
З 22 по 25 травня у Національному

комплексі «Експоцентр України»

відбулася ювілейна Міжнародна

агропромислова виставка «АГРО%

2013». Цьогорічна подія стала вже

25%ю за ліком і зібрала понад 800

учасників з близько 20 країн світу.

У минуле відійшло суперництво

між організаторами, що проводи%

ли паралельно дві однакові ви%

ставки, в Чубинському і на Експо%

центрі, й тепер вже традиційно

організатором «АГРО» виступає

Міністерство аграрної політики та

продовольства України.

Виставка «АГРО» – найбіль%

ший державний захід в агропро%

мисловому комплексі України.

Наприклад, минулого року, за ін%

формацією упорядників, у заході

взяли участь 800 експонентів,

більше 1400 компаній; зі 120 тисяч

відвідувачів – 25 тисяч зареєстро%

ваних фахівців, іноземні учасники

з 17 країн світу. 

Суттєвої шкоди цього року

завдали дощі, що впродовж пер%

ших двох днів роботи виставки від

опівдня переходили в зливу. З по%

зитивного слід відзначити, що

кількість пропозицій агротехніки

– від комбайнів і тракторів з сівал%

ками до тракторців цього року пе%

ревищила всі попередні. 

Ми вже якось посилалися на

мудрість керівника сільгосппід%

приємства з Черкащини, який цей

факт пояснював так: «Нам закида%

ють, що в Україні такі чорноземи,

що навіть встромлений в землю

дрючок проросте. Виникає тоді

питання: якщо в Україні багато

вугілля, то хіба вже шахтарі й тех%

ніка не знадобляться?»

Виставка «АГРО» красномов%

но довела, що нашій державі пот%

рібні досвідчені фахівці, сучасні

технології і передова техніка. З

огляду на задовільний стан ози%

мих і гідно проведений весняний

комплекс в умовах суттєвого за%

пізнення через підтоплення і

дощі, ми цьогоріч сподіваємося на

хороший урожай.

Повагу до аграріїв вкотре

цього року проявив Президент

України Віктор Янукович, взяв%

ши участь в урочистому відкритті

виставки. Перед відкриттям захо%

ду він оглянув низку павільйонів,

де були представлені наукові на%

працювання у галузі АПК. Мі%

ністр аграрної політики та продо%

вольства України Микола При�

сяжнюк доповів Президенту про

стан реалізації Державної програ%

ми активізації розвитку економі%

ки на 2013%14 роки в аграрному

секторі. Так, він повідомив, що

основними напрямками цієї про%

грами є створення ефективних

механізмів обороту земель сіль%

госппризначення та вдосконален%

ня законодавства у цій сфері, а

також розвиток тваринництва.

Міністр також поінформував, що

протягом цих двох років плануєть%

ся будівництво та реконструкція

153 тваринницьких комплексів.

Як наголосив Віктор Януко%

вич у своєму виступі, нинішній

захід дає нам нагоду оцінити влас%

ні здобутки, а також показати

нашим закордонним гостям мо%

гутній потенціал аграрного секто%

ру України, який поступово роз%

кривається на повну силу.

Читайте на стор. 5, 8�9
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Весняний 
комплекс�2013
ЗА ДАНИМИ Мінагрополіти%

ки, на 23 травня 2013 року в Ук%

раїни практично завершено по%

сівний комплекс робіт. Уже за%

сіяно ранніми ярими зернови%

ми та зернобобовими культура%

ми (враховуючи кукурудзу)

8033,0 тис. га, що становить

99% від запланованих 8191,0

тис. га площ. На цю дату торік

ми мали 8850,0 тис. га.

Кукурудзою на зерно засія%

но 4752,0 тис. га (100,5% від

планових 4730,0 тис. га), торік

на цю дату було 4544,0 тис. га.

Гречку посіяно на площі

164,0 тис. га, що становить 81%

від плану у 204,0 тис. га; мину%

лого року на цю дату було 251,0

тис. га.

Просо вже міститься на 84,0

тис. га, тобто на 65% від запла%

нованих 128,0 тис.га; торік на

цю дату було 177,0 тис.га.

Сорго посіяно на 131,0 тис.

га, що становить 91% від запла%

нованих 145 тис.га; торік на цю

дату було посіяно 151 тис.га.

Рису цьогоріч уже засіяно

25,0 тис. га, тобто 106% від пла%

нового показника 23 тис. га;

торік на цю дату було посіяно

26,0 тис.га.

Аграрії також завершують

сівбу сої – 1359 тис. га (94% від

запланованих 1443 тис. га),

торік було 1293 тис. га.

Перевиконано план посіву

соняшнику – 4039 тис. га

(102% від плану у 3964 тис. га),

торік на 23 травня цією культу%

рою було засіяно 4045 тис. га. 

Сівба цукрових буряків хоч

і перетнула заплановану межу,

проте площі посіву значно ско%

ротились порівняно з 2012

роком. Наразі засіяно 306,0 тис.

га, тобто 106% від задекларова%

них господарствами 290,0 тис.

га; торік на цю дату було засія%

но 483,0 тис.га.

Для підвищення врожай%

ності зернових аграрії збіль%

шили внесення міндобрив. «У

цьому році сільгосппідприєм%

ства мали в своєму розпоря%

дженні майже 1,3 млн тонн мі%

неральних добрив, що на 34%

(або на 209 тис. тонн) більше,

ніж у 2012 році. Найбільше

міндобрив внесли Терно%

пільська, Івано%Франківська

та Львівська області», – зазна%

чив учора на колегії Мінагро%

політики директор Департа%

менту землеробства Олек�

сандр Демидов.

25�та ювілейна «АГРО�2013»

ФОНДОВИЙ РИНОК
НОВИНИ ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ
ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОСЕКТОРУ

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

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

Закупівельні ціни на зернові та
олійні культури, встановлені на
зерноприймальних потужностях
провідних вітчизняних
агропідприємств.
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АГРОПОЛІТИКА
ПОЧЕСНЕ МІСЦЕ УКРАЇНИ 
НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ЗЕРНА

22 травня в Києві відбувся Міжнародний форум
«Світовий зерновий ринок – тенденції, ризики,
ініціативи». Захід охопив багато тем, зокрема
роль України на світовому ринку зерна.

БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
РЕЄСТРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ: 
КРІЗЬ БЕЗЛАД ДО НОВОГО ПОРЯДКУ
Щоб залатати прогалину у правовій обізнаності
аграріїв щодо нового порядку реєстрації прав
оренди сільгоспземель газета «Юридическая
практика» спільно з «Агропрофі» 22 травня цього
року провели конференцію «Реєстрація прав на
землю: нові правила для агробізнесу».

ПЕРЕДПЛАТА	2013
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або через Редакцію за тел. (044) 227�93�55.
Передплата на газету триває протягом всього року.
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* – за попередню торгівельну сесію.
За даними «EAVEX CAPITAL»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

23.05.2013

Зміна 
за тиж�

день

Зміна 
з початку

року
UX�індекс (UA) 845,85 3,6% �11,0%
РТС (RU) 1402,28 1,5% �8,2%
WIG 20 (PL) 2361,99 �1,4% �8,6%
WIG Ukraine (PL) 545,15 �4,3% �15,5%
DAX* (DE) 8530,89 2,0% 12,1%
S&P 500* (US) 1655,35 �0,2% 16,1%

Конструктор тваринницького обладнання ВАТ «Брацлав» Валентин ДРИГО (у центрі) демонструє доїльний зал «карусель» на виставці «АГРО�2013»



Вкотре намагаються
скасувати 
сертифікацію зерна
21 травня Верховна Рада ухва�
лила в першому читанні зако�
нопроект, яким встановлюєть�
ся безстрокова сертифікація
послуг із зберігання зерна.
При цьому у держави зали�
шаються ефективні механізми
контролю у формі анулювання
сертифіката за умови недот�
римання суб'єктом стандартів
та інших нормативних доку�
ментів у сфері зберігання
зерна та продуктів його пере�
робки. Також пропонується
скоротити термін, упродовж
якого має бути прийняте рі�
шення про видачу або відмо�
ву у видачі сертифіката до 10
днів.
Крім того пропонується відій�
ти від практики обов'язкової
сертифікації якості всього
зерна та продуктів його пере�
робки, поширивши відповідну
вимогу лише на зерно та про�
дукти його переробки, що
повністю або частково прид�
баваються за кошти держав�
ного або місцевого бюджету
або, якщо така вимога перед�
бачена договором (контрак�
том), а також у разі ввезення
зерна та продуктів його пере�
робки на митну територію Ук�
раїни. 
За законопроект № 2459,
який зареєстровано 5 березня
2013 року, «Про внесення змін
до Закону України «Про зерно
та ринок зерна в Україні» про�
голосували 299 депутатів при
необхідному мінімумі в 226
голосів.
У пояснювальній записці до
законопроекту його автори
відзначають, що процедура
сертифікації якості зерна вже
скасована в Російській Феде�
рації, її немає і в країнах
Європейського Союзу.
«Українські виробники сільсь�
когосподарської продукції
опинилися в нерівних умовах
порівняно з європейськими та
російськими агропромисло�
вими підприємствами, з урах�
уванням часу, який витрача�
ється на бюрократичні проце�
дури», – сказано в документі.
До того ж чинне законодав�
ство передбачає видачу сер�
тифіката елеваторам на 1 рік і
обов'язкову сертифікацію яко�
сті зерна та продуктів його пе�
реробки у всіх випадках пере�
міщення його по території Ук�
раїни і при експортно�імпорт�
них операціях.
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Рада хоче посилити 
контроль над спиртом
Верховна Рада України ухва�

лила у першому читанні про�

ект закону «Про внесення

змін до статті 230 Податково�

го кодексу України (щодо кон�

тролю за обігом спирту і ліке�

ро�горілчаних виробів)».

ЗА ПРИЙНЯТТЯ законопроекту

за основу проголосували 247 на%

родних депутатів із 392, зареєс%

трованих у сесійній залі.

Як зазначається у поясню%

вальній записці до законопроек%

ту, ініціатором якого є Кабінет

Міністрів України, метою ухва%

лення документу є посилення

контролю за обігом спирту та

процедурою документального

оформлення операцій із ввезен%

ня/вивезення спирту і лікеро%го%

рілчаних виробів з території ак%

цизних складів.

Законопроектом пропонуєть%

ся розширити функціональні пов%

новаження представників органів

ДПС на акцизних складах з

метою підвищення ефективності

їх роботи та забезпечення бю%

джетних надходжень з акцизного

податку в повному обсязі.

Зокрема, як зазначається у

висновку Комітету Верховної

Ради з питань податкової та мит%

ної політики, шляхом внесення

змін до статті 230 Податкового

кодексу України, пропонується

надати повноваження представ%

нику органу Державної податко%

вої служби на акцизному складі

під час ввезення на акцизний

склад спирту етилового та відван%

таження з акцизного складу або

ввезення на акцизний склад го%

рілки та лікеро%горілчаних виро%

бів робити відмітку на товарно%

транспортній накладній про час

в'їзду на акцизний склад або виїз%

ду з нього та показники спідоме%

тра транспортного засобу, а також

здійснювати запис у журналі реє%

страції отримання спирту етило%

вого або відповідно в журналі від%

вантаження горілки та лікеро%го%

рілчаних виробів.

Крім того, передбачається

зобов'язати представника органу

Державної податкової служби на

акцизному складі протягом одно%

го робочого дня, замість трьох ро%

бочих днів за чинною редакцією,

надсилати довідку про отримання

спирту етилового за допомогою

засобів факсимільного зв'язку

представнику органу Державної

податкової служби на акцизному

складі підприємства, що відпусти%

ло спирт.

Також пропонується надати

повноваження представнику ор%

гану Державної податкової служ%

би на акцизному складі під час

вивезення спирту етилового ро%

бити відмітку на товарно%транс%

портній накладній про погоджен%

ня його вивезення шляхом про%

ставляння штампа «Виїзд дозво%

лено» та особистого підпису, поз%

начати час виїзду та показники

спідометру транспортного засобу,

а також здійснювати запис у кон%

трольному журналі відвантажен%

ня спирту.

Водночас передбачається

зобов'язати такого представника

надсилати протягом одного робо%

чого дня за допомогою засобів

факсимільного зв'язку довідку

про відвантаження спирту етило%

вого до органу Державної подат%

кової служби за місцем знахо%

дження покупця спирту.

Законопроектом також пла%

нується передбачити, що усі до%

кументи, які є підставою для від%

пуску спирту, перевіряються

представником органу Державної

податкової служби на акцизному

складі та встановити, що транс%

портування спирту без товарно%

транспортних накладних з відміт%

кою такого представника заборо%

няється, тобто поширити на такі

операції зі спиртом чинні на сьо%

годні механізми для горілки та лі%

керо%горілчаних виробів.

ВИРОБНИЦТВО біоетанолу на

підприємствах спиртової галузі в

Україні в січні%квітні ц.р. станови%

ло 15,2 тис. тонн, що в 9 разів

більше, ніж за 4 місяці 2012 року,

повідомила прес%служба Мін%

агрополітики України.

За словами глави міністерства

Миколи Присяжнюка, спирто%

вим і цукровим заводам необхідно

розпочати виробництво біоетано%

лу, оскільки це дозволить їм зни%

зити низку економічних ризиків.

«Необхідно, щоб цукрові та

спиртові підприємства поступово

переходили і на виробництво біо%

палива. Тоді, залежно від ситуації

на ринку, вони зможуть вибирати,

що їм вигідніше виробляти в тій

чи іншій ситуації», – цитує прес%

служба міністра.

А найближчими роками Укра%

їна може збільшити виробництво

біоетанолу в 8 разів – до близько

320 тис. тонн (40 млн дал.). Про це

сказав заступник міністра аграр%

ної політики та продовольства

Олександр Сень на форумі з пи%

тань біоенергетики, передає

УНІАН.

«Ресурс наших спиртозаводів

дозволяє виробляти близько 60

млн дал. спирту, з яких одна тре%

тина для традиційного викори%

стання і дві третини для вироб%

ництва біоетанолу», – зазначив

він.

Офіційна статистика не дає

даних щодо обсягів виробництва

біоетанолу в Україні, але, за оцін%

ками експертів, щорічне вироб%

ництво цього виду палива зараз

становить близько 40 тис. тонн.

«Виробництво біоетанолу – це

єдиний шлях стабілізації роботи

бурякової галузі та вирішення

проблеми цукрової галузі», – ска%

зав заступник міністра.

Виробництво біоетанолу 
в Україні зростає

Кожна четверта гривня 
від українського експорту
забезпечена аграріями

ПЕРШИЙ віце%прем'єр%міністр

України Сергій Арбузов конста%

тує, що аграрії не тільки напов%

нюють бюджет держави, але й за%

безпечують істотну частину ва%

лютних надходжень в Україну.

Про це він сказав в ході церемо%

нії нагородження переможців

Всеукраїнського рейтингу «Сум%

лінні платники податків 2012»,

повідомляє УНІАН. За його сло%

вами, сумлінна сплата податків

дає змогу державі повноцінно фі%

нансувати соціальну сферу, мо%

дернізувати економіку, підвищу%

вати стандарти життя. 

«На жаль, суспільству регуляр%

но підкидають міф про те, що ні%

бито сумлінна сплата податків не%

сумісна з ефективним веденням

бізнесу. Однак лауреати рейтингу

своєї діяльністю повністю спро%

стовують цей небезпечний міф.

До того ж, кожне підприєм%

ство, сумлінно сплачуючи по%

датки – змушує і своїх партне%

рів виходити з тіні», – сказав

Сергій Арбузов. 

При цьому перший віце%

прем'єр зазначив, що аграрії не

тільки наповнюють бюджет

держави, але й забезпечують

істотну частину валютних над%

ходжень в Україну. «Кожна че%

тверта гривня від експорту –

забезпечена підприємствами

АПК», – додав він. 

Лауреатами в різних номі%

націях цьогорічного рейтингу

стали відомі компанії «Шабо»,

«Добробут»,  «НІБУЛОН»,

«Каролінський елеватор»,

«Щорський лісгосп», «Маїса%

дур Семанс Україна». 
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У 2013 році очікується різке

зростання світового вироб�

ництва пшениці, фуражного

зерна і рису, згідно з попе�

редніми прогнозами Продо�

вольчої і сільськогосподарсь�

кої організації ООН ФАО, опу�

блікованими у щомісячному

звіті ФАО по попиту і пропози�

ції зерна.

ЗА УМОВИ стабілізації погод%

них умов світове виробництво

пшениці може зрости на 5,4%

порівняно з урожаєм минулого

року і досягти позначки в 695

млн тонн, що лише на 6 мільйо%

нів тонн менше рекордного вро%

жаю 2011 року.

У 2013 році виробництво фу%

ражного зерна, згідно з новими

прогнозами ФАО, досягне нової

рекордної позначки в 1266 млн

тонн, що на 9,3% вище попе%

реднього максимального зна%

чення в 1167 млн тонн в 2011

році. Загалом виробництво ку%

курудзи має збільшитися на 10%

порівняно з показником 2010

року і скласти приблизно 960

млн тонн. Збільшення відбу%

деться,  головним чином, в

США, найбільшому в світі ви%

робнику, де посадки кукурудзи,

за прогнозами, досягнуть мак%

симальної позначки з 1936 року.

Відновлення сільського госпо%

дарства після посухи в основних

країнах%виробниках СНД має

також сприяти збільшенню сві%

тового виробництва.

Також ФАО прогнозує зро%

стання виробництва рису в 2013

році до 497,7 млн тонн, що на 16

млн тонн більше аналогічного

показника 2012 року, особливо

помітне зростання було в Індії

та Індонезії.

Незважаючи на очікуване

зростання виробництва, світове

споживання зерна в 2012%2013

рр., згідно з прогнозами, буде

стримуватися зростаючими ці%

нами на зерно і нестійким по%

питом на етанол. Світове спо%

живання зерна залишиться нез%

мінним у порівнянні з показни%

ком 2011%2012 рр. і складе 2332

млн тонн.

Світові запаси зерна на за%

криття сезону 2013, згідно з

останнім прогнозом, збільшать%

ся на 1% або на 5 млн тонн у по%

рівнянні з попереднім прогно%

зом і складуть 505 млн тонн.

У сезоні 2012%2013 рр. очіку%

ється різкий спад світового обо%

роту зерна. Загальний оборот

складе 304,4 млн тонн, що

майже на 1 млн тонн вище прог%

нозу минулого місяця, але при%

близно на 4% або на 13 млн

тонн нижче в порівнянні з рів%

нем 2011%2012 рр.

При цьому індекс продо%

вольчих цін ФАО зростає другий

місяць поспіль. Зокрема у квітні

цього року він зріс на 1% або на

2 пункти.

Як і в березні, зростання ін%

дексу було обумовлене голов%

ним чином різким зростанням

цін на молочну продукцію, при

цьому ціна на м'ясо зросла нез%

начно, а ціни на інші продукти

харчування знизилися. 

Цьогоріч українські
аграрії вироблять
продукції 
на 236 млрд грн
Вітчизняні аграрії продовжують
нарощувати обсяги виробниц�
тва сільгосппродукції. Так, за сі�
чень�квітень воно збільшилося
на 5,1%. Загалом за підсумками
2013 року в Україні очікується
виробництво аграрної продук�
ції на рівні 236 млрд грн. Про це
під час колегії Міністерства аг�
рарної політики та продоволь�
ства України повідомив дирек�
тор Департаменту економічного
розвитку аграрного ринку Віта�

лій Саблук, передає УНІАН.
«Із січня по квітень в усіх катего�
ріях господарств валове вироб�
ництво сільгосппродукції збіль�
шилося на 5,1%. Так, зростання
продемонстрували 20 областей.
І якщо ми збережемо таку пози�
тивну тенденцію, ми можемо
сподіватися, що за поточний рік
в Україні буде вироблено сіль�
госппродукції на 236 мільярдів
гривень, що на 6% більше, ніж
у 2012�му», – зазначив Віталій
Саблук. За словами директора
департаменту, за цей період
збільшилося виробництво хар�
чових продуктів, а ціни на неї
зменшилися. «Харчова проми�
словість наростила виробниц�
тво на 2,5%, а ціни на її про�
дукцію зменшилася на 0,8%.
Так, у квітні порівняно з мину�
лим роком подешевшали овочі,
яйця та цукор. Водночас, прове�
дення сільськогосподарських
ярмарків дасть змогу зберегти
стабільність цін. Загалом з по�
чатку року по всій Україні їх від�
булося понад 19 тисяч», – за�
уважив фахівець.

Перевалочних 
потужностей 
вистачає
Наразі в Україні відмічається ін�
тенсивний розвиток потужно�
стей для перевалки зерна та
продуктів переробки. Про це
повідомив експерт ІА «АПК�Ін�
форм» Родіон Рибчинський.
«Наразі максимальна перева�
лочна потужність українських
портів уже вдвічі перевищує ек�
спорт зерна. Сьогодні сумарна
паспортна потужність українсь�
ких портових терміналів стано�
вить близько 55 млн тонн, у той
час як обсяги експорту укра�
їнського зерна на рівні 25 млн
тонн на рік», – сказав він.
Основним способом доставки
зерна в порти в Україні залиша�
ється залізничний транспорт, на
частку якого припадає близько
61% від загального обсягу ван�
тажоперевезень зерна.
«Але тут сьогодні є дві серйозні
проблеми, що перешкоджають
розвитку даного виду переве�
зень, – дефіцит вагонів�зерно�
возів, який протягом найближ�
чих 5 років буде тільки збільшу�
ватися, і низька пропускна здат�
ність під'їзних шляхів», – під�
креслив експерт.

ФАО очікує рекордів 
на світовому ринку зерна

Асоціація «Теплиці України» прогнозує ско�

рочення площ теплиць під склом на 25% до

300 га в 2013 р. Про це повідомив прези�

дент асоціації Володимир Чернишенко,

передають «Українські Новини».

«ЯКЩО в 2011 році у нас було 600 га теплиць

під склом, в 2012 – 400 га, то в 2013 працювати%

ме тільки 300 га», – сказав він. 

В.Чернишенко пояснив тенденцію до ско%

рочення площ під теплицями високою вартістю

енергоносіїв. Він уточнив, що виступає проти

ініціативи Міністерства доходів і зборів про

скасування податкових пільг аграріям і заявив,

що це може викликати нульову рентабельність

теплиць. Президент асоціації також вважає за

необхідне підвищити урожайність овочів з 1 м2.

Асоціація «Теплиці України» вважає обо%

в’язковою умовою для розвитку тепличного

овочівництва зниження вартості енергоресур%

сів для виробників, а також необхідність засто%

сування альтернативних джерел енергії, зокре%

ма біогазу, вугілля, сонячної енергії. Верховна

Рада відмовилася надати сільськогосподарсь%

ким підприємствам 50% знижку на оплату спо%

житої електроенергії та природного газу укра%

їнського походження з 1 січня 2012 року.

У серпні 2011 року Міністерство аграрної

політики і продовольства пропонувало Кабіне%

ту Міністрів рекомендувати Національній ко%

місії регулювання електроенергетики припини%

ти на період з 1 вересня 2011 до 1 травня 2012

підвищення цін на електроенергію для теплич%

них господарств за умови повних поточних роз%

рахунків за спожиту електроенергію.

Верховна Рада 267 голосами «за» в

середу прийняла законопроект

№2172 «Про молоко та молочні про�

дукти», яким планується посилити ме�

тоди боротьби з фальсифікацією мо�

лочних продуктів.

ВІДПОВІДНО до тексту законопроекту,

вводиться поняття «молоковмісний про%

дукт» для всіх продуктів, в яких застосо%

вуються штучні замінники молока або

його компонентів (зокрема, жирів, лак%

този), незалежно від дозування.

Проект закону передбачає обов'язкове

маркування такого продукту. Розмір

шрифту, яким на упаковці буде друкува%

тися інформація про наявність у продук%

ті замінників молока, повинен буде скла%

дати 80% від розміру найбільшого напису

(у назві) на упаковці.

Причиною появи подібного законо%

проекту є засилля на українському ринку

молочної фальсифікату, йдеться у по%

яснювальні записці.

«Чинне законодавство України не в

повній мірі врегульовує відносини щодо

отримання споживачем однозначної за

своїм змістом інформації про продукт.

Введення нового терміну: «молоковмісні

продукти», а також маркування таких

продуктів дає право споживачу чітко

знати, що такі продукти вироблені з мо%

лочної сировини та з використанням си%

ровини немолочного походження та мі%

стять харчові добавки, та/або рослинні

замінники, які частково або повністю за%

мінюють складові молока (молочний

жир, молочний білок, лактозу). 

На жаль, на сьогодні, виробники про%

дуктів, які тільки частково містять нату%

ральні складові, через використання

оманливої термінології – «молочний

продукт», «молочний напій», «сирний

продукт», «кисломолочний продукт»,

«творожний продукт», «сметанковий

продукт» – створюють у споживача хибну

уяву про натуральну сутність продукту і

споживач сприймає їх як повноцінні на%

туральні продукти. До того ж, викори%

стання замінників молочної сировини

переробними підприємствами призво%

дить до скорочення обсягів виробництва

молока сільськогосподарськими товаро%

виробниками», – йдеться в документі.

Також законопроектом пропонується

заборонити виробництво та реалізацію

молоковмісних продуктів масова частка

молочних жирів в яких складає менше

50%.

Одночасно, з метою забезпечення ви%

конання положень закону, законопроек%

том пропонується встановлення суворої

відповідальності відповідних осіб за по%

рушення норм, що запроваджуються.

Зокрема, у разі порушення виробни%

ком продукції вимог щодо маркування

молоковмісних продуктів на нього накла%

дається штраф у розмірі 100% вартості

продукції, реалізованої з порушенням

правил маркування. 

Депутати пропонують
відділити молоко від
молоковмісних продуктів

Теплиць 
під склом стає 
дедалі менше



ДВОХГОДИННИЙ форум охопив багато

тем, проте зупинитися хотілося б на ролі

України на світовому ринку зерна. Найдо%

кладніше ці теми, на нашу думку, висвітили

український аграрний міністр Микола

Присяжнюк та представник ФАО Дмитро

Приходько. 

За словами Миколи Присяжнюка, ми

вирощуємо велику кількість зерна, якщо ж

подивитися при цьому на кількість експор%

ту, ми взагалі є «країною №1» у питанні

продовольчої безпеки світу. 

Сьогодні продовольче питання і ризи%

ки, що пов'язані з ним, викликають все

більше уваги з боку світової спільноти. Мі%

ністерство вітає ініціативи міжнародних ін%

ституцій, які спрямовані на консолідацію

засиль урядів усіх країн у стабілізації світо%

вого продовольчого ринку. І зерновий

ринок у цьому контексті є ключовим. 

Наразі глобальний ринок зерна вступив

в нову якісну фазу: стрімке збільшення на%

селення на планеті, зростання доходів у

країнах, що швидко розвиваються, призве%

ло до значного збільшення попиту не лише

на продовольче зерно, але й на фураж. Про%

тягом останніх 30 років світове виробниц%

тво зернових зросло на третину. При цьому

спостерігається зростання попиту на про%

довольчі зернові в середньому на 1,75% за

рік, а зростання продуктивності їх вироб%

ництва – лише на 1,4% на рік. Тож накре%

слюється значне відставання від попиту ви%

робництва. Значною мірою на це впливає

погіршення кліматичних умов у глобально%

му масштабі. Повною мірою Україна відчу%

ла це минулого року, коли лише наша краї%

на недобрала, за підрахунками Мінагропо%

літики, близько 8 млн тонн зернових.

Тож відставання темпів виробництва від

рівня споживання зернових становить при%

близно 1% за три роки. Це достатньо вели%

ка цифра, щоб негативно впливати на сві%

товий ринок зерна. Це, в свою чергу, приз%

вело до того, що у світі скоротилися запаси

зернових. З 81%денного запасу, який на%

раховувався у світі 20 років тому, на сьогод%

ні маємо 70%денні запаси. По%друге, зросли

світові ціни на зернові – за останні п'ять

років майже на 60%, як наслідок – індекси

цін на продовольство у світі зросли на 35%.

На сьогодні також фактом є зростання об%

сягів продуктів харчування, що припадає на

душу населення у світі. Іншою тенденцією

ринку є зростання попиту на фуражні зер%

нові у зв'язку зі збільшенням обсягу вироб%

ництва м'яса, а також переорієнтування ча%

стини обсягу вироблених зернових на ви%

робництво біопалива. За словами міністра,

усі повинні своєчасно реагувати і усвідом%

лювати, що споживанні фуражних зерно%

вих у світі дедалі тільки зростатиме. 

Балансування світового ринку зернових

ускладнюють і значні відстані від географіч%

них точок концентрацій формування попи%

ту до точок формування пропозиції. Країни

Східної та Південно%Східної Азії, Близько%

го Сходу, Північної і Центральної Африки

все більше потребують поповнення вну%

трішнього ринку зерна за рахунок імпорту.

Основні ж виробники та експортери зерно%

вих сконцентровані в Європі, Північній

Америці, Південній Америці та Австралії.

Все це відбувається на фоні посилення про%

цесів глобалізації. 

З одного боку, на думку міністра, є від%

критість рику, доступність просування зер%

нових з однієї країни до іншої і моменталь%

не розповсюдження інформації, що формує

в цілому реакцію ринку. З іншого боку, це

спрощує доступ до ринків не лише урядам

країн, а й міжнародному капіталу, трансна%

ціональним компаніям. І сьогодні вплив

міжнародного капіталу на світовому ринку

не менший, ніж вплив урядів. «З одного

боку, це економічно обгрунтовані кроки і

ми їх вітаємо, з іншого боку, маємо розумі%

ти, що відповідальність за продовольчу без%

пеку лежить на урядах країн», – зазначив

Микола Присяжнюк. 

В Україні, за його словами, на сьогодні

вдалося об'єднати інтереси уряду і великих

транснаціональних зернотрейдерів. 

Між тим, у світі скорочення перехідних

запасів, зростання цін, залежність ринків

від поведінки міжнародного торгового ка%

піталу, робить ринок зернових надзвичайно

чутливим до будь%яких імпульсів від грав%

ців на ринку. 

Тож  необхідною є потреба збільшення

світового обсягу виробництва зернових. І

єдиним шляхом для цього є нарощування

продуктивності сільськогосподарського ви%

робництва. І уряди всіх країн повинні до%

класти всіх зусиль для спільного розвитку

факторів виробництва. Це, в першу чергу,

насіннєво%селекційна справа, технічне та

технологічне оснащення виробництва і,

звичайно, покращення роботи іригаційних

систем. 

Наразі ж у світі понад 90% під посівами

пшениці і більше 76% землі під посівами

кукурудзи обробляються за екстенсивними

технологіями. «Проста математика показує,

що зростання урожайності в світі в се%

редньому на 5 ц/га дасть 200 млн тонн до%

даткового виробництва зернових. Однак

сьогодні основні  країни експортери мають

різні можливості збільшення обсягів вироб%

ництва. Для когось нарощення одного

центнера на гектар буде супроводжуватися

значними економічними викликами.

Світове виробництво зернових складає

1,8%1,9 млрд тонн і потенційне зростання

може скласти 2,1%2,3 млрд тонн у се%

редньостроковій перспективі. Зростання

населення планети з 7 млрд до 9 млрд у 2050

році вимагає відповідного зростання вироб%

ництва.

Однією з передумов вирішення продо%

вольчого питання на планеті є також ство%

рення глобального насіннєвого фонду зер%

нових.

Ще один напрям, що вимагає нагальної

уваги, – системні дії в напрямі прозорості,

прогнозованості та відповідальності за

спільні рішення на зерновому ринку. Про%

ведення політики прозорості та передбачу%

ваності на світовому ринку вже сьогодні

підтверджується практичними кроками.

«Ми вітаємо світову ініціативу створення

інформаційної платформи AMIS – інфор%

маційної основи запровадження функції

прозорості та прогнозованості ринку зерна.

Адже вона дає можливість бачити ризики

розвитку світового зернового ринку та мо%

жливість визначати превентивні заходи.

Наш уряд прийняв рішення брати активну

участь в функціонуванні ринку зерна», –

зазначив міністр. 

Дмитро Приходько насамперед зазна%

чив, що Україна активно нарощує співро%

бітництво з ФАО. А у доповіді зупинився на

глобальних зусиллях по забезпеченню про%

зорості світового ринку і підсиленню коор%

динації дій в рамках глобальної системи мо%

ніторингу аграрних ринків AMIS. За його

словами, ФАО та інші міжнародні організа%

ції чітко розуміють дедалі зростаючу роль

чорноморського регіону в глобальній тор%

гівлі зерном. 

За підрахунками ФАО, на середньостро%

кову перспективу, до 2021 року, очікується

ряд структурних змін на глобальному ринку

зерна. Зокрема, в 2021 р. США втратять по%

зицію лідируючого експортера пшениці.

Їхнє місце посяде Росія – очікується, що на

цей час стабільний щорічний експорт з РФ

складатиме 26 млн тонн. Для цього Росія

має наростити свій експортний потенціал

на 50%.

Якщо Росія нарощуватиме експорт тіль%

ки пшениці, то Україна нарощуватиме

також і експорт фуражних культур, особли%

во кукурудзи. За прогнозами ФАО, стабіль%

ний експорт пшениці становитиме щорічно

14 млн тонн, а фуражних культур – 19 млн

тонн – це середні очікування для року без

погодних аномалій. Загалом по експорту

фуражних зернових Україна вийде на 3

місце, маючи 2 місце по нарощуванню ек%

спорту – 40%.

Щодо світових ринків зерна, то в ФАО

вважають їх недостатньо передбачуваними і

прозорими. Зокрема, наприклад, у лютому%

березні 2008 року ціни на продовольчу пше%

ницю на світових ринках зросли до 450$ за

тонну. У липні 2010 року – знизилися до

180$, а за два місяці зросли майже в два

рази. Безумовно, такі цінові коливання не%

покоять як імпортерів, так і експортерів.

При цьому і ті, і інші звинувачували один

одного. 

Тож у липні 2010 році по ініціативі країн

великої двадцятки було створено AMIS –

Agricultural Market Information System –

Міжнародну інформаційну систему аграр%

них ринків. Метою її створення було збіль%

шити передбачуваність і прозорість гло%

бального аграрного ринку, а також створити

механізм координованих дій країн%членів.

Наразі членами AMIS є всі країни великої

двадцятки плюс Іспанія, а також 7 великих

експортерів зерна – Єгипет, Казахстан, Ні%

герія, Філіппіни, Таїланд, Україна і В'єтнам. 

Система фокусується на чотирьох куль%

турах: пшениці, кукурудзі, рисі і сої, врахо%

вуючи їх глобальну важливість для світу.

Країни%члени AMIS відповідають за 87%

експорту пшениці, 90% – кукурудзи, 80%

експорту рису і 94% сої, що говорить про

достатньо значну вагу організації. 

Робота AMIS будується навколо її ос%

новних компонентів – форуму швидкого

реагування, в якому беруть участь провідні

робітники установ сільського господарства

країн%учасників, і який збирається, щоб

швидко відреагувати на ринкову ситуацію,

особливо надзвичайну. Це – платформа для

координації дій різних країн на ринку

зерна.

З метою збільшення прозорості і перед%

бачуваності глобальних ринків в рамках

AMIS працює інформаційна група, завдан%

ням якої є щомісячне оновлення прогнозів

і балансів по зерновим культурам. 

Наостанок Дмитро Приходько зазна%

чив, що Україна бере активну участь у робо%

ті AMIS. Перший офіційний баланс зерна

надійшов з України у жовтні 2012 року, а на

даний момент українські представники вже

прийняли участь в трьох засіданнях інфор%

маційної системи. 
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Почесне місце України 
на глобальному ринку зерна
ГАЛУЗЕВІ РИНКИ 22 травня, у перший день роботи XXV Міжнародної агропромислової
виставки «АГРО"2013» в Києві відбувся Міжнародний форум «Світовий зерновий ринок –
тенденції, ризики, ініціативи». Участь у ньому взяли міністр аграрної політики та продовольства
України Микола Присяжнюк, міністри сільського господарства та їх заступники із низки країн,
зокрема, Чехії, Польщі, Литви, представники Організації з питань продовольства та сільського
господарства ООН (ФАО) та представники профільних громадських організацій України. 



На виставці «АГРО�2013». На фото праворуч (зправа наліво): Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК, 
голова Київської ОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК і радник Президента України Віктор СЛАУТА. Київ, 22 травня 2013 року (Фото: Офіційне представництво Президента України, www.president.gov.ua)

ЦЕНТРАЛЬНА аграрна виставка,

як, власне, і весь наш агропроми%

словий комплекс, була широко

представлена різними галузями.

Недарма на центральному павіль%

йоні цього року з'явився величез%

ний напис «Україна – аграрна

держава».

Все починається з освіти, тож

експозиції аграрної науки та осві%

ти – науково%дослідні заклади і

освітянські – цього року розміще%

но у першому павільйоні. Їхні ек%

спозиції також дещо змінили фор%

мат – стенди виділялися здебіль%

шого окремим напрямкам науки,

а не закладам. 

Агроекономіка та управління

сільгоспвиробництвом були пред%

ставлені дорадчими службами, ін%

вестиційними проектами, агро%

консалтинговими компаніями. Як

завжди, свої послуги аграріям пре%

зентували кілька банків. 

Напрям агроіндустріального

будівництва – ангари, навіси, те%

плиці, будівництво і реконструк%

ція тваринницьких приміщень,

зерно– і овочесховищ, меліора%

тивне та гідротехнічне будівниц%

тво – найширше був представле%

ний, мабуть, зерносховищами.

Один з найбільш ємних розділів

виставки – агротехніка, цього

року здатний задовольнити вимо%

ги кожного аграрія. Тут предста%

влено вітчизняні й зарубіжні трак%

тори і комбайни будь%якої потуж%

ності, навісна техніка, запчастини

та вузли для сільгоспмашин, сило%

си і норії тощо. 

В окремий напрямок виставки

можна виділити агротранспорт і

логістику.

Рибну галузь, яка нині потер%

пає від ринкових умов, предста%

вляли в окремому павільйоні спе%

ціалісти тих рибгоспів, що зали%

шилися за часи реформування.

Були тут і фахівці з промислового

розведення риби, постачальники

обладнання для створення і утри%

мання штучних водойм. Найжва%

віший інтерес у маленьких відві%

дувачів викликали акваріуми з

кольоровими рибками. А старші

цікавилися вже акваріумами з пі%

дрощеним молодняком.

Рослинництво широко пред%

ставляли підприємства садівниц%

тва і виноградарства, овочівниц%

тва, виробники насіння зернових,

олійних і просапних культур тощо.

Однак, зважаючи на те, що весня%

ний комплекс майже благополуч%

но завершено, нині цей розділ ви%

ставки не був надто популярним.

Тваринництво – галузь, що

попри всі намагання влади випра%

вити ситуацію, перебуває в стадії

виживання. Слід зауважити, що

павільйон для утримання ВРХ і

корів цього року був заповнений

учасниками лише на дві третини.

Правда, порівняно з минулим

роком, коли через епізоотичну си%

туацію перевезення тварин Украї%

ною заборонили, – було доволі

людно. 

Розведення овець і кіз просто

мало місце на виставці. Проте від%

верто порадувала галузь свинар%

ства. Крім широкого представлен%

ня агропідприємств, було також

укладено близько десяти крупних

контрактів, у тому числі з участю

іноземних компаній (див. нижче –

прим. авт.). Цього року, за слова%

ми генерального директора кор%

порації «Тваринпром» Сергія

Гнатюка, вітчизняним свиново%

дам є що показати. «Раніше ми з

року врік демонстрували одне й те

саме: велика біла. Тепер маємо ба%

гато генотипів свиней: ландрас,

петрен, дюрок – є з чого вибира%

ти». Роботою виставки фахівець

залишився задоволений, однак

найбільше задоволення, за його

словами, він отримає тоді, коли до

учасників виставки прийдуть гідні

покупці. Відтак наступного року

ми також зможемо мати належну

експозицію тваринництва. 

Зате чого цьогоріч було вдо%

сталь – це ветеринарія і кормова

промисловість: ветеринарні пре%

парати й інструменти, промислові

корми і добавки, устаткування для

виробництва кормосумішей тощо.

Також не бракувало пропози%

цій по генетиці – генетичний ма%

теріал, інструменти і обладнання

для штучного осіменіння тварин і

визначення вагітності тощо.

Окремо слід виділити попу%

лярну нині галузь – птахівництво,

що була представлена птахофаб%

риками і птахофермами, різними

породами курей, перепілок, інди%

чок, качок та гусей. Щоправда, ця

експозиція переважно адресувала%

ся дрібним фермерам і одноосіб%

никам, а також шанувальникам

малопоширених видів птиці.

Присадибне господарство, са%

дівництво, городництво – одна з

найбільш відвідуваних експозицій

виставки, бо задовольняла попит

дуже поширеної категорії відвіду%

вачів – мешканців столиці і при%

леглих регіонів.

Також порадувала харчова та

переробна промисловість, яка ва%

била не тільки обладнанням, а й

свіжою і більш дешевою продук%

цією з регіонів. 

Широко була представлена

альтернативна та біоенергетика,

меліорація, іригація, водне госпо%

дарство, обладнання для утриман%

ня худоби та птиці. Одним сло%

вом, простіше сказати, чого на ви%

ставці не було – поганого настрою

– ані у відвідувачів, ані у експо%

нентів. 

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

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 23 травня 2013 року

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

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 18,30 18,55 18,64 1970 1970 5,8% 18,7% �0,5%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 55,12 55,30 55,16 4395 1349 �6,5% �17,4% �5,1%

Avangardco Лондон AVGR LI USD 9,10 9,45 9,43 602 602 6,6% �16,8% �0,2%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 4,25 4,45 4,25 452 583 �1,9% �13,4% 1,3%

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 57,30 57,50 57,50 1438 441 0,0% 4,5% 0,9%

Ovostart Варшава OVO PW PLN 83,15 87,00 86,90 521 160 1,0% 29,7% 1,6%

Індустріальна молочна компанія Варшава IMC PW PLN 11,80 12,00 12,00 376 115 �7,3% 53,6% �2,0%

Мілкіленд Варшава MLK PW PLN 10,40 10,53 10,52 329 101 �10,1% �27,4% �0,3%

KSG Agro Варшава KSG PW PLN 8,60 8,80 8,76 131 40 2,6% �57,3% �0,5%

Агротон Варшава AGT PW PLN 2,85 2,88 2,85 62 19 �3,4% �71,5% 0,7%

Укрпродукт Лондон UKR LN GBP 11,5 15 13,25 5 8 0,0% 32,5% 0,0%

Агроліга Варшава AGL PW PLN 81 82 81 25 8 �9,0% 47,5% �5,8%
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НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Миронівський 
хлібопродукт
Найбільший виробник курятини в

Україні агрохолдинг «Миронів%

ський хлібопродукт» (МХП) у

січні%березні 2013 року отримав

$36 млн чистого прибутку, що на

24% менше, ніж у 1 кварталі 2012

року, йдеться у фінансовому звіті

компанії.

Згідно з документом, виручка

холдингу за вказаний період зро%

сла на 2% – до $304 млн. Валовий

прибуток скоротився на 17% – до

$65 млн, а операційний становив

$50 млн, що на 25% менше, ніж у

січні%березні минулого року. По%

казник обсягу прибутку до вирах%

ування витрат по сплаті податків,

відсотків і нарахованої амортиза%

ції (EBITDA) МХП у 1 кварталі

поточного року зменшився на

13% – до $73 млн. Маржа EBIT%

DA становила 24% проти 28% у

січні%березні 2012 року.

Як розповіла УНІАН фінансо%

вий директор холдингу Вікторія

Капелюшна, «Миронівський

хлібопродукт» має намір розши%

рити земельний банк в Україні на

35 тис. га для розвитку рослин%

ницького бізнесу: «Ми на 35 тис.

га збільшуємо земельний банк в

Україні. Будемо займатися рос%

линництвом».

В.Капелюшна також зазначи%

ла, що МХП займатиметься зер%

новим бізнесом в Росії на вироб%

ничих потужностях нещодавно

придбаного «Воронеж Агро Хол%

дингу»: «Це чисто зерновий біз%

нес. Ми будемо там вирощувати

зерно… і продавати його на ек%

спорт». Придбання цього підпри%

ємства фіндиректор пояснила ви%

сокою якістю земель у Воронезь%

кій області, достатньою кількістю

опадів, а також відносно неве%

ликими витратами на оренду зем%

лі, так як 60% земельного банку

«Воронеж Агро Холдингу» перебу%

ває в його власності.

Коментуючи фінансові ре%

зультати МХП у 1 кварталі 2013

року, В.Капелюшна зазначила, що

падіння показників було очікува%

ним і пов'язане насамперед з по%

дорожчанням зерна як основної

складової собівартості виробниц%

тва курятини при одночасному

збереженні ціни на кінцеву про%

дукцію.

Мрія
«Мрія Агрохолдинг» – провідна

агропромислова компанія, яка

вирощує широкий спектр сіль%

ськогосподарських культур на

Західній Україні, у січні%березні

2013 року отримав $5,2 млн чисто%

го прибутку, що на 46% менше,

ніж у 1 кварталі 2012 року, йдеться

у фінансовому звіті компанії. Згі%

дно з документом, виручка компа%

нії за вказаний період зросла в 2,4

разу – до $39 млн. 

Валовий прибуток «Мрії» за

цей період збільшився на 22,6% –

до $25 млн, а операційний прибу%

ток становив $14,7 млн, що на

2,7% більше, ніж у січні%березні

2012 року. Сукупні активи «Мрії» у

1 кварталі ц.р. зросли на 1,4% – до

$1,372 млрд. 

Як йдеться у повідомленні

компанії, протягом 1 кварталу

2013 року Мрія активно готува%

лась до весняної посівної кампа%

нії, яка розпочалась у квітні та

сьогодні майже повністю закінче%

на. Мрія засіяла додатково близь%

ко 100 тис. га яровими культура%

ми, сформувавши загальний обсяг

засіяних площ у приблизно 270

тис. га, з яких буде збиратись вро%

жай у 2013 році. Виробничий план

Мрії на 2013 рік складається з

таких культур: озима пшениця –

близько 138,0 тис. га, озимий

ріпак – близько 30,0 тис. га, ози%

мий ячмінь – близько 2,0 тис. га,

кукурудза (в процесі закінчення

сівби) – близько 70,0 тис. га, цук%

рові буряки – близько 21,0 тис. га,

картопля – близько 4,6 тис. га,

інші культури (яра пшениця, соя,

гречка) – близько 2,0 тис. га.

Водночас Мрія продовжила

розширення своїх інфраструктур%

них об'єктів. Зокрема, закінчено

будівництво елеватору потужні%

стю зберігання 106 тис. тонн в

м.Козова, розпочате торік. Також

компанія планує убезпечити свої

операції шляхом будівництва схо%

жих елеваторів в інших регіонах

своєї присутності для забезпечен%

ня виробничих потреб. Крім того,

Мрія придбала близько 80 оди%

ниць різної техніки.

Мілкіленд
Молочна група компаній «Мілкі%

ленд» з активами в Україні, Росії

та Польщі запустила виробництво

твердих сирів на польському заво%

ді «Островія», що торік увійшло до

складу групи, повідомила прес%

служба «Мілкіленду».

За даними компанії, на поль%

ському ринку сир, вироблений на

потужностях розташованого в

місті Остров Мазовецький (Мазо%

вецьке воєводство), з'явиться 1

липня. Завод вироблятиме тверді і

плавлені сири, у тому числі сортів

гоуда, емменталер, маасдамер. У

планах групи експортувати части%

ну цієї виробленої під брендом

материнської компанії продукції

до Росії та України, а також на

ринки країн ЄС.

«Ми раді розширити асорти%

мент нашої продукції за рахунок

твердих сирів і запропонувати цю

продукцію під оновленим брен%

дом «Островія» нашим польським

споживачам», – цитує прес%служ%

ба генерального директора Milki%

land EU Роберта Мрожинсько�

го. Він також зазначив, що після

реконструкції завод виготовляти%

ме 15 тис. тонн твердих і 7 тис.

тонн плавлених сирів на рік.

KSG Agro
KSG Agro опублікувала результа%

ти за 1 квартал 2013 року. Виручка

групи збільшилася на 78% до

$8175 тис. у порівнянні з $4597

тис. за 1 квартал 2012 року. Резуль%

тат групи від операційної діяльно%

сті зріс до $3657 тис. в порівнянні

з $2395 за той же період в 2012

році, що становить ріст на 53%.

Прибуток групи збільшилася на

1% до $1817 тис. і EBITDA збіль%

шилася на 51,7% до $6178 тис. рік.

«Зростання продажів є резуль%

татом... успішної реалізації страте%

гії диверсифікації групи. В першо%

му кварталі 2013 року ми досягли

позитивних результатів. Нашою

метою є збільшення частки прода%

жів несільськогосподарських сег%

ментів у загальному обсязі доходів

і обмеження фактору сезонності»,

– сказав Сергій Касьянов, голо%

ва Ради директорів KSG Agro S.A.

Також KSG Agro оголосила

про одні з останніх важливих

подій в житті компанії. Група під%

писала угоду з Netafim на поста%

чання та монтаж систем крапель%

ного зрошення на загальній площі

орних земель в 1402 га. В рекон%

струйовану частину свиноком%

плексу завезена перша поставка

свиноматок і кнурів у кількості

1466 одиниць. Група відновила ро%

боту з Альфа%банк і Credit Agricole

і реактивувала кредитні лінії у роз%

мірі USD 6,2 млн. і USD 3,0 млн.

відповідно. Стартувала програма

викупу акцій з березня 2013 року і

на момент оголошення звіту за

перший квартал 2013 року KSG

Agro придбала акцій на суму USD

85 тис. Група також отримала вис%

новок сюрвейерською компанії

Cotecna про результати контролю

культур і про очікувану врожай%

ність. Середня врожайність ози%

мини у 2013 році прогнозується на

рівні: 4,2 тонн/га озимої пшениці,

2,6 тонн/га озимого ріпаку та 3,6

тонн/га озимого ячменю.

Менеджмент планує розшири%

ти частку оброблюваних земель

під пшеницею, ячменем і куку%

рудзою в цілях диверсифікації до%

ходів та підвищення ефективності

використання землі. Також, з

метою підвищення рентабельності

та зниження ризиків, пов'язаних з

волатильністю культур і цінами,

розвивається сегмент переробки

сільськогосподарської продукції.

У відповідності зі стратегією ди%

версифікації групи, прогнозовані

продажі паливних гранул і про%

дукції свинарського сегменту, в

сукупності, досягнуть 30% від за%

гального доходу групи до 2016

року. 

Ринкова вартість акцій: 
Мілкіленд, PLN

Джерело: Ukrainian Exchange

Ринкова вартість акцій: 
Миронівський хлібопродукт, $

Джерело: Ukrainian Exchange

Ринкова вартість акцій: 
KGS Agro, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій: 
Мрія, EUR

Джерело: Bloomberg



АГРОПРОФІ

№ 19 [225] 24 травня, 2013

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 7 РИНОК І ЦІНИ

Джерело: www.nibulon.com

Джерело: www.mhp.com.ua

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 24.05 по 28.05.2013 року (до 07:30), грн/тонна

Базис поставки

Пшениця

Жито Ріпак

Сорго
Соняш	

ник
Соя

Куку	
рудза1 кл. 

(гр.А)
2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл. червоне біле

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв – – – – – – – – – – – – 2030
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – 1900 1880 – – 1780 – – – – – – 1940
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. 1970 1940 1920 – – 1820 – – – – – – 1980
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 1980 1960 – – – – – – – – – –
Філія «Козацька», Херсонська обл. 2010 1980 1960 – – – – – – – – – 2030
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1840
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1830
Філія «Артемівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1830
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1830
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1840
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1840
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – – 1840
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – – – – – – – – – – – – 1850
Філія «Вітове», Черкаська обл. – – – – – – – – – – – – 1850
Філія «Кам’янка�Дніпровська», Запорізька обл. 1990 1960 1940 – – 1840 – – – – – – 2010
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – – – – – – – – – – – – 1800
Філія «Денихівська», Київська обл. – – – – – – – – – – – – 1820
Філія «Переяславська», Київська обл. – – – – – – – – – – – – 1810
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – – – – – – – – – – – – 1790
Старобільський елеватор – 1820 1800 – – 1700 – – – – – – 1780

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес�Трейдинг» на період з 21.05 по 23.05.2013 року, грн/тонна

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

Елеватори ГК «УкрАгроКом» і «Гермес�Трейдінг» (Кіровоградська обл.):
ТОВ «Добронадіївське ХПП», ТОВ «Королівське ХПП», ТОВ «Украгроком» 1850 1950 2130 2100 – 4710 4350 1760
Вінниця1 1840 1930 2100 2050 – 4680 4250 1720
Кіровоград1 1840 1940 2120 2080 – 4680 4300 1740
Черкаси1 1830 1930 2100 2050 – 4650 4300 1720
Миколаїв1 1850 1930 2150 2050 – 4600 4400 1800

11 Орієнтовні ціни. Кінцева ціна залежить від віддаленості елеватора від портів, вартості послуг елеватора. Джерело: www.ukragrocom.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ПАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» на період з 21.05 по 23.05.2013 року (до 24:00), грн/тонна

Базис поставки

Соняшник Пшениця Кукурудза Ячмінь,
для

виробника 

Овес, 
для

виробника
для

виробника
для по	

середника
для

виробника
для по	

середника
для

виробника
для по	

середника

ТОВ «Вінницька птахофабрика», Комплекс з виробництва кормів, м.Ладижин 4850 4500 – – 1750 1750 – –
Новомосковська філія ПАТ з ІІ «Орель�Лідер», Дніпропетровська обл. 4800 4450 – – – – – –
Новомосковська філія ПАТ з ІІ «Орель�Лідер» елеватор №2, Полтавська обл. 4850 4500 – – – – – –
ТОВ «Катеринопільский елеватор», Черкаська обл. 4850 4500 2150 – 1750 – – –
ТОВ «Таврійський ККЗ», Херсонська обл. / EXW Новокаховський КХП – – 2000 2000 1920 1920 1600 –
ПАТ «Добропольський КХП», Донецька обл. 4750 4400 – – – – – –
ПАТ «Миронівський ЗВКК», Київська обл. 4850 4500 2200 – 1700 – – договірна

БІРЖОВА ціна соєвих бобів продовжила

тенденцію росту, показавши вчора ден%

ний приріст на рівні 1,1%, повідомляє

Консалтингова агенція ААА. Частково

ринок був підігрітий повідомленням

агенції Wireservices, що більше ніж 50

суден було затримано в порту міста Ро%

саріо у зв'язку з триденним страйком.

Також, затримки із сівбою цієї культури в

США весь час сприяють торгівлі та сти%

мулюють цінове зростання. Натомість,

скасування Китаєм закупівлі 150 тис.

тонн соєвої олії в Південній Америці,

через падіння внутрішніх цін в цій краї%

ні, внаслідок чого імпорт став нерента%

бельним, чинить тиск і на ринок соєвих

бобів.

Біржовий ринок кукурудзи показав

приріст на 2,9% внаслідок підвищеного

попиту з боку виробників етанолу. Так,

минулого тижня обсяги виробництва

етанолу в США суттєво зросли, показав%

ши об'єми більші ніж очікувала торгівля.

Це відбувалось на тлі скорочення запасів

етанолу.

Пшеничні ф'ючерси в Чикаго додали

в ціні 1,2%, а в Канзас%Сіті на 0,64%, від%

повідно. Пшеничний ринок закрився

вище за підтримки кукурудзи, а також

завдяки думці, що USDA значно перео%

цінило обсяги світового виробництва

пшениці у 2013 році.

Біржові ціни на соєвий шрот додали в

ціні вчора 0,43%.

Біржові торги на Чиказькій біржі

СВОТ на 22.05.2013 (до 21.05.2013):

Кукурудза, липень (СВОТ) – $259,25

(+$7,28).

SRW, липень (м'яка пшениця, СВОТ)

– $252,98 (+$2,94).

HRW, липень (тверда пшениця,

11,5%, КСВОТ) – $273,09 (+$1,74).

BSW липень (чорноморська пше%

ниця, 11,5%, СВОТ) – $307,60 ($0,00).

Соя, липень (СВОТ) – $549,03

(+$5,88).

Соєвий шрот, липень (СВОТ) –

$485,68 (+$2,09).

У країнах ЄС олійні ринки вчора збе%

регли розпочаті у вівторок тренди. Так,

соняшникова олія продовжила зростати,

а ріпакова відповідно дешевшати. Ціна

на соняшникову олію в Роттердамі з по%

ставкою в травні – червні зросла до

$1230 за тонну і зрівнялась із вартістю

контрактів з поставкою у липні – верес%

ні поточного року. Ціна на ріпакову олію

з поставкою у серпні%жовтні просіла на

EUR5 на тонні до позначки EUR860 за

тонну, а з поставкою в листопаді – січні

залишилась без змін. Контракти на по%

ставку соняшникового шроту (37%%38%)

не укладались.

Українські виробники соняшникової

олії і комбікормів, а також трейдери ве%

дуть закупівлю соняшникового насіння

на умовах поставок СРТ в інтервалі 4600%

4800 гривень за тонну.

Тим часом Україна перебуває в очіку%

ванні рекордного врожаю сої. За даними

Міністерства аграрної політики та про%

довольства, в Україні станом на 23 трав%

ня було посіяно 1359 тис. га сої, що ста%

новить 94% від запланованих 1443 тис.га.

Це значно випереджає минулорічні

темпи сівби цієї культури на рівні 1293

тис. га.

Враховуючи рекордні площі під соєю

в 2013 році – 1,55 млн. га і відновлення

врожайності до 1,9 т/га, аналітики

Консалтингового агентства УкрАгро%

Консалт прогнозують урожай сої в сезоні

2013/2014 на рівні 2,9%3 млн тонн проти

2,4 млн тонн в 2012/13 МР.

Завдяки зростанню врожаю сої більш

ніж на 20% експерти УкрАгроКонсалт

очікують збільшення переробки сої все%

редині країни до рекордних 720 тис. тонн

або на 17% (проти 615 тис. тонн у 2012/13

МР) і зростання експорту до 1,95 млн

тонн або на 22% (1600 тис.  тонн у

2012/13). Ці показники також будуть ре%

кордними.

Біржові ціни на зернові, сою та продукти її переробки 
СВІТОВІ РИНКИ: ЦІНИ, ПРОГНОЗИ



ТРАДИЦІЙНИМ учасником

виставки «АГРО» є ВАТ «Брац%

лав» з Вінниччини – провідний

національний виробник облад%

нання в галузі молочного ско%

тарства та свинарства. Нагада%

ємо, що підприємство – єдина

вітчизняна компанія в галузі

сільськогосподарського маши%

нобудування, яка проводить нау%

кові дослідження, розробку, про%

ектування та будівництво, а

також має власне виробництво

повного циклу, здійснює монтаж

і сервісне обслуговування облад%

нання для виробництва молока.

На ринку обладнання для тва%

ринництва «Брацлав» працює

понад чверть століття, тож має

неабиякий досвід. Продукція

підприємства сертифікована за

міжнародним стандартом ISO

9001:2000 і має споживачів не

лише в Україні, Росії та Білорусі,

а також постачається до Швей%

царії, Німеччини, Австрії, Угор%

щини та інших країн. 

Вкотре на виставці компанія

запропонувала своїм потенцій%

ним партнерам (бо споживачів

тут вважають саме партнера�

ми, а не клієнтами – прим.

авт.), не лише різноманітне до%

їльне обладнання, а цілу систе%

му технологічних рішень з про%

ектування, будівництва, рекон%

струкції, модернізації та осна%

щення молочних ферм та свино%

комплексів.

І хоча найбільшою популяр%

ністю, на думку фахівців «Брац%

лава», сьогодні продовжують ко%

ристуватися молокопроводи,

компанія вбачає майбутнє мо%

лочної галузі за доїльними зала%

ми. Тож родзинкою цього року

стала демонстрація фрагменту

розробленого компанією облад%

нання для доїльних залів типу

«карусель», яке вважається най%

більш ефективною системою до%

їння в світі. 

Презентуючи новинку, голо%

ва правління ВАТ «Брацлав»

Микола Михайленко наголо%

сив, що компанія завжди вихо%

дить з інтересів сільгоспвиробни%

ка, якому слід визначитися, чого

він хоче: виробляти якісне рента%

бельне молоко чи виробляти гній

на поля. Щоб заробляти гроші на

молоці, слід максимально змен%

шити собівартість виробництва.

А для цього, крім породи і раціо%

ну, потрібні високоефективні

технології утримування і макси%

мальне використання сучасного

обладнання, у тому числі і доїль%

ного. «Наприклад, замовник

каже, що хоче подоїти 1000 корів

за 5 годин, – веде далі Микола

Кирилович, – Ми обраховуємо

оптимальний варіант. Виходимо

з того, що «каруселі» на 24 твари%

но%місця розраховані на 120%150

корів на годину, на 36 місць –

близько 200 корів. Нарікань з

боку замовників не було ще жод%

ного разу».

Розповідь про новинку про%

довжив Валентин Дриго – роз%

робник численної кількості

обладнання «Брацлава», і доїль%

ний зал «ялинка» – це його діт%

ище. Він зізнається, що на по%

чатку роботи намагалися спів%

працювати із західними компа%

ніями, однак зрештою ті не по%

годилися чи злякалися конку%

ренції, тож українські машино%

будівники впоралися самотужки.

Вийшло не гірше, адже прац%

ювали кращі інженери вінниць%

кого підприємства. При високій

якості ціна майже у 1,8 разу

менша за іноземний аналог. На

запитання, скільки часу витраче%

но на цю «карусель» (див. фото

на обкладинці – прим. авт.), Ва%

лентин Олексійович, посміхнув%

шись, відповів: «Це як запитати у

професора, скільки він готував%

ся до цієї лекції. Той відповість,

що все життя. Так і у нас. Сама

основа відпрацьовувалася близь%

ко року. Певні елементи, які ми

застосували, використовувалися

ще за радянських часів. Є роз%

робки, над якими довелося

працювати по п'ять%шість років

– адже випробування триває на

тваринах, тож щоб вичерпно

дослідити реакцію тварини на

розробку потрібен час. Якщо по%

милитися, корова може навіть

загинути, а це неприпустимо».

Серед безперечних переваг

обладнання компанії фахівець

назвав поєднання конструктор%

ського бюро з відділом техніч%

ного контролю: конструктори

контролюють якість виробниц%

тва набагато краще. 

Наявна дослідна база дозво%

ляє випробовувати новинки і

вдосконалювати їх, адже «Брац%

лав» давно співпрацює з рядом

тваринницьких господарств.

«Наприклад, 2002 року у потуж%

ному підприємстві Бєлгородсь%

кого району Росії, де поголів'я

дійного стада становить 2500

корів, ми встановили наше

обладнання. Тоді річний надій

на корову становив 5 тис. кг на

корову, а останніми роками – на

рівні 8 тисяч, – каже Валентин

Дриго. – Минув час, вони замо%

вили нам модернізацію облад%

нання, і наразі ми цю модерні%

зацію проводимо».

В КАРЛІВСЬКОМУ районі на Полтавщині

ТОВ «Агропромислова компанія «Докуча%

євські чорноземи» спільно з чеською ком%

панією «Брунтхаллер» активно продовжу%

ють зводити сучасний високотехнологічний

відгодівельний комплекс на 10 тис. голів

свиней, вартість контракту становить 3 млн

євро. За планом це мають бути 5 приміщень

по 2 тис. особин кожне. Наразі сторони під%

писали три складові контракту, на основі

яких 2 приміщення комплексу вже збудо%

вано і введено в експлуатацію, третє примі%

щення – в стадії завершення. В рамках XXV

Міжнародної агропромислової виставки

«АГРО%2013» відбулося підписання четвер%

тої з таких складових контракту: з боку

чеської компанії документ підписав її влас%

ник і генеральний директор Петр Жиров�

ницькі, від полтавчан – співзасновник

«Докучаєвських чорноземів» Юрій Коб�

ченко. Термін виконання цього документу

– до кінця поточного року.

В основу роботи відгодівельного ком%

плексу покладено технологію утримання

свиней від 30 до 110 кг з дотриманням сані%

тарно%ветеринарних норм Європи: кожне

приміщення розраховане на 2 тисячі осо%

бин, воно, своєю чергою, розділене на

блоки по 250 голів з відокремленими відсі%

ками по 25 голів. По завершенню проекту в

«Докучаєвських чорноземах» планують

вийти на собівартість виробництва кілогра%

ма свинини на рівні 1 євро; для порівняння,

в Європі нині цей показник коливається в

межах 1%1,3 євро.

Підписання контракту відбулося за уча%

стю Міністра сільського господарства Чесь%

кої Республіки Петера Бендла і представ%

ників Посольства Чехії в Україні.

Слід також зазначити, що своє бажання

поглиблювати співпрацю між Україною і

Чехією висловили профільні міністри Ми%

кола Присяжнюк та Петер Бендл в ході ро%

бочої зустрічі в рамках виставки «АГРО%

2013». Цікаво, що в Євросоюзі, у тому числі

й у Чехії, працює державна програма під%

тримки експорту продукції з дуже вигідни%

ми довготривалими кредитними ставками,

наприклад, до 8% річних, які надає Чесь%

кий експортний банк. Спираючись на таку

підтримку, приміром, вищезгадана компа%

нія «Брунтхаллер» вже розробила кредитні

лінії в межах 20 млн євро для будівництва в

Молдові потужного молочного комплексу,

а також кредитну лінію на суму 28 млн євро

для будівництва свинокомплексу на 3 тис.

свиноматок і 100%тисячне поголів'я в Дні%

пропетровській області. 
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Петр ЖИРОВНИЦЬКІ, Петер БЕНДЛ і Юрій КОБЧЕНКО

Брацлавська «карусель» знаходить партнерів

Чеські ресурси для вітчизняного свинарства

Сторінку підготував Артем Житков

Микола МИХАЙЛЕНКО і Валентин ДРИГО

Доїльне обладнання на стенді ВАТ «Брацлав»

25�та ювілейна «АГРО�2013».
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Виставкова експозиція ТМ «Луганські делікатеси» на стенді області

Бугай�плідник на стенді СТОВ «Ратнівський аграрій» з Волині Сільгоспвиробники жваво обмінюються контактами з представниками компанії АМАКО

Аграрії Сумщини цікавляться новинками Харківського тракторного заводу

Племінні телички�красуні на стенді ТОВ НВФ «Перлина Поділля» Хмельницької області

Замальовки з виставки
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Молокоприймальний пункт 
має бути в кожній сільській раді
В кожному селі Вінниччини повинні з'явитися цивілізо%

вані умови для заготівлі молока, вважає обласна влада. За

її даними, з початку року в області з'явилося 60 нових

пунктів заготівлі молока. У 7 районах у всіх селах і сели%

щах уже є заготівельні пункти або холодильні установки.

Про це йшлося під час щотижневої апаратної наради. Го%

лова Вінницької облдержадміністрації Іван Мовчан на%

голосив: «Сьогодні одне з основних завдань – завершити

цю роботу, щоб забезпечити нормальні умови для заго%

тівлі молока. У кожному селі повинні з'явитися заготі%

вельні пункти або холодильні установки. Необхідно за%

вершити процес укладання угод, з'ясувати всі спірні мо%

менти у справі заготівлі молока, щоб виправляти недолі%

ки, забезпечувати цивілізовані умови заготівлі й унемож%

ливлювати зловживання на ринку молока».

* * *

Аналогічні завдання ставить обласна влада Сумщи%

ни. «Молокоприймальний пункт має бути в кожній

сільській раді», – наголосив заступник голови Сумської

облдержадміністрації Сергій Слизький під час наради з

керівниками молокопереробних підприємств. «Подібні

пункти повинні відповідати всім санітарним вимогам, що

є запорукою отримання якісної продукції для виробниц%

тва молочних виробів. Крім того, така форма роботи дає

можливість упорядкувати заготівлі молока та тримати під

контролем оплату населенню за здану продукцію», – за%

значив він.

Заступник губернатора повідомив, що є домовленість

з молокозаводами регіону щодо встановлення молоко%

приймальних пунктів вже до початку літа. Це не тільки

гарантія якості сировини та чітке визначення показни%

ків жирності, а й створення додаткових робочих місць.

За даними Головного управління ветеринарної меди%

цини в Сумській області, сьогодні в регіоні працює

близько 120 молокоприймальних пунктів, ще 12 – вже

готові до відкриття. Ведеться робота щодо облаштування

таких приміщень в інших населених пунктах Сумщини.

Хмельницьку землю даватимуть 
лише сумлінним орендарям
Таку вимогу поставив голова Хмельницької облдержадмі%

ністрації Василь Берташ. Адже на початок квітня влас%

никам паїв не доплатили 846 тисяч гривень. Очільник

області наголосив, що така ситуація неприпустима, ос%

кільки для деяких сільських родин це чи не єдиний заро%

біток. Тож Василь Берташ доручив своєму першому за%

ступникові Анатолію Юхименку провести нараду з не%

сумлінними орендарями, а за її результатами затвердити

індивідуальні графіки розрахунку із людьми. Їх дотри%

мання очільник області контролює особисто.

Після проведених зустрічей орендарі почали викону%

вати свої зобов'язання. Зокрема, пайовикам уже поверну%

ли 452 тисячі заборгованих гривень. Тим часом 8 підпри%

ємств в чотирьох районах області ще не розрахувалися з

людьми. У Рівненському районі селянам недоплатили

205 тисяч, Корецькому – майже 122, Костопільському –

47, а в Радивилівському – 21 тисячу гривень. З несумлін%

ними орендарями в такому ж режимі працюватимуть і на%

далі, а головне, вони не одержать наділів для подальшого

обробітку, оскільки їх віддадуть тим господарям, які пла%

титимуть гроші вчасно, попередив Василь Берташ.

Цьогоріч власники паїв на Хмельниччині передали в

користування майже 215 тисяч гектарів землі, при цьому

уклали 88 тисяч договорів на майже 150 млн гривень.

Відсутність вологи на полях 
не повинна зірвати посівну
Відбулася всеукраїнська селекторна нарада з питань про%

ведення комплексу весняно%польових робіт, стану галузі

тваринництва і цінової ситуації на продовольчому ринку.

Запорізький регіон представляв заступник голови обл%

держадміністрації Сергій Грачов.

За словами заступника міністра аграрної політики і

продовольства Олександра Сеня, який відкрив нараду,

українським аграріям, незважаючи на пізній прихід

весни, вдалося провести посівну вчасно. Урядовець звер%

нувся до регіонів з проханням звернути увагу на посіви

проса і гречки, а також забезпечити виконання планів з

посіву цукрового буряка – культури стратегічно важливої

для продовольчої безпеки країни.

Вимагає доопрацювання і питання розвитку тварин%

ництва. Тут є позитивні моменти по виробництву м'ясної

продукції і молока, але не досягнуто стабілізації числа по%

голів'я – воно не набагато, але зменшилося практично в

усіх категоріях господарств. Запорізька область у цьому

плані відзначена як позитивний приклад, де збільшено

поголів`я майже на 114% у порівнянні з минулим роком.

Після закінчення всеукраїнської наради Сергій Гра%

чов у селекторному режимі обговорив поточні моменти

розвитку галузі з представниками територій. Було акцен%

товано увагу на проблемі недосіву деяких культур. У Гу%

ляйпільському, Якимівському, Приморському, Чернігів%

ському і Розівському районах соняшника засіяно понад

план, у той час як кукурудза висіяна на 50%60%. «Посіяти

на середину травня 60%  неприпустимо і рівноцінно тому,

що культура не засіяна в принципі», – заявив С.Грачов.

За словами представників територій, плани посівів

кукурудзи зриваються через недостатню кількість опадів,

а то й повної їх відсутності. Заміщати кукурудзу в про%

блемних районах планується посівами проса і сорго. Сер%

гій Грачов закликав районну владу спільно з аграріями

шукати шляхи виходу з ситуації та детально інформувати

обласну владу про плани з пересіву.

Українські діти питимуть 
якісне молоко з Кіровоградщини
21 травня на товарно%молочний комплекс «Петриківське

молоко» ТОВ «УкрАгроКом» доставлено з Канади 185

корів елітної селекції. Як повідомив комерційний дирек%

тор ТОВ «УкрАгроКом» Павло Фесюк, корови голшти%

но%фризької породи було доставлено до Києва з Канади

на транспортному «Боїнгу». Тварини вже перебувають на

карантині на території ТМК у Новій Празі.

Як відзначив президент «Comtois International Export»

Маріо Комтуа, усі корови, які за контрактом були до%

ставлені в Україну з Канади, елітної селекції, відібрані з

кращих господарств провінції Квебек, де виробляється

до 40% канадського молока. Компанія, яку очолює Маріо

Комтуа, вже 20 років активно співпрацює з агровироб%

никами в усіх куточках світу, зокрема, восьмий рік у кра%

їнах колишнього СРСР, в Росії та у Казахстані, а з ни%

нішнього року – в Україні. 

«Збільшення кількості поголів'я за рахунок кращих

порід зарубіжної селекції дозволить нам вже у найближ%

чій перспективі суттєво збільшити обсяги виробництва

молока та покращити стан молочної галузі в області, –

відзначив Павло Фесюк. – У минулому році у рамках

обласної програми «Центральний регіон – 2015» ми роз%

почали в області будівництво найбільшого в Україні мо%

лочно%товарного комплексу «Петриківське молоко». Го%

ловне завдання зазначеного проекту – забезпечити ви%

робництво молока найвищої якості, молока, яке, насам%

перед, слугуватиме сировиною для виготовлення дитячо%

го харчування та молочних продуктів преміум%класу».

З цією метою підприємством було закуплено у Фран%

ції 672 племінних нетелі голштинської породи, а тепер

185 корів елітної породи з Канади. На сьогодні на товар%

но%молочному комплексі знаходиться 1200 голів доро%

слого поголів'я та 350 телят.

За словами заступника генерального директора з тва%

ринництва ТОВ «УкрАгроКом» Володимира Чемери�

са, планується збільшення молочного поголів'я за раху%

нок елітних порід зарубіжної селекції, що дозволить

«Петриківському молоку» вийти на обсяги виробництва

до 70 тонн молока на добу. Адже головною перевагою

голштинської породи є висока продуктивність – при на%

лежному догляді та відгодівлі «француженки» та «кана%

дійки» здатні давати надої 35%40 літрів молока на добу, у

той час, як по Україні корови вітчизняної селекції дають

надої в середньому до 10 літрів. 

Як відзначив Павло Фесюк, на сьогодні в Україні бра%

кує якісного, натурального та екологічно чистого молока,

а не порошкового та розведеного. «Головна соціальна

складова проекту – щоб українські діти споживали якіс%

ний натуральний молочний продукт», – каже він.

«Забезпечення стабільного розвитку тваринницької

галузі – одне із основних завдань, яке визначено у про%

грамі «Центральний регіон%2015», – підкреслив голова

Кіровоградської ОДА Андрій Ніколаєнко, коментую%

чи подію. – Ми активно рухаємося у цьому напрямку –

лише за два останні роки реалізовано 26 важливих інве%

стиційних проектів, спрямованих на розвиток тварин%

ництва, загальною вартістю майже 230 млн. грн. За раху%

нок введення в дію зазначених комплексів у 2013 році

планується наростити чисельність поголів'я великої рога%

тої худоби на Кіровоградщині на 2,5 тис голів і збільши%

ти обсяги виробництва молока до 8 тис. тонн на рік».

Полтавщина сприяє забезпеченню
ефективності рибництва
Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служ%

ба спільно з Департаментом агропромислового розвитку

Полтавської обласної державної адміністрації, на базі

ставкових господарств Шишацького, Зіньківського, Чор%

нухинського та Полтавського районів проводить кущові

семінари – демонстраційні покази на тему «Сучасні під%

ходи для забезпечення ефективності рибництва», що

проводяться 21, 23, 24 та 31 травня 2013 року.

Учасники демонстраційного показу мають можли%

вість дізнатися про удобрення ставків, годування риби,

вирощування високоякісного рибопосадкового матеріа%

лу, впровадження полікультури та механізацію виробни%

чих процесів, а також почути думку фахівців щодо перс%

пектив розвитку рибництва.

Фонд споживання рибної продукції в Україні за

останні два роки згідно із статистичними даними складав

614%660 тис. тонн, що у розрахунку на душу населення

становить лише 13,4%14,5 кг. Середньосвітовий же рівень

споживання риби (за даними ФАО) складає 19,6 кг.

У результаті економічної кризи обсяги випуску основ%

них видів продукції з риби та інших водних живих ресур%

сів істотно зменшилися, роль рибного господарства у

продовольчому забезпеченні держави знизилася. У

зв'язку з цим виникає нагальна необхідність у проведен%

ні рибоводних робіт по штучному відтворенню рибних

запасів. В даний час велика увага приділяється розвитку

товарного рибництва в штучних водоймах. Однією з ос%

новних форм є ставкове, озерне рибництво.

Товарне рибництво є високоефективною галуззю

рибного господарства і дозволяє отримувати тваринного

білка з одиниці площі більше, ніж у тваринництві. Збіль%

шити вихід рибної продукції з одиниці площі ставка мо%

жливо, застосовуючи інтенсивні заходи. До таких нале%

жать добриво ставків, годування риби, вирощування ви%

сокоякісного рибопосадкового матеріалу, проведення се%

лекційної роботи, впровадження полікультури та механі%

зація виробничих процесів.

Вищезгадані демонстраційні покази ставлять за мету

ознайомити всіх, хто займається рибництвом на Полтав%

щині, з технологіями ефективного риборозведення.

Полонинське літо стартувало
Впродовж останнього тижня з настанням сприятливих

погодніх умов ряд господарів Верховинського району

Івано%Франківщини почали формувати отари та стада

для виходу на полонини. Першими в дорогу рушили

орендарі сільської полонини «Діл» в селі Кривопілля.

Розпочався полонинський хід на полонини «Кострича»,

«Щівник», «Скупова», «Кринта» «Керничний» та інші.

Зазначимо, що в поточному році на полонинах буде

випасатися близько трьох тисяч овець з Верховинського

та суміжних районів Івано%Франківської області, адже

добре відомо, що вівця є своєрідним санітаром полонин,

знищуючи рослини, які не поїдаються іншими видами

сільськогосподарських тварин. На початку останньої де%

кади травня на полонину «Радул» вирушила отара чи%

сельністю близько 500 овець. Отже, будуть на полонинах

виробляти якісну молочну та м'ясну продукцію, буде

жити та розвиватися традиційна гуцульська господарка.

НОВИНИ РЕГІОНІВ

На ТМК «Петриківське молоко». Фото: www.ukragrocom_com

За інф. прес�служб облдержадміністрацій
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У січні�квітні 2013 року ін�

декс обсягу сільськогоспо�

дарського виробництва по�

рівняно з відповідним періо�

дом 2012 року становив

105,1%, у т.ч. у сільськогос�

подарських підприємствах

– 109,7%, у господарствах

населення – 101,3%.

Рослинництво. За розра%

хунками, станом на 3 травня

цього року господарствами

всіх   категорій ярі культури, з

урахуванням пересіву по заги%

блих озимих і багаторічних

травах, посіяно на площі 11,4

млн га, що на 7,1% більше по%

рівняно із 3 травня 2012 року.

У сільськогосподарських

підприємствах (крім малих)

збереглося 7,0 млн га озимих

на зерно і  зелений корм

(включаючи ріпак), посіяних

восени 2012 року, у т.ч. 5,9 млн

га озимих на зерно. Загибель

озимини у зимово%весняний

період становила 2,7% до

площі  посіву, у т.ч. озимих на

зерно – 2,5% (торік відповідно

21,2% та 18,7%).

Тваринництво. За розра%

хунками, на 1 травня цього

року порівняно з відповідною

датою 2012 року загальна чи%

сельність поголів'я великої ро%

гатої худоби збільшилася на

3,2% (у т.ч. корів – скоротила%

ся на 0,9%); зросло поголів'я

свиней (на 4,0%), овець і кіз

(на 3,2%), птиці всіх видів (на

9,0%).

На початок травня 2013

року господарствами населен%

ня утримувалось 70,7% загаль%

ної чисельності ВРХ, у т.ч.

корів – 77,8%; свиней –

52,8%, овець і кіз – 86,2%,

птиці всіх видів – 41,9%.

Сільгосппідприємства

(крім малих) у січні%квітні ц.р.

проти відповідного періоду

2012 року збільшили загаль%

ний обсяг вирощування худо%

би та птиці на 14,3%, у т.ч.

ВРХ – на 1,4%, свиней – на

12,9%, птиці – на 17,3%. Се%

редньодобові прирости вели%

кої рогатої худоби на вирощу%

ванні, відгодівлі та нагулі

збільшились на 2,1%, свиней

– на 3,9% і відповідно стано%

вили 496 г та 457 г. Відношен%

ня загального обсягу вирощу%

вання худоби та птиці до їх ре%

алізації на забій становило

105,8% (торік – 107,1%). 

У структурі реалізації худо%

би та птиці на забій аграрними

підприємствами частка птиці

всіх видів становила 65,5% (у

січні%квітні  2012 року –

65,2%), у т.ч. бройлерів –

94,4% (94,3%); великої рогатої

худоби – 8,8% (9,8%), свиней

– 25,5% (24,9%).

Реалізація сільськогоспо�

дарської продукції. Загаль%

ний обсяг реалізованої     аг%

рарними підприємствами

власно виробленої продукції

за січень%квітень 2013 року

порівняно з відповідним пе%

ріодом 2012 року зменшився

на 11%,  у т.ч. продукції рос%

линництва – на 21%, а обсяг

реалізованої продукції тварин%

ництва – збільшився на 8%.

Середні ціни продажу аг%

рарної продукції сільськогос%

подарськими підприємствами

за всіма напрямами реалізації

за січень%квітень 2013 року по%

рівняно з відповідним періо%

дом 2012 року зросли на 4%, у

т.ч. продукції рослинництва –

на 19%, а продукції тварин%

ництва – знизилися на 5%. У

квітні порівняно з березнем

цього року середні ціни реалі%

зації сільськогосподарської

продукції  зросли  на  0,3%,  у

т.ч. продукції рослинництва –

на 2%, продукції тваринниц%

тва –  знизилися на 5%.

Наявність зерна та насін�

ня соняшнику. На 1 травня

2013 року у сільгосппідприєм%

ствах (крім малих) та підпри%

ємствах, що здійснюють збері%

гання, переробку зернових

культур, було в наявності 8,4

млн тонн зерна (на 39% менше

проти 1 травня 2012 року), у

т.ч. 3,0 млн тонн пшениці, 0,9

млн тонн ячменю, 3,7 млн

тонн кукурудзи, 0,2 млн тонн

жита. Безпосередньо в аграр%

них підприємствах зберігалося

4,0 млн тонн зерна (на 35%

менше), у т.ч. 1,1 млн тонн

пшениці, 0,6 млн тонн ячме%

ню, 1,7 млн тонн кукурудзи,

0,1 млн тонн жита. Зернозбе%

рігаючі та зернопереробні під%

приємства мали в наявності

4,4 млн тонн зерна (на 42%

менше), у т.ч. зернозберігаючі

– 2,9 млн тонн (на 48%

менше).

Запаси насіння соняшнику

становили 1,6 млн тонн (на

33% менше, ніж на 1 травня

2012 року), із них безпосе%

редньо в аграрних підприєм%

ствах (крім малих) зберігалося

0,7 млн тонн (на 10% менше),

підприємствах, що здійсню%

ють його переробку та збері%

гання, – 0,9 млн тонн (на 43%

менше, ніж торік).

За матеріалами Держстату України 

(Експрес"випуск від 15 квітня 2013 р.)

Сільське господарство України 
у січні�квітні 2013 року

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

Таблиця 3. Реалізація основних видів продукції сільгосппідприємствами (крім малих) у січні"квітні 2013 р.

Продукція
Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації Довідково: квітень 2013 р.

тис.тонн у % до січня�
квітня 2012 р.

грн. за т
(тис.шт.)

у % до січня�
квітня 2012 р.

грн. за т 
(тис.шт.)

у % до 
березня 2013 р.

Зернові культури 5503,8 79,5 1775,4 119,5 1794,9 98,3
у т.ч. пшениця 1038,2 51,8 1795,4 125,9 1789,9 98,6

жито 69,5 125,0 1287,2 100,3 1270,7 100,2
ячмінь 320,6 73,1 1825,5 119,1 1793,2 96,3
кукурудза 3840,1 91,1 1763,5 119,8 1810,6 98,5

Насіння соняшнику 1353,2 69,9 4229,6 122,9 4346,2 102,6
Соя 521,6 102,1 3760,8 123,9 3931,1 103,8
Ріпак 25,1 25,3 4075,4 111,1 3399,3 81,8
Худоба та птиця (у живій вазі) 579,3 109,4 12486,3 92,5 12472,4 96,6
у т.ч. велика рогата худоба 60,9 108,0 11071,6 83,4 10634,5 94,7

свині 148,8 115,6 15249,3 96,4 15617,4 103,0
птиця 368,2 107,2 11599,1 91,6 11306,6 93,9

Молоко та молочні продукти 729,9 102,2 3284,4 113,0 3384,4 101,1
Яйця, млн шт. 3780,2 106,6 614,8 90,6 509,5 80,8

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення

на 1
травня
2013 р.

до 1 травня 
2012 р.

на 1
травня
2013 р.

до 1 травня 
2012 р.

на 1
травня
2013 р.

до 1 травня 
2012 р.

+/– у % +/– у % +/– у %
Велика рогата худоба 5320,3 166,9 103,2 1557,6 �12,8 99,2 3762,7 179,7 105,0 
у т.ч. корови 2595,6 �23,1 99,1 577,4 �9,5 98,4 2018,2 �13,6 99,3 
Свині 7812,6 298,2 104,0 3687,4 300,7 108,9 4125,2 �2,5 99,9 
Вівці та кози 2271,9 71,1 103,2 313,8 �39,9 88,7 1958,1 111,0 106,0 
Птиця 216920 17860 109,0 126018 15372 113,9 90902 2488 102,8 

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

Продукція

Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %
січень�
квітень
2013 р.

у % до 
січня�квітня

2012 р.

січень�
квітень
2013 р.

у % до 
січня�квітня

2012 р.

січень�
квітень
2013 р.

у % до 
січня�квітня

2012 р.

січень�
квітень
2013 р.

січень�
квітень 
2012 р.

М'ясо1, тис.т 1088,3 107,3 609,8 115,3 478,5 98,6 44,0 47,9
Молоко, тис.т 3075,9 100,9 803,0 102,4 2272,9 100,3 73,9 74,3
Яйця, млн.шт. 6305,9 104,0 4163,0 104,9 2142,9 102,3 34,0 34,5

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції тваринництва

Таблиця 4. Хід сівби основних сільськогосподарських культур станом на 3 травня 2013 р., тис. га

С/г культури

Усі категорії 
господарств

У тому числі
сільськогосподарські

підприємства
господарства 

населення

2013 р. у % до
2012 р. 2013 р. у % до

2012 р. 2013 р. у % до
2012 р.

Ярі культури – всього 11444,3 107,1 7440,5 110,2 4003,8 101,9
з них: по ярому клину 11340,8 115,4 7341,7 123,0 3999,1 103,6

по загиблих озимих і багаторічних травах 103,5 12,1 98,8 12,6 4,7 6,8
Із загальної площі ярого клину:

зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) 2782,5 95,0 1617,0 93,5 1165,5 97,1
з них ячмінь 2080,4 98,0 1121,8 99,8 958,6 96,0

кукурудза на зерно 2834,1 147,7 2199,4 156,5 634,7 123,6
цукрові буряки (фабричні) 255,7 58,9 222,5 57,1 33,2 74,4
соняшник на зерно 2853,1 143,3 2340,3 141,9 512,8 150,3
кольза – ріпак ярий 40,8 67,5 40,6 67,7 0,2 50,0
соя 531,1 132,7 506,0 132,0 25,1 148,5
картопля 1132,4 92,0 16,5 73,7 1115,9 92,3
овочі відкритого ґрунту 255,2 95,7 12,9 65,5 242,3 98,1



БАГАТО шкідників заважають працювати

українським аграріям – то жучки, то чер%

в'ячки, то міль чи клопи. Інколи до шкід%

ницької діяльності долучається і рідна дер%

жава – зненацька змінюючи правила гри на

ринку, а за доброю старою звичкою дорога

до нового порядку у нас часто йде через ще

більший безлад. От, приміром, запрацювала

у нас нова система реєстрації прав на неру%

хоме майно, запровадили Державний зе%

мельний кадастр. Добре це, чи ні? На пер%

ший погляд добре – рухаємося шляхом роз%

винутих європейських країн. Та от наслідки

практичного втілення новацій такі, що тіль%

ки за голову візьмешся. Свідомо шкодити

ніхто не збирався: хотіли зробити як краще,

а як вийшло – ви й самі знаєте.

Широко відомий у вузьких колах Жан%

Батіст Кольбер – міністр фінансів Франції

за часів короля%сонця Людовіка 14%го,

сформулював прекрасний афоризм, котрий

у повній мірі ілюструє роботу наших подат%

ківців: «Оподаткування – це мистецтво об%

скубувати гусака так, щоб отримати макси%

мум пір'я з мінімумом писку». Саме відсут%

ність «писку» дозволяє податківцям пере%

ходити межі здорового глузду у роботі з

сільгоспвиробниками, а селяни, не обізнані

у нюансах законодавства, покірно дають

себе «скубти». Новий порядок реєстрації

прав оренди дає для такого «обскубування»

нові підстави. 

Щоб залатати прогалину у правовій

обізнаності аграріїв газета українських

юристів «Юридическая практика» спільно

з газетою «Агропрофі» у рамках XXV Між%

народної агропромислової виставки

«АГРО%2013» провели конференцію «Реє%

страція прав на землю: нові правила для аг%

робізнесу». 

У дискусії взяли участь юристи: керую%

чий партнер Міжнародного правового цен%

тру EUCON, адвокат Ярослав Романчук та

старший юрист EUCON, адвокат Володи%

мир Бевза, судді Вищого господарського

суду України Євген Першиков та Мальвіна

Данилова, партнер юридичної фірми «Анті%

ка» Олександр Буртовий, партнер юридич%

ної фірми «Ілляшев та Партнери», адвокат

Максим Копейчиков, партнер юридичної

компанії Jurimex Олександр Шишканов,

радник юридичного бюро «Єгоров, Пугін%

скій, Афанасьєв і Партнери» Олег Бойчук,

юрист юридичної фірми ILF Марина Бра%

тух, партнер правничої фірми «Софія»

Олександр Поліводський. Свій погляд на

проблему висвітлили також перший заступ%

ник голови Аграрного союзу України Ва%

силь Ярошовець, начальник департаменту

Державного земельного кадастру України

Ігор Славін, начальник реєстраційної служ%

би Головного управління юстиції у м.Києві

Ярослав Андрієнко, начальник відділу роз%

гляду справ з питань податку на додану вар%

тість Департаменту координації нормотвор%

чої та методологічної роботи з питань опо%

даткування Міністерства доходів і зборів

України Сергій Тимошенко та заступник

начальника управління– начальник відділу

плати за землю з юридичних осіб та місце%

вих податків і зборів Департаменту оподат%

кування та контролю об'єктів і операцій

цього ж міністерства Інна Литвин 

Обговорювалися нові правила реєстра%

ції прав на земельні ділянки з урахуванням

специфіки земель сільськогосподарського

призначення, проблеми, що виникають під

час переоформлення договорів оренди у

світлі законодавчих змін, а також питання

збереження за аграріями фіксованого по%

даткового режиму та застосування спе%

ціального режиму ПДВ у разі виявлення не%

відповідності документації нормам земель%

ного законодавства.

Не секрет, що український агробізнес

розвивається на базі орендних відносин,

так як запровадження ринку земель весь

час відтерміновується. Процедура офор%

млення договорів оренди та їх подовження

була відпрацьована, і суттєвих перепон ро%

звитку агропідприємств та нарощенню їх

земельних банків не створювала. 2013 рік у

цьому сенсі став переломним, бо набули

чинності ряд законів, що кардинально змі%

нили правила гри на ринку нерухомості, в

тому числі і землі.

Слід зазначити, що правила державної

реєстрації договорів оренди землі в Україні

і раніше часто змінювались. Спочатку ор%

ганом реєстрації на підставі Постанови Ка%

бінету Міністрів України від 25.12.1998 року

№2073 були виконавчі комітети сільської,

селищної та міської рад за місцем розташу%

вання земельної ділянки. Згодом, впродовж

2003%2010 років такими органами стали ре%

гіональні відділення державного підприєм%

ства «Центр Державного земельного кадас%

тру». Пізніше, згідно з Постановою Кабмі%

ну від 09.09.2009 р. №1021, державну реє%

страцію договорів оренди землі здійснюва%

ли територіальні органи Держземагентства. 

Відтепер договір оренди в обов'язково%

му порядку потрібно реєструвати, бо право

оренди земельної ділянки стає чинним

лише з дня державної реєстрації цього

права. Таким чином, факт реєстрації дого%

вору оренди землі – необхідна умова виз%

начення законності землекористування аг%

ропідприємств та уникнення претензій, зо%

крема, органів державної влади щодо само%

вільного зайняття земельних ділянок.

Нічого нового – скажете ви – і раніше

їх потрібно було реєструвати. Проте раніше

для такої реєстрації не потрібно було засвід%

чувати право власності на земельну ділянку.

До того ж з 2013%го змінились і функції дер%

жавних органів, що опікуються земельни%

ми питаннями.

Якщо до 1 січня 2013 року в Україні

формування земельних ділянок та офор%

млення прав на них здійснювалось шляхом

ведення одного реєстру – Державного ре%

єстру земель (який вело Державне агент%

ство земельних ресурсів України та його те%

риторіальні органи), то після 1 січня 2013

року таких реєстрів стало два, а саме: фор%

мування земельних ділянок фіксується в

Державному земельному кадастрі, а офор%

млення прав на земельні ділянки – у Дер%

жавному реєстрі речових прав на нерухоме

майно та їх обтяжень. 

До того ж істотно змінився зміст під%

твердження виникнення у особи земельних

прав. Так, згідно зі ст. 1 Закону «Про дер%

жавну реєстрацію речових прав на нерухоме

майно та їх обтяжень» державна реєстрація

речових прав на нерухоме майно являє

собою офіційне визнання та підтверджен%

ня державою фактів виникнення, переходу

або припинення прав на нерухоме майно,

обтяження таких прав шляхом внесення

відповідного запису до державного реєстру

речових прав на нерухоме майно. 

Отже, наявність у особи права на зе%

мельну ділянку з 1 січня 2013 року підтвер%

джується фактом проведення державної ре%

єстрації такого права у Державному реєстрі

прав на нерухоме майно. Однак при вчи%

ненні правочинів та інших дій щодо зе%

мельних ділянок їх власники та користува%

чі мають подати документ, який підтвер%

джує наявність у них відповідного права.

Таким документом, як передбачено ст. 28

Закону «Про державну реєстрацію речових

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», є

витяг з Державного реєстру прав, який на%

дається власникам земельних ділянок на

підставі поданої заяви. 

Ясно, що бігти до реєстратора з доку%

ментами ніхто не збирався, проте існують

моменти, коли людина змушена це робити

– передаючи землю в оренду потрібно до%

вести своє право власності на неї. Адже

законом встановлено, що державна реє%

страція прав є обов'язковою. Більше того –

права на земельні ділянки та інше нерухоме

майно, які підлягають державній реєстрації

відповідно до цього Закону, виникають

саме з моменту реєстрації. Закон «Про дер%

жавну реєстрацію речових прав на нерухоме

майно та їх обтяжень» визнає всі права на

земельні ділянки, які були зареєстровані до

1 січня 2013. Однак у власників земельних

ділянок можуть виникнути непоодинокі

проблеми у разі, якщо така ділянка не має

кадастрового номера (а до 2002 року номе%

ри не присвоювалися). 

Одночасне запровадження кількох

нових механізмів суттєво ускладнили про%

цедуру оформлення договорів оренди.

Якщо раніше можна було його просто про%

довжити шляхом підписання додаткової

угоди, адже добросовісний орендар мав

першочергове право на оренду, то тепер

потрібно спершу підтвердити право власно%

сті на землю. Причому не на увесь орендо%

ваний масив, а на кожну земельну ділянку.

Тобто кожен власник має з правовстано%

влюючими документами пройти всі кола

пекла нашого неповороткого державного

механізму і лише після цього договори

оренди можна реєструвати і отримувати

такий жаданий витяг. 

Навіщо взагалі реєструвати ці кляті до%

говори? Ну по%перше, їх реєстрація гаран%

тує право на землю з метою її повноцінного

господарського використання, а головне –

на біологічні активи на землі, в першу чергу

– багаторічні насадження та посіви. По%

друге, реєстрація дає можливість точно виз%

начити розмір земельного банку, що прямо

впливає на вартість активів сільгосппідпри%

ємства. Також лише за умови реєстрації до%

говорів є можливість обрання спеціальних

податкових режимів (фіксованого сільсько%

господарського податку (ФСП) та спеціаль%

ного режиму оподаткування ПДВ). Та й бу%

дувати об'єкти сільськогосподарської ін%

фраструктури без зареєстрованого права на

землю теж не можна.

Ось живий приклад. Сільгосппідприєм%

ство орендує під 10 тис. га і, відповідно,

уклало близько двох тисяч договорів орен%

ди. Термін дії восьмиста з них спливає у

квітні 2013 року. Що робить сільгоспвироб%

ник? Правильно – як законослухняний під%

приємець він завчасно турбується про пе%

реукладання договорів, і ще на початку

2012%го передає відповідні документи у ра%

йонне управління земельних ресурсів.

Через «високу завантаженість» землеупо%

рядників документи рік лежать без руху, а у

січні 2013%го районний земельний відділ
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повертає їх підприємцю без уся%

ких коментарів, бо змінилися пра%

вила реєстрації. 

Як тепер переукладати догово%

ри ніхто не знає, адже серед орен%

додавців є і мешканці інших обла%

стей України, і навіть інших дер%

жав. Для реєстрації права власно%

сті потрібно мати оригінал Акту

на землю. Пересилати його по%

штою – ризиковано, а приїжджа%

ти власнику самотужки – безглуз%

до. Якщо слідувати букві закону,

то такі земельні ділянки взагалі не

повинні оброблятися. Що вже ка%

зати за земельні ділянки вдумер%

лої спадщини, котрих за підрахун%

ками мінагрополітики до 2,5 млн

га – яким чином і хто оформляти%

ме на них право власності? А поки

це відбудеться, як на цих землях

вести сільськогосподарську діяль%

ність?

Крім того, до кожного догово%

ру оренди має додаватися план%

схема ділянки та її кадастровий

план. Причому та схема, що мі%

ститься на звороті акту землеупо%

рядникам чомусь не підходить,

тому кожна особа%власник ділян%

ки має звернутися до проектної

організації за виготовленням но%

вого проекту і коштуватиме це 249

грн., а скільки потребуватиме часу

– наразі невідомо. І це не єдиний

платіж: потрібно ще витяг з райзе%

магентства (50 грн), держреєстру

майнових прав (120 грн) і так далі.

Всього щоб зареєструвати один

договір оренди потрібно сплатити

близько тисячі! гривень. Тобто

нова процедура обійдеться сіль%

госпвиробникові у таку «копієч%

ку», що він не одного разу згадає

«незлим тихим словом» тих, хто

запровадив новий порядок.

Тепер у процедурі реєстрації

з'явилась нова ланка – державний

реєстратор. Як правило, це юрист,

що обізнаний із відповідним зако%

нодавством і буквально його дот%

римується. Тому йому значно про%

стіше відмовити у реєстрації дого%

вору, ніж зареєструвати його з

хоча б мінімальними відхилення%

ми від букви закону. Тому й повер%

тають вони договори для доопрац%

ювання з тої чи іншої формальної

причини і «забіг по кабінетах» для

аграрія починається спочатку.

А що ж наш сільгоспвироб%

ник, котрому повернули його до%

говори? Він має тепер записатися

у чергу до реєстратора, а там уже

черга охочих і найближчий віль%

ний час – вересень, та ще й про%

дуктивність праці реєстратора сла%

бенька – він в змозі опрацювати

лише п'ять договорів на день.

Тобто лише на одного суб'єкта

господарювання, котрий переза%

ключає 800 договорів у нього піде

160 робочих днів – або майже 8

календарних місяців.

Те, що зараз відбувається у ца%

рині реєстрації не витримує ніякої

критики. Приміром, господарюю%

чий суб'єкт уклав договори оренди

і передав документи державному

реєстратору. А він – свідомо чи ні

– зволікає з реєстрацією догово%

рів. В цей час до підприємця при%

ходять податківці і цілком слушно

кваліфікують його дії як самозах%

ват землі – з усіма наступними

санкціями. Чи не логічніше було б

податківцям вину на відсутність

документації покладати на реє%

стратора – аграрій же свою части%

ну роботи виконав?

Не краща ситуація і з орендою

земель державної чи комунальної

власності. Може тому наразі це не

дуже популярний інструмент,

адже можливість отримання дер%

жавної землі має ряд обмежень.

По%перше – з 2008 року діє норма

про обов'язковість проведення зе%

мельних торгів при наданні земель

комунальної власності в оренду. З

2013 року повноваження з розпо%

рядження державними сільсько%

господарськими землями передані

від місцевих державних адміні%

страцій до органів земельних ре%

сурсів. І насамкінець – перш ніж

взяти державну чи комунальну

землю в оренду чи продовжити

дію існуючого договору оренди,

спершу потрібно, щоб права влас%

ності держави чи територіальної

громади на неї були відповідним

чином зареєстровані. Ну, а про

темпи роботи реєстраторів ви вже

знаєте.

До того ж різні органи влади

по різному тлумачать перелік зе%

млевпорядної документації, на

підставі якої реєструється право

державної і комунальної власності

(матеріали інвентаризації земель,

проекти впорядкування території,

проекти відведення землі в орен%

ду). Немає консенсусу і з приводу

документа, який посвідчує право

власності держави та територіаль%

них громад на землю (свідоцтво

про право власності, витяг з Реєс%

тру прав). А головне – хто буде

платити за реєстрацію? У випадку

з паєм це робить його власник за

власний рахунок, а державну

землю мають реєструвати за бю%

джетні кошти, котрих і так хроніч%

но не вистачає.

З державними та комунальни%

ми землями, принаймні є надія на

якийсь прогрес – 14 травня Вер%

ховна Рада ухвалила Закон Украї%

ни «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо

вдосконалення порядку державної

реєстрації речових прав на земель%

ні ділянки державної та комуналь%

ної власності у зв'язку з їх розме%

жуванням» (законопроект №

2303%2, внесений народним депу%

татом Олександром Долженко%

вим). Цей закон передбачає спро%

щення порядку відведення зе%

мельних ділянок державної та ко%

мунальної власності в оренду та

реєстрації права оренди таких зе%

мель. 

Зокрема, рішення органів

влади про розпорядження землею

будуть прийматися без попе%

редньої реєстрації права власно%

сті, а сама реєстрація права влас%

ності держави та територіальних

громад на землю буде здійснюва%

тися після затвердження докумен%

тації із землеустрою, за якою від%

водяться ділянки, безпосередньо

перед реєстрацією права оренди.

Крім того, закон покладає на ор%

гани влади обов'язок забезпечити

реєстрацію права власності на

землю в разі надання земельної ді%

лянки в оренду. Проте закон досі

не набрав чинності, бо ще не під%

писаний Президентом України.

Та навіть за умови його підпи%

сання, історія з державною зе%

млею не закінчиться – ніхто ж не

відмовлявся від ідеї передати всі

сільськогосподарські землі дер%

жавної власності до статутного

фонду Державного земельного

банку. Якщо ця ідея набере реаль%

них обрисів, наразі невідомо,

яким чином буде передаватися

вже орендована господарюючими

суб'єктами державна земля і чи

потрібно буде переоформлювати

всі документи з самого початку.

Будемо реалістами: ситуація з

орендою сільськогосподарських

земель критична. Якщо гору візь%

муть формалісти, то сільгоспви%

робництво в Україні може зупини%

тися зовсім. Логічно було б оголо%

сити 2013 рік «Роком укладання

договорів оренди» і в цей період

користуватися нормами Цивіль%

ного Кодексу. Тільки виходити з

такою ініціативою мають не селя%

ни, а міністерство аграрної полі%

тики та продовольства вкупі з

Держземагентством. Звісно,

можна продовжувати обробляти

орендовану землю і вдавати, що

нічого не змінилося. Ви ж знаєте

українську приказку: якось воно

буде, бо ніколи так не було, щоб

ніяк не було. 

Та в нашому випадку народна

мудрість не працює, адже крім

інших негараздів, відсутність до%

говору оренди землі може тягнути

за собою і скасування пільг зі

сплати податків, бо для податко%

вої «безземельний» господарюю%

чий суб'єкт не є сільгоспвиробни%

ком. Які критерії у держави для

визначення платників ФСП та

спец режиму оподаткування

ПДВ? Об'єктом оподаткування

ФСП є саме земля – сільськогос%

подарські угіддя та землі водного

фонду, а суб'єктом – сільськогос%

подарський виробник, котрий від%

повідає певним вимогам як у

видах діяльності (виробництво,

переробка та постачання с/г про%

дукції, розведення, вирощування

та вилов риби). Головним критері%

єм є частка сільськогосподарської

продукції у загальному обсязі по%

стачання, котра не може бути

меншою 75%.

Спеціальний режим зі сплати

ПДВ також обумовлюється вида%

ми діяльності господарюючого

суб'єкта та основним критерієм

також є 75% сільськогосподарсь%

кої продукції у загальному обсязі

постачання. Тобто формально ніде

не зазначено вплив на спосіб опо%

даткування використання земель%

них ділянок та наявність догово%

рів оренди, тим більше спосіб їх

реєстрації.

Однак наразі склалася ситуа%

ція, коли різні гілки влади по різ%

ному підходять до вирішення од%

нієї і тієї ж проблеми. Податківці

вже давно «точать зуби» на подат%

кові пільги селян і хоча на держав%

ному рівні домогтися скасування

ФСП та пільгового режиму зі

сплати ПДВ їм поки що не вдало%

ся, на місцях це робиться аж бігом

і проблеми з реєстрацією прав

оренди податківцям лише на руку.

Проблема виникає якраз тоді,

коли господарюючий суб'єкт об%

робляє земельні ділянки, догово%

ри оренди на які не зареєстровані

у встановленому порядку. За ре%

зультатами перевірки, через те, що

земельна документація не була

оформлена належним чином, по%

датківці не довго думаючи нарахо%

вують штрафні санкції та стягнен%

ня і… скасовують реєстрацію

платника ФСП. Що робити агра%

рію у такому випадку? Або пого%

джуватися з податківцями, плати%

ти штрафи, а через рік спробувати

знову отримати статус платника

ФСП, або звертатися до суду. Ті з

селян, хто до суду звертається,

справу як правило виграє. Випад%

ки такі стали непоодинокими, що

навіть змусило Вищий господар%

ський суд у грудні 2012 року уза%

гальнити практику таких справ.

Судді справедливо вважають,

що недотримання земельного за%

конодавства не може бути підста%

вою для визнання цих сільсько%

господарських угідь такими, що

не знаходяться у користуванні

платника ФСП, тому і додаткові

податкові зобов'язанні та штраф%

ні санкції нараховуватися не по%

винні. Справа в тому, що орендні

відносини не є обов'язковою умо%

вою користування земельною ді%

лянкою, оскільки оренда не єди%

ний вид користування землею. А

Податковий Кодекс у свою чергу

не містить вимог до правовстанов%

чих документів, які підтверджують

право користування земельною

ділянкою, тобто користуватися зе%

млею можна навіть без реєстрації.

До того ж податковим органам не

належать функції контролю за

дотриманням земельного законо%

давства, тому застосовувати якісь

санкції навіть у разі наявності

його порушень вони не можуть.

Вищий господарський суд вва%

жає, що фіксований сільськогос%

подарський податок повинен

сплачуватися з площі всіх земель,

які фактично знаходяться у кори%

стуванні платника податків, навіть

без наявності договорів користу%

вання як таких взагалі. 

Та податківці теж готувалися

до нововведень і паралельно з уза%

гальненням практики ВГСУ у

грудні 2012 ДПА розіслала листа з

роз'ясненням своєї позиції:

«сільськогосподарська продукція,

вироблена (вирощена) на земель%

них ділянках, щодо яких договори

оренди не укладені, або укладені,

але не зареєстровані у встановле%

ному порядку, не може вважатися

власно вирощеною з метою за%

стосування спеціального режиму

оподаткування податком на дода%

ну вартість». А раз є порушення –

будуть і санкції. Тому досі аграріям

за результатами перевірок нарахо%

вують додаткові податкові

зобов'язання, штрафи, скасову%

ється реєстрація і вони автоматич%

но стають платниками податків на

загальній системі оподаткування.

А керівників підприємств інколи

притягують до адміністративної

чи навіть кримінальної відпові%

дальності. Тобто, все як завжди:

пани не домовилися, а у селян

чуби тріщать.

Олесь Євтєєв
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* 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 17 травня 2013 року

Біржа 
(зернові) 

Липень '13 Вересень ’13 Грудень ’13 Березень ’14 Травень ’14

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 251,05 6,8325 �0,2100 6,9100 �0,2150 7,0750 �0,2250 7,2425 �0,2275 7,3150 �0,2150
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 270,89 7,3725 �0,2150 7,4425 �0,2275 7,6125 �0,2325 7,7475 �0,2300 7,7900 �0,2050
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 295,32 8,0375 �0,0500 7,9500 �0,0975 8,0050 �0,1175 8,1175 �0,1150 8,1650 �0,1425
CBOT Чикаго (Кукурудза) 256,97 6,5275 0,1650 5,5600 0,0150 5,1950 �0,1000 5,3000 �0,1000 5,3750 �0,1025

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Липень '13 Серпень '13 Вересень ’13 Листопад ’13 Січень ’14

532,22 14,4850 0,4950 13,7850 0,4850 12,8950 0,3525 12,2825 0,2275 12,3525 0,2250

США. Ставки океанського фрахту на 17 травня 2013 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 17 16
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 34
Південь Південної Америки (Чилі) 35
Північ Південної Америки (Колумбія) 23
Схід Південної Америки (Бразилія) 35
Західна Африка (Нігерія) 34
Східне Середземномор'я (Італія) 40
Західне Середземномор'я (Марокко) 37
Близький Схід (Єгипет) 27
Японія 48 47

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 34
Західна Африка (Нігерія) 47
Близький Схід (Єгипет) 28

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 39
Європа (Роттердам) 24
Близький Схід (Єгипет) 28

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 68
Західне Середземномор'я (Іспанія) 58
Європа (Роттердам) 55
Західна Африка (Марокко/Алжир) 58

Північно�Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 36
Південь Південної Америки (Чилі) 37
Північ Південної Америки (Колумбія) 31
Близький Схід (Єгипет) 35
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 51
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 40 38
Тайвань 30 29
Південна Корея 28 27
Японія 25 24

За даними ВГО «УАК», agroconf.org

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

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Липень '13 +7,2438 259,2009
CBOT � Вересень '13 +5,1179 220,3050

CBOT � Грудень '13 +4,0156 208,8095
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext � Червень '13 +3,5383 280,1724
Euronext � Серпень '13 +3,2167 280,8157

Euronext � Листопад '13 +3,2167 243,8240
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Липень '13 +2,9395 252,9436
CBOT � Вересень '13 +2,7925 255,5892

CBOT � Грудень '13 +2,5721 261,0272
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext � Листопад '13 +2,5733 265,0540
Euronext � Січень '14 +2,8950 265,0540

Euronext � Березень '14 +2,8950 264,7324
Лондон � Травень '13 +0,7526 267,5346
Лондон � Липень '13 +0,7526 267,9109

Лондон � Листопад '13 +2,4834 268,1367
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext � Серпень '13 +2,5733 559,3155
Euronext � Листопад '13 +3,5383 551,0165

Euronext � Лютий '14 +2,2517 549,7298
Вінніпег � Липень '13 +4,6287 624,2044

Вінніпег � Листопад '13 +11,1861 539,4407
Вінніпег � Січень '14 +11,1861 540,7907

Овес Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Липень '13 +6,6139 212,5721
CBOT � Вересень '13 +4,7573 206,8865

Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Липень '13 +5,8790 549,0244
CBOT � Серпень '13 +5,5850 516,3960

CBOT � Вересень '13 +4,4092 477,6681
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Липень '13 +2,0944 485,6734
CBOT � Серпень '13 +4,0785 452,3839

CBOT � Вересень '13 +5,7320 420,3070
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CBOT � Липень '13 +0,3524 109,3392
CBOT � Серпень '13 +0,4626 109,0088

CBOT � Вересень '13 +0,4846 108,5022
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CBOT � Липень '13 +3,5274 338,1887
CBOT � Вересень '13 +3,6376 335,3227
CBOT � Листопад '13 +3,6376 338,1887

Етанол Ціна ($) за літр

CBOT � Червень '13 +0,0037 0,6991
CBOT � Липень '13 +0,0034 0,6639

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME � Травень '13 0,0000 3,6178
CME � Червень '13 0,0000 3,6784
CME � Липень '13 0,0000 3,7004

Цукор Ціна ($) за тонну

Лондон � Серпень '13 �3,4000 472,9000
Лондон � Жовтень '13 �4,5000 470,4000
Лондон � Грудень '13 �3,9000 479,3000

NYBOT � Липень '13 �4,6256 366,7401
NYBOT � Жовтень '13 �4,4053 374,8899

NYBOT � Березень '14 �3,5242 396,6960

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах за 22 травня 2013 року

У Російській Федерації на
Національній товарній біржі
(НТБ) відбуваються біржові
торги у рамках державних
товарних інтервенцій на рин�
ку зерна. 
Обсяг здійсненних операцій
біржових торгів на ЗАТ «НТБ»
при проведенні державних
товарних інтервенцій на рин�
ку зерна за період з 23 жовт�

ня 2012 року по 22 травня

2013 року становив 3273,030
тис. тонн на загальну суму
27,126 млрд руб. (детальніше
див. таблицю).

Росія: підсумки біржових торгів щодо державних товарних інтервенцій на ринку зерна

Зерно інтервенційного фонду
Об'єм 
торгів, 
тонн

Абсолютний 
мінімум, 

руб/тонну

Абсолютний 
максимум, 
руб/тонну

Середньозважена 
ціна проданого

зерна, руб/тонну

Середньозважена
ціна за курсом
НБУ, грн/тонну

Пшениця м'яка 3 класу (2005 року) 0 – – – –
Пшениця м'яка 4 класу (2005 року) 0 – – – –
Пшениця м'яка 3 класу (2008 року) 1362516 7600 12225 8300,7 2128,05
Пшениця м'яка 4 класу (2008 року) 539552 7200 12075 8730,6 2238,26
Пшениця м'яка 5 класу (2008 року) 135043 7100 10625 8387,5 2150,30
Жито продовольче (2008 року) 67850 5600 7600 5935,9 1521,79
Ячмінь фуражний (2008 року) 164589 6000 8825 7085,3 1816,46
Пшениця м'яка 3 класу (2009 року) 745803 7600 11025 8383,5 2149,28
Пшениця м'яка 4 класу (2009 року) 139416 7200 11125 8312,4 2131,05
Жито продовольче (2009 року) 13500 5600 6575 5910,5 1515,27
Пшениця м'яка 3 класу (2011 року) 25515 7600 10475 8216 2106,34
Пшениця м'яка 4 класу (2011 року) 79246 7200 10125 8881,6 2276,98

Довідково: за курсом НБУ на 22.05.2013 року 1 RUB = 0,25637 грн. За даними ММВБ, www.micex.ru
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* * *

29�30 травня 2013 року в м. Алушта (АР Крим) пра�
цюватиме VI Міжнародна науково�технічна конфе�

ренція на тему: «Перспективи розвитку оліє�жирової

галузі: технології і ринок». Організатори заходу: УНДІ
олій та жирів НААН, ІА «Експерт Агро», НТУ «Харківський
політехнічний інститут» за підтримки Мінагрополітики,
НААН, Асоціації «Укроліяпром».
Основними для обговорення будуть питання, пов'язані з
впровадженням передових технологій, що сприяють
збільшенню рентабельності виробництва, вдосконаленню
якості готової продукції, а також контролем якості на всіх
стадіях технологічного процесу, – від підготовки сирови�
ни до отримання продуктів глибокої переробки.
Акцент конференції буде зроблено на вдосконаленні яко�
сті і безпеки при виробництві оліє�жирової продукції на
кожному етапі виробництва.
Мета конференції: зробити аналіз і прогнози розвитку і
функціонування оліє�жирового ринку України; розгляну�
ти питання стану і ключові тенденції розвитку наукових і
технологічних напрямів оліє�жирової промисловості; оз�
найомити з інноваційним устаткуванням і ресурсами для
виробництва продукції і сучасними засобами вимірів по�
казників якості і безпеки продукції; сприяти налагоджен�
ню професійних контактів між виробниками, споживача�
ми і науковими організаціями в галузі.
У рамках конференції пройдуть: круглий стіл «Проблемні
питання оліє�жирової галузі», DEMO�зал «Оснащення ви�
робничих лабораторій» і майстер�клас «Біосенсорна оцін�
ка жирової продукції».

* * *

29�31 травня 2013 року в селі Коропове Зміївського
району Харківської області проводиться Міжнародна

конференція «Комбікорми'2013». Організатори конфе�
ренції: Міністерство аграрної політики та продовольства
України, Асоціація «Союз кормовиробників України»,
Асоціація «Союз птахівників України».
У програмі конференції розгляд таких питань:
– Роль комбікормового виробництва в структурі тварин�
ницького бізнесу;
– Законодавчі акти, сприяючі позитивним тенденціям ро�
звитку кормового ринку України;
– Сировинна база комбікормової промисловості в Украї�
ні, максимальне використання ресурсів;
– Нові технології переробки і підготовки сировини для
виробництва комбікормів;
– Технології годівлі високопродуктивних кросів птиці та
інших промислових тварин;
– Економічні аспекти ефективного птахівничого і тварин�
ницького бізнесу;
– Ветеринарні і санітарні вимоги до якості комбікормів;
– Сучасна техніка у виробництві комбікормів, преміксів та
концентратів.
Під час роботи конференції проходитиме виставка «Суча�
сні технології у виробництві комбікормів».

* * *

30�31 травня 2013 року у місті Умань на базі Націо�
нального дендрологічного парку «Софіївка» проводиться
Конференція «Розвиток горіхового бізнесу в Украї�

ні». Організатори конференції:  Міністерство аграрної по�
літики ї продовольства України, НДП «Софіївка» НАН Ук�
раїни, Вінницьке лісогосподарське підприємство «Віно�
благроліс»,  ВГО «Українська горіхова Асоціація.
Основні теми конференції:
– Теорія і практика вирощування горіхоплідних культур в
різних кліматичних зонах України (сорти, саджанці, тех�
нології, проектування, догляд за саду);
– Економічне обґрунтування створення та розвитку горі�
хового бізнесу;
– Питання комплексної переробки, реалізації горіхів та
продуктів переробки.
– Організація замовлень і продаж саджанців фундука,
волоського горіха, мигдалю, їстівного каштану;
– Вперше: Усе про їстівний каштан (саджанці, посадка,
догляд за садом, кулінарія).
У якості доповідачів на конференцію запрошено вчених та
садівників�практиків з горіхівництва із України, Молдови,
Франції, Росії, Білорусі, Італії, Німеччини, Польщі, Грузії,
Швейцарії, Туреччини, США, Чилі, ОАЕ. Участь у роботі
конференції також візьмуть представники підприємств з
переробки і експорту горіхів.

* * *

31 травня 2013 року в офісі Європейської Бізнес Асо�
ціації у Києві проводиться другий майстер�клас в рам�

ках Освітнього центру ЄБА – «Оцінка впливу ГМО на

довкілля та безпечність генетично�інженерних ро�

слин для здоров'я людини и тварин».
Доповідач – Борис Сорочинський, експерт з питань аг�
рарних біотехнологій, доктор біологічних наук, Інститут
харчової біотехнології та геноміки НАН України. 
Майстер клас має на меті розглянути питання впливу ГМО
на довкілля та безпечність генетично�інженерних рослин
для здоров'я людини та тварин загалом у світі та в Україні
зокрема.
Освітній центр Європейської Бізнес Асоціації запрошує
до участі у цьому модулі програми майстер класу, що
має наукове підґрунтя та охоплює широке коло викори�
стання аграрної біотехнології. Участь у мастер�класі без�
коштовна.

* * *

1 червня 2013 року в Києві на території ландшафтно�
го парку «Співоче моле» вперше в Україні відбудеться
святкування міжнародного Дня молока. Це свято було
започатковано в 2001�му році Продовольчою та сільсько�
господарською організацією ООН (ФАО) та приурочене
до Міжнародного дня захисту дітей. З того часу День мо�
лока святкують у багатьох країнах світу. В Україні органі�
заторами події виступили Асоціація виробників молока та
всеукраїнський соціальний проект «Я люблю молоко». 
На гостей свята чекають різноманітні розважальні заходи,
музична програма та дегустація молока і молочних про�
дуктів. Особливу увагу організатори Дня молока приділи�
ли дитячій програмі. Свято розпочнеться о 10:00 і завер�
шиться о 21�й годині вогняним шоу. 

* * *

6 червня 2013 року в Києві відбудеться Практична

конференція «Системи землеробства». Організатори –
журнал «The Ukrainian Farmer» і AGP Media Conferences.
На конференції обговорюватимуться наступні питання:
– Вимоги сівозміни до способу обробки ґрунту;
– Інновації в конструкціях ґрунтообробної техніки;
– Менеджмент збереження вологи на Півдні;
– Особливості землеробства в умовах зрошення;
– Оранка: попередження ерозії ґрунту;
– Економіка сидеральних і проміжних посівів;
– Системи добрива і доступність елементів живлення;
– «Стрип�тілл»: збереження вологи та інші агротехнічні
переваги.
Для участі у конференції організатори запрошують керів�
ників господарств, представників компаній�дистрибуто�
рів, фермерів, сервісних інженерів.

* * *

6 червня 2013 року в Донецьку відбудеться Другий

Східно�Український аграрний форум «Підвищення

ефективності агробізнесу», який організовують
Донецька обласна державна адміністрація, Донецька
обласна рада спільно з юридичною фірмою ILF (Інюрпо�
ліс) та Агентством інвестиційного розвитку Донецької
області за підтримки Міністерства аграрної політики та
продовольства Україна та Генерального консульства Фе�
деративної Республіки Німеччина в Донецьку.
У роботі форуму очікується участь понад 120 аграрних
компаній та фермерів Східної та Центральної України,
близько 20 провідних німецьких компаній, а також чи�
сленних виробників сільськогосподарської техніки і доб�
рив, фінансових установ та інвестиційних компаній, між�
народних експертів та інвесторів з Польщі, Німеччини та
інших країн.
Також на форумі буде працювати біржа контактів, в ході
якої українські аграрні підприємства зможуть обговорити
можливі напрямки співпраці з провідними німецькими
компаніями, що працюють в агросекторі.

* * *

14 червня 2013 року в Києві (Виставковий центр
«АККО Інтернешнл») відбудеться Практична конферен�

ція «Аквакультура в Україні: перспективи розвитку

2013». Організатор Інформаційна компанія «ПроАгро».
Мета конференції – обмін досвідом фахівців ринку аква�
культури України, що розвивається: виробників продук�
ції, переробників, селекціонерів, виробників і постачаль�
ників кормів, устаткування і технологій. 
У рамках конференції розглядатимуться найактуальніші
питання галузі: стан і перспективи розвитку аквакультури
в Україні; державна політика – можливості і обмеження;
імпорт риби і морепродуктів; внутрішні водойми, гідро�

біотехнічні споруди, диверсифікація в прісноводній аква�
культурі; розвиток марикультури в Україні; комерційна
аквакультура – як розпочати бізнес з нуля; якість і серти�
фікація продукції – досвід України і зарубіжних країн; по�
роди і види, риборозплідники, перспективні об'єкти; нові
технології і устаткування в рибопереробній промислово�
сті; профілактика і терапія хвороб культивованих гідробі�
онтів; технології виготовлення і використання повноцін�
них кормів.

* * *

26 червня 2013 року в Дніпропетровську в готелі
«Рейкарц» проводитиметься Круглий стіл на тему:

«Перспективи ринку олійних культур у 2013 році в

Україні: виробництво і споживання». Його організато�
рами виступають ІА «АПК�Інформ» і Український гідро�
метеоцентр.
У рамках круглого столу пропонується обговорити під�
сумки цьогорічної сівби соняшнику і сої, а також початко�
вої стадії збирання ріпаку; обсяг урожаю і перспективи
його якості; цінові орієнтири на першу половину марке�
тингового року для олійних культур і напрямки їх основ�
ного використання.
У рамках дискусії виступатимуть фахівці профільних нау�
ково�дослідних організацій, агрометеорології, аналітики
олійного ринку, представники агро�– і торгових компа�
ній, переробних підприємств і галузевих об'єднань. 

* * *

З 23 по 27 вересня 2013 року в Ростові�на�Дону від�
будеться Російський зерновий тиждень. Організатори –
ГАФТА та ІА «АПК�Інформ».
У рамках Зернового тижня пройдуть:
– Курси ГАФТА;
– Міжнародна конференція «Зернова Росія�2013»;
– Знайомство з інфраструктурою зернового ринку Півден�
ного Федерального Округу РФ;
– Урочистий прийом на честь учасників заходу;
– Тематичні екскурсії по Донському краю.
Детальна програма заходу найближчим часом буде опу�
блікована на сайтах організаторів.

* * *

24�25 вересня 2013 року Біоенергетична асоціація
України, Інститут технічної теплофізики Національної ака�
демії наук України та Науково�технічний центр «Біомаса»
проведуть Дев'яту міжнародну конференцію «Енергія

з біомаси».
Тематика конференції:
– Ресурси біомаси: заготівля, переробка, транспортуван�
ня і постачання біомаси лісової промисловості, сільського
та комунального господарств, харчової промисловості.
Енергетичні культури.
– Дослідження і розвиток біоенергетичних технологій:
спалювання, газифікація, піроліз, анаеробне зброджуван�
ня, видобування і використання біогазу полігонів ТВП;
технології сумісного спалювання біомаси з традиційними
паливами. Виробництво біопалива (біодизельне паливо,
біоетанол).
– Демонстраційні і комерційні проекти з використанням
біомаси для виробництва енергії.
– Питання законодавства, стратегія розвитку: Законодав�
ство і стратегія розвитку біоенергетики в Україні та у світі.
Питання сталого розвитку і сертифікації біопалив.
– Економічні та екологічні аспекти біоенергетичних техно�
логій: Інвестиції і економіка, соціальні аспекти, зниження
викидів СО2.

* * *

З 3 по 5 жовтня 2013 року в місті Кіровограді пройде
Міжнародна агропромислова виставка «АГРО�

ЕКСПО». Організатори: Міністерство аграрної політики та
продовольства України, Асоціація підприємств�виробни�
ків техніки і обладнання для агропромислового комплек�
су «Украгромаш», ВГО Українська асоціація аграрних ін�
женерів.
Метою виставки є демонстрація максимально широкої
номенклатури техніки і продукції для агропромислового
комплексу України. У програмі виставки: статичні експо�
зиції; демонстраційні покази техніки в роботі; семінари,
круглі столи.
Виставка «АГРОЕКСПО» – це:
– 36000 кв.м відкритої виставкової площі;
– спеціально спроектована інфраструктура;
– польова демонстрація техніки;
– зручне розташування для учасників і відвідувачів.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков
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«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
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