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Мораторій
подовжать 
до 2013 року?

Мораторій на продаж зе�

мель сільськогосподарсь�

кого призначення плану�

є т ь с я  п р о д о в ж и т и  д о

2013 року. Про це заявив

на брифінгу голова Комі�

тету Верховної Ради з пи�

тань аграрної політики і

земельних відносин Гри�

горій Калетнік.

ВІН ЗАЗНАЧИВ, що в Комі�

теті допрацьований для роз�

гляду в першому читанні

проект закону про ринок

землі. За його словами, у за�

конопроекті передбачено

впровадження ринку землі з

січня 2013 року. Він додав,

що в законопроекті пропону�

ється, щоб покупцями землі

були тільки громадяни Укра�

їни і держава. «Держава ви�

ступає покупцем у статусі ор�

ганів місцевого самовряду�

вання і органів місцевої вла�

ди», – додав він.

Народний депутат сказав,

що передбачається створен�

ня Державного земельного

банку. 

Він також поінформував,

що цим законопроектом

пропонується обмежити

оренду земель на території

одного району і однієї обла�

сті. За його словами, фізична

або юридична особа зможе

орендувати в районі не біль�

ше 6 тис. гектарів землі і в

області – не більше 5% зе�

мель сільгосппризначення.

При цьому він додав, що

ця особа має бути обов'язко�

во зареєстрована за місцем

розташування землі.

Водночас голова профіль�

ного комітету звернув увагу,

що попри те, що в законопро�

екті передбачено впровад�

ження ринку землі з 2013 ро�

ку, але вже з дати ухвалення

закону землі несільскогоспо�

дарського призначення про�

даватимуться на аукціонах.

Пан Калетнік висловив

надію, що парламент до кін�

ця сесії прийме цей законо�

проект в якості закону.

Втім, для сумнівів у цьо�

му є всі підстави – 8 грудня,

хоча законопроект і був в по�

рядку денному, документ не

розглядався через блокуван�

ня трибуни депутатами. 

Днями самоврядному се�

лянському рухові в Україні

виповнюється 40 років. Пер�

ша така структура – Рада

колгоспів Української РСР –

була утворена 20 грудня

1971 року на виконання по�

станови Третього Всесоюз�

ного з'їзду колгоспників, що

відбувся в листопаді 1969

року в Москві за активної

участі численної делегації

представників колективних

господарств України.

ІНІЦІАТОРИ її створення, а це

були найбільш прогресивні й іні�

ціативні представники села, об�

ґрунтували таку необхідність не�

бажанням колгоспів відігравати

роль «молодшого партнера» дер�

жавного сектору, залишатися мов�

чазними і безправними. Вони зая�

вили, що відтепер братимуть ак�

тивну участь у вирішенні власних

проблем.

Упродовж часу з урахуванням

процесів, що відбуваються в ук�

раїнському селі, це самоврядне

об'єднання сільгоспвиробників

країни реформувалося, змінюва�

ло назву – іменувалося Всеукра�

їнською радою колективних

сільськогосподарських підпри�

ємств (1992), Всеукраїнським со�

юзом сільськогосподарських під�

приємств (2001). З грудня 2009

року це – Аграрний союз Украї�

ни. Але ніколи об'єднання не

змінювало суті: воно було і, хо�

четься вірити, залишатиметься

дієвим органом захисту інтересів

працівників села. 

З нагоди ювілею Аграрний со�

юз України планує провести 14

грудня 2011 року у Києві в Укра�

їнському домі урочисте засідання,

щоб проаналізувати діяльність

самоврядних селянських структур

і визначити основні напрями ро�

боти на найближчу перспективу.

Враховуючи «Програму розвитку

агропромислового комплексу Ук�

раїни до 2015 року» та здійснюва�

ну в державі адміністративну ре�

форму, трудівники села матимуть

змогу довести, що наразі роль гро�

мадських організацій зростає та

розширюються функції недержав�

них інституцій.

До участі в заході запрошено

численних товаровиробників та

активістів селянського руху з усіх

регіонів країни, представників ор�

ганів державного управління і вла�

ди усіх рівнів, керівників само�

врядних структур АПК з країн

ближнього зарубіжжя. 

За чималий проміжок часу

свого існування самоврядному

об'єднанню вдалося зробити

чимало. Однак більшість цих до�

сягнень сьогодні перетворилася

на історію, яку навіть сивочолі фа�

хівці колгоспного руху пригаду�

ють, докладаючи зусиль. Тому ми

вирішили стисло викласти її на

сторінках газети.

Читайте на стор. 8�9

Самоврядному 
селянському руху – 40 років!

БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В АПК: 
ОБЕРЕЖНІСТЬ НЕ ЗАЙВА

Окрім традиційних для злиття
і поглинання ризиків, покупці
аграрних підприємств мають
справу з низкою специфічних,
що вимагає попередньої
перевірки об'єкта інвестицій.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством за
поточний тиждень.
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СВІТОВІ РИНКИ
ЗЕРНОВИЙ ПУЛ ñ НАЗАД У МАЙБУТНЄ

Є така влучна українська приказка:
«Спочатку їмо твоє, а потім – кожен своє».
Якщо застосувати її до реалій зернового
ринку Причорномор'я, то звучатиме вона
приблизно так: «Спочатку експортуємо моє,
а потім – кожен своє»…

СПОЖИВЧІ РИНКИ
ХАРЧОВА БЕЗПЕКА ОЧИМА УКРАЇНЦІВ 
І ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ
З того часу, як в Україні почали обговорювати
можливий вступ до ЄС, почалися розмови і про якість
вітчизняної продукції, зокрема, харчової. Експерти
з ЄС, Світового банку та державних установ розповіли
про те, що ж нового з'явилося і з'явиться
у держрегулюванні харчової безпеки в Україні.
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* – за попередню торгівельну сесію.
За даними «EAVEX CAPITAL»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

08.12.2011

Зміна 
за тиж�

день

Зміна 
з початку

року
UX�індекс (UA) 1590,69 0,0% �34,9%
РТС (RU) 1473,56 �4,7% �16,8%
WIG 20 (PL) 2211,83 �2,3% �19,4%
WIG Ukraine (PL) 735,61 0,9% �26,4%
DAX* (DE) 5994,73 �1,5% �13,3%
S&P 500* (US) 1261,01 1,1% 0,3%

На фото вгорі: Іде обмолот у Жашківському районі на Черкащині. Фото Віктора Шуклина



КАБІНЕТ Міністрів України за�

твердив новий склад наглядової

ради Аграрної біржі. Відповідна

постанова від 30.11.2011 р. № 1237

оприлюднена на урядовому сайті.

Очолив наглядову раду пер�

ший заступник міністра аграрної

політики і продовольства Микола

Безуглий. Заступником голови на�

глядової ради призначено дирек�

тора департаменту економічного

розвитку та аграрного ринку Мін�

агрополітики Сергія Квашу.

Також до складу наглядової

ради увійшли начальник відділу

біржової торгівлі та організованих

ринків товарних ресурсів Упра�

вління розвитку ринків департа�

менту розвитку реального сектору

економіки Мінекономрозвитку

Ірена Артеменко, директор депар�

таменту правової та законопро�

ектної роботи Мінагропрод Ми�

кола Вашешніков, директор де�

партаменту реєстрації, ліцензу�

вання та дозвільних процедур

Держфінпослуг Олександр Калі�

нін, глава Аграрного союзу Украї�

ни Геннадій Новіков (за згодою),

виконуючий обов`язки завідувача

кафедрою біржової діяльності На�

ціонального університету біоре�

сурсів і природокористування Ук�

раїни (за згодою) Микола Солод�

кий, завідуючий секретаріатом

Комітету Верховної Ради України

з питань аграрної політики та зе�

мельних відносин (за згодою)

Олександр Старинець та заступ�

ник начальника управління фі�

нансів АПК та природоохоронних

заходів � начальник відділу фінан�

сів в галузі агропромислового

комплексу департаменту фінансів

виробничої сфери та майнових

відносин Мінфіну Тарас Тиводар.

У РАМКАХ робочого візиту до Брюсселю

міністр аграрної політики та продовольства

України Микола Присяжнюк взяв участь

у Восьмому засіданні Діалогу з аграрних

питань Україна�ЄС, а також зустрівся з

Європейським Комісаром з питань сільсь�

кого господарства та розвитку сільської

місцевості Дачіаном Чолошем, повідомляє

прес�служба Мінагрополітики. На зустрічі

були обговорені перспективи підписання

Угоди про зону вільної торгівлі та перспек�

тиви для вітчизняного сільського госпо�

дарства.

«Наразі перед агропромисловим ком�

плексом України стоїть нелегке завдання –

відкрити доступ вітчизняним продуктам в

Європу і водночас захистити їх від конку�

ренції з імпортом. Можливості для цього

відкриває зона вільної торгівлі, переговори

про яку знаходяться на фінішній прямій»,

– зауважив міністр.

Агропромисловий комплекс України

одним із перших підготувався до підписан�

ня договорів про зону вільної торгівлі з

Євросоюзом. Попри те, що Україна вже є

членом СОТ, сільськогосподарській про�

дукції досі важко потрапити на європейські

ринки.

«Євросоюз взяв на себе зобов'язання,

що вся сільськогосподарська продукція і

продукти харчування, які будуть імпортува�

тися в нашу країну, не будуть субсидувати�

ся так, як це робить ЄС в інших країнах. Це

значно підвищить конкурентоспромож�

ність української продукції» – повідомив

Микола Присяжнюк.

За словами міністра, сьогодні Україна

має конструктивний діалог із європейськи�

ми інвесторами. 

«Іноземний бізнес прийняв правила гри

щодо прав власності на землю. У разі прий�

няття Закону «Про ринок земель» земля на�

лежатиме виключно громадянам України.

Також зняті непорозуміння стосовно кво�

тування експорту, зокрема зерна. Якщо Ук�

раїна і буде обмежувати постачання в си�

туаціях загрози продовольчій безпеці, то те�

пер вона попереджатиме про це заздалегідь.

Натомість інвесторів в аграрний комплекс

держава підтримуватиме ще більше – Мін�

агрополітики відшкодовуватиме до 40 від�

сотків витрат на будівництво овочесховищ з

новими технологіями», – поінформував

присутніх Микола Присяжнюк.
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Україна й Польща
підписали
меморандум
про співпрацю
у сільському
господарстві
Міністр аграрної політики та
продовольства України Ми�
кола Присяжнюк та міністр
сільського господарства та
розвитку села Республіки
Польща Марек Савіцький
підписали Меморандум про
співпрацю, повідомляє Уря�
довий портал.
Зокрема, в ході зустрічі у Вар�
шаві міністри обговорили ди�
наміку двосторонніх торго�
вельно�економічних відносин
між Україною та Польщею у
сфері сільського господар�
ства. Микола Присяжнюк
зауважив, що товарообіг
сільськогосподарської про�
дукції між двома країнами
постійно збільшується.
«Тільки за 8 місяців 2011 року
експорт сільськогосподарсь�
кої продукції до Польщі
склав 287,6 млн доларів, а
імпорт – 221,8 млн доларів.
Це вже перевищує показники
минулого року», – поінфор�
мував він.
Міністри обговорили питання
щодо стану і перспектив спів�
робітництва між країнами в
галузі тваринництва і ветери�
нарії. До цього М.Присяжнюк
відвідав низку агротуристич�
них господарств, які спеціалі�
зуються на вирощуванні ве�
ликої рогатої худоби м'ясних
і молочних порід. Також мі�
ністр оглянув пункт ветери�
нарної допомоги в м.Лайск.
У результаті зустрічі міністри
підписали Меморандум щодо
підтримки з боку Міністер�
ства сільського господарства і
розвитку села Республіки
Польща дій України у сфері
адаптації аграрного сектору
та сільських територій до
стандартів ЄС.
«Вже зараз існує україно�
польська робоча група з пи�
тань гармонізації стандартів у
сільському господарстві від�
повідно до вимог законодав�
ства ЄС. Тож підписання Ме�
морандуму ще більше сприя�
тиме реалізації державної
політики щодо співробітниц�
тва в галузі сільського госпо�
дарства в умовах ринкових
відносин та адаптації аграр�
ного сектору та сільських те�
риторій України до стандар�
тів ЄС», – зазначив міністр.

Аграрний комплекс готовий до ЗВТ

КОМІТЕТ з питань аграрної

політики та земельних відносин

рекомендує парламенту прий�

няти за основу законопроект

про внесення змін до деяких за�

конодавчих актів України щодо

розмежування земель державної

та комунальної власності

Проектом (реєстр. №9495)

пропонується розмежувати зе�

млі державної власності на землі

держави та землі комунальної

власності. Згідно із документом,

землями комунальної власності

пропонується визначити всі зе�

млі в межах сіл, селищ, міст,

крім земельних ділянок, які пе�

ребувають у постійному кори�

стуванні органів державної вла�

ди, державних підприємств,

установ, організацій, а також зе�

мельних ділянок, на яких розта�

шовані об'єкти нерухомого май�

на, що є у державній власності.

Як наголошувалося під час

засідання, всі інші землі (крім

земель приватної власності) в

силу закону залишатимуться у

державній власності.

Під час обговорення наголо�

шувалося також, що законопро�

ектом передбачено змінити

повноваження органів виконав�

чої влади щодо здійснення пра�

ва власності на земельні ділян�

ки. За словами народних депу�

татів, на відміну від чинного за�

конодавства, відповідно до

норм якого розпорядження од�

нією земельною ділянкою ма�

ють право здійснювати три дер�

жавні органи, планується нада�

ти ці повноваження одному ор�

гану виконавчої влади, яким бу�

де: щодо земель державної влас�

ності в межах сіл, селищ, міст

районного значення за межами

населених пунктів на території

району � районні державні адмі�

ністрації, в інших випадках �

обласні державні адміністрації.

На думку авторів законопроек�

ту, це сприятиме перенесенню

важелів прийняття управлінсь�

ких рішень з загальнодержавно�

го на місцевий рівень.

Члени Комітету зазначили

також, що визначення єдиного

суб'єкта права власності на зе�

мельні ділянки, крім іншого,

дозволить внести інформацію

про суб'єкта права державної

власності до Державного реєс�

тру прав на нерухоме майно та

уникнути спорів щодо визна�

чення компетенції розпорядни�

ка державних земель при здій�

сненні транзакцій із ними.

Державну і комунальну землю розмежують?

Кабмін затвердив новий склад
наглядової ради Аграрної біржі

Україна зацікавлена 
в поставках зерна до Лівану
УКРАЇНА зацікавлена в укладенні

довгострокових контрактів на по�

ставку зерна до Ліванської Респуб�

ліки. Про це заявив прем’єр�мі�

ністр України Микола Азаров на

прес�конференції за підсумками

зустрічі з прем`єр�міністром Ліва�

ну Наджибом Мікаті. 

Зокрема, прем’єр відзначив ва�

жливість для України участі в бу�

дівництві зернового терміналу в лі�

ванському місті Тріполі. За слова�

ми М.Азарова, це буде великий

зерновий термінал, який здатний

прийняти до 150 тис. тонн зерна

на добу. «Природно, будівництво

такого терміналу має здійснювати�

ся на основі довгострокового га�

рантованого контракту», – сказав

М.Азаров.

Як повідомив прес�секретар

прем`єра Віталій Лук'яненко, під

час зустрічі з представниками лі�

ванського бізнесу також обго�

ворювалося питання будівниц�

тва такого терміналу. «Ми гото�

ві гарантувати поставки зерна

на тривалу перспективу сьогод�

ні завдяки створенню держав�

ного зернотрейдера», – навів

слова голови уряду В.Лук'янен�

ко. Він зазначив, що в разі реа�

лізації цього проекту Ліван

фактично буде перевалочним

центром зерноторгівлі для кра�

їн Близького Сходу.

До цього, після зустрічі зу�

стрічі з Головою Національної

асамблеї Лівану Набігом Беррі,

Микола Азаров зазначив, за 9

місяців цього року товарообіг

між країнами перевищив один

мільярд доларів. «Але цей ре�

зультат далеко не вичерпує по�

тенціал розвитку наших мо�

жливостей», – сказав він.
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Білорусь 
хоче переробляти 
український соняшник
Заступник міністра сільського господар�
ства і продовольства Республіки Біло�
русь Леонід Маринич не виключає мож�
ливості створення спільного білорусько�
українського підприємства з переробки
насіння соняшника. Про це він сказав на
прес�конференції у Вінниці.
Пан Маринич зазначив, що Білорусь за
останні три роки повністю модернізува�
ла свою комбікормову промисловість.
«Це виключно державні підприємства,
це бізнес в руках держави і в підпоряд�
куванні Міністерства сільського госпо�
дарства, і ми маємо потужності у міль�
йон тонн», – повідомив він.
Л.Маринич зазначив, що цього року
планувалося переробити 600 тис. тонн
насіння і ще залишаються вільні потуж�
ності. «У Гродненській області, яку відві�
дала делегація Вінницької області,
йшлося про те, щоб брати у вас насіння,
переробляти її аж до того, щоб створити
спільне підприємство з переробки насін�
ня соняшника, виробництва олії та його
реалізації», – сказав заступник міністра
сільського господарства і продовольства
Республіки Білорусь.
Нагадаємо, делегація Білорусі на чолі із
заступником міністра Л.Мариничем 7�8
грудня перебувала з візитом у Вінниць�
кій області. До цього, 28 листопада –
1 грудня 2011 року, делегація Вінницької
області на чолі з першим заступником
голови Вінницької обласної державної
адміністрації Іваном Мовчаном відвіда�
ла Гродненську область (Білорусь), де
керівникам районів, керівникам фер�
мерських господарств Вінницької обла�
сті було продемонстровано досвід орга�
нізації молочнотоварного виробництва.

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 08 грудня 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 71,60 72,20 72,70 5753 1700 2,3% �2,4% �0,4%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 12,11 12,35 12,00 1332 1332 2,9% �29,8% �0,5%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 4,86 5,10 4,88 518 691 �2,4% �31,3% 0,0%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 56,70 56,80 56,70 1 418 419 3,2% �38,3% 1,3%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 6,25 6,50 6,25 399 399 �16,7% �57,9% 0,0%

Агротон Варшава AGT PW PLN 20,15 21,29 21,40 464 137 4,4% �38,6% �0,1%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 13,60 13,90 14,20 438 129 �6,3% �68,3% 0,0%

Ovostart Варшава OVO PW PLN 61,95 62,00 61,00 372 110 �1,5% �1,6% 0,0%

КСГ Агро Варшава KSG PW PLN 18,41 18,99 19,30 283 84 3,8% �12,3% 2,1%

Креатив Груп UX (Україна) CRGR UK UAH 52,00 70,00 65,00 666 83 0,0% �36,9% 0,0%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 7,84 7,90 8,30 247 73 0,0% �23,1% 3,2%

MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 2,12 2,33 2,33 40 53 �12,4% 56,7% �0,4%

Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 1,15 1,49 1,15 38 50 �13,5% �66,2% 0,0%

Лендком Лондон LKI LN GBP 3,00 3,25 3,13 14 21 0,0% �48,9% 0,0%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 12,00 16,00 14,00 6 9 �3,4% �41,7% 0,0%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 49,10 51,70 50,60 15 4 �2,6% �51,2% 0,0%
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Ринкова вартість акцій: 
Кернел, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Миронівський Хлібопродукт, $

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Мрія Агро, EUR

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Авангард, $

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Астарта, PLN

Джерело: Bloomberg

Аграрні зобов'язання України 
перед СОТ треба переглянути
ТАК ВВАЖАЮТЬ в Українській аграр�

ній конфедерації. За словами спеціалі�

стів, об'єктивну оцінку впливу членства

України у СОТ на аграрний сектор на�

шої держави дати складно. Це пов'язано

із тим, що основна частина цього корот�

кого проміжку часу припадала на період

фінансово�економічної кризи, період

нестабільності та порівняно низького

попиту на світових ринках.

Набуття Україною членства у СОТ

збіглося з початком девальвації націо�

нальної валюти, яка сприяла скорочен�

ню імпорту та стимулювала експорт.

Поряд із активним розвитком птахів�

ництва, де Україна демонструє впевнене

зростання, останніми роками почала

розвиватися галузь свинарства. За 2010

рік обсяг реалізації свиней зріс більш як

на 40%. Такого збільшення пропозиції

при відсутності експорту внутрішній ри�

нок не зміг «проковтнути», тому відбу�

лося значне зниження закупівельних цін

на м’ясо свиней. Тому 2010 рік у се�

редньому по Україні для підприємств,

що займаються вирощуванням свиней,

був збитковим. Рівень рентабельності

становив мінус 7,8%.

Поточного року цінова ситуація по�

кращилася, але не набагато. Значним

фактором у формуванні цінової політики

на ринку свинини продовжує бути від�

носно дешевий імпорт, від якого Україна

захищена лише на 10%.

Так, за період 2008�2010 рр. імпорт

свинини іншої (передній край та його ві�

друби, корейка та її відруби, необвалені,

грудинка з прошарком сала та її відруби)

збільшився на 41%, субпродуктів – на

63%, сала – на 23% (див. табл. 1).

У зв'язку з цим, з метою більш ефек�

тивного захисту внутрішнього ринку

країни Українська аграрна конфедерація

пропонує переглянути імпортні мита на

окремі види м'ясної продукції у бік їх

збільшення (див. табл. 2). 

З цією пропозицією УАК звернулася

до Уповноваженого уряду України із

зовнішньо�торгівельних питань Валерія

П'ятницького.

Товари 2008 2009 2010
Свинина інша 50,1 56,2 70,5
Субпродукти ВРХ, свиней та ін. 24,4 39,5 39,8
Сало, свинячий жир тощо 34,1 47,3 42,0

Таблиця 1. Імпорт окремих видів м 'яса та субпродуктів в Україну, тис. тонн

Таблиця 2. Пропозиції УАК щодо перегляду ставок імпортного мита на окремі товари

Код товару 
за УКТЗЕД 
(на рівні 

10 знаків)

Назва товару

Діюча
пільгова
ставка

ввізного
мита

Ставка ввізного мита,
яку пропонується

встановити 
(у тому числі

адвалерний еквівалент)

Країни 
імпорту

0203 29 11 00 Свинина інша: передній край
та його відруби 10 Мінімум 20 Бразилія, Польща,

Німеччина

0203 29 13 00 Свинина інша: корейката її
відруби, необвалені 10 Мінімум 20 Бразилія, Польща,

Німеччина

0203 29 15 00 Свинина інша: грудинка з
прошарком сала та її відруби 10 Мінімум 20 Бразилія, Польща,

Німеччина

0206410000 Печінка свиняча, морожена 12 Мінімум 25 Німеччина, Данія,
Нідерланди, Польща

0206492000 Субпродукти, інші свійських
свиней 12 Мінімум 25 Німеччина, Данія,

Нідерланди, Польща

0209001100 Сало, свинячий жир тощо 15 Мінімум 30 Польща, Німеччина,
Нідерланди

НОВИНИ СТИСЛО



Олесь Євтєєв

«ПЕРШЕ пришестя» ідеї зерно�

вого пулу не відбулося в тому чи�

слі і через те, що Україна не мала

державного оператора, такого як

«Об'єднана зернова компанія» у

Російської Федерації чи «Продо�

вольча контрактна корпорація» у

Казахстану. Вочевидь, ДАК «Хліб

України» не підходив у якості

партнера для спілки. Як не див�

но, оживити цю ідею допоміг

Прем'єр�міністр України Микола

Азаров, який під час візиту до

Казахстану 24 листопада 2011 ро�

ку запропонував казахському ко�

лезі повернутися до процесу

створення тристороннього при�

чорноморського зернового пулу у

форматі Україна�Казахстан�Ро�

сія. Виходить, якщо ідею реані�

мували, значить знайшли гідного

державного оператора. Хто б це

міг бути, чи не «Хліб Інвестбуд»

випадково? На думку прем'єра,

при створенні такого пулу ціно�

ву політику зерна Україні, Казах�

стану, Росії будуть диктувати не

зернотрейдери, а ціна буде вста�

новлюватися країнами�експорте�

рами. 

Тут же задум свого патрона

підхопив і міністр агрополітики

та продовольства Микола При�

сяжнюк. Однак він був дещо

обережніший у висловлюваннях.

У Харкові, відповідаючи на пи�

тання кореспондента УНІАН про

можливість координування дій

України, Росії та Казахстану на

зовнішніх ринках зерна, він зая�

вив: «Об'єднати зусилля на зов�

нішніх ринках важливо. По�пер�

ше, щоб ми не демпінгували, по�

друге, ми повинні використати

наші пріоритети чорноморського

басейну. Прем'єр�міністр також

пропонує, щоб ми, створивши

таку координацію, створили та�

кож Причорноморську зернову

біржу, тому що можливості на�

ших трьох країн – це експортний

потенціал зерна в обсязі 25�27%

від світового ринку. Координува�

ти свої дії, безумовно, важливо».

Міністр зазначив, що створення

спільних координуючих структур

на ринку зерна дозволить еконо�

мити кошти на внутрішніх пере�

міщеннях зерна. При цьому він

підкреслив, що Україна виступає

за створення подібної структури

виключно на паритетній основі.

«Ми повинні розуміти, що

виробники зерна і зернотрейдери

– це приватні структури в наших

трьох країнах. І тут може бути

єдина політика на зовнішніх

ринках, але ніяк не єдиний зер�

новий пул з виробництва». Доб�

ре, що міністр це усвідомлює,

адже ще у травні минулого року

він заявляв, що Україна ініціює

створення біржі з торгівлі зерном

для країн Причорноморського

регіону і продовжує обговорюва�

ти ідею організації разом з Росі�

єю і Казахстаном причорномор�

ського зернового пулу.

Оперативно реагуючи на по�

дачу українського прем'єра, ро�

сійське інформаційне агентство

РІА «Новості» 5 грудня провело

інтерактивний медіа�міст між

Україною, Росією та Казахстаном

на тему «Перспективи зернового

пулу: Росія Україна, Казахстан».

Експерти та урядовці спробувати

визначити, чи життєздатна ця

ідея сьогодні та чи зможуть три

країни сформувати єдину цінову

політику.

З російського боку в телемо�

сті брав участь президент Ро�

сійського зернового союзу Арка�

дій Злочевський, з боку Казах�

стану – директор департаменту з

управлiння ресурсами зерна

«Продовольчої контрактної кор�

порації» Сабiт Кашкiнбаєв. Укра�

їну представляли президент Ук�

раїнської зернової асоціації Во�

лодимир Клименко та директор

департаменту економічного ро�

звитку та аграрного ринку Міна�

гропроду Сергій Кваша. 

Медіа міст засвідчив, що най�

більш зацікавленою у створенні

зернового пулу стороною є саме

Росія. Аркадій Злочевський

нагадав, що сама ідея зернового

пулу вперше виникла ще у 2007�

2008 роках і обговорювалася у

2009�му, відбулося навіть три за�

сідання міжурядової групи, проте

подальшого розвитку вона не от�

римала. На думку президента

РЗС, ідея зернового пулу вини�

кла через унікальну особливість

Чорноморського басейну. Інших

місць, де б так масовано здійсню�

валося відвантаження зернових

на експорт, не існує. В усьому

світі відвантаження відбуваються

через так би мовити національні

експортні ворота, а Чорне море

спільне для багатьох експортерів.

За його словами, лише в Причор�

номорському басейні існує кон�

куренція країн експортерів в

процесі експорту. 

Президент РЗС підкреслив,

що ніхто не заперечує проти

конкуренції між компаніями, бо

ця конкуренція об'єктивно не�

обхідна. Але те, що в той же час

стикаються інтереси країн, приз�

водить до втрат усіх учасників

ринку. І Україна, і Казахстан, і

Росія втрачають як мінімум $10

на тонні порівняно з конкурен�

тами. Він вважає, що об'єднання

зусиль країн�експортерів дозво�

лить нівелювати ці втрати. Арка�

дій Злочевський окремо зазна�

чив, що мова не йде про спільну

торгівлю зерном, чи про торгі�

влю виключно державними опе�

раторами, а лише про уніфікацію

правил, відтак створення пулу

знизить гостроту в конкурентній

боротьбі між нашими країнами.

При цьому створювати спеціаль�

ний наддержавний орган для

функціонування зернового пулу

не потрібно, коли обговорювали

це питання, такий варіант навіть

не розглядався. Та це й не мо�

жливо – адже експорт як здій�

снювався комерційними компа�

ніями у всіх трьох країнах, так і

буде здійснюватися. «В першу

чергу, необхідна уніфікація пра�

вил для комерційних компаній

на національних територіях. По�

друге, мова йде про проведення

державами єдиної політики на

зовнішніх ринках. Ми усі заці�

кавлені просувати свою продук�

цію», – підкреслив він.

За словами пана Злочевсько�

го, країни�учасниці зернового

пулу можуть виробити загальні

побажання до третіх країн і разом

відстоювати свої інтереси на зов�

нішньому ринку. Для цього, на

думку експерта, потрібні полі�

тичні зусилля держав, бо жодна з

компаній не в змозі вирішити це

завдання. 

Стосовно єдиних правил ро�

боти, то, в першу чергу, йдеться

про логістику, в царині якої кож�

на з країн наразі застосовує різні

інструменти для захисту своїх ін�

тересів. За словами президента

РЗС, нашим трьом країнам пот�

рібно скласти певний перелік

першочергових параметрів єди�

ної політики і за кожним з пунк�

тів знайти оптимальні, єдині для

всіх учасників пулу умови.

Ще однією з можливих форм

взаємодії учасників пулу Арка�

дій Злочевський вважає взаємо�

поставки зерна. У випадку дося�

гнення домовленостей, на його

думку, можливо було б з над�

лишком експортувати українсь�

ке зерно, а наші внутрішні по�

треби задовольнити за рахунок

російського зерна. Це дало б

суттєву економію під час транс�

портування. 

Очільник РЗС всіляко відме�

жовувався від закидів про лобію�

вання російських інтересів «Ми

просто хочемо полегшити торгі�

влю, забезпечити кращий доступ

і для російського, і для українсь�

кого, і для казахстанського зерна

на світовий ринок. Я думаю, в

результаті створення пулу буде

полегшено торгівлю для всіх уча�

сників ринку», – прокоментував

очільник РЗС. «І ми зовсім не

тягнемо ковдру на себе. Росія і

так володіє найпотужнішим по�

тенціалом (і з експорту, і з ро�

звитку портових потужностей)»,

– додав він. 

Директор департаменту еко�

номічного розвитку та аграрно�

го ринку Мінагропроду Сергій

Кваша у своєму виступі засвід�

чив, що здоровий глузд у нього

перемагає субординацію. За йо�

го словами, роки, які пройшли з

попередньої спроби створення

зернового пулу показали, що це

не піде на користь Україні, бо

розвиток нашого зернового рин�

ку свідчить про те, що ми й самі

маємо проблеми з інфраструкту�

рою експорту. «Ми повинні чіт�

ко уявляти, які умови повинні

надати російським і казахським

колегам для того, щоб ніяким

чином не зашкодити інтересам

власних виробників. Для нас це

дуже важлива передумова», –

пояснив він. 

За словами Сергія Кваші, на�

явні потужності України зі збері�

гання зерна складають 31,7 млн

тонн, в тому числі 2,3 млн тонн

– портових елеваторів. «Цього

недостатньо навіть для експорту

того зерна, яке сьогодні є в Укра�

їні, – додав він.– Тому для нас

особливо важливо залучати інве�

стиції саме у розбудову нових

портових елеваторів та удоскона�

лення логістики – в тому числі

залізничного транспорту, так як

наявна кількість вагонів недо�

статня для оперативних поставок

продовольства. Якщо ми будемо

нарощувати обсяги вирощування

зерна, а міністерство ставить пе�

ред собою таку мету, то це буде

постійно ставити нас перед нови�

ми викликами у розбудові елева�

торної інфраструктури». Очіль�

ник департаменту Мінагропроду

сказав, що оскільки Прем'єр�мі�

ністр у Астані зробив заяву про

можливість створення зернового

пулу, то міністерство цю можли�

вість вивчає. «Але наша стартова

передумова – інтереси України

мають бути першочерговими», –

підкреслив Сергій Кваша.

Президент Української зерно�

вої асоціації Володимир Кли�

менко як людина, не обтяжена

посадами у виконавчій владі, був

більш відвертим. Він вважає, що

перш ніж щось покращувати,

треба розібратися з існуючим

станом справ. Наразі, за його

словами, український врожай

склав 57 млн тонн – унікальний
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Зерновий пул – назад у майбутнє
ІНТЕГРАЦІЯ Є така влучна українська приказка: Спочатку їмо твоє, а потім – кожен своє». Якщо
застосувати її до реалій зернового ринку Причорномор'я, то звучатиме вона приблизно так: «Спочатку
експортуємо моє, а потім – кожен своє». Зацікавленість Росії у експорті зернових через українські
порти знову реанімує ідею створення так званого «зернового пулу» України, Росії та Казахстану –
провідних гравців на Причорноморському зерновому ринку.

На екрані монітора – телеміст з Москвою та Астаною

З українського боку телемосту: Володимир КЛИМЕНКО і Сергій КВАША



за всю історію держави. Які про�

блеми з урожаєм? Перш за все –

склади. Коли йдеться про 31 млн

тонн ємностей для зберігання, то

це сертифікованих зернових

складів, котрі можуть надавати

послуги зі зберігання. У Сполуче�

них Штатах вважають, що обся�

гів, необхідних для зберігання

має бути стільки, щоб можна бу�

ло покласти увесь урожай і плюс

ще 15% для перехідних запасів.

Тому головним завданням для

України у найближчий час є по�

будова елеваторів.

«Є програма, презентована

Мінагрополітики два тижні тому

на засіданні уряду, – у найближчі

6 років наростити обсяг десь до

80 млн тонн зернових, 15 млн

тонн олійних, разом – 95 млн

тонн. Тому, якщо у нас сьогодні

складів на 31 млн тонн, то нам

потрібно будувати практично но�

ву елеваторну промисловість», –

зазначив він.

При цьому, за словами прези�

дента УЗА, за 20 років в Україні

держава не побудувала жодного

нового елеватора, жодного – все,

що було побудовано, було побу�

довано приватним бізнесом, це –

приватні інвестиції. «Тому у нас

завдання – будувати елеватори.

Якщо зерновий пул якимось чи�

ном буде допомагати вирішувати

це завдання, значить є що розгля�

дати», – додав він. Інший напря�

мок можливої співпраці – розбу�

дова вагонного парку. «Для того,

щоб здійснювати український ек�

спорт, зерноторгові компанії що�

добово замовляють для перевоз�

ки 2,5 тисячі вагонів, нам виділя�

ють лише 1200. Тобто, у нас не

вистачає вагонів. Така ж пробле�

ма існує і у Казахстані», – сказав

він, нагадавши, що проблему

можна було б вирішити, якщо за�

пустити на повну потужність

Крюківський вагонобудівельний

завод, котрий взмозі випускати

три тисячі вагонів на рік. «Тут теж

можна співпрацювати – заванта�

жити Крюківский завод, щоб він

робив вагони і для Росії, і для Ка�

захстану, і для України», – під�

креслив Володимир Клименко.

«Перші півроку роботи пока�

зали, що ми як були конкурента�

ми – Казахстан, Україна і Росія –

так і залишаємося конкурентами.

Ми поставляємо зерно в одні й ті

ж точки планети, і на сьогодніш�

ній момент ми конкуренти. Чи

можна з конкурентів зробити со�

юзників і разом продавати зерно?

Це дуже складне завдання», –

зазначив він. 

Володимир Клименко вва�

жає, що для ефективного вирі�

шення завдання переміщення

зерна в межах трьох держав пот�

рібно створити наднаціональний

орган, за своїми повноваження�

ми порівняний з радянським мі�

ністерством хлібопродуктів. Цей

орган має прораховувати усі ба�

ланси по всіх країнах, оптимізу�

вати планування переміщення

вантажів. Йому має бути підпо�

рядкований транспорт, зокрема

залізничний. «Чи можна сьогодні

створити такий орган? У мене, як

були, так і залишаються великі

сумніви», – сказав він. 

Що стосується нинішньої си�

туації на зерновому ринку Украї�

ни, то, за словами Володимира

Клименка, нерозважливі дії уряду

– неповернення ПДВ, запрова�

дження вивізного мита на зерно�

ві, призвело до значного відста�

вання експорту. «Ми не експор�

тували те, що зазвичай експор�

туємо, а урожай у нас унікальний,

експортувати треба дуже багато.

Якщо підсумувати зерно, продук�

ти переробки та шроти, ми по�

винні експортувати близько 32

млн тонн. Наші портові потужно�

сті дозволяють ефективно ек�

спортувати до 36 млн тонн, тобто

ми знаходимося на межі. Вагонів

також вистачить лише у випадку,

якщо вони будуть курсувати між

портами і лінійними елеватора�

ми. Не доводиться говорити, що

сьогодні Україна своїм вагонним

парком чи перевалками у порту

може додатково експортувати об�

сяги інших країн. Проти цього

проста арифметика.

Будь�які обмеження, що їх за�

стосовує до зернового ринку дер�

жава, негативно впливають на ух�

валення рішень інвесторами. На�

приклад, після запровадження

квотування експорту, два най�

більших інвестори практично

згорнули проекти будівництва

потужних зернових перевалочних

комплексів у портах України», –

сказав він.

«Наразі навіть розмови про

створення зернового пулу дуже

негативно діють на інвесторів, які

працюють в Україні. Розмови про

те, що ми разом будемо торгувати

тим, що виростили інші люди –

негативний сигнал для інвесто�

рів, а Україні потрібні інвестори

для будівництва 3 тисяч вагонів

та 30 млн тонн ємностей для збе�

рігання зерна – загалом потрібно

знайти інвесторів на $6 млрд», –

зазначив Володимир Клименко.

Тому, що стосується зернового

пулу – потрібно дуже уважно

вивчити цю проблему і шукати

спільний інтерес для співпраці,

наприклад, по насінню – в Укра�

їні є досягнення вчених, у Росії і в

Казахстані. Ми чудово можемо

співпрацювати по техніці, добри�

вам, та, власне, співпраця з цих

напрямків і йде між компаніями. 

Що, на думку президента

УЗА, дійсно варто було б зробити

разом країнам причорноморсько�

го басейну, так це запровадити на

Чиказькій біржі контракти «FOB

пшениця Чорне море», щоб мати

в регіоні визначений ціновий ін�

дикатор. «От це дійсно завдання,

а не створення якихось націо�

нальних бірж чи бірж СНД. Треба

створювати контракт на найлік�

віднішій біржі світу і тоді це буде

суттєва допомога і трейдерам, і

виробникам зерна», – сказав Во�

лодимир Клименко.

За його словами, не виключе�

но, що Україна в майбутньому

працюватиме в режимі штату

Айова, який дуже схожий на нас

кліматично. Озимих там взагалі

не сіють, максимально знижуючи

ризики, використовують техно�

логію ноу�тіл і вирощують дві

культури: кукурудзу і сою. Украї�

на вже сьогодні дає відчутний

крен у бік кукурудзи і може так

вийти, що за рахунок такої перео�

рієнтації в культурах вирощуван�

ня ми будемо менше конкурувати

на ринку пшениці, бо пріорите�

том стане кукурудза. Адже куку�

рудза – це тваринництво, це біо�

етанол, а значить енергетична не�

залежність.

Директор департаменту з

управлiння ресурсами зерна

«Продовольчої  контрактної

корпорації» Казахстану Сабiт

Кашкiнбаєв погодився з Воло�

димиром Клименком у тому, що

сама iдея зернового пулу добра,

але її реалiзацiя потребує вели�

чезної кiлькостi учасникiв, зо�

крема i залiзничних структур, i

портових структур, i приватних

структур трьох країн. Тому він

вважає, що реалізація цієї ідеї

наразі сумнівна.

Водночас, вiн наголосив, що

Казахстан готовий приєднатися

до подальшого обговорення усiх

варiантiв щодо реалiзацiї цiєї іні�

ціативи, тим більше, що він не

вважає Казахстан сильним кон�

курентом для Росії за обсягами

експорту. Бо якщо росіяни плану�

ють експортувати близько 24 млн

тонн, то Казахстан через терито�

рію Росії – лише 2,5 млн тонн.

* * *

У ІНТЕРВ'Ю нашій газеті кори�

фей української генетики та се�

лекції, Герой України академік

Володимир Моргун дуже влучно

сказав: «Хліб – це наша нафта і

навіть більше ніж нафта». Дійсно,

якщо нафту можна чимось замі�

нити (тим же біодизелем), то хліб

замінити не можна нічим. Не

дивно, що хліб чим далі, тим

стрімкіше стає стратегічним ре�

сурсом і за нього, як і за будь�

який стратегічний ресурс, то�

читься жорстка боротьба. Просто

може декому вона поки що не по�

мітна, або її воліють не помічати.

Наразі всі експерти одностайні в

тому, що причорноморський ре�

гіон стане домінуючим на плане�

ті у торгівлі зерном, особливо –

пшеницею. Хто буде контролю�

вати чверть світової пшеничної

торгівлі – вирішується вже зараз. 

Солоденькі казочки про брат�

нє єднання у одну структуру для

оптимізації регіональної торгівлі

та полегшення доступу зерна на�

ших країн на зовнішні ринки, яку

називають зерновим пулом, мо�

жуть виявитися однією зі спроб

взяти під контроль торгівлю зер�

ном у регіоні. Те, що пан Злочев�

ський називає уніфікацією пра�

вил для зниження гостроти в кон�

курентній боротьбі між нашими

країнами, на ділі може означати

зняття будь�яких перешкод для

експансії Росії на нашому зерно�

вому ринку, особливо у портовій

та транспортно�логістичній ін�

фраструктурі. У кращому випад�

ку, це спроба захопити плацдарм

для перевалки власного збіжжя на

експорт українськими портами. 

Знаючи, як уміє «дружити»

Росія (один «Північний потік»

чого вартий), може виникнути

ситуація, коли через наші порти

на експорт буде йти російське

зерно, а українське зерно лежати�

ме. У нас же є все – залізниця,

елеватори, перевалки в портах і

власне порти – все для успішної

зернової торгівлі. Правда, виста�

чає цього лише для експорту ук�

раїнського збіжжя, та й то «в об�

різ».

Росія навпаки, катастрофічно

потребує нових портових потуж�

ностей, бо, за словами президента

РЗС, станом на 1 грудня вдалося

проекспортувати лише 15,2 млн

тонн – і це при тому, що не було

ніяких обмежень і перепон для

експорту з боку держави. Більше

того, він сумнівається в здатності

Росії вивезти за сезон 24 млн тонн

зернових. Що вже казати про на�

рощення обсягів. Наразі пан Зло�

чевський виразив впевненість, що

у найближчому майбутньому Ро�

сія матиме достатньо портових

потужностей для експорту. 

Звичайно, інфраструктуру

можна побудувати, проте це задо�

волення не з дешевих. Проте на�

віщо витрачати кошти на будів�

ництво, якщо ці потужності вже

є в України? Можна під гаслами

про інтеграцію тихенько прибра�

ти їх до рук. Бо навіть за наявно�

сті власної інфраструктури кон�

курент на світових ринках у особі

України нікуди не подінеться. А

от без можливості експортувати

конкурента не стане. Це як з га�

зом: можна звичайно побудувати

«Північний потік», проте поки

функціонує українська труба –

гріш йому ціна попри мільярди,

витрачені на будівництво. Казах�

стан вимушений вступати у спіл�

ку на умовах Росії, оскільки вза�

галі відрізаний від відкритого мо�

ря. І, можливо, для нього цей ва�

ріант єдино прийнятний. Аргу�

менти ж про користь такого пулу

для України не витримують нія�

кої критики. 

Наша газета у №24 від 17 лип�

ня 2009 року писала про небезпе�

ки, що їх несе створення зерно�

вого пулу. Вже тоді президент Со�

юзу бірж України Борис Берен�

штейн детально роз'яснив, які

підводні камені ховаються за на�

чебто корисним починанням. Як

відомо, ініціаторами ідеї зерново�

го пулу виступили росіяни, які

запропонували концепцію ство�

рення міждержавної компанії по

реалізації заходів з питань коор�

динації діяльності на ринку зер�

на. Наразі про створення якоїсь

структури не йдеться. Поки що

нас переконують уніфікувати

правила для комерційних компа�

ній на національних територіях.

Нашим країнам є чим поділи�

тися одна з однією у зерновій га�

лузі, та в чому співпрацювати –

про це вичерпно сказав прези�

дент УЗА Володимир Клименко.

Лише потрібно, щоб ця спів�

праця була дійсно взаємовигі�

дною, без синдрому «старшого

брата», якому зазвичай відходить

найласіший шматок.
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МОДЕРАТОРОМ сесії був дирек�

тор департаменту зовнішньоеко�

номічного співробітництва Міні�

стерства аграрної політики та

продовольства України Тарас

Качка. У своєму вступному слові

він сказав: «Найважливіша скла�

дова у питаннях безпеки продук�

тів харчування в Україні, як не

дивно, – державне регулювання.

Ми досить давно ведемо діалог з

цього питання, і саме цьогоріч

було зроблено кілька серйозних

спроб вирішального ривку у бік

завершення гармонізації нашого

законодавства із кращими світо�

вими практиками. Чимало ініціа�

тив виникло у різних органах вла�

ди, у різних ідеологів реформ са�

ме в останній час». За його слова�

ми, питаннями харчової безпеки

переймаються не тільки в Мін�

АПП, але й, наприклад, у Міні�

стерстві юстиції. Велику увагу

цьому питанню приділяє МФК.

Врешті�решт, в «коридорах влади

витає важкочитабельний законо�

проект» з безпеки продуктів хар�

чування. З нього зрозуміло, що за

безпеку харчової продукції пови�

нен відповідати саме виробник, а

не держава. Пан Качка споді�

вається, що до кінця поточного

року законопроект потрапить до

Верховної Ради, де почнеться вже

дискусія про його прийняття.

Департамент ЗЕС міністер�

ства досить багато зусиль приклав

цього року для визнання нашої

системи безпеки харчових про�

дуктів по деяким видам товарів

задовільною для країн ЄС, що

спрощує експорт наших продук�

ції. «Цього року ми дуже сильно

наблизили той день, коли зможе�

мо насолодитися результатами

наших реформ», – підкреслив

модератор.

Дали слово і директору депар�

таменту ветеринарної медицини

Державної ветеринарної та фіто�

санітарної служби України

Віталію Башинському. Він роз�

повів про деякі зміни у законо�

давстві, які необхідно знати під�

приємцям.

Перші думки про невідповід�

ність вітчизняних стандартів

з'явилися у 2002 році, після ауди�

ту низки українських підпри�

ємств представниками продо�

вольчо�ветеринарного бюро Ге�

нерального директорату Євро�

пейської комісії з охорони здо�

ров'я і захисту прав споживачів

(Food and Veterinary Office). 

«Їх контроль завжди дивував

прозорістю та об'єктивністю, то�

му під час підсумкових зустрічей

ми не могли сказати ані слова, не

могли з чимось не погодитися,

адже усі зауваження бюро були

підтверджені фактами. – зазначає

промовець. – Тому ми почали

ставити собі питання: а чим ми

гірші? Чому після перевірок під�

приємств нашими експертами

виникає безліч запитань без від�

повідей, а європейці виконують

те саме завдання настільки об'єк�

тивно та у три рази швидше? Са�

ме тоді ми зрозуміли, що основа

основ – це законодавство. Про�

цедури перевірок повинні відбу�

ватися прозоро, аби ні у кого не

виникало думки, що різні підпри�

ємства інспектуються по�різному.

Загалом ситуація усіх влаштову�

вала. Наприклад, у дитсадку

хтось отруївся під час приймання

їжі, звільнили головного санітар�

ного лікаря району, комусь випи�

сали на 380 грн штраф. Не влаш�

товувала така ситуація лише тих,

хто отруївся». Тому зараз розро�

бляється проект закону з урах�

уванням положень Регламенту

Європейського Парламенту та

Ради ЄС від 29 квітня 2004 р.

№882/2004/ЄС про офіційні за�

ходи контролю, які застосовують�

ся для забезпечення підтверджен�

ня відповідності з кормовим та

харчовим законодавством, прави�

лами здоров'я та захисту тварин,

а також Регламенту Європейсь�

кого Парламенту та Ради ЄС від

28 січня 2002 р. №178/ 2002/ЄС

про встановлення загальних

принципів і вимог законодавства

про харчові продукти. «Система

стає більш прозорою та доступ�

ною. До того ж ми приймаємо

участь у переговорах по утворен�

ню зони вільної торгівлі з Євро�

пейським Союзом, представники

якого говорять нам про наявність

великої кількості тіньових опера�

цій та коштів у країні.

Україна прийняла рішення до

2013 року відмовитися від додат�

кової авторизації імпорту, Прези�

дентом було прийнято рішення

про утворення єдиного контро�

люючого органу на базі Держав�

ного комітету ветеринарної меди�

цини України, який тепер реор�

ганізовано у Державну ветери�

нарну та фітосанітарну службу

України. Штат санітарно�епідемі�

ологічної служби буде скорочено

на 45%. Працівники новоутворе�

ної ветеринарної служби ретель�

но відібрані Міністерством охо�

рони здоров'я, тож ця служба є

компетентним органом, а не про�

сто ветеринарами, які забрали на

себе функції великої кількості ін�

ших державних інститутів», – на�

голосив чиновник. Хоча все ж за�

лишаються питання щодо деяких

повноважень, які крім компе�

тентної ветеринарної служби за�

бирають на себе інші установи.

Що ж саме мають знати під�

приємці? Система HACCP

(Hazard Analysis and Сritical Control

Point – система аналізу ризиків і

контролю критичних точок –

прим.авт.) стане обов'язковою,

строк впровадження буде вказа�

ний у прикінцевих положеннях

до вищезазначеного закону,

швидше за все, термін впрова�

дження складе від 1 до 4 років.

Що стосується експортерів, то як

тільки закон набуде чинності, всі

дозволи на експорт будуть вилу�

чені у тих підприємств, які не ма�

ють запровадженої системи

HACCP. Це перший крок, який

вже є визначеним на рівні компе�

тентного органу. Ця зміна в робо�

ті експортерів пов'язана з міжна�

родним правом, згідно якого,

країна не має право експортува�

ти продукцію, яка не відповідає

національним стандартам. А в на�

ших стандартах система контро�

лю критичних точок стане

обов'язковою.

Втім, поки що питання у ста�

дії обговорення: «Який сертифі�

кат необхідно мати, аби пройти

систему визнання дієвості

HACCP? І хто це буде перевіряти,

адже, наприклад, половина ветін�

спекторів досі називає цю систе�

му не інакше як «наср». Сьогодні

це питання обговорюється і рі�

шення буде впроваджене най�

ближчим часом. Ми проведемо

навчання спеціально підібраного

молодого і перспективного пер�

соналу, у працівників буде гідна

зарплатня, адже саме вони будуть

відповідати за визнання дієвості

системи, а це дуже важливо. На

перших етапах буде запровадже�

ний декларативний принцип, але

через деякий час дієвість кожної

системи буде перевірено.

Для того, аби визначити, чи

працює HACCP на підприємстві

нам не потрібний жодний серти�

фікат. Інспектору вистачить 3�4

години на малому підприємстві

та 2�3 дні на великому, аби визна�

чити справність системи». Якщо

система буде несправною, але не�

доліки будуть незначними, то ін�

спектор може записати свої зау�

важення, які, до речі, можна буде

обговорити разом з робочою гру�

пою. Зазвичай, зі 160 зауважень

європейської комісії, яка займа�

ється перевіркою HACCP, після

такого обговорення до виконан�

ня залишається близько 130.

«Але, якщо зі 130 є хоча б один

критичний пункт, який може ста�

ти причиною виробництва нея�

кісної або небезпечної продукції,

то діяльність підприємства буде

призупинено. Це також є євро�

пейською нормою», – розповів

пан Башинський .

Планується, що усі результати

інспектувань буде автоматично

занесено до онлайн�бази, тож ко�

жен споживач може перевірити

виробника тієї чи іншої продук�

ції в інтернеті, результати остан�

ніх перевірок підприємства та йо�

го статус. Дані за перевіркою бу�

дуть неповними, але такими, які

справді цікавлять споживача.

Як зазначає посадовець, це

питання майбутнього, цього не

станеться завтра, адже необхідні

досить значні кошти для реаліза�

ції проекту. Європейський Союз

вирішив допомогти нам мате�

ріально, новими IT�технологія�

ми, прикладами вже працюючих

систем у Польщі, Румунії тощо.

В планах також запровадити

систему внутрішнього простежу�

вання вантажів. Це дасть змогу

великим підприємствам еконо�

мити близько 1,5 млн грн на рік.

У випадку отруєння громадянина

буде проведено повну перевірку

ветеринарним та санітарним пі�

дрозділами Держветфітослужби із

обов'язковим залученням Міні�

стерства охорони здоров'я та їх

епідеміолога. Якщо в ході розслі�

дування буде встановлено, що

провина за інцидент не виробни�

ка, а торговельної мережі, остан�

ня буде нести відповідальність на
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Харчова безпека очима українців 
і за європейськими стандартами
ФОРУМ З того часу, як в Україні почали обговорювати можливий вступ до ЄС, почалися розмови й
про якість вітчизняної продукції, зокрема, харчової. Через це постійно збираються наради,
проводяться прес6конференції, на яких представники різноманітних асоціацій скаржаться на
законодавство, недобросовісних виробників тощо. Ці заходи показують по телевізору, виступи
доповідачів друкуються у ЗМІ, а на державному рівні ніби нічого й не відбувається. Аби заперечити
таку тезу, Міжнародна фінансова корпорація (МФК) зібрала «Міжнародний форум з харчової
безпеки», у заключній частині якого, експерти з ЄС, Світового банку та державних установ розповіли
про те, що ж нового з'явилося і з'явиться у державному регулюванні харчової безпеки в Україні.
Організувало форум агентство «AgriEvent».
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рівні з виробником, і покарання

буде серйозним. Якщо сьогодні

максимальний штраф за цим по�

рушенням не перевищує кілька

тисяч гривень, то в майбутньому

це може коштувати власнику

значної частини бізнесу або кара�

тися відкликом продукції з усіх

торговельних мереж. «Звичайно,

будуть залучені ЗМІ, тож учораш�

ній лідер ринку може суттєво

втратити позиції. Все буде відбу�

ватися прозоро та жорстко. По

суті, це катастрофа для бізнесу,

тож європейські бізнесмени, які

пережили таке покарання один

раз, тепер самі очолюють робочу

групу HACCP на своєму підпри�

ємстві», – підкреслив Віталій Ба�

шинський.

У кінці виступу він додав, що

для маленьких підприємств МФК

розробило непоганий посібник

по HACCP. За його словами, від�

правивши на переймання досвіду

лише кількох працівників та ко�

ристуючись підказками посібни�

ка, можна поступово запровади�

ти систему на власному підпри�

ємстві самостійно. Якщо ж під�

приємство велике, то нюансів на�

багато більше, але також можли�

во самостійно запровадити систе�

му контролю критичних точок.

Україна вже давно співпра�

цює з Європейським Союзом, але

й досі лишається чимало про�

блем, через які ми не можемо до

нього приєднатися. 

Експерт з питань харчової

безпеки проекту ЄС «Виконання

Україною зобов'язань щодо член�

ства у СОТ та європейської полі�

тики добросусідства у сільському

секторі» Тоні Віл розповів про де�

які моменти, які непокоять євро�

пейців у співпраці з українською

стороною у галузі безпеки про�

дуктів харчування, а також навів

приклади вирішення цих питань

у Європейському Союзі. «В Укра�

їні необхідно запроваджувати но�

ві методи роботи компетентних

служб контролю якості харчової

продукції, необхідно впроваджу�

вати міжнародні стандарти на

підприємствах. Українське зако�

нодавство ще не адаптовано до

світових норм, але у найближчо�

му майбутньому, сподіваюся, си�

туація зміниться, адже новий

закон вже у розробці. Маю впев�

неність, що він вже скоро попаде

до парламенту», – зазначив він.

Виробники продуктів харчування

мають бути самі зацікавлені у то�

му, щоб довести споживачу без�

печність власної продукції. Перш

за все контролюючі органи по�

винні звертати увагу на ті компа�

нії, які вже зараз, ще до прийнят�

тя вищезгаданого закону, не є

прибічниками впровадження

міжнародних систем контролю

якості продуктів харчування.

«Де ми знаходимося зараз? На

Україну досить сильно вплинула

світова фінансова криза, але змі�

ни клімату та чорноземи можуть

дати державі у певній мірі імуні�

тет від тих подій, які відбуваються

у світі, – наголосив Тоні Віл. –

Програма економічних реформ

Президента України мотивує

компетентні органи до прий�

няття законодавства на ко�

ристь світових стандартів у всіх

галузях економіки.

Україна нещодавно стала

членом Світової організації

торгівлі, але минулого року ми

були змушені акцентувати ува�

гу на прискоренні процесу гар�

монізації українського законо�

давства із європейським. Нам

необхідні зміни через те, що ді�

юча система неефективна, во�

на і раніше не працювала. По�

мічені функції, які дублюють�

ся різними інституціями, бю�

рократичні ризики та надмір�

ний тягар дозволів, необхідних

для ведення досить простого

бізнесу. Існують штучні переш�

коди для українських виробни�

ків, які роблять їх неконкурен�

тоспроможними на зовнішніх

ринках.

В Європейському Союзі іс�

нує скоординована робота

спільних контролюючих орга�

нів, які ефективно слідкують

за використанням підприєм�

ствами систем безпеки харчо�

вої продукції. Акредитовані

відповідно до міжнародних

стандартів лабораторії, даним

яких можна довіряти, викону�

ють свою роботу досить чітко.

Створено спільну фітосанітар�

ну службу, у якій представлені

країни�члени Євросоюзу, тож

скорочені усі бюрократичні

перепони. Це цілісний підхід,

за якого один компетентний

орган має можливість залуча�

ти фахівців зі статистичних,

епідеміологічних, професійних

установ та організацій, що в

свою чергу спрощує життя під�

приємцям. В першу чергу, це

виражається в ефективному

скороченні витрат. Для бюдже�

ту ЄС економія складає при�

близно 30 млн євро на рік. Хо�

ча, ми змушені витрачати

кошти, наприклад, на переос�

нащення прикордонних лабо�

раторій. Хочу звернути увагу,

що існує й ефективна система

стягнення санкцій, штрафів та

пені аби порушники отриму�

вали належне покарання.

Крім того, у всіх 27 членах

ЄС діє система загальних стан�

дартів, у якій захист інтересів

споживача є пріоритетним

завданням. Понад усе, саме

споживач, а не виробник по�

винен бути завжди на першо�

му місці для держави», – під�

креслив промовець.

Підсумовуючи робочий

день форуму, голова регіональ�

ного представництва IFC в Ук�

раїні Руфат Алімарданов

сказав: «Чи то добровільне ба�

жання виробників або вимоги

споживачів, торговельних ме�

реж і державних органів, але

якщо у вас є плани по налаш�

туванню або поліпшенню ва�

ших систем з якості безпеки на

підприємстві, мої колеги з

МФК із задоволенням допо�

можуть реалізувати цю мету».

Артем Шелкопляс
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М’ЯСОПЕРЕРОБКА Експерти проекту «Незалежний аудит виробників м'яса
та м'ясопродуктів» відібрали лабораторні зразки м'ясної продукції на
М'ясокомбінаті «Ятрань» (м.Кіровоград). Це підприємство стало п'ятим у
списку виробників, що відчинили свої двері для перевірки технологічного
ланцюгу виробництва.

Ще один крок 
до якості і безпеки 

«НАС, як експертів, тішить, що

нові й нові підприємства бажають

пройти незалежний аудит якості

своїх ковбас, сосисок, напівфаб�

рикатів. У ході проекту виробни�

ки все більше дізнаються про екс�

пертизу, у них росте довіра до

проекту, дух конкуренції та ба�

жання довести споживачеві якість

своєї продукції», – каже Юрій

Чорнобривець, директор Інсти�

туту споживчих експертиз (ІСЕ).

Андрій Райкович, генераль�

ний директор ТДВ «М'ясокомбі�

нат «Ятрань» додає: «У проведені

незалежної експертизи вбачаю

надзвичайний позитив,  вважаю,

що за її результатами споживач

повинен бути впевнений у якості

та безпечності продукції, що ви�

робляється на провідних підпри�

ємствах України. Маю надію, що

поінформованість споживача

дасть йому змогу зробити пра�

вильний вибір, а виробників зму�

сить дотримуватись вимог дер�

жавних стандартів».

Відібрані зразки відправлені

на лабораторне дослідження, яке

буде готове до 10 грудня. 

Вже 14 грудня на прес�кон�

ференції в Києві, під час якої бу�

дуть оголошені результати проек�

ту «Незалежний аудит виробни�

ків м'яса та м'ясопродуктів», ук�

раїнські споживачі дізнаються

достовірну та правдиву інформа�

цію про якість ковбас, сосисок,

напівфабрикатів тих виробників,

що пройшли добровільну пере�

вірку. Обговорення висновків

експертизи з усіма учасниками

проекту, виробниками та експер�

тами відбудеться під час «кругло�

го столу» одразу після прес�кон�

ференції.

Нагадаємо, що перший не�

залежний проект аудиту укра�

їнських виробників стартував 13

жовтня. Мета проекту – показа�

ти українським споживачам без�

печні і небезпечні, корисні й

шкідливі м'ясні продукти. Про�

ект «Дослідження якості м'яса та

продуктів м'ясопереробки – ау�

дит українських виробників» пе�

ревіряє технологічний ланцюг

виробництва м'яса на підприєм�

стві від сировини до упаковки.

Дослідження охоплює три сег�

менти: виробників м'яса куряти�

ни, свинини та продуктів м'ясо�

переробки (ковбасних виробів та

напівфабрикатів).

В період з 13 жовтня відчини�

ли двері перевіряльникам такі

підприємства: Миронівський

м'ясопереробний завод «Легко»

(ТМ «Легко!», Київська область),

М'ясопереробний завод «Дружба

народів» (ТМ «Дружба народів»,

АР Крим),  ПАТ «Кремен�

чукм'ясо» (ТМ «Фарро», Полтав�

ська обл.), М'ясокомбінат «Юві�

лейний» (Дніпропетровська обл.)

та М'ясокомбінат «Ятрань». На�

разі решта виробників не вияви�

ли бажання пройти добровільну

перевірку.

До складу наглядової ради

проекту увійшли представники

Міністерства охорони здоров'я,

Державної ветеринарної та фіто�

санітарної служби України, Дер�

жавної санітарно�епідеміологіч�

ної служби України, Інституту

екогігієни і токсикології, Інсти�

туту харчування МОЗ, УкрНДІ

«Ресурс». Вони гарантуватимуть

незалежність, всебічність і неупе�

редженість у ході досліджень.

Сьогодні  питання якості

м'ясної продукції стоїть в Україні

надзвичайно гостро. Результати

нещодавньої контрольної закуп�

ки продуктів, що була здійснена

Держспоживінспекцією, викли�

кали у Прем'єр�міністра України

Миколи Азарова обурення. Він

заявив: «Держава розробляє та

затверджує стандарти якості, що

відповідають європейським, а

виробники елементарно дурять

споживача, змінюючи склад про�

дукту. І ці ж виробники прагнуть

потрапити в Євросоюз? Вони

прагнуть підтримки держави? Це

неприпустимо і цинічно». 

За словами Алли Григорен�

ко, заступника Директора депар�

таменту контролю якості медич�

них послуг, регуляторної політи�

ки та санітарно�епідемічного доб�

робуту МОЗ України, лише за 9

місяців поточного року санітар�

но�епідеміологічною службою бу�

ло вилучено з продажу більше 25

тонн м'ясної продукції через її не�

відповідність державним стандар�

там. «Саме тому цей проект дасть

змогу показати кінцевому спожи�

вачу, яку продукцію варто вжива�

ти, а яку ні», – упевнена вона.

За матеріалами «ІСЕ»
Фото надані організаторами проекту



ВІДТАК, на час утворення 20

грудня 1971 року Рада колгоспів

на своєму засіданні прийняла

«Положення про Раду колгоспів

Української РСР», яке невдовзі

було затверджене постановою Ра�

ди Міністрів УРСР від 13 січня

1972 р. №1 ст. 5.

У Положенні зазначалось, що

Рада колгоспів Української РСР,

як виборний громадський орган

колгоспів, створюється з метою

розвитку демократії, колективно�

го обговорення найважливіших

питань колгоспів, узагальнення

досвіду організації виробництва й

розробки рекомендацій по більш

повному використанню резервів

громадського господарства, збіль�

шенню виробництва і поліпшен�

ню якості товарного виробництва

сільгосппродукції для забезпечен�

ня потреб населення.

Рада колгоспів розглядала пи�

тання, пов'язані з дотриманням

внутрішньоколгоспної демократії,

роботою міжгосподарських буді�

вельних організацій, комбікормо�

вих заводів, насіннєвих та інкуба�

торно�птахівничих станцій,

сільських комунгоспів і міжкол�

госпних оздоровниць, спортивних

комплексів, районних юридичних

груп та інших міжгосподарських

структур. 

До сфери управління Ради на�

лежали питання формування і ви�

користання коштів Централізова�

ного фонду соціального стра�

хування колгоспників.

За рахунок коштів цього фон�

ду у сільській місцевості було збу�

довано значну кількість об'єктів

побутового і соціально�культурно�

го призначення (шкіл, дитячих

садків, будинків культури, фельд�

шерсько�акушерських пунктів,

профілакторіїв, будинків приста�

рілих, водогонів, доріг з твердим

покриттям). У місцевостях з уні�

кальними оздоровчими можливо�

стями – на узбережжі Чорного і

Азовського морів, у Карпатах й на

Шацьких озерах тощо – з'явили�

ся десятки санаторіїв і лікувально�

оздоровчих закладів для селян,

сотні піонерських таборів.

До Ради обирались найбільш

досвідчені керівники і спеціалісти

колгоспів, представники міжкол�

госпних підприємств і організа�

цій, сільськогосподарських орга�

нів, громадських організацій та

вчені.

Згідно з Положенням, голо�

вою Ради колгоспів обирався мі�

ністр сільського господарства.

Підготовку матеріалів до засідань

Ради, що проводились двічі на рік,

а також технічне і господарське

обслуговування, здійснював апа�

рат Міністерства сільського гос�

подарства УРСР, у структурі яко�

го було Головне управління у

справах колгоспів.

Першим головою Ради кол�

госпів Української РСР у грудні

1971 року було обрано тодішнього

міністра Петра Омеляновича До�

рошенка (роки повноважень 1965�

1971). Потім її очолювали керма�

ничі відомства – Петро Леонтійо�

вич Погребняк (1971�1976 рр.),

Михайло Васильович Хорунжий

(1976�1985 рр.), Олександр Мико�

лайович Ткаченко (1985�1987 рр.).

На рівні областей і районів, в

яких налічувалось три і більше ко�

лективних господарства, функціо�

нували ради колгоспів регіональ�

ного рівня. До їх складу обирались

кращі представники колгоспного

селянства – керівники і фахівці

господарств, передовики сільсь�

когосподарського виробництва.

Очолювали ради начальники

управлінь сільського господарства

відповідних рівнів.

За часів радянської «перебудо�

ви», щоб розширити демократичні

принципи управління колгосп�

ним виробництвом, було визнано

за доцільне замінити на керівних

посадах, від району до республіки,

чиновників на ініціативних і авто�

ритетних голів колгоспів. 

Так, у червні 1987 року голо�

вою Ради колгоспів було обрано

Дмитра Костянтиновича Мотор�

ного. Це найдосвідченіший і най�

авторитетніший організатор кол�

госпного виробництва країни, го�

лова ордена Леніна колгоспу імені

Кірова (тепер приватно�орендний

кооператив «Зоря») Білозерського

району Херсонської області, двічі

Герой Соціалістичної Праці, яко�

му у 2002 році було присвоєно

звання «Герой України».

Уславлений хлібороб, нині по�

чесний голова Аграрного союзу

України, Дмитро Моторний впро�

довж п'яти років з честю викону�

вав роль селянського лідера краї�

ни. За його керівництва Рада сут�

тєво зміцнила свій авторитет:

удосконалювались форми і мето�

ди роботи, відпрацьовувались ва�

желі впливу на стан справ в аграр�

ній галузі та механізм відносин з

органами державного управління

і влади.

На розгляд засідань Ради кол�

госпів України виносились най�

більш актуальні питання активіза�

ції колгоспного життя та підви�

щення ефективності сільськогос�

подарського виробництва, що

справляло позитивний вплив на

стан справ як у самих колектив�

них господарствах, так і в галузі в

цілому.

Важливою подією в житті се�

лянства став проведений у березні

1988 року Четвертий Всесоюзний

з'їзд колгоспників у Москві, який

накреслив шляхи подальшого ро�

звитку кооперативного руху, схва�

лив проект закону «Про коопера�

цію в СРСР», прийняття якого

мало сприяти подальшому ро�

звитку кооперативних засад у кол�

госпах як найбільш поширеної

форми кооперації.

У підготовці і роботі цього ва�

жливого заходу помітну роль віді�

грала Рада колгоспів Української

РСР і особисто її очільник. Цікаво

зазначити, що з 4374 делегатів з'їз�

ду 1495 (кожний третій) предста�

вляли колективні господарства

України. Так само гідно була пред�

ставлена наша республіка у прези�

дії та інших робочих органах з'їзду,

а виступи наших делегатів були

особливо гострими і змістовними.

Завдяки проведеній Радою

колгоспів України роботі по добо�

ру кандидатів до Верховної Ради

Союзу РСР 24 кращих представ�

ники українського селянства по

квоті кооперативних організацій

були обрані народними депутата�

ми Союзу РСР одинадцятого

скликання (1989�1992 рр.). 

Наприкінці 1980�х, щоб від�

найти шляхи співпраці з ши�

рокими верствами сільської інте�

лігенції та іншими мешканцями

сіл і селищ, Рада колгоспів ви�

ступила ініціатором створення та

сприяла становленню Селянсь�

кої спілки. На установчому з'їзді

у вересні 1990 року її очолив Іван

Олексійович Мозговий. Ця гли�

боко шанована людина обіймала

посади першого заступника Го�

лови Ради Міністрів, секретаря

ЦК Компартії України (1980�

1988 рр.), очолювала аграрну по�

літику України. Сільськогоспо�

дарське виробництво в цей пе�

ріод за багатьма показниками до�

сягло світового рівня.

З набуттям нашою країною

незалежності в діяльності Ради

розпочався новий період. 14 лю�

того 1992 року Верховна Рада Ук�

раїни ухвалила Закон України

«Про колективне сільськогоспо�

дарське підприємство», яким були

визначені правові, економічні, со�

ціальні та організаційні умови

діяльності колективного сільсько�

господарського підприємства.

Цей закон спрямований на за�

безпечення повної самостійності

сільгосппідприємств, більш повну

реалізацію їх можливостей як

суб'єктів господарювання, визна�

чає їх права і обов'язки у здійснен�

ні господарської діяльності. Стат�

тя 25 зазначеного закону визна�

чає, що «для організаційно�право�

вого забезпечення економічної са�

мостійності підприємства та охо�

рони його прав, узагальнення дос�

віду роботи та представлення інте�

ресів підприємства у відносинах з

органами влади і управління мо�

жуть створюватись його представ�

ницькі органи». 

Отже, посилаючись на зазна�

чений документ, на Всеукраїнсь�

кій конференції представників ко�

лективних сільгосппідприємств 16

грудня 1992 року Раду колгоспів

Української РСР було реформова�

но на Всеукраїнську раду колек�

тивних сільськогосподарських

підприємств. Наприкінці цього ж

року її головою було обрано Олек�

сандра Григоровича Боровика –

керівника колгоспу імені Сверд�

лова (тепер ТОВ «Авангард») Ко�

ропського району Чернігівської

області, Героя Соціалістичної

Праці, який до цього неодноразо�

во обирався заступником голови

Ради.

Упродовж сімнадцяти років

роботи на відповідальній посаді

самого авторитетного селянсько�

го формування, Олександр Боро�

вик широко ініціював проведення

виїзних засідань Ради і виконав�

чого комітету, де обговорювались

актуальні проблеми галузі і регіо�

нів. Систематичними стали робочі

зустрічі з Президентом України, і

прем'єр�міністрами та членами

уряду, проводились спільні засі�

дання з профільним комітетом

Верховної Ради України та колегі�

єю міністерства сільського госпо�

дарства. Ухвалені рішення пози�

тивно впливали на стан справ в

аграрному секторі та українсько�

му селі. 

Таку роботу було визнано на

рівні держави. В Указі Президента

України 2002 року про присвоєн�

ня Олександру Боровику почесно�

го звання Герой України на пер�

шому місці вказано посаду гро�

мадського діяча – голови Всеук�

раїнського союзу сільськогоспо�

дарських підприємств, а вже потім

керівника господарства. 

Сьогодні вже мало хто згадує

ту знакову подію 1993 року, яка

сколихнула все українське су�

спільство – по суті, облогу селя�

нами палацу культури «Україна»,

яка загрожувала перетворитися на

відкритий спротив діям влади.

Йдеться про проведений Радою

26�27 травня Всеукраїнський з'їзд

представників колективних

сільськогосподарських підпри�

ємств, у роботі якого взяли участь

Президент України Леонід Крав�

чук, голова Верховної Ради Украї�

ни Іван Плющ, керівники законо�

давчої і виконавчої влади, міні�

стри, керівники державних комі�

тетів, представники Президента

України з усіх областей, науковці,

банкіри, бізнесмени. Близько

трьох тисяч делегатів�аграріїв з ус�

іх куточків країни тоді вирішили

не залишати Київ до тих пір, поки

керівництво держави і уряду не

виконають їхніх вимог щодо кон�
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структивних підходів до сільсько�

господарської галузі і села.

Щоб заспокоїти присутніх

Президент України, перебуваючи

у президії з'їзду, підписав ряд ука�

зів щодо аграрної галузі. Однак де�

легати були налаштовані рішуче –

визнали дії влади недостатніми і

такими, що не справляють пози�

тивного впливу на стан справ в

АПК. Одноголосно ухвалили рі�

шення: з'їзд не закривати, зо�

бов'язати уряд впродовж місяця

розробити (і на другому етапі з'їзду

доповісти) заходи, спрямовані на

суттєве поліпшення ситуації в аг�

ропромисловому комплексі.

Відтак Кабінет Міністрів ство�

рив Надзвичайну комісію з осо�

бливими повноваженнями на чолі

з віце�прем'єр�міністром Володи�

миром Дем'яновим, яка оператив�

но вирішувала актуальні питання,

такі як ціни на пальне та інші ма�

теріально�технічні ресурси, що

споживає галузь.

Другий етап з'їзду на початку

липня проходив більш спокійно.

Було схвалено дії Кабінету Міні�

стрів щодо подальшого розвитку

АПК, про які від імені уряду до�

повів віце�прем'єр. Однак біль�

шість із них, на превеликий жаль,

виявились декларативними. 

Також не був прийнятий Вер�

ховною Радою законопроект, роз�

роблений Всеукраїнською радою,

«Про представницькі органи

сільськогосподарських підпри�

ємств». Документ мав на меті від�

працювати механізми взаємовід�

носин з органами державного

управління і влади, надати Всеук�

раїнській раді право законодавчої

ініціативи та встановити порядок,

за яким проекти законодавчих ак�

тів, постанов і розпоряджень уря�

ду, наказів міністерств та відомств

з питань АПК приймаються після

їх розгляду і схвалення ВРКСП.

Стало зрозуміло, що потужна,

наділена певними правами і пов�

новаженнями селянська структу�

ра, крім самих селян, нікому не

потрібна. Влада не хоче і не може

випускати зі своїх рук кермо, втра�

чати ключові важелі у відносинах

з галуззю, якій відведена роль без�

правного і безкоштовного донора

економіки країни.

Однак селяни не звикли здава�

тися. У пошуках нового формату

структури, нових форм і методів її

діяльності Установча конференція

уповноважених представників рад

сільськогосподарських підпри�

ємств АР Крим та всіх 24 областей

України на базі Всеукраїнської ра�

ди колективних сільськогосподар�

ських підприємств 23 лютого 2001

року створила Всеукраїнський со�

юз сільськогосподарських підпри�

ємств (ВССП). Це стало насправді

знаковою подією для країни. 

На установчій конференції,

крім 93 делегатів (із 100 обраних в

регіонах) була широко предста�

влена влада, а також коло осіб,

практична діяльність яких

пов'язана з АПК. А саме: Прези�

дент України Леонід Кучма, голо�

ва Верховної Ради України Іван

Плющ, Прем'єр�міністр Віктор

Ющенко, віце�прем'єр�міністр

Михайло Гладій, заступник глави

адміністрації Президента України

Павло Гайдуцький, голова коміте�

ту Верховної Ради з питань аграр�

ної політики та земельних відно�

син Катерина Ващук, народні де�

путати України, відповідальні пра�

цівники Кабінету Міністрів Укра�

їни, міністри і голови державних

комітетів, науковці тощо.

Саме на цій конференції після

проведеної Всеукраїнською радою

тривалої роботи і вислухавши пра�

вдиві доповіді керівників, що

утримали господарства і не дали

розтягти їх на «дрібнотоварні ви�

робництва», Леонід Кучма став на

захист великотоварних підпри�

ємств. Щоправда, закликав приді�

ляти увагу і перспективним фер�

мерським господарствам. Щоб не

викривити правди, наводимо тест

стенограми його виступу. «Голов�

не зараз полягає в подоланні кри�

зи, що найбільше вдарила саме по

великим господарствам, які ви

сьогодні представляєте. Сільсько�

господарські підприємства нового

типу, з потужним технічним і ка�

дровим потенціалом мають утвер�

джуватись на селі як сучасні тех�

нологічні центри, навколо яких

формується виробнича та ринко�

ва інфраструктура, розвивається

мережа фермерських та селянсь�

ких господарств, малих підпри�

ємств і кооперативів. Це важливо,

насамперед, …для формування та

захисту цивілізованого і прозорого

аграрного ринку. Сільськогоспо�

дарські підприємства можуть

значною мірою насичувати його

товаропотоком, наближати мате�

ріально технічні ресурси для се�

лян, сприяти організації закупі�

вель та збуту їхньої продукції».

Реорганізація певною мірою

сприяла пожвавленню роботи

ВССП. У ряді регіонів до керів�

ництва об'єднаннями прийшли

нові, налаштовані на роботу в

умовах ринкової економіки керів�

ники. Відбулася зміна психології

до сільгоспвиробництва і реаліза�

ції продукції. Однак знекровлені і

збіднілі в процесі аграрної рефор�

ми сільськогосподарські підпри�

ємства, один по одному не розумі�

ючи, що відбувається, і не знаючи

реальної оцінки деструктивних

процесів, насаджуваних владою на

селі, були розтрощені. Як наслі�

док, роль самоврядних селянських

формувань значно ослабла.

Щоб привернути увагу найви�

щих державних структур і разом

визначити шляхи подальшого

функціонування аграрної галузі –

28 листопада 2006 року в Києві у

Міжнародному центрі культури та

мистецтв відбувся Спільний з'їзд

Всеукраїнського союзу сільсько�

господарських підприємств й Асо�

ціації фермерів та приватних зем�

левласників України. На нього

з'їхалося близько 1400 делегатів

від сільськогосподарських підпри�

ємств і фермерських господарств

із різних регіонів держави. На з'їз�

ді з доповіддю виступив Прем'єр�

міністр України Віктор Янукович.

Підсумком роботи заходу став під�

писаний Меморандум про спів�

працю між Кабінетом Міністрів

України, Всеукраїнським союзом

сільськогосподарських підпри�

ємств і Асоціацією фермерів та

приватних землевласників Украї�

ни щодо створення сприятливих

умов для розвитку агропромисло�

вого комплексу. а також життя і

праці селян.

Та якими б не були здобутки,

життя триває своєю чергою. У лю�

тому 2009 року очільником Всеук�

раїнського союзу сільськогоспо�

дарських підприємств став Юрій

Михайлович Карасик, керівник

ТОВ «Агро�Холдинг МС» Київ�

ської області. Олександра Борови�

ка обрано почесним головою. 

Юрій Карасик багато зусиль

доклав до узгодження позицій і

дій між розрізнено існуючими га�

лузевими та професійними асоці�

аціями та політичними організа�

ціями аграрного спрямування. 

Селянська спільнота за час

свого існування виховала плеяду

хліборобських талантів – знаних

організаторів виробництва. У не�

простих умовах переходу до рин�

кової економіки вони зберегли ці�

лісність майнових комплексів,

трудові колективи, соціальну сфе�

ру. Очолювані ними господарства

були і залишаються основою галу�

зі. Кращі керівники сільгосппід�

приємств – почесний голова

ВССП Олександр Григорович Бо�

ровик, почесний голова ВССП

Дмитро Костянтинович Мотор�

ний, Зінаїда Михайлівна Гришко,

Володимир Олександрович Дід�

ківський, Олександр Григорович

Коросташов, Анатолій Тихонович

Криворучко, Микола Семенович

Васильченко, Анатолій Григоро�

вич Головко, Василь Андрійович

Петринюк, Володимир Деонисо�

вич Видобора, Іван Іванович Запо�

рожець, Олексій Васильович При�

ліпка, Петро Володимирович Іва�

щук, Ярослав Антонович Швед,

Іван Махтейович Балюк, Юрій

Михайлович Карасик, Володимир

Ілліч Чернишенко отримали ви�

соке звання Герой України. 

Про авторитет селянських ак�

тивістів свідчить обрання їх депу�

татами рад різних рівнів. Так, Ми�

кола Іванович Панасюк, Володи�

мир Олександрович Проценко,

Анатолій Іванович Кузьменко,

Володимир Іванович Ключник,

Олексій Олексійович Картавий,

Петро Іванович Гадз, Василь Ва�

сильович Мастій, Сергій Мико�

лайович Чубовський займають ке�

рівні посади в постійних комісіях

обласних рад, а народний депутат

Віктор Миколайович Сінченко

працює заступником голови комі�

тету Верховної Ради з питань дер�

жавного будівництва та місцевого

самоврядування. Ряд голів регіо�

нальних селянських структур були

призначені на посади райдержад�

міністрацій та начальників Голов�

них управлінь агропромислового

розвитку обласних державних ад�

міністрацій. 

Серед колишніх голів обла�

сних об'єднань Михайло Васильо�

вич Вишиванок очолює Івано�

Франківську обласну державну

адміністрацію, а Анатолій Степа�

нович Даниленко успішно працює

ректором Білоцерківського аграр�

ного університету.

Теперішнього голову Аграрно�

го союзу України – Геннадія Во�

лодимировича Новікова, гене�

рального директора приватного

підприємства «Аскон» Якимів�

ського району Запорізької області

було обрано у травні 2010 року.

Діяльність Аграрного союзу і ро�

боту та досвід кращих його пред�

ставників газета «Агропрофі» ви�

світлює постійно. Тож в наступно�

му номері ми плануємо детально

розповісти про проведення урочи�

стих зборів, оприлюднити думки

учасників щодо реального стану

вітчизняного аграрного сектору і

його найближчих перспектив.

Підготувала Тетяна Шелкопляс

Геннадій НОВІКОВ (праворуч) під час підписання угод 
про співпрацю і взаємодію між АСУ і АСРФ та АСУ і БілАПС



ПШЕНИЧНІ ф'ючерси було зак�

рито минулого тижня з підвищен�

ням завдяки підтримці з боку фі�

нансових ринків та оптимістич�

ним ознакам вирішення євро�

пейської боргової кризи. Грудне�

вий контракт на біржі у Чикаго

(CBOT) був у лідерах, отримавши

38 центів і закрившись на рівні

$6,12/bu. Контракт на біржі у

Канзас Сіті (KCBT) за тиждень

додав у ціні 33 центи до рівня

$6,76/bu. На біржі у Міннеаполісі

(MGEX) ф'ючерс на пшеницю

закрився на рівні $8,56/bu, що на

29 центів вище, ніж у попередній

тиждень. Найближчий CBOT

контракт на кукурудзу здорожчав

на 5 центів і закрився на рівні

$5,86/bu, а контракт CBOT на сою

завершив торги на позначці

$11,35/bu, що на 20 центів вище.

Тижневі обсяги експортних

продажів у США досягли або пе�

ревищили торгові очікування дру�

гий тиждень поспіль, також на�

даючи підтримку ринкам. Чисті

продажі врожаю 2011/2012 МР

минулого тижня, що становили

503 тис. МТ, знизилися на 18 від�

сотків, порівняно з попереднім

тижнем (614,5 тис. тонн), проте на

30 відсотків вище, ніж середній

показник за попередні 4 тижні, і

відповідали рівню торгової оцінки

у 350�550 тис. тонн.

За даними Міністерства сіль�

ського господарства Російської

Федерації, країна завершила зби�

рання врожаю 2011/12, загальне

виробництво російської пшениці

становить 59,4 млн. тонн, що біль�

ше порівняно з 43,5 млн тонн то�

рік, але менше, ніж 63,4 млн. тонн

два роки тому. У листопадовому

звіті Мінсільгоспу США (USDA)

світового попит і пропозиції сіль�

госппродукції (WASDE) оцінює

виробництва пшениці в Росії на

рівні 56,0 млн. тонн. За словами

аналітиків Російської групи Sove�

con, що в 2011/12 МР кінцеві за�

паси пшениці у РФ, ймовірно,

становитимуть 10,0 млн тонн, у

порівнянні з 11,7 млн тонн у

2010/11 році зважаючи на рекор�

дні продажі на експорт. 
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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 08.12.2011 року 1 RUB = 0,25648 грн.

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 08 грудня 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 Січень ’12 5170 5170 5170 5170 5170 � 2 672100
EXW пшениця кл.3 Березень ’12 � � � � 5340 � � �
EXW пшениця кл.3 Травень ’12 � � � � 5510 � � �
EXW пшениця кл.4 Січень ’12 4980 4980 4980 4980 4980 � 2 647400
EXW пшениця кл.4 Березень ’12 � � � � 5150 � � �
EXW пшениця кл.4 Травень ’12 � � � � 5320 � � �
EXW пшениця кл.5 Січень ’12 4810 4810 4810 4810 4810 10 2 625300
EXW пшениця кл.5 Березень ’12 � � � � 4980 10 � �
EXW пшениця кл.5 Травень ’12 � � � � 5150 10 � �

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 �1,1810 229,2022
CBOT � Березень '12 �1,4173 233,2965

CBOT � Травень '12 �1,3385 236,6822
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext � Січень '12 �1,0062 247,1827
Euronext � Березень '12 0,0000 246,1765
Euronext � Червень '12 �1,0062 247,5181

Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Грудень '11 �5,7320 214,2158
CBOT � Березень '12 �4,5562 220,6092

CBOT � Травень '12 �4,1153 228,2519
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext � Січень '12 +0,3354 241,4811
Euronext � Березень '12 �1,3416 235,7794

Euronext � Травень '12 �1,6770 235,7794
Лондон � Січень '12 �2,9832 227,5082

Лондон � Березень '12 +0,0785 226,8802
Лондон � Травень '12 �0,3925 228,0578

Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext � Лютий '12 +3,6893 567,8159
Euronext � Травень '12 +3,0185 548,3633
Euronext � Серпень '12 +3,0185 530,9230

Вінніпег � Січень '12  +3,7642 502,2288
Вінніпег � Березень '12 +3,6652 501,7335

Вінніпег � Травень '12 +5,2501 504,3091
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Грудень '11 �3,2489 170,6842
CBOT � Березень '12 �3,2489 172,8889

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Січень '12 +0,5144 415,5712
CBOT � Березень '12 +0,5144 419,2456

CBOT � Травень '12 +0,5144 422,9935
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Грудень '11 +1,6535 312,7225
CBOT � Січень '12 +1,2125 314,3760

CBOT � Березень '12 +1,1023 318,4545
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT � Грудень '11 +0,5727 110,6608
CBOT � Січень '12 +0,5507 111,1894

CBOT � Березень '12 +0,5947 112,1366
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Січень '12 �4,6297 317,1346
CBOT � Березень '12 �4,7399 323,3075

CBOT � Травень '12 �4,8502 329,8112
Етанол Ціна ($) за літр

CBOT � Січень '12 �0,0148 0,5614
CBOT � Лютий '12 �0,0140 0,5524

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME � Грудень '11 +0,0220 3,1388
CME � Січень '12 0,0000 3,1002
CME � Лютий '12 0,0000 3,0617

Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон � Лютий '12 �21,8000 603,6000
Лондон � Квітень '12 �19,5000 597,2000
Лондон � Липень '12 �17,7000 590,6000

NYBOT � Лютий '12 �24,8899 507,7093
NYBOT � Квітень '12 �21,8062 501,3216

NYBOT � Червень '12 �19,3833 494,0529

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 07 грудня 2011 року

* 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 02 грудня 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) 224,96 6,123 0,140 6,255 0,108 6,413 0,078 6,540 0,080 6,720 0,080
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 248,38 6,760 0,075 6,815 0,022 6,890 0,022 6,980 0,045 7,115 0,040
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 314,52 8,560 �0,612 8,445 �0,307 8,250 �0,180 8,145 �0,102 7,975 �0,013
CBOT Чикаго (Кукурудза) 230,89 5,865 �0,238 5,953 �0,227 6,030 �0,215 6,088 �0,193 5,718 �0,113

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

417,18 11,355 �0,327 11,450 �0,333 11,600 �0,280 11,640 �0,330 11,585 –

США. Ставки океанського фрахту на 02 грудня 2011 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 23 21
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 29
Північ Південної Америки (Колумбія) 22
Схід Південної Америки (Бразилія) 34
Західна Африка (Нігерія) 45
Східне Середземномор'я (Італія) 28
Західне Середземномор'я (Марокко) 40
Близький Схід (Єгипет) 36
Японія 58 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) 34

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) 43
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 48
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 34 33
Тайвань 34 32
Південна Корея 34 32
Японія 31 31
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* * *

14 грудня 2011 року в Києві в інформаційному агент�
стві УКРІНФОРМ відбудеться прес�конференція, на якій
буде оголошено результати Першого незалежного ауди�
ту м'ясопродуків українського виробництва.
Учасники прес�конференції:
– Юрій Чорнобривець, директор «Інституту споживчих
експертиз»;
– Алла Григоренко, заступник Директора департаменту
контролю якості медичних послуг, регуляторної політики
та санітарно�епідемічного благополуччя МОЗ України;
– Іван Бісюк, голова Державної ветеринарної та фітоса�
нітарної служби председатель  
По закінченню прес�конференціїї в УКРІНФОРМі відбу�
деться «круглий стіл», на якому експерти проекту «Не�
залежний аудит м'яса та м'ясопродуктів», виробники –
МХП, ПАТ «Кременчугм'ясо», МК «Ятрань», МК «Ювіл�
йений», державні контролюючі органи обговорять ре�
зультати експертизи, проблему якості ковбасних виробів
та напівфабрикатів, намітять шляхи вдосконалення якості
та безпеки продуктів харчування. 
До участі в круглому столі запрошені представники Ін�
ституту споживчих експертиз, Кабінету Міністрів Украї�
ни, МОЗ, Державна ветеринарна та фіто санітарна служ�
ба, Держспоживінспекція, СЄС, Інститут харчування, Ін�
ститут екогігієни і токсикології ім.Медведя, УкрНДІ Ре�
сурс, виробники що пройшли експертизу, інші виробни�
ки м'яса, ковбас, напівфабрикатів, незалежні аудитори
та експерти.

* * *

7�10 лютого 2012 року в Києві на території Виставко�
вого центр «КиївЕкспоПлаза» відбудеться VIII Міжна�

родна виставка рентабельного високоефективного

сільського господарства «ІНТЕРАГРО 2012».
Організатор заходу ТОВ «Київський міжнародний кон�
трактовий ярмарок». Співорганізатори: Німецька асоці�
ація виробників сільськогосподарської техніки (VDMA),
Французьке агентство з міжнародного розвитку підпри�
ємств (UBIFRANCE). 
Основні тематичні розділи виставки: 
– Сільгосптехніка: багатофункціональна техніка; ґрунто�
обробна техніка; посівна техніка; техніка для збору вро�
жаю; технічний сервіс і прогресивні форми використання
сільськогосподарської техніки; техніка для заготівлі ви�
сокоякісних кормів; техніка для зрошування та дренажу.
– Біоенергетика: технології використання біомаси; біопа�
ливо; відновлювані джерела енергії.
– Інформаційні технології та агросервіс: техніка та техно�
логії збору інформаційного врожаю; інтелектуальні си�
стеми агромоніторингу; експертні системи в сільському
господарстві; агросервіс; агроосвіта та наука.
– Обладнання для хімічного захисту рослин та внесення
в ґрунт мінеральних добрив садівництва 
– Агроекономіка та управління сільгоспвиробництвом:
агроресурси; агроконсалтинг; дорадчі служби; агроме�
неджмент; системи управління якістю сільськогосподар�
ської продукції.
– Сільськогосподарські технології: інновації як унікальні
рішення зі зниження собівартості продукції й підвищення
рентабельності виробництва; сучасні енерго� та ресурсо�
заощаджуючі технології; сучасні технології землеробства.

* * *

9 лютого 2012 року в Києві на території виставково�
го центру «КиївЕкспоПлаза» відбудеться Друга кон�

ференція «Агроресурси 2012: шляхи підвищення

рентабельності агровиробництва». Конференція
проводиться в рамках VIII Міжнародної виставки рен�
табельного високоефективного сільського господар�
ства «ІНТЕРАГРО 2012». Організатор ІА «АПК�Інформ»
за підтримки Української аграрної конфедерації.
У рамках конференції «Агроресурси 2012» АПК�Інформ
представить ретроспективний аналіз і оцінки рентабельно�
сті виробництва сільгоспкультур в Україні за останні 5 сезо�
нів. На підставі цього матеріалу, з урахуванням поточної
економічної ситуації, аналітики АПК�Інформ спробують
спрогнозувати розвиток галузі рослинництва на найближчу
перспективу. Оцінка рентабельності агровиробництва ста�
не ключовою темою конференції «Агроресурси 2012».
Основні розділи конференції:
– Сільгоспвиробництво в Україні: стан, тенденції розвит�
ку, оцінка рентабельності: загальний стан українського

сільгоспвиробництва і тенденції розвитку, вплив дер�
жавного регулювання на галузь; вплив світової кон'юнк�
тури ринку на об'єми сільгоспвиробництва в Україні;
особливості формування собівартості агровиробництва і
оцінка рентабельності в розрізі структури господарств і
культур.
– Шляхи підвищення рентабельності агровиробництва:
досвід ефективного агровиробництва на прикладі зару�
біжних і українських аграрних компаній; застосування
ресурсозберігаючих технологій як одного із способів пі�
двищення рентабельності; якісне зберігання сільгосппро�
дукції як інструменту підвищення прибутків.
– Реалізація сільгосппродукції: реалізація сільгосппро�
дукції на основі сільгоспкооперативів; оптові ринки сіль�
госппродукції в Україні; форвардні закупівлі як ефектив�
ний канал реалізації сільгосппродукції.

* * *

22�24 лютого 2012 року в м.Дніпропетровськ на те�
риторії експо�центру «Метеор» проходитиме X Ювілей�

на національна виставка агротехнологій «АГРО�

ПРОМ�2012».
Організатор заходу Експо�центр «Метеор». Партнери ви�
ставки : «Українська горіхова асоціація», Асоціація «Ук�
раїнський клуб аграрного бізнесу». Виставка проводить�
ся за підтримки Міністерства аграрної політики і продо�
вольства України і Дніпропетровської обласної держав�
ної адміністрації.
На виставці «АГРОПРОМ�2012» організатори очікують
більше 3500 відвідувачів – висококваліфікованих фахів�
ців в галузі сільського господарства.
Тематичні розділи виставки «АГРОПРОМ»:
– Технології сільського господарства (рослинництво,
тваринництво)
– Продукція тракторного і сільськогосподарського ма�
шинобудування, мінітехніка;
– Мінеральні добрива і хімікати;
– Технології переробки сільськогосподарської сировини
для харчової і легкої промисловості;
– Перспективні ідеї для аграрного бізнесу
– Заготівля сільськогосподарської сировини, його транс�
портування і зберігання;
– Підготовка кадрів для сільського господарства;
– Будівництво в галузях АПК;
– Консалтингові послуги, наука, ЗМІ, галузеві заходи.
Торішню виставку «АГРОПРОМ�2011» за 3 дні відвідали
близько трьох тисяч фахівців, серед яких 40% – керівни�
ки підприємств.

* * *

22�24 лютого 2012 року в Донецьку проводяться
ІV Міжнародна конференція «Свинарство 2012» і
ІІІ Міжнародна конференція «Молочна імперія

2012». Організатор обох заходів – Торговий дім «Седа».
Вищезгадані міжнародні конференції зі свинарства і
молочного скотарства допоможуть зацікавленим
компаніям оцінити усе краще, що відбувається сьогодні у
вітчизняному і світовому тваринництві, обмінятися
думками, поспілкуватися з колегами по цеху і
постачальниками устаткування, кормів і ветпрепаратов.
На конференції будуть розглянуті проблеми розвитку
вітчизняного свинарства і скотарства, сучасні технічні
напрями їх розвитку, питання племінної роботи і
економічної ефективності різних систем вирощування
свиней і ВРХ, питання виробництва і реалізації свинини,
яловичини і багато інших актуальних проблем ринку.
Для участі в конференції запрошені керівники,
економісти, технологи тваринницьких господарств,
виробники і постачальники устаткування, фахівці в галузі
ветеринарії з України та з�за кордону.
Основні теми конференції :
– Основні тенденції і перспективи розвитку виробництва
свинини в Україні;
– Технології вмісту і годування свиней, устаткування для
свинарства;
– Проблеми і перспективи модернізації існуючих
свинарських підприємств;
– Питання ветеринарії;
– Передові технології утилізації відходів свинарства, їх
економічна оцінка.

* * *

З 29 лютого по 2 березня 2012 року в Тель�Авіві
(Ізраїль) відбудеться III російськомовна практична

конференція «Agro�MILK» на тему: «Передове мо�

лочне тваринництво». Захід пройде у рамках XXII Між�
народної виставки «Agro�Mashov». Організатори конфе�

ренції : Консалтингова компанія «Алекон» і «Agro
Mashov Group». У ній візьмуть участь керівники міжна�
родних компаній тваринництва, провідні фахівці Ізраїлю,
експерти і учені.
Виставка «Agro�Mashov» і конференція «Agro�MILK» – за�
ходи, на яких можна отримати і практичну інформацію, і
консультації фахівців з будь�яких питань, що стосуються
молочного тваринництва. 
У молочному тваринництві останніми роками безумов�
ним лідером є Ізраїль. За результатами 2010 р. середній
надій дорівнює 12,8 тис. л на рік від однієї дійної корови.
При цьому середня концентрація білку висока – 3,22%, а
жирність – 3,6%. Такі блискучі результати були досягнуті
завдяки активному впровадженню наукових розробок в
тваринництво. Особливу увагу приділяють створенню
найкращих умов в доїльному залі. Застосовуються висо�
котехнологічні системи доїння з комп'ютерним управлін�
ням, найсучасніше устаткування. Останніми роками по�
мітне зростання зацікавленості до ще однієї галузі молоч�
ного виробництва – козівництва. Це пов'язано з розвит�
ком у цій галузі наукових технологій.
Конференції передбачає велику ділову програму:
– Відвідування 22 міжнародних виставки «Agro�Mashov»; 
– Ознайомлення з новітніми технологіями вирощування і
розведення ВРХ; 
– Вивчення новинок в області доїльного устаткування; 
– Ознайомлення з передовими технологіями годування і
утримання тварин; 
– Участь в бізнес�зустрічах і круглому столі; 
– Ознайомлення з перспективами тваринництва в СНД; 
– Отримання проектів молокозаводів і молочних ферм; 
– Відвідування святих місць в Єрусалимі. 
Практична частина конференції включає:
– Відвідування корівників, козоферм, вертикально інте�
грованих агрокомпаній, оснащених найсучаснішим
устаткуванням; 
– Ознайомлення з високопродуктивними породами ко�
рів і кіз;
– Відвідування молокозаводів, дегустацію елітних кози�
них сирів. 

* * *

13�15 березня 2012 року в Києві (готель Intercon�
tinental) відбуватиметься Щорічний міжнародний Фо�

рум Агробізнес України.
Форум Агробізнес України, який щорічно збирає більше
150 учасників і 50 елітних доповідачів, цьогоріч обіцяє
стати ще актуальнішим і продуктивнішим, чим його по�
передники.
До експертного складу доповідачів входять: 
– Леонід Козаченко, Українська Аграрна Конфедерація 
– Віктор Іванчик, Астарта�Київ 
– Сергій Касьянов, KSG Agro S.A.
– Андрій Гордійчук, Сварог�Вест Груп 
– Сергій Євланчик, Ukrproduct Group 
– Євгеній Ленг, Укрзернопромагро 
– Ірина Полавська, Агроліга
– Тім Андрієсен, CME Group 
– Дмитро Приходько, ФАО
– Пітер Брайд, заступник директора з агробізнесу, ЄБРР
– Жак Мунье, банк Credit Agricole
І багато інших!
В програмі Агробізнес України 2012:
– 50+ презентацій від лідерів галузі;
– 3 інформаційно насичених дня, включаючи Брифінг
День (13 березня) для українських аграрних CFO;
– 7 інформаційно насичених пленарних сесій з фокусом
на головні теми галузі, у тому числі: Україна на світово�
му аграрному ринку; останні регуляторні аспекти і
остання інформація по реформі землі; залучення фінан�
сування українськими аграрними компаніями; акцент на
наібільш динамічно зростаючі  корпорації; роль фінан�
сового директора в агрохолдингу і практичні аспекти
роботи CFO; 
– 3 палких експертних дискусії: «Як Україні використову�
вати свій потенціал можливого глобального гравця зер�
нового ринку?»; «Очима інвестора»; дебати лідерів CFO;
– живе інтерв'ю на сцені з лідером галузі 
– 5 посекторних стратегічних робочих групи за «круглим
столом» на теми: «зерно і олійні», «молоко і молочні про�
дукти», «цукор», «фрукти і овочі», «м'ясо і птиця».
Детальніше про Форум можна дізнатися на сайті
http://www.adamsmithconferences.com/RU7UAC.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков



Жанна Сірик

АГРОБІЗНЕС – динамічне се�

редовище. На ринку постійно

з'являються нові гравці, залуча�

ються іноземні інвестиції, а

визнані агропромислові гіганти

роблять кроки до укрупнення,

поглинаючи дрібніших конку�

рентів, створюючи промислові

об'єднання та консорціуми.

Злиття та поглинання (або

M&A, Mergers and Acquisitions),

як правило, відіграють пози�

тивну роль для розвитку аграр�

ного ринку загалом. При злитті

(яке, зрештою, є досить рідкіс�

ним явищем у аграрному сек�

торі) може спостерігатися так

званий ефект синергії, коли

об'єднані «під одним дахом»

суб'єкти ринку досягають кра�

щих економічних результатів,

аніж ті, на які вони могли б

розраховувати при веденні

«власної гри». Поглинаються ж

дуже часто ті підприємства, які

мають значний потенціал з

огляду на наявні в них активи,

але не повністю його викори�

стовують. У таких випадках но�

ві власники активів залучають

кошти та вживають заходів що�

до інтенсифікації виробництва.

Такими заходами можуть бути,

зокрема, поліпшення мате�

ріально�технічної бази сільсь�

когосподарського виробниц�

тва, впровадження прогресив�

них технологій та методів ви�

робництва, оптимізація струк�

тури управління, застосування

ефективних транспортних та

логістичних рішень тощо.

Впровадження цих заходів

сприяє як отриманню власни�

ками прибутку, так і посиленню

здорової конкуренції на ринку та

насиченню його продукцією. 

Водночас, поглинання сильні�

шими гравцями ринку своїх слаб�

ших конкурентів створює загрозу

закріплення за певною промисло�

вою групою панівного (доміную�

чого) або навіть монопольного

становища, що не йде на користь

галузі.

Законодавча база
ВЕЛЬМИ значна кількість норма�

тивно�правових актів мають пря�

ме або опосередковане відношен�

ня до M&A�процесів у аграрному

секторі. Це і цивільно�правові

норми загального характеру, які

регулюють порядок переходу пра�

ва власності на бізнес (чи то шля�

хом відчуження цілісного майно�

вого комплексу, чи то корпоратив�

них прав, чи  окремих активів), і

земельне законодавство (адже зе�

мля – основний актив практично

будь�якого підприємства агропро�

мислового комплексу), і норми

конкурентного права. На інвести�

ційну привабливість аграрного

підприємства впливає також по�

даткове навантаження на аграріїв,

митні обмеження, державна полі�

тика у сфері ціноутворення тощо.

З�поміж законодавчих змін,

які так чи інакше вплинули на ін�

вестиційну активність в аграрно�

му секторі, можна назвати набуття

чинності Податковим кодексом

України (впровадження фіскаль�

ної конституції, яка рясніє водно�

час новелами та колізіями, було

пов'язано з непередбачуваними

податковими наслідками і мало

стримуючий вплив на інвестиції),

набрання чинності Законом Укра�

їни «Про акціонерні товариства»

(чимало агропідприємств діють

саме у формі АТ, а новий закон де�

що наблизив нормативне регулю�

вання діяльності акціонерних

компаній в Україні до міжнарод�

них стандартів) та багато інших. 

Розглядаючи рівень активності

в аграрному сегменті ринку M&A,

не можна оминути увагою нещо�

давні фіскальні нововведення, зо�

крема припинення застосування

до експортних операцій з продажу

зернових культур нульової ставки

з податку на додану вартість (далі

– ПДВ) на початку літа цього року

та впровадження експортних мит.

Дуже ймовірно, що не один інве�

стор вирішив притримати гроші у

гаманці до кращих часів, спосте�

рігаючи, як внаслідок дії регуля�

торних механізмів ледь не зазнала

повного краху цьогорічна ек�

спортна кампанія. Водночас, зга�

дана державна політика послабила

позиції деяких вітчизняних зерно�

трейдерів і зробила їх «легкою здо�

биччю» для більших та стійкіших

конкурентів.

Крім того, нещодавно прий�

нятий Закон «Про Державний зе�

мельний кадастр», який сам по со�

бі має дуже опосередкований

вплив на діяльність агропідпри�

ємств, став, утім, передостаннім

кроком, який наближує землі

сільськогосподарського призна�

чення до виходу на вільний ринок.

Якщо остання перешкода – від�

сутність закону про ринок земель,

буде подолана парламентаріями (а

в цьому плані народні обранці

сповнені оптимізму), то мораторій

на продаж земель сільгосппризна�

чення може бути знятий вже най�

ближчим часом. Але чи спровокує

це ефект «інвестиційної бомби» –

питання. Надто багато обмежень

законодавець планує встановити

на «вільному» ринку сільгоспзе�

мель.

DueD із земельним
акцентом
ЮРИСТИ�практики, котрі мають

досвід супроводження  M&A угод

в аграрному бізнесі, не радять не�

дооцінювати важливість прове�

дення якісного юридичного due

diligence. Під цим запозиченим з

іноземної мови висловом, який

встиг набути розповсюдження у

бізнесових колах та середовищі

юристів, розуміють, як правило,

комплексну юридичну перевірку

підприємства, яка здійснюється

на замовлення потенційного по�

купця (рідше – продавця, а при

злитті – з ініціативи однієї зі сто�

рін чи за їх спільним бажанням). 

Не секрет, що реальні активи

успішної на перший погляд ком�

панії, яка вбачається вдалим вибо�

ром для інвестора, можуть вияви�

тися значно менше очікуваних, за

рахунок, наприклад, прав третіх

осіб на майно (в тому числі тих,

які оспорюються) та давніх забор�
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Злиття та поглинання в АПК:
обережність не зайва

Окрім традиційних для M&A ризиків, покупці аграрних
підприємств мають справу з низкою специфічних,
що вимагає попередньої перевірки об'єкта інвестицій

Складна історія

Катерина КРУГЛЮК, 

директор департаменту

ЮФ «Салком»:

– НЕЗВАЖАЮЧИ на загальну

тенденцію до зниження притоку

іноземних інвестицій в Україну,

пальму першості за кількістю угод

M&A стабільно продовжує утри�

мувати аграрний сектор економі�

ки. Таку активність інвесторів, на�

самперед, можна пояснити над�

звичайною цінністю земельного

активу в силу природної обмеже�

ності цього ресурсу. 

Специфіка проектів M&A в аг�

рарному бізнесі в основному ха�

рактеризується складною корпо�

ративною історією об'єктів угод,

оскільки більшість сільськогоспо�

дарських підприємств були ство�

рені в результаті реорганізації кол�

госпів та радгоспів; надзвичайно

великою кількістю договорів орен�

ди землі або земельних паїв (в дея�

ких підприємствах кількість таких

договорів перевищує 5000 або на�

віть 10000) та іншими аспектами. 

Безперечно, це досить трудо�

місткий та тривалий процес, що

потребує відповідних знань та ква�

ліфікації від команди юристів, які

працюють над структуруванням та

реалізацією конкретної угоди. Тож

одним із основних кроків підго�

товчої стадії є проведення Due dili�

gence з метою всебічного та макси�

мально об'єктивного тестування

відповідного об'єкту дослідження.

Крім того, доцільним також буде

проведення експрес�перевірки фі�

нансових результатів діяльності

підприємства. Суттєві ризики,

виявлені в процесі проведення

Due diligence та фінансового ек�

спрес�аналізу, зможуть вплинути

не тільки на остаточну ціну угоди,

на її структуру, а й на рішення що�

до економічної та стратегічної до�

цільності укладення такої угоди.

Якщо загалом оцінювати пер�

спективи розвитку вітчизняного

агросектору, то, на думку багатьох

експертів, у 2012 році на аграрно�

му ринку M&A простежувати�

меться консолідація агроактивів

та зростання їх інвестиційної

привабливості. При цьому основ�

ними покупцями будуть великі

агрохолдинги, проте серед дріб�

них виробників також характер�

ною буде тенденція до об'єднан�

ня. Крім того, активність в угодах

M&A багато в чому залежатиме

від здатності українських компа�

ній залучати кошти шляхом пу�

блічних розміщень на європейсь�

ких фондових біржах. 

КОМЕНТАР

Мар'ян МАРТИНЮК, 

партнер ЮК «Moris Group»:

– ЯК СВІДЧИТЬ наша практи�

ка, мова йде передусім про уго�

ди поглинання, а не злиття.

При цьому, таким угодам в аг�

робізнесі в українських реаліях

притаманними є доволі високі

ризики для їх учасників. 

Ризики покупців сільсько�

господарських підприємств

пов'язані перш за все із специ�

фікою їх активів, до яких, на�

приклад, включаються права

оренди земель сільськогоспо�

дарського призначення. Так, на

практиці, досить часто складно

оцінити фактичні обсяги та

правові підстави використання

земельного банку підприємств.

Більшість укладених договорів

оренди містять ті чи інші недо�

ліки змісту чи форми та, теоретич�

но, можуть бути оскаржені в судо�

вому порядку.

Крім того, додаткових склад�

нощів завдають складна корпора�

тивна історія великої частини під�

приємств агробізнесу (згадаймо

лише так звану реорганізацію ко�

лективних сільгосппідприємств), а

також висока ймовірність негатив�

них наслідків через часте недотри�

мання останніми в своїй діяльно�

сті природоохоронного та земель�

ного законодавства. Специфічне

набуття аграрними підприємства�

ми прав власності на майно, яке

часто проводилося шляхом скупо�

вування майнових паїв (сертифі�

катів) у населення, додає чимало

труднощів та ризиків. 

Всі згадані моменти слід врахо�

вувати структуруючи майбутню

угоду поглинання та готуючи від�

повідні документи. Зазначення

відповідних гарантій та механізму

їх забезпечення покликане мінімі�

зувати для покупців можливі нега�

тивні наслідки в майбутньому. 

З метою мінімізації ризиків,

ми рекомендуємо нашим клієнтам

звертати увагу саме на ці аспекти

при проведенні юридичного ауди�

ту підприємств перед їх придбан�

ням та відмовитися від покупок,

якщо повноцінний юридичний ау�

дит не може бути проведений з тих

чи інших підстав. 

Ця рекомендація актуальна ще

й з огляду на певну активізацію

останнім часом різноманітних

спроб рейдерського захоплення

підприємств з боку недобросовіс�

них гравців ринку. 

Певні ризики в процесі погли�

нання несуть також продавці,

власники аграрних підприємств.

Часто, особливо коли мова не йде

про великі підприємства галузі, їх

власники приділяють недостатню

увагу вивченню документів угоди,

що пропонуються до підписання

покупцями. Тому, наприклад, мо�

же виникнути ситуація, коли ко�

лишні власники бізнесу беруть на

себе певні гарантії, які не можуть

бути дотримані апріорі тощо.

Таким чином, необхідність

врахування учасниками угод злит�

тя та поглинання в АПК наведе�

них вище моментів при підготовці

та реалізації угод вимагають пев�

ного досвіду та розуміння правил,

що склалися на цьому ринку. 

КОМЕНТАР

Специфіка угод злиття та поглинання в аграрному бізнесі



найпростішому випадку прода�

ються корпоративні права компа�

нії, яка володіє правами оренди.

Якщо передається лише частина

прав оренди або з інших причин

неможливо передати компанію,

можна виділити з компанії про�

давця нову компанію і передати їй

за розподільчим балансом права

за частиною договорів оренди або

переоформити договори оренди

на компанію покупця або на нову

компанію, корпоративні права в

якій потім будуть передані покуп�

цю. При такій структурі трансак�

ції важливо правильно структуру�

вати платежі за трансакцією і

спланувати їх податкові наслідки.

На практиці можна зустріти варі�

анти, коли оплата ведеться за ко�

жен гектар переоформленої землі,

або ж на щомісячній основі чи

залежно від досягнення певної

кількості ділянок чи гектарів. Па�

ралельно йдуть платежі за інші

активи чи корпоративні права на

підставі окремих угод, які важли�

во правильно пов'язати з проце�

сом переоформлення землі та

врахувати баланс інтересів сторін

на всіх етапах такого переофор�

млення.

Слід врахувати і податкові нас�

лідки угод для продавця с/г акти�

вів, зокрема з точки зору його ста�

тусу платника фіксованого сіль�

госпподатку (ФСП). Платник

ФСП не може отримати більш ніж

25% річного доходу від діяльності,

не пов'язаної з сільгоспвиробниц�

твом, зокрема, від операцій з про�

дажу окремих активів: елеваторів,

корівників, іншої нерухомості,

сільськогосподарської техніки та

обладнання тощо. Щоб зберегти

статус платника ФСП іноді дово�

диться відмовлятись від таких угод

взагалі, замінюючи їх на корпора�

тивні угоди, або ж «розтягнути» їх

в часі – частину проводити в од�

ному році, частину – в іншому,

щоб розподілити загальний не�

сільськогосподарський дохід від

таких операцій на декілька річних

періодів. Тим часом покупець мо�

же використовувати цільове май�

но на договірних засадах.

Звичайно, угоди в аграрному

секторі мають й багато інших

особливостей, у т.ч. щодо юри�

дичного аудиту сільгоспактивів,

регуляторних, зокрема, антимо�

нопольних питань, фінансування

тощо, врахування яких визначає

можливість за короткий період та

меншими зусиллями завершити

трансакцію.
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гованостей (у т.ч. таких, щодо

яких претензії з боку кредиторів

ще тільки можуть бути заявлені). 

Оскільки йдеться про сільсь�

когосподарські підприємства,

особливо ретельній перевірці слід

піддати права підприємства на

землю. Адже на практиці часто

виявляється, що з тієї кількості

земель сільгосппризначення, яку

реально використовує агрохол�

динг, лише невелика частина має

за собою належно оформлену до�

кументацію. Із сотень договорів

оренди, укладених з власниками,

багато може виявитися коротко�

строковими або такими, строк

оренди за якими взагалі закінчи�

вся. За деякими договорами мо�

же існувати заборгованість з ви�

плати орендної плати. Буває й

так, що земля використовується

взагалі без будь�яких підстав. З

огляду на це документація, що за�

свідчує право користування зе�

мельними ділянками (паями) є

об'єктом номер один для перевір�

ки при підготовці до укладення

угоди зі злиття (поглинання) аг�

ропідприємств.

Існують й інші джерела ризи�

ків для потенційного інвестора. 

Так, аграрні підприємства ча�

сто придбавають у розстрочку або

у кредит сільськогосподарські ма�

шини, обладнання, устаткування

тощо, і нерідко платежі по цим

покупкам прострочуються. Неу�

стойка та відшкодування збитків

по таким угодам можуть завдати

досить неприємний клопіт новим

власникам.

Оскільки більшість агрохол�

дингів працює у формі акціонер�

них товариств, то аудиту підлягає

також ситуація з цінними папера�

ми компанії. Так, у процесі due

dilligence юристи переконуються,

що акції належним чином розмі�

щені, а підприємство дотримуєть�

ся законодавства в частині взає�

мовідносин з Державною (нині

Національною) комісією з цінних

паперів та фондового ринку.

Штрафні санкції за порушення у

цій сфері досить високі. Окрім то�

го, трапляються порушення, які

практично неможливо виправити.

Наприклад, часто�густо акціонер�

ні товариства, які створені на по�

чатку 90�х (в аграрному секторі це

здебільшого колишні колективні

сільгосппідприємства), фактично

не здійснювали розміщення акцій

до сьогодні.

Звичайно, значною перевагою

в очах потенційного інвестора є

вихід аграрної компанії на IPO або

принаймні її готовність до такого

виходу.

Окремий об'єкт уваги – дотри�

мання агропідприємством норм

податкового права, а також сані�

тарних, протипожежних, еколо�

гічних вимог. Щодо першого, то

річ у тім, що в реаліях сучасної

тіньової економіки більшість

суб'єктів господарювання (і аграр�

ний сектор тут не є винятком) ви�

користовують ті чи інші схеми оп�

тимізації оподаткування. Тоді як

податковий контроль у державі

постійно посилюється. Під час

проведення перевірок органи дер�

жавної податкової служби нерідко

виявляють порушення у минулих

роках та нараховують до сплати

багатомільйонні суми, сплата яких

може виявитися відверто несуміс�

ною з подальшою діяльністю ком�

панії.

Щодо дотримання екологічно�

го законодавства, вимог пожежної

безпеки, санітарних правил тощо,

необхідно пам'ятати про повнова�

ження відповідних контрольних

органів призупиняти діяльність

підприємства в разі виявлення по�

рушень.  

Окрім зазначених ризиків, мо�

жуть існувати й інші фактори, які

зводять нанівець вартість прива�

бливих на перший погляд активів.

Тож важко переоцінити важли�

вість залучення до юридичного

due dilligence професійних кон�

сультантів, які мають досвід робо�

ти саме в аграрному секторі. По�

слуги професіоналів обійдуться

недешево, але ще дорожче може

вартувати необачне ставлення ін�

вестора до дослідження об'єкта

купівлі.

Антимонопольний
лабіринт
АГРАРНИЙ сектор, як відомо, –

сфера із високим ступенем дер�

жавного регулювання. Держава

приділяє особливу увагу захисту

економічної конкуренції у цьому

сегменті економіки. Саме тому

значні M&A процеси у цій сфері

відбуваються під жорстким кон�

тролем з боку Антимонопольного

комітету України (далі – АМКУ).

Навіть більше, у визначених зако�

ном випадках поглинання взагалі

неможливо здійснити без попе�

реднього отримання від АМКУ

дозволу на концентрацію (під по�

няття «концентрації» у значенні

ст. 22 Закону України «Про захист

економічної конкуренції» підпа�

дають фактично будь�які M&A�

угоди). 

Конкретніше – у випадках,

передбачених статтею 24 Закону

України «Про захист економічної

конкуренції». В основу критеріїв,

які використовуються вищезазна�

ченим законом для ідентифікації

трансакцій, що обов'язково потре�

бують дозволу, покладено два фак�

тори: обсяг реалізації товару та

розмір частки цього товару на

ринку. Отримання дозволу на кон�

центрацію в АМКУ – це вкрай

тривала (заява на надання дозво�

лу може офіційно розглядатися

три місяці) та непроста процеду�

ра. Одним ыз неприємних для ба�

гатьох заявників моментів є

необхідність повного розкриття

структури своїх власників аж до

фізичних осіб – кінцевих бенефі�

ціарів.

Олександр БОРОДКІН, 

адвокат, радник АО 

«ЮФ «Василь Кісіль

і партнери»:

– ОСОБЛИВОСТІ сільгоспви�

робництва визначають особли�

вості структурування угод що�

до придбання активів в аграр�

ному секторі. Пропоную роз�

глянути найбільш ключові.

Зважаючи на сезонний ха�

рактер сільгоспвиробництва,

більшість угод відбувається на�

прикінці літа – на початку осе�

ні, у період недовгого затишшя

між жнивами і початком підго�

товки до посівної. Структурую�

чи трансакцію в інший період,

в ціні необхідно врахувати вже

понесені витрати на вирощу�

вання майбутнього урожаю,

посіяне насіння або ж навпаки

– не зібраний урожай і забор�

гованість перед землевласника�

ми. Тому проведення трансак�

цій всередині річного циклу

виробництва є нетиповим. Як�

що трансакція затягується, по�

купець може отримати право

на підготовку полів до її завер�

шення. Це викликає необхід�

ність оформлення певних дого�

ворів, нетипових для трансак�

цій в інших секторах, як�то до�

говори про проведення культи�

ваційних робіт, спільний обро�

біток землі, надання послуг з

обробітку землі тощо.

Між продавцем і землевлас�

никами зазвичай існує тісний

особистий зв'язок, заснований

на довірі до певної особи або

компанії. Щоб не порушувати

його, краще придбати саму

компанію і домовитись із про�

давцем про збереження її наз�

ви. Інколи це може спричиню�

вати необхідність передачі пев�

них прав інтелектуальної влас�

ності. У будь�якому разі доціль�

но обумовити певний «парт�

нерський період» співпраці з

продавцем або його менедже�

рами, наприклад на посаді чле�

нів правління чи зовнішніх

консультантів. Основною їх

функцією буде презентувати

покупця, організовувати і про�

водити громадські збори на

місцях. Покупець має предста�

вити програму своєї роботи,

яка бажано включала би певні

соціальні заходи на місцях. Він

також має підготуватися до об�

говорення розміру орендних

платежів, співвідношення на�

туральної і грошової їх части�

ни, строків оплати тощо. Пред�

ставники продавця мають

сприяти покупцю у вирішенні

цих питань.

Складнощі переоформлен�

ня прав оренди земельних ді�

лянок досить часто спонука�

ють сторони структурувати

трансакцію за допомогою кор�

поративних інструментів. У

Особливості структурування
трансакцій в АПК

Юридичні фірми, які консультують підприємства АПК

КОМЕНТАР
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Буковинці дбають
про ВРХ у особистих
господарствах  
Головним управлінням агро�
промислового розвитку Черні�
вецької облдержадміністрації
на базі ПАТ «Буковинаплем�
сервіс» проведено нараду що�
до виконання обласної Про�
грами здешевлення вартості
запліднення маточного пого�
лів'я великої рогатої худоби у
сільських пунктах штучного ос�
іменіння та розширення їх ме�
режі в поточному році. Під час
наради йшлося про дотриман�
ня епізоотичного благополуччя
при утриманні та вирощуванні
сільськогосподарських тварин,
у тому числі при штучному ос�
іменінні, стан та перспективи
штучного осіменіння, а також
видано обладнання для ство�
рення нових пунктів штучного
осіменіння. 
Як зазначалося, за сприяння
голови облдержадміністрації
Михайла Папієва та Головного
управління АПР виділено пер�
ший транш в сумі 100 тис. грн,
що дало можливість відкрити
16 пунктів штучного осіменіння
корів та телиць в особистих
господарствах населення. Зо�
крема, по два пункти створено
у Сокирянському, Кіцмансько�
му та Сторожинецькому райо�
нах, по одному – у Кельме�
нецькому, Хотинському, Ново�
селицькому, Заставнівському,
Глибоцькому та Вижницькому
районах, чотири пункти ство�
рено у Герцаївському районі.
Для заохочення початку роботи
пунктів штучного осіменіння
корів і телиць у населення ПАТ
«Буковинаплемсервіс» виділе�
но безкоштовно по 50 спермо�
доз на один пункт і частково
обладнання на загальну суму
550 грн в розрахунку на пункт,
на всі 16 пунктів – 8,8 тис. грн. 

На Ріненщині 
посолодшали 
цукрові корені
В області завершили збирати
цукрові буряки. Урожай із май�
же 33 тисяч гектарів становить
1 мільйон 10 тисяч тонн. Це на
рівні минулого року, однак
цукристість солодких коренів
цього року значно вища, підсу�
мовують аграрії. Таким чином
вже нині на Рівненщині виро�
били більше цукру, ніж спожи�
вають, підсумував перший за�
ступник голови облдержадмі�
ністрації Анатолій Юхимен�

ко. 30�35 відсотків врожаю со�
лодких коренів, який зібрали
на Рівненщині, переробляють в
інших регіонах. Натомість на
цукрові заводи краю на сьо�
годні надійшло 650 тисяч тонн
солодких коренів. Із них 600
тисяч тонн уже переробили,
виготовивши 85 тисяч тонн цу�
кру. А до кінця року планують
виробити 88 тисяч тонн, про�
гнозують аграрії. А це на 13 ти�
сяч більше, ніж торік.

НОВИНИ РЕГІОНІВ

ПРОДУКЦІЯ підприємств пере�

робної промисловості подешевша�

ла на 1,3%. Найбільше зниження

цін (на 5,4% та 4,1%) спостерігалося

у виробництві коксу та металургій�

ному виробництві, виробництві го�

тових металевих виробів. Крім того,

на 0,4% знизилися ціни у вироб�

ництві харчових продуктів, напоїв

та тютюнових виробів, зокрема у

виробництві цукру – на 3,2%, олії

та тваринних жирів – на 3,0%, бо�

рошномельно�круп'яних продуктів

– на 0,9%. Разом з цим відбулося

подорожчання продукції у вироб�

ництві чаю та кави – на 4,2%, риб�

них та молочних продуктів – на

1,2% та 1,1% відповідно.

У хімічному виробництві, ви�

робництві іншої неметалевої міне�

ральної продукції, машин та устат�

кування ціни зросли на 0,7�0,3%.

У виробництві та розподіленні

електроенергії, газу та води тарифи

підвищилися на 7,0% за рахунок

подорож�чання електроенергії на

7,8%, теплоенергії –  на 0,9%.

У добуванні корисних копалин,

крім паливно�енергетичних, про�

дукція подорожчала на 0,4%, у т.ч.

на підприємствах з видобутку та ви�

робництва солі – на 8,0%. 

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 листопаді
2011 року становили 100,1% і 100,6%, з початку року
– 104,4% і 116,3% відповідно.

За матеріалами Держстату України

Експрес�випуск від 6 грудня 2011 р.

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

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Товари та послуги

Листопад 2011 до

жовтня
2011

грудня 
2010

листопада
2010

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 100,1 104,4 105,2

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 100,0 101,5 102,5

Продукти харчування загалом 99,9 100,6 101,6
Хліб та хлібопродукти 99,1 107,0 107,7

Хліб 100,2 113,2 114,2
Макаронні вироби 100,1 110,0 110,9

М'ясо та м'ясопродукти 99,5 109,8 110,1
Риба та рибопродукти 99,8 110,0 110,6
Молоко 104,1 99,9 101,7
Сир і м'який сир (творог) 102,5 103,6 103,8
Яйця 112,7 99,7 104,0
Масло 102,1 101,7 101,2
Олія 98,6 111,7 115,2
Фрукти 97,5 97,1 98,2
Овочі 98,7 55,3 57,4
Цукор 92,9 84,9 87,4
Безалкогольні напої 101,1 113,0 113,3
Алкогольні напої, тютюнові вироби 100,3 108,3 109,2
Одяг і взуття 100,3 101,0 101,2

Одяг 100,3 101,5 101,8
Взуття 100,3 100,3 100,4

Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 99,9 110,9 111,3

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 100,1 118,4 118,4

Утримання та ремонт житла 100,3 103,5 103,6
Водопостачання 100,1 112,7 113,1
Каналізація 100,0 111,8 112,3
Електроенергія 100,0 122,9 122,9
Природний газ 100,0 100,0 100,0
Гаряча вода, опалення 100,4 114,6 115,1

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 100,2 103,5 103,7

Охорона здоров’я 100,0 106,2 106,5
Медичні товари, ліки та обладнання 100,2 106,2 106,5
Амбулаторні послуги 100,3 106,5 106,7

Транспорт 100,4 120,6 122,6
Паливо і мастила 99,9 131,0 135,7
Транспортні послуги: 100,9 119,3 120,1

Залізничний пасажирський транспорт 100,0 106,5 106,7
Автодорожній пасажирський транспорт 101,0 121,3 122,1

Зв’язок 100,0 103,6 103,5
Відпочинок і культура 100,3 103,2 103,6
Освіта 100,1 105,7 105,8
Ресторани та готелі 100,3 107,0 107,5
Різні товари та послуги 100,6 104,3 107,3

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у ли�

стопаді індекс споживчих цін на

продукти харчування та безалко�

гольні напої становив 100,0%. При

цьому суттєво (на 7,1% та 5,2%)

знизилися в ціні цукор та продукти

переробки зернових. На 3,2�0,2%

подешевшали рис, фрукти, олія,

овочі, м'ясо та м'ясопродукти, риба

та продукти з риби. Водночас на

12,7% подорожчали яйця, на 4,1�

1,1% – молоко, тваринні жири, си�

ри, масло, кисломолочна продукція

та безалкогольні напої. 

Ціни (тарифи) на житло, воду,

електроенергію, газ та інші види па�

лива знизилися на 0,1%, що викли�

кане здешевленням скрапленого га�

зу на 9,5%. Разом з цим  плата за га�

рячу воду, опалення зросла на 0,4%. 

Підвищення цін  на транспорт у

цілому 0,4% зумовлене, в першу

чергу, зростанням вартості переве�

зень пасажирським автодорожнім

транспортом на 1,0%. Крім того, на

2,2% стали дорожчими авіаційні пе�

ревезення. 

Аудіотехніка, фотоапаратура та

обладнання для обробки інформа�

ції стали дорожчими на 0,2%. Вод�

ночас відбулося сезонне зниження

цін на туристичні послуги на 0,8%.

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

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

Товари та послуги

Листопад 2011 до

жовтня
2011

грудня 
2010

листопада
2010

ПРОМИСЛОВІСТЬ 100,6 116,3 117,3

Переробна промисловість 98,7 110,9 112,2

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 99,6 109,0 110,7

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 99,8 114,5 116,2

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 101,1 112,0 111,4

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 100,0 112,9 114,0

Виробництво цукру 96,8 90,4 92,9
Виробництво напоїв 101,2 120,9 121,9

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %
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EXW Франко�завод (місце вказано)
FCA Франко перевезення (місце вказано)
CPT Перевезення оплачено до  (місце призначення вказано)
CIP Перевезення і страхування оплачено до (місце  вказано)
DAF Поставка до кордону (місце вказано)
DEQ Доставлено франко�причал  (порт призначення вказано)
FOB Франко�борт (порт відвантеження вказано)
DES Доставлено франко�судно (порт призначення вказано)
DDU Доставлено, мито не сплачено (місце призначення вказано)
DDP Доставлено, мито сплачено (місце призначення вказано)
CFR Вартість і фрахт (порт призначення вказано)
CIF Вартість, страхування і фрахт (порт призначення вказано)
FAS Франко вздовж борту судна (порт відвантаження вказано)

Довідково: Базиснi умови поставки

Середньозважені біржові ціни
на сiльськогосподарську продукцiю, продукти її переробки, продовольство,

які склалися на Аграрній біржі на 08 грудня 2011 року

Назва товару Базис 
поставки

Середньозважена ціна
за 1 тонну, грн

Середньозважена ціна 
в USD за 1 тонну, 

за курсом НБУ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ КОНТРАКТИ: ФОРВАРД

Борошно пшеничне вищого ґатунку CFR 2840,82 355,55
Борошно пшеничне вищого ґатунку DAF 2582,7 323,25
Борошно пшеничне вищого ґатунку DAP 3031,87 379,46
Борошно пшеничне вищого ґатунку FCA 2523,35 315,82
Кукурудза фуражна CPT 2060,22 257,85
Кукурудза фуражна DAP 1693,82 212,00
Кукурудза фуражна FOB 1479,32 185,15
Насіння соняшника CIF 3189,08 399,14
Насіння соняшника CPT 4400,23 550,72
Насіння соняшника DAF 5748,56 719,48
Насіння соняшника DAP 2017,79 252,54
Насіння соняшника FCA 5171,27 647,23
Олія соняшникова нерафінована CFR 7376,89 923,28
Олія соняшникова нерафінована CPT 7376,5 923,23
Олія соняшникова нерафінована DAF 8739,92 1093,87
Олія соняшникова нерафінована DDU 9727,23 1217,44
Олія соняшникова нерафінована FCA 8273,73 1035,52
Олія соняшникова нерафінована FOB 6817,46 853,26
Пшениця 3 кл CPT 1963,89 245,80
Пшениця фуражна CPT 1781,82 223,01
Пшениця фуражна DAF 2048,68 256,41
Ріпак CPT 5031,35 629,71
Ріпак DAF 4992,29 624,83
Ріпак DAP 3315,13 414,92
Ріпак DDU 5446,77 681,71
Ріпак FCA 4370,11 546,95
Ріпак FOB 4981,94 623,53
Цукор білий CIP 5767,66 721,87
Цукор білий CPT 5542,43 693,68
Цукор білий FCA 5524,29 691,41
Ячмінь фуражний FOB 1893,63 237,00

Шановні читачі! 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ ГАЗЕТУ «АГРОПРОФІ» НА 2012 РІК
у будь�якому поштовому відділенні. Читайте нас і будьте заможними!

П'ять районів області отримають міжнародну
технічну допомогу зі створення сільськогоспо�
дарських логістичних центрів про це йшла мова
під час круглого столу «Створення інфраструкту�
ри аграрного ринку в Херсонській області. Про�
блеми та шляхи їх вирішення.», який відбувся
05 грудня в обласному центрі.
Під час круглого столу за участю представників
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, фермери, керівники сільсько�
господарських обслуговуючих кооперативів,
об'єднань малих і середніх виробників інших
організаційно – правових форм, інші ключові
особи, зацікавлені в подальшому вдосконаленні
системи збуту продукції фермерських та особи�
стих селянських господарств, було обговорено
проект програми спільних дій всіх зацікавлених
сторін у створенні оптового ринку сільськогос�
подарської продукції на території області. 
Участь у круглому столі взяв заступник голови
обласної державно адміністрації Михайло

Мельник. Під час свого виступу він зауважив,
що після затвердження опитування та критеріїв
відбору проект надаватиме технічну допомогу в
організаційному управлінні, виведе їх на джере�
ла кредитів та ринки і надаватиме гранти розмі�
ром до 25 000 доларів США для проектів під�
тримки груп виробників, таких як, наприклад,
створення зерносховищ або холодильників. За
попередньою домовленістю участь у проекті
візьмуть 5 районів області, що наразі мають го�
тові сховища або відповідні бізнес�плани. «В
рамках впровадження реформ, започаткованих
Президентом України Віктором Януковичем, в
області розпочато будівництво великого оптово�
го ринку, але його існування не можливе без
єдиної структурованої логістичної системи, яка
буде побудована на території всієї області», –
зазначив заступник голови обласної державної
адміністрації.

Як зауважив Даніель Темен, ке�
рівник проекту «Агроінвест», що
підтримується міжнародною
програмою USAID, головними ці�
лями проекту є залучення до
програми створення ОРСП ви�
робників сільськогосподарської
продукції, трейдерів та інших по�
тенційних операторів ринку, а
також підвищення рівня обізна�
ності учасників та врахування їх
пропозицій при створенні та ор�
ганізації діяльності ОРСП. Також
він додав, що саме Херсонщину
експерти проекту вважають цен�
тром плодово�овочевої продук�
ції України. 

Довідка: Агроінвест – це проект
технічної допомоги, що фінансу�
ється Американським агентством
з міжнародного розвитку USAID і
впроваджується компанією Кімо�
нікс Інтернешнл. Проект прац�
юватиме в Україні протягом 5 ро�
ків (з 2011 по 2016 років). Проект
має за мету допомогти Україні
зміцнити її експортний потенціал
та реалізувати її прагнення щодо
сприяння глобальній продоволь�
чій безпеці. Агроінвест працює в
трьох напрямах: 
– підтримка стабільного, орієн�

тованого на ринок законодавчо�
го середовища
– стимулювання доступу до фі�

нансування
– сприяння розвитку ринкової

інфраструктури для малих і се�
редніх виробників.

НОВИНИ РЕГІОНІВ

5 районів Херсонщини отримають
міжнародну технічну допомогу
зі створення с/г логістичних центрів

За даними Аграрної біржі, http://agrex.gov.ua

За даними Аграрної біржі, http://agrex.gov.ua

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб	
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

Середньозважені біржові ціни
на сiльськогосподарську продукцiю, продукти її переробки, продовольство,

які склалися на Аграрній біржі з 02 по 06 грудня 2011 року

ЕЕккссппооррттннii  ккооннттррааккттии::  ФФооррввааррдд

Борошно пшеничне в.г. ДСТУ�46.004�99 31.12.2011 FCA 1096 2173,25 2228,21 2908,32 278,88
Насіння вики ДСТУ 4828:2007 31.12.2011 DDU 22 4194,70 4194,70 4194,70 525,00
Пшениця м’яка 6 класу ДСТУ�3768�2010 31.12.2011 FOB 11000 1717,83 1717,83 1717,83 215,00
Кукурудза 3 класу ДСТУ 4525�2006 31.12.2011 CPT 148870 1319,53 1701,85 2197,22 213,00
Кукурудза 3 класу ДСТУ 4525�2006 31.01.2012 CPT 3785 1797,73 1797,73 1797,73 225,00
Кукурудза 3 класу ДСТУ 4525�2006 31.12.2012 СРТ 39600 1625,94 1667,08 1837,68 208,65
Кукурудза 3 класу ДСТУ 4525�2006 31.12.2011 DAP 500 1917,58 1917,58 1917,58 240,00
Кукурудза 3 класу ДСТУ 4525�2006 31.12.2011 EXW 6761 1692,66 1692,66 1692,66 211,85
Кукурудза 3 класу ДСТУ 4525�2006 31.03.2011 FCA 1000 1272,04 1272,04 1272,04 159,21
Кукурудза 3 класу ДСТУ 4525�2006 31.12.2011 FOB 5000 1837,68 1837,68 1837,68 230,00
Кукурудза 3 класу ДСТУ 4525�2006 28.02.2012 FOB 32590 1816,10 2059,13 2096,69 257,72
Кукурудза 3 класу ДСТУ 4525�2006 01.05.2012 FOB 30000 1717,83 1717,83 1717,83 215,00
Насіння льону ДСТУ 4967:2008 31.12.2011 FCA 22 3845,28 3845,28 3845,28 481,27
Насіння соняшнику ДСТУ 22391�89 31.12.2011 CPT 22 5705,26 5705,26 5705,26 714,06
Насіння соняшнику ДСТУ 22391�89 31.12.2011 DAF 126 2396,97 2527,48 3195,96 316,33
Насіння соняшнику ДСТУ 22391�89 31.12.2011 FCA 366 3994,95 4718,53 8189,65 590,56
Просо червоне ДСТУ 22983�88 31.12.2011 FCA 44 1772,10 1772,10 1772,10 221,79
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492 : 2005 31.12.2011 CPT 6150 7910,00 8588,49 8828,84 1074,92
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492 : 2005 30.09.2012 CPT 3000 8165,68 8165,68 8165,68 1022,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492 : 2005 31.12.2011 DAF 530 7750,20 8739,14 9060,55 1093,77
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492 : 2005 31.12.2011 EXW 1000 8788,89 8788,89 8788,89 1100,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492 : 2005 31.12.2011 FOB 10300 8573,16 8808,52 8868,79 1102,46
Олія соняшникова 
рафінована дезодорована ДСТУ 4492 : 2005 31.12.2011 CPT 192 9987,38 10291,99 10546,67 1288,13
Олія соняшникова 
рафінована дезодорована ДСТУ 4492 : 2005 31.12.2011 DAP 63 10506,72 10506,72 10506,72 1315,00
Олія соняшникова 
рафінована дезодорована ДСТУ 4492 : 2005 12.12.2011 DDU 44 10386,87 10386,87 10386,87 1300,00
Олія соняшникова 
рафінована дезодорована ДСТУ 4492 : 2005 31.12.2011 FCA 44 9388,13 9687,75 9987,38 1212,50
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966:2008 31.12.2011 FCA 313 4242,30 4245,72 4258,06 531,39
Ріпак продовольчий ДСТУ 4966:2008 31.12.2011 СРТ 3500 5153,49 5153,49 5153,49 645,00
Соєві боби ДСТУ 224093 31.12.2011 148 148 3116,06 3179,06 3222,01 397,88
Соя ДСТУ 4964:2008 31.12.2011 CPT 846 2917,67 2936,71 2938,69 367,55
Цукор білий ДСТУ 4623:2006 31.12.2011 FCA 500 6631,62 6631,62 6631,62 830,00



Газета «АГРОПРОФІ» п'ятий рік поспіль подає інформацію про
реальний стан аграрного ринку без прикрас, не видає бажане за дійсне. Ми
постійно перебуваємо у відрядженнях, спілкуємося з керівниками і
фахівцями господарств, тому наша інформація – з першоджерел. 

Для висвітлення проблем АПК ми залучаємо кращих вітчизняних
експертів галузевих ринків, щотижня подаємо ціни на сільгосппродукцію в
Україні і світі.

Інформація нашої газети дає змогу керівникам і фахівцям вільно
орієнтуватися в кон'юнктурі ринку, уникати невигідної реалізації продукції
і більш зважено планувати роботу підприємства. Тому ми користуємося
розумінням і повагою з боку наших читачів. 

Дуже хотілося б, що підготовлена у такий спосіб інформація доходила
до якомога більшого числа споживачів і мала ще більший вплив на ситуацію
в українському АПК. 

НАС ЗНАЮТЬ.
НАС ЧИТАЮТЬ.

НАМ ДОВІРЯЮТЬ.

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

Український тижневик ділової інформації 

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

www.agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Передплатити «АГРОПРОФІ» ви можете у будь�якому відділенні «Укрпошти»
за Каталогом передплатних видань України, а також через редакцію. 
Вартість редакційної передплати з 2009 року залишається незмінною –
16,00 грн/місяць, або 192,00 грн на рік.
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ДО ВАШОЇ УВАГИ КНИГА 

«ЗІРКИ ПЕРШОЇ ВЕЛИЧИНИ. 
Агропромисловий комплекс України»

ISBN 978�966�97144�0�4

Формат 84х108 1/16. 

Папір крейдований. 

Обсяг 352 стор.

Протягом трьох років в українському

тижневику ділової інформації – газеті

«АГРОПРОФІ» – під постійною рубрикою

друкувалися інтерв'ю Героїв України, які

представляють агропромисловий ком�

плекс нашої держави. 

Ця серія статей виявилася справжнім

інформаційним скарбом, адже ілюструє не

лише життєвий шлях успішних людей і ті

настанови, завдяки яким їм вдалося досяг�

ти непересічних результатів в аграрній

сфері, а й показує цих керівників і фахівців

сільгосппідприємств з людського боку: з

їхніми мріями, сімейними цінностями,

острахами та сподіваннями. І, що важли�

во, усім цим видатним людям – байдуже,

чи то керівник, чи доярка або комбайнер,

– притаманне державницьке мислення:

кожен з них має своє бачення подальшого

розвитку аграрного сектору України та

держави загалом. 

Розповіді наших Героїв – не сухі енци�

клопедичні дані і переповідання хроноло�

гії досягнення успіху, а сповнені щирих

людських емоцій думки видатних співвіт�

чизників.

Коли кількість таких інтерв'ю пе�

ревищила 25, а ця рубрика стала чи не

найбільш популярною серед читачів, ми

зрозуміли: залишати такий скарб в архів�

них підшивках газети – справжній злочин

стосовно як нинішніх Героїв, так і прий�

дешніх поколінь. Адже молоді фахівці аг�

рарної сфери також повинні мати приклад

для наслідування й увібрати в себе не лише

матеріалістичні цінності Заходу, а й ті дещо

застарілі та немодні сьогодні, на яких ви�

росла та досягла успіху ціла когорта наших

Героїв�аграріїв. Крім того, ці розповіді як�

найкраще працюють і на імідж вітчиз�

няного АПК – зарубіжні колеги�аграрії та

інвестори можуть скласти цілісне уявлення

про традиції і значимість українського се�

ла і найкращих його представників.

Тож ми, газетярі, вирішили на основі

цієї плеяди нарисів та інтерв'ю зробити

книгу, доповнивши її додатковими матері�

алами та ілюстраціями. Аналогів такого

видання в Україні не існує. Це перша

спроба зібрати в одному збірнику авторсь�

кі публіцистичні матеріали про 56 Героїв

України від АПК із 254 нагороджених

станом на 20 жовтня 2010 року. В цьому

виданні ми презентуємо 49 із них.

Кожне інтерв'ю – це живе спілкування

із легендарною постаттю про її життєвий

шлях, становлення як особистості, трудові

здобутки, її світогляд і особисте життя. Це

спроба донести до широкого загалу без�

цінний життєвий досвід людини, який вже

став загальнодержавним національним

надбанням. 

Наша книга – для широкого кола чи�

тачів, які цікавляться питаннями історії і

економіки агропромислового комплексу

України, а також для студентів вишів

сільськогосподарського спрямування, фа�

хівців і управлінців агросектору.

«Шановні друзі! 

Ви тримаєте в руках унікальне

видання. Це розповідь про людей, які своєю

життєвою мудрістю, непересічними

організаторськими здібностями з честю

довели, що українське село є незмінною

окрасою і перлиною нашої країни...»

Із вступного слова до книги

Президента України В.Ф.ЯНУКОВИЧА

ЗІРКИ ПЕРШОЇ ВЕЛИЧИНИ
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

За детальною інформацією звертайтесь:
Тел.: (044) 227�93�55, 235�73�24.

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


