведення

бізнесу. Звісно, дослідники не

враховували такі чинники, як

зростання цін і податків, акцен�

туючи увагу лише на регулю�

вальному тиску держави. Проте

без аналізу зміни цін і податко�

вої політики, здається, дослі�

дження все ж таки не є повним.

Достатньо тільки порахувати,

скільки приватних підприємців

вимушені були закритися через

фіскальні «покращення». Так,

відкрити підприємство тепер

значно легше, ніхто не супере�

чить, але ж чи варто це робити

за такої непередбачуваності

урядової політики. 

Хай там як, а нові підприєм�

ства відкриваються і навіть на�

магаються розвиватися. І це

добре – не всім же бути песимі�

стами. 
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Олесь Євтєєв

ДЕ БЕРУТЬ кошти агровиробни�

ки? В усьому світі не придумали

нічого кращого ніж банківський

кредит: позичив гроші в банку, ви�

ростив урожай, продав його, а по�

тім повернув позичене разом з від�

сотками. Проблема полягає лише

в тому, що банки не хочуть давати

гроші на таку ризиковану справу

як агробізнес (див. пункт пер�

ший). Вірніше, вони готові дати

гроші, і дають, (принаймні за 6 мі�

сяців 2011 року аграрії взяли в

кредит у банках 7 млрд грн) але

під заставу. Причому застава має

бути солідною і ліквідною, тому ні

майбутній урожай, ні трактор з

комбайном такою заставою апріо�

рі не стануть. От якби нерухо�

мість… Та тільки де ж її взяти? І

навіть якщо фермер знайде заста�

ву, яка задовольнить банк, то від�

сотки, які хоче за свою позику

банк… 

Банкіри в один голос заявля�

ли, що кредитування АПК є для

них пріоритетним напрямком,

проте політика Нацбанку не дає

можливості це вповні продемон�

струвати. Судіть самі: у першому

кварталі поточного року Нацбанк

видав постанову №279, після чого

відбулися зміни норми резерву�

вання – якщо раніше можна було

у якості застави використовувати

корпоративні права, то тепер без

твердої застави банки кредити не

дадуть. У другому кварталі знизи�

лася платоспроможність підпри�

ємств, особливо у аграрному сек�

торі. Водночас банки почали

зменшувати відсоткові ставки і

збільшили обсяги кредитування.

Єдиною проблемою для банків

було знайти того платоспромож�

ного позичальника, який хоче

взяти кредит і може його повер�

нути. 

У третьому кварталі почалося

різке падіння ліквідності у банків�

ській системі. Депозити від насе�

лення терміном на 3 місяці прий�

мають в середньому під 20% річ�

них, що призвело до суттєвого

збільшення відсоткової ставки –

кредит овернайт дають під 30%.

Зрозуміло, що чим вищі ставки,

тим менші обсяги кредитування.

Який притомний сільськогоспо�

дарський товаровиробник буде те�

пер брати кредит під 25�26% річ�

них, при тому, що за даними на�

шого вельми оптимістичного

Держстату рентабельність рослин�

ництва становить 21%. Насправді

цьогоріч вона заледве дотягує до

12% – і це ще непоганий показ�

ник. Так що банківські кредити

аграріям «не світять». Аграрії ж бо

ненадійні позичальники – занад�

то високі біологічні ризики. Якби

Мінагрополітики компенсувало

сільгоспвиробникам процентну

ставку за кредитами, це спонукало

б селян кредити брати, а банкірів

– надавати. Та от біда, поки що

коштів у бюджеті вистачає лише

на відшкодування 50% вартості

капітального будівництва у тва�

ринництві. Можливо це й пра�

вильно, адже, як каже той самий

Держстат, рентабельність вирощу�

вання ВРХ взагалі складає від'єм�

ну величину – мінус 35%. Якщо

не заохочувати інвестора, то худо�

би скоро не стане зовсім.

Можна, звичайно, дати фер�

меру гроші наперед, з умовою, що

він продасть вирощений урожай

саме вам і за обумовленою напе�

ред ціною. Схема проста, але в на�

ших умовах не набула широкого

розповсюдження. Причин цьому

декілька. По перше – практично

відсутній механізм страхування

майбутнього урожаю, а ми ж розу�

міємо, що він може й не вирости

– погода річ непередбачувана. По

друге – серйозною перепоною на

шляху авансування є ментальність

самих фермерів. Ну не звикли во�

ни, що договір дорожчий за гроші.

Це, звичайно, не стосується

всіх фермерів. Ті з них, які звикли

тримати слово і зажили слави на�

дійних партнерів, давно і плідно

співпрацюють з зернотрейдерами

на умовах авансування урожаю.

От і вирішив якийсь розумник

розповсюдити принцип авансу�

вання на всіх скопом, внісши до

ВР законопроект, що жорстко об�

умовлював можливість експорту

зернових з їх авансовою оплатою

у сумі не менш ніж 50%. Причому

державний оператор (під яким ма�

вся на увазі «Хліб Інвестбуд») от�

римував за цим законопроектом

серйозні преференції. Та не так

сталося, як гадалося. Проти таких

новацій стіною стали не лише віт�

чизняна, але й світова зернова

спільнота. Згуртувавшись, опера�

тори зернового ринку отримали

перемогу, і законопроект було від�

кликано.

У результаті масовий експери�

мент з авансування майбутнього

урожаю здійснював сам «Хліб Ін�

вестбуд». Розрахунок був простий

– грошей у фермерів немає і взяти

їх нізвідки, доведеться приставати

на умови «Хліб Інвестбуду», яки�

ми б непривабливими вони не бу�

ли. Було укладено близько півтора

тисяч контрактів з товаровироб�

никами за схемою: 50% коштів –

одразу у період посіву, 20% – під

час збирання урожаю і решта 30%

– по факту поставки у сертифіко�

ване зерносховище. Крім того,

учасники програми форвардних

закупівель від «Хліб Інвестбуду»

отримували бонус – фермерам,

які зголосилися укласти контракт,

пропонувалося закупити міне�

ральні добрива за ціною виробни�

ка. Всього на умовах форварду бу�

ло закуплено 1,5 млн тонн зерно�

вих за мінімальними інтервенцій�

ними цінами. Приміром кукуру�

дза закуповувалася по 1500

грн/тонну, пшениця 2 класу – по

1792 грн/тонну. Ціна була зама�

лою, пшениця тоді коштувала

2250, кукурудза – 1910 грн/тонну і

ціни на зернові мали стійкий

тренд до зростання. Очільники

«Хліб Інвестбуду» вже підрахову�

вали майбутні надприбутки, та тут

втрутився Мінфін – на експорт

зернових запровадили мито, набу�

ли чинності норми Податкового

кодексу про неповернення ПДВ

зернотрейдерам. Експорт було па�

ралізовано, збіжжя ніхто не скупо�

вував і включилися економічні ва�

желі: надлишок пропозиції над

попитом стрімко – на 500

грн/тонну, знизив ціни внутріш�

нього ринку. Активний демпінг

Росії обвалив світовий ринок зер�

нових. 

В результаті з цінами «Хліб

Інвестбуд» не вгадав: на початку

жовтня кукурудзу можна було ку�

пити по 1347, а пшеницю – 1379

грн/тонна. Тут улюблене дитя уря�

ду почало капризувати – воно ж

бо розраховувало на зовсім інші

розклади. І от коли офшорні бать�

ки дитяти зрозуміли, що можуть

серйозно «пролетіти» повз при�

бутки, включилися інші важелі

впливу: мито скасовано, спробу�

вали навіть відновити повернення

ПДВ. Причому лише тим, хто ску�

повує збіжжя безпосередньо у ви�

робників. Життя, як�то кажуть,

почало налагоджуватися. Та тут

знову втрутився Мінфін, і Верхов�

на Рада так само дружно як запро�

ваджувала, так і відмінила цю нор�

му Податкового кодексу.

Чому ж не набула широкого

розповсюдження практика фор�

вардних закупівель? Через занад�

то високі ризики такої діяльності.

Основні з них наступні. Перш за

все – ментальність вітчизняного

товаровиробника. Ті, хто зголоси�

лися укладати контракти на прин�

ципах форварду, як правило всі

основні засоби давно заставили в

банках і фактично не мають нія�

кого забезпечення, крім майбут�

нього урожаю. І от коли фермер

зібрав урожай, він не поспішає

віддавати його, адже ціна на збіж�

жя, зафіксована у контракті суттє�

во відрізняється від тієї, яка є на

ринку. Були випадки, коли ферме�

ри продавали заставлений урожай

третій стороні.

Другий ризик спільний для

всіх – погода і пов'язана з нею мо�

жливість неврожаю. Саме тут мав

би підставити своє плече страхо�

вий бізнес, проте фермери скар�

жаться, що ставки у страховиків

зависокі, а відшкодовувати збит�

ки вони не поспішають. Тож як

переконати сільгоспвиробника у

необхідності страхувати урожай,

якщо розвелося багато сумнівних

страховиків, які лише збирають

страхові платежі, а відшкодовува�

ти у випадку чого і не збираються.

Адже страховий бізнес специфіч�

ний і відшкодування збитків часто

залежить від вчасності і правиль�

ності оформлення купи паперів,

чим і користуються підприємливі

страховики, знаходячи лазівки для

відмови у відшкодуванні. При то�

му, що страховий ринок аграрного

сектору величезний, він задіяний

поки що лише на 4%. І ці 4% мож�

на вважати стрімким злетом,

спровокованим форвардними за�

купівлями «Хліб Інвестбуду»: од�

нією з обов'язкових умов укладан�

ня контракту з фермером було

страхування майбутнього урожаю

в страховій компанії, яку реко�

мендував сам «Хліб Інвестбуд».

Відбір страховиків був настільки

суворим, що його не пройшли ба�

гато з серйозних компаній, що на�

лежать материнським структурам

зі світовим ім'ям. Проте ті компа�

нії, що пройшли крізь густе сито

отримали чималий зиск – страхо�

вий портфель форвардних обору�

док склав 1,5 млрд грн, водночас

загальна сума вже виплачених

«Хліб Інвестбуду» страхових сум

наразі становить близько 4 млн

грн, ще близько 2 млн грн отри�

мали фермери.

Третій ризик – це державна

політика. Непередбачуваність по�

ведінки держави на зерновому

ринку ми бачимо чи не щодня.

Останній приклад – коли впро�

довж тижня спочатку відновили, а

потім знову відмінили відшкоду�

вання ПДВ експортерам зерно�

вих. Можна сказати, що непослі�

довність дій влади вже стала на�

шою національною особливістю,

проте вона створює серйозні труд�

нощі для гравців ринку, бо якщо

бізнес звик розраховувати на 3�5

років наперед, то аграрний бізнес і

поготів.

Як вирішити наболілі питання

фінансування АПК, намагалися

розібратися на круглому столі

«Агросектор 2012. Залучення

коштів та страхування ризи�

ків», який організували та про�

вели 1 листопада цього року пор�

тал новин агробізнесу «AgroNews»

спільно з інформаційною агенці�

єю «RegiоNews» за підтримки

компанії «АСК страховий консал�

тинг». До участі у роботі круглого

столу запросили фермерів, трей�

дерів, банкірів та страховиків – усі

ті ланки, з яких складається лан�

цюжок виробництва і реалізації

збіжжя.

Учасники круглого столу дій�

шли спільної думки, що подаль�

ший розвиток аграрного сектору

України стане можливим за умо�

ви, що сільгоспвиробники будуть

приділяти більше уваги страхуван�

ню сільськогосподарських ризи�

ків. Страхування посівів та худоби

суттєво знижує ризики аграрного

виробництва, відтак робить галузь

інвестиційно привабливою. Зали�

шається сподіватися, що якась

«гаряча голова» не запровадить

примусового страхування в аграр�

ній сфері, як це було зроблено з

автомобілістами. Вигода страхо�

вих компанії при цьому очевидна,

тільки будь�який автомобіліст вам

розкаже, як «охоче» відшкодову�

ють вони збитки за обов'язковими

полісами страхування. Проте най�

більш показовим стало те, що

фермери, запрошені на круглий

стіл, просто не прийшли. Воче�

видь їм і так усе зрозуміло…
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Рослинництво: ризики, витрати, прибутки
Як, з пересічної точки зору, можна охарактеризувати аг�

рарний бізнес? Пункт перший: він ризикований – це зна�

ють усі; пункт другий: він прибутковий – так вважають по�

датківці; пункт третій: він витратний – це знають виробни�

ки. Решта пунктів (а їх ще чимало) широкому загалу не та�

кі цікаві. Головна аксіома аграрного бізнесу проста: щоб

рослинництво було рентабельним, урожайність має бути

високою. Проте висока урожайність потребує таких же ве�

ликих вкладень. Хочеш отримувати 10 тонн/га – вкладай

на гектар по 4 тис. грн: в зернозбиральну техніку, елітне

насіння, добрива, засоби захисту. Та де ж взяти такі гроші,

коли середня врожайність 3 тонни/га, а пшениця – по 1500

грн за тонну? От і виходить, що з 1 гектару отримуєш 4500

грн, а щоб підвищити урожайність, з цих 4500 вкладати

треба 4000. Причому щоб мати стабільно високі урожаї

вкладати такі кошти потрібно 3�5 років поспіль. А за що

жити? Проте ні в кого не виникає сумніву, що не вклавши

кошти в урожай, урожаю не отримаєш. Саме тому з року в

рік над українською землею стоїть стогін: дайте грошей на

посівну! Дайте грошей на збирання!

Під час роботи круглого столу. Фото: портал «AgroNews»
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Вінниччина здолала
4	мільйонний рубіж
намолоту зернових
Як повідомляє Головне упра�
вління агропромислового роз�
витку Вінницької облдержад�
міністрації, в області уже зібра�
но зернових культур із 95%
площ. Їхня врожайність в се�
редньому становить 48,8 цент�
нерів з гектара, що перевищує
рівень врожаю минулого року
більш ніж на 10 ц/га.
Значний цього року врожай
цукрових буряків, і це не
враховуючи тих 10% урожаю,
який досі залишаються на
полях. Загалом зібрано більше
2700,7 тис. тонн буряків. Се�
редня врожайність складає 407
ц/га, що на 69 ц/га вища, ніж
за аналогічний період минуло�
го року.
Наразі в області діє 13 цукрових
заводів. На переробку до них
було направлено 2420,3 тис.
тонн буряків, перероблено уже
2088,9 тис. тонн. У цьому році
вже виготовлено більше 282
тисяч тонн цукру.

Волинь: співпраця
між сільрадами 
і переробниками
«З початку року  укладено 1436
договорів продажу с/г продук�
ції між сільрадами та перероб�
ними підприємствами. Догово�
ри укладаються для того, аби
сприяти збільшенню вироб�
ництва сільськогосподарської
продукції та підвищити її
якість», – повідомила  сьогодні
на обласній селекторній нараді
начальник Інспекції якості та
формування ресурсів сільсько�
господарської продукції Во�
линської ОДА Світлана Соко�
ловська.
Зокрема, щодо виробництва та
реалізації молока – 494, худо�
би – 578 та цукрових буряків –
364 угоди.
Пані Соколовська розповіла,
що за проведену роботу пере�
робні підприємства нарахову�
ють радам винагороду у розмі�
рі 10�20 коп. за тонну продано�
го молока, 40�80 грн – за тон�
ну м'яса в живій вазі та 1,00�
1,50 грн – за тонну зданих з те�
риторії ради цукрових буряків.
Відповідно до договорів про
співпрацю планові нарахування
винагороди сільським радам
за закуплене в господарствах
населення у січні�вересні ц.р.
молоко складає 665 тис. грн.
Вона також зауважила, що у
2011 році господарствами насе�
лення посіяно 8,85 тис. га цук�
рових буряків. Для їх заготівлі
цукровими заводами області
відкрито 55 бурякоприймаль�
них пункти. Станом на 1 листо�
пада цукровими заводами
області прийнято 688,1 тис.
тонн цукрових буряків, що на
121,2 тис. тонн більше ніж за
відповідний період минулого
року.  Уже вироблено 60 тис.
тонн цукру.

НОВИНИ РЕГІОНІВ

ПРОДУКЦІЯ підприємств перероб�

ної промисловості подешевшала на

0,8%. Найбільше зниження цін (на

2,3�1,5%) спостерігалося у металур�

гійному виробництві, виробництві

коксу, готових металевих виробів,

продуктів нафтопереробки. 

У виробництві харчових продук�

тів ціни знизилися на 0,8%, у т.ч у

виробництві цукру – на 9,1%, олії та

тваринних жирів – на 4,7%, борош�

номельно�круп'яних продуктів – на

2,4%. Разом з цим подорожчала

продукція у виробництві тютюно�

вих виробів – на  5,0%, м'яса і м'ясо�

продуктів – на 1,6%, молокопродук�

тів – на 1,5%, напоїв – на 0,7%,

рибних продуктів – на 0,6%.

У виробництві та розподіленні

електроенергії, газу та води тарифи

знизилися на 6,0% за рахунок зде�

шевлення електроенергії на 7,7%,

при цьому тарифи на теплоенергію

підвищилися на 10,3%.

Ціни на продукцію добувної

промисловості підвищилися на

1,2%. У добуванні паливно�енерге�

тичних корисних копалин продук�

ція подорожчала на 2,5%, зокрема

у видобуванні сирої нафти та при�

родного газу – на 2,9%, вугілля, ліг�

ніту і торфу – на 2,3%.

СТАТИСТИКА Держстат України оприлюднив дані
щодо індексів цін на різні групи товарів та послуги.
За даними статистики, індекси споживчих цін (ІСЦ) та
цін виробників промислової продукції (ІЦВ) у жовтні
2011 року становили 100,0% і 98,2%, з початку року –
104,2% і 115,6% відповідно.

За матеріалами Держстату України

Експрес1випуск від 7 листопада 2011 р.

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

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Товари та послуги

Жовтень 2011 до

вересня
2011

грудня 
2010

жовтня
2010

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 100,0 104,2 105,4

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 99,7 101,5 102,6

Продукти харчування загалом 99,6 100,7 101,8
Хліб та хлібопродукти 98,3 108,0 109,3

Хліб 100,5 113,0 114,9
Макаронні вироби 100,1 109,9 112,2

М'ясо та м'ясопродукти 100,7 110,3 109,9
Риба та рибопродукти 101,1 110,2 110,8
Молоко 103,6 96,0 101,3
Сир і м'який сир (творог) 103,0 101,1 103,7
Яйця 108,0 88,5 88,2
Масло 102,4 99,7 100,8
Олія 98,9 113,3 119,4
Фрукти 96,9 99,6 98,1
Овочі 93,8 56,0 57,3
Цукор 88,1 91,4 94,6
Безалкогольні напої 101,0 111,8 112,6
Алкогольні напої, тютюнові вироби 100,4 108,0 110,0
Одяг і взуття 100,5 100,7 101,3

Одяг 100,5 101,2 101,9
Взуття 100,6 100,0 100,5

Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 100,3 111,0 111,9

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 100,6 118,3 118,3

Утримання та ремонт житла 100,3 103,1 103,5
Водопостачання 100,2 112,5 113,0
Каналізація 100,2 111,8 112,3
Електроенергія 100,0 122,9 122,9
Природний газ 100,0 100,0 100,0
Гаряча вода, опалення 100,3 114,2 116,1

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 100,5 103,2 103,9

Охорона здоров’я 100,1 106,2 107,1
Медичні товари, ліки та обладнання 100,1 105,9 107,0
Амбулаторні послуги 100,7 106,2 107,0

Транспорт 100,5 120,1 122,9
Паливо і мастила 100,4 131,1 138,3
Транспортні послуги: 100,6 118,2 119,3

Залізничний пасажирський транспорт 100,0 106,5 106,7
Автодорожній пасажирський транспорт 100,7 120,1 121,1

Зв’язок 99,9 103,6 103,4
Відпочинок і культура 100,2 102,9 103,7
Освіта 100,0 105,6 105,9
Ресторани та готелі 100,4 106,7 107,9
Різні товари та послуги 100,7 103,7 107,9

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у жов�

тні ціни на продукти харчування та

безалкогольні напої знизилися на

0,3%. Найбільше (на 11,9% та 11,1%)

знизилися в ціні цукор та продукти

переробки зернових. На 6,2% поде�

шевшали овочі, у т.ч. цибуля – на

24,2%, картопля – на 17,8%, морква

– на 15,3%, капуста – на  6,6%, бу�

ряк – на 6,0%. Крім того, на 3,1�

1,0% стали дешевшими фрукти, рис,

олія, свинина. Водночас на 8,0% по�

дорожчали яйця, на 5,7�1,1% – тва�

ринні жири, молоко, сири, кисло�

молочна продукція, масло, птиця,

риба та продукти з риби. 

Тарифи на житло підвищилися

на 0,3%, у т.ч. плата за квартиру –

на 0,6%, гарячу воду, опалення – на

0,3%, водопостачання – на 0,2%,

каналізацію – на 0,2%. 

Підвищення цін у сфері охоро�

ни здоров'я на 0,1% відбулося за ра�

хунок подорожчання амбулаторних

послуг (на 0,7%). У той же час на

2,2% знизилася вартість санаторно�

курортних послуг. 

Ціни на транспорт у цілому зро�

сли на 0,5%, що в основному зумо�

влене подорожчанням вартості пе�

ревезень пасажирським автодорож�

нім транспортом на 0,7%. 

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2010111 рр. (до попереднього місяця)

Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2010111 рр. (до попереднього місяця)  

Товари та послуги

Жовтень 2011 до

вересня
2011

грудня 
2010

жовтня
2010

ПРОМИСЛОВІСТЬ 98,2 115,6 116,3

Переробна промисловість 99,2 112,4 115,1

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 99,5 109,4 112,7

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 101,6 114,7 115,6

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 101,5 110,8 106,6

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 100,3 112,9 115,5

Виробництво цукру 90,9 93,4 99,5
Виробництво напоїв 100,7 119,5 120,8

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %
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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 , 9�Б, м. Миколаїв, 
тел. 0512�58�04�03 – відділ закупівель
тел. 0512�58�04�02 – автовідповідач

Філії «Новоодеська»

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

ТОВ «АК «Врадіївський»

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

ТОВ «Колосівський елеватор»

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

Полтавська обл. 
Філія «Решетилівська»

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

Філія «Ромодан»

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

Філія «Глобинська»

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

Філія «Градизьк»

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

Філія «Артемівська»

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

Філія «Мар'янівська»

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

Філія «Кременчуцька» 

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

Черкаська обл.
Філія «Золотоніська»

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

Філія «Вітове»

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

Хмельницька обл.
Філія «Смотрич»

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

Запорізька обл.
Філія «Кам'янка�Дніпровська»

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

Луганська обл.
ТОВ «Старобільський елеватор»

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

Шановні читачі! 
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ГАЗЕТУ «АГРОПРОФІ» НА 2012 РІК

у будь�якому поштовому відділенні. Читайте нас і будьте заможними!

Про це повідомив голова облдержадміністрації
Василь Ядуха під час робочої поїздки у Хмель�
ницький район, в ході якої ознайомився з ро�
ботою приватного підприємства «Бондар + М»
у с. Мар`янівка, що займається вирощуванням
курей.
«Хмельниччина по виробництву тваринницької
продукції є в п`ятірці кращих регіонів держави.
Разом з тим, ми спостерігаємо, що негативні
тенденції, які мали місце впродовж останніх
кількох років, сьогодні їх потрібно виправляти.
Особлива увага � відродженню молочного ско�
тарства. Тут влада разом з бізнесом і підприєм�
цями працює активно � відроджуються різні
комплекси. Я думаю, що до кінця цього року ще
сім комплексів по виробництву молока і ялови�
чини будуть відкриті на території Хмельниччи�
ни», � зазначив Василь Ядуха.
За словами очільника краю, особлива увага
приділяється розвитку птахівництва, оскільки
галузь скороспіла і може дати за 50 днів від по�
садки м`ясо птиці. «В області вироблено 25 ти�
сяч тон м`яса, половина � це м`ясо птиці», � під�
креслив голова адміністрації. До речі, в області

вже нараховується більше 7 мі�
льйонів голів птиці. Це вдвічі
більше, ніж було в попе�
редньому році і в вісім разів
більше, ніж 5 років тому. 
Оглянувши виробничі потуж�
ності приватного підприємства,
а наразі там працюють три чер�
ги більш як на 50 тисяч голів,
та будівництво нової � четвер�
тої, що заплановано ввести в
дію до кінця поточного року,
Василь Ядуха зазначив: «Ми
сьогодні перебуваємо на дано�
му приватному підприємстві і
побачили, що галузь розви�
вається. Навіть таке маленьке
підприємство буде за рік виго�
товляти 900 тонн м`яса. Це го�
ворить про те, що на Хмель�
ниччині є всі можливості, щоб
на ринку м'ясо, особливо пти�
ці, було дешевим � не дорожче
15�17 гривень за кілограм».

НОВИНИ РЕГІОНІВ

На Хмельниччині до кінця року запрацює
сім нових м'ясо8молочних комплексів

Область готується до проведення непересічно�
го заходу – Рівненського міжнародного форуму
з агрологістики, який відбудеться у Рівному 1�2
грудня цього року. 
На переконання заступника голови облдержад�
міністрації Олексія Губанова, проект сприяти�
ме діловій та торговельній активності регіону.
Адже до участі в форумі запросили представ�
ників іноземних делегацій, профільних міні�
стерств, відомств, управлінь і відділів, а також
бізнесменів, фермерів та науковців. Вони обго�
ворюватимуть перспективи розвитку вітчизня�

ного агропромислового ком�
плексу та його вплив на між�
народний ринок. Не оминуть
також проблематику розвитку
транспортної та агрологістич�
ної інфраструктури в контексті
Схід�Захід. Дискусії експертів
транслюватимуть у режимі он�
лайн на спеціально створено�
му веб�сайті. В рамках форуму
також відбудеться серія кру�
глих столів, дебати.

Рівненщина збере на міжнародний форум 
експертів із агрологістики
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Зернові технології 
та фруктово8овочева логістика

«ЗЕРНОВІ технології» – найбільший агро�

промисловий форум, який посідає провідне

місце в АПК України як комплекс іннова�

ційних рішень у різних стадіях виробниц�

тва, зберігання, переробки та транспорту�

вання зернових, бобових та олійних куль�

тур. До уваги відвідувачів пропонувався на�

сіннєвий матеріал, млини, комбікорми, за�

соби захисту рослин, техніка, обладнання

та багато іншого. Виставка надала чудовий

майданчик для зустрічі провідних операто�

рів ринку – виробників та дилерів, обміну

сучасним досвідом та укладання контрак�

тів. Тут було створено оптимальні умови для

діалогу між керівниками, фахівцями сіль�

госппідприємств, представниками влади та

виробниками обладнання, техніки, насін�

нєвого матеріалу та засобів захисту.

«Фрукти, Овочі, Логістика» – це ви�

ставковий проект сучасних аграрних техно�

логій у овочівництві, промисловому садів�

ництві та виноградарстві. У павільйонах ви�

ставки було представлено все найкраще в

науці, світовому та вітчизняному досвіді на

всіх ланцюгах плодоовочевого бізнесу «від

поля і саду до користувача». Обсяг ринку

фруктів і овочів наразі оцінюється фахівця�

ми в 5 млрд доларів – це більше, ніж уся

м'ясо�молочна галузь. Виставка продемон�

струвала насіння, техніку та обладнання,

засоби захисту і добрива, машини та меха�

нізми для плодоовочевого бізнесу. Також на

виставці можна було побачити нові сорти і

гібриди овочевих культур американської та

японської селекції, більше 120 сортів кар�

топлі від провідних компаній світу.

Актуальність виставок безсумнівна,

враховуючи, що Україна є потужним аграр�

ним виробником і великим експортером аг�

рарної продукції. Підтверджують це і ци�

фри: виставки займали 5 тис. квадратних

метрів, на них були представлені понад 150

впливових учасників аграрного ринку із 20

регіонів України і ще 11 країн ближнього і

дальнього зарубіжжя.

«Зерно для України – фундамент всього

сільського господарства. Сьогодні Україна

посідає третє�четверте місце у світових рей�

тингах з експорту цієї продукції. Ми будемо

другими, якщо зможемо утримати існую�

чий рівень», – заявив на відкритті виставок

президент Української аграрної конфедера�

ції Леонід Козаченко. 

Поділяє оптимістичні сподівання на ве�

лике майбутнє України на ринках агропро�

дукції і заступник міністра аграрної політи�

ки та продовольства Олександр Сень. Він

вважає, що цьому сприятимуть і нові техніч�

ні та технологічні рішення у сільському гос�

подарстві, представлені на виставці. «В Ук�

раїни великий потенціал, – вважає чинов�

ник. – Цього року зібрано понад 50 млн

тонн зерна, 23 млн тонн картоплі. Цифри

вражають, але потрібно пам'ятати народну

мудрість: «Не той хліб, що в полі, а той, що

в коморі», і за допомогою нових технологій

забезпечити збереження врожаю».

Насичена ділова програма виставки

включала конференції та семінари щодо но�

вих технологій зберігання врожаю. Також

висвітлювалися питання вирощування сої,

проблеми транспортування фруктів і овочів,

сучасні біотехнології та методи роботи това�

ровиробників з роздрібними мережами.

У перший день роботи відвідувачі оці�

нили великий вибір технічних і технологіч�

них рішень для сільського господарства.

2 листопада на виставці проходив День кар�

топлі. Під час спеціалізованих семінарів

фахівці обговорювали методи зберігання

врожаю, світові ринки картоплі та їх вплив

на Україну. 

Цього ж дня відбувся міжнародний се�

мінар «Соя: підсумки сезону 2011 року»,

учасники якого відзначали, що в Україні

змінюється ставлення до сої, і в перспекти�

ві під цю культуру можуть бути виділені до 4

млн га. Сьогодні площі під цією культурою

вже перевищили мільйон гектарів. Станом

на 2011 рік під сою було відведено 1121,9

тис. га, зібрано 2020 тис. тонн зерна, а се�

редня врожайність склала 20,3 ц/га. За

прогнозами, новий урожай досягне 2,2�2,3

млн тонн.

Враховуючи, що населення Землі зрос�

тає і до 2050 року загрожує досягти 9,2 млрд

людей, проблема забезпеченості білками

загострюється. На цьому тлі в України хо�

роші перспективи зміцнити свої позиції як

експортера сої. Крім того, враховуючи, що

населення з побоюванням ставиться до

ГМО�культур, наша країна може отримати

для себе економічні переваги і стати вели�

ким виробником саме нетрансгенной сої.

3 листопада в рамках роботи виставки

відбулося засідання круглого столу «Логі�

стичний ланцюг як складова в структурі

формування вартості зерна». У ході дебатів

учасники заходу дійшли висновку, що хоча

витрати українських зернотрейдерів на

всьому етапі логістичного ланцюга менші,

ніж у їхніх російських колег, але для дося�

гнення європейських показників необхідно

ще чимало попрацювати. Для того, щоб ви�

конати поставлене завдання з експорту ук�

раїнського зерна, експерти рекомендують

відкликати орендовані Росією і Казахста�

ном українські вагони�зерновози, не допу�

скати ситуації, коли цей транспорт викори�

стовується для перевезення нецільових ван�

тажів, а також відслідковувати не тільки сві�

тову ціну на зерно, але й ціни у конкурентів

українських експортерів (детальніше про

круглий стіл читатйе на стор. 3).

Олесь Євтєєв

ВИСТАВКИ 113 листопада 2011 року в Києві вперше
відбулися нові спеціалізовані виставки «Зернові технології
2011» та «Фрукти, Овочі, Логістика». Треба визнати, що таке
поєднання у просторі та часі виявилося дуже вдалим. У
рослинництві та овочівництві закінчився плідний сезон і
агровиробники отримали чудову нагоду обмінятися досвідом,
показати у всій красі плоди своєї невтомної праці та
зацікавитись технологічними інноваціями на сезон майбутній.


