
За
 д

ан
им

и 
СА

БУ
ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ
БІРЖОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ?
Про це наша розмова з президентом ТБ «Київ�
агропромбіржа», генеральним директором Союзу
аграрних бірж України, радником віце�прем'єр�
міністра України з питань АПК Борисом
Беренштейном. Читайте на стор.
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ЯК ПРОТИСТОЯТИ РЕЙДЕРСТВУ
Купити п'ятаків за копійку – так можна жартома
визначити рейдерство, коли за мінімальних вкладень
шахраї отримують у розпорядження багатомільйонні
підприємства. 
Про те, як не попастися на гачок до рейдерів, 
читайте на стор.

ЗАКОНОДАВСТВО: 
СЕЗОН ´ОСIНЬ�ЗИМА�2007ª 
ВР України ухвалила Закон «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності за самовільне зайняття земельної
ділянки». Читайте на стор.

Збільшено дотації на
тваринницьку галузь

ПОСТАНОВОЮ КМУ № 1086

від 30 серпня 2007 р. затвердже�

но зміни до Порядку викори�

стання бюджетних коштів на

розвиток тваринництва у 2007 р.

Зокрема, дозволяється, як

виняток, надання дотації фізич�

ним особам за вирощені ними

та продані на забій і переробку

молодняк ВРХ та свині по 15

грудня 2006 р. (включно) понад

наданий регіонами річний план

асигнувань. Але за умови по�

дання власниками до 1 жовтня

2007 р. районним управлінням

АПР підтверджуючих докумен�

тів, передбачених п.10 цього

Порядку.

Також Постановою затвер�

джено спеціальну бюджетну до�

тацію у розмірі до 3 тис. грн. за

кожну молочну корову, на яку

збільшене основне стадо на 1

листопада 2007 року порівняно

з наявним поголів'ям таких ко�

рів на 1 січня 2007 р. Також

необхідно, щоб на 1 січня 2007

р. це стадо становило не менше

400 корів, доїння яких здійсню�

ється у молокопровід або в до�

їльному залі.

Зараз державні дотації ста�

новлять: до 1 тис. грн. за кожну

прирощену молочну корову за

умов наявності на 1 січня 2007

р. не менше100 голів корів; до 3

тис. грн. – за кожну закуплену

племінну корову молочного на�

прямку.

IGC знизив 
прогноз світового 
виробництва пшениці

Міжнародний комітет із зер�

нових (IGC) знизив прогноз

світового виробництва пшениці

в 2007/08 МР на 7 млн. тонн –

до 607 млн. тонн. 

Причиною зниження оці�

нок стала посуха в Австралії і

Аргентині. Зокрема, за останні�

ми прогнозами австралійських

аналітиків, виробництво пше�

ниці в країні в поточному сезоні

не перевищить 20 млн. тонн. 

Наталія Тарченко

Є в Україні один дивний доку�

мент – програма “Зерно Ук�

раїни 2005�2010”. Його за�

тверджено наказом (№ 271,

28.07.2004) в.о. міністра аг�

рополітики Ю.Лузана. Однак,

за нинішніх умов, за непе�

редбачуваної плинності ка�

дрів, впевнено сказати, що

він існує, ми не можемо. Як�

що в крісло міністра прийде

інша людина, документ може

втратити чинність та зайняти

місце на цвинтарі паперу – в

архівах та макулатурі. А Ук�

раїна залишиться взагалі

без програми, навіть такої

дивовижної. Чому саме диво�

вижної? Про це та багато ін�

шого нам розповість прези�

дент Української Зернової

Асоціації (УЗА) Володимир

КЛИМЕНКО.

Володмир Клименко: – Сього�

дні назріла необхідність розробки

державної цільової програми “Зер�

но України 2008�2015”. З такою

ініціативою фахівці ринку зерна,

зокрема члени УЗА, звернулися до

уряду і до Президента України. 

Володимире Георгійовичу,
чому УЗА ініціює негайне

створення державної цільової
програми “Зерно України 2008"
2015”? 
ВК: – У Програмі Мінагрополіти�

ки “Зерно 2005�2010” вказано,

скільки Україна має виростити

зернових і зернобобових. 

Продовження на стор.2

Програма від зацікавлених,
або Хліб та 5�й елемент 

Ціни на пшеницю м’яку 3 класу, 
які склалися на Акредитованих товарних біржах 

у серпні 2007 року за внутрішніми угодами, грн./т з ПДВ

Температура ринку
ВИРОБНИЦТВО

ЯБЛУЧКА – ЗНОВУ «В ЯБЛУЧКО»
Україна могла б в буквальному розумінні
завалити і себе, і Європу яблуками,
грушами і рештою соковитої продукції,
якби… 

Читайте на стор.
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БІЗНЕС%КОНСУЛЬТАНТ

ЮРИСТ – НЕ РОЗКІШ
Навіть ті голови вітчизняних
агропідприємств, які мають у штаті власну
юридичну службу, не вагаючись
залучають для допомоги юридичні фірми.
Питання лише в одному: як зробити
правильний вибір? Читайте на стор.
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РИНОК І ЦІНИ

БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ
Середньозважені біржові ціни на
сiльськогосподарську продукцiю, продукти
її переробки, продовольство, які склалися
на Акредитованих товарних бiржах України
за період з 03 по 06 вересня 2007 року.
Читайте на стор.
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ЗЕРНО УКРАЇНИ Що є основним фактором незалежності будь�якої держави, її продовольчої
безпеки? Звісно, зерно. З прадавніх часів продукти з нього були основною харчування. Нічого більш
поживного людство й досі не вигадало. Сьогодні фахівці ринку зерна, зокрема члени Української
Зернової Асоціації, звернулися до уряду і до Президента України з ініціативою щодо розробки та
впровадження державної цільової програми «Зерно України 2008�2015». 



Презентація 
концепції програми
«Зерно України –
2008%2015»
В РАМКАХ роботи VI Міжна�

родної конференції «Зернова

індустрія�2007» (26�27 вересня,

м.Київ, НК «Експоцентр Укра�

їни», пав. №1) відбудеться пре�

зентація концепції програми

«Зерно України – 2008�2015».

Своїм баченням перспектив

розвитку ринку зерна в Україні

на найближчі роки з учасника�

ми конференції поділяться Во�

лодимир Клименко, президент

УЗА, що є ініціатором розробки

програми, а також представни�

ки Мінагрополітики і Мінеко�

номіки України. 

В рамках презентації про�

грами можна буде ознайомити�

ся з перспективами розвитку

економіки України, АПК, де�

мографічної і соціальної ситуа�

ції – основними критеріями,

що визначають розвиток АПК

на перспективу. Реальна оцінка

цих чинників дозволяє прогно�

зувати роботу підприємств на

тривалий період, різко знижую�

чи господарські ризики і збіль�

шуючи рентабельність вироб�

ництва.

Промінвестбанк і
Ростсільмаш разом
кредитуватимуть
українських аграріїв
ПРОВІДНИЙ російський ви�

робник агротехніки компанія

«Ростсільмаш» і один з провід�

них комерційних банків Украї�

ни «Промінвестбанк» підписа�

ли генеральну угоду про спів�

працю. 

Про це в липні ц.р. повідо�

мила прес�служба компанії

«Ростсільмаш». 

Як наголошується в повідо�

мленні, метою зазначеної уго�

ди є створення найбільш опти�

мальних фінансових умов для

аграріїв України при покупці

збиральної техніки російсько�

го виробництва, зокрема ком�

байнів ACROS 530, VECTOR

410, DON 680M, Дон�1500Б,

Нива�ефект. 

Бізнес�партнерство компа�

ній здійснюватиметься шляхом

реалізації для українських агра�

ріїв програми «Кредит під за�

ставу купленої техніки». У її

рамках сільгоспвиробники

зможуть отримувати збиральну

техніку виробництва «Ростсіль�

маш» з мінімальним першим

внеском, без додаткового за�

безпечення і з мінімальним до�

рожчанням техніки. 

Так, згідно з умовами про�

грами, кредит під заставу ку�

пленого комбайна видається

строком до 5 років. Його роз�

мір становить до 90% від варто�

сті комбайна (перший внесок –

від 10% від вартості комбайна).

Процентна ставка – 17% річ�

них в гривні, або 11% – у валю�

ті, наголошується в повідо�

мленні.

АГРОПРОФІ
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ПОДИВИМОСЬ на цифри: в

2005�му – 37 400 тис. т. Тоді ми ви�

ростили 38 млн. т, отже, програму

виконали. Що ж далі? У 2006�му

мали зібрати 38 млн. 140 тис. т –

отримали 34 млн. т. Цьогоріч

прогнозувалося 39 млн. т, а маємо

близько 28 млн. т…

Нас – усіх, хто працює з зер�

ном, – не влаштовує така ситуа�

ція. Для нас важливо, щоб усі вка�

зані цифри, зокрема, згадані 38�39

млн. т, виконувалися. У 2006 році,

згідно з офіційною версією, були

дощі – тому ми й не добрали 4

млн. т. Тепер, у 2007 році, “про�

штрафилося” сонце. Скільки ще в

нас є стихій? Вода, вогонь, 5�й

елемент? І що ж із перерахованого

на нас чекає наступного року?

Згідно з міністерською програ�

мою, валовий збір зернових у 2008

році повинен становити 40 млн. т.

Чи буде виконана програма,  яка

не затверджувалась Кабінетом Мі�

ністрів і два роки поспіль не реалі�

зовується? Хто конкретно відпові�

дає за її виконання?

З огляду на ситуацію на світо�

вих ринках, зерновий сектор Укра�

їни сьогодні має унікальні можли�

вості найближчими роками істот�

но підвищити доходи аграріїв, що,

у свою чергу, вирішить ряд соціаль�

них проблем у сільській місцевості,

де проживають 15 млн. осіб.  

Водночас рентабельність ви�

робництва зернових в Україні за

останні роки значно скоротилась.

Для прикладу, у 2006 році вона

становила 7,4%, а у 2005 році –

лише 3,1%. Такі показники викли�

кають тривогу. 

У зв'язку з цим ми пропонуємо

на заміну вищезазначеної зерно�

вої програми розробити нову –

“Зерно України 2008�2015”, якою

передбачити повне забезпечення

потреб у зерні належної якості на�

селення, переробних галузей (бо�

рошномельної, круп'яної, комбі�

кормової, спиртової, біопаливної

та інших) та посилення позицій

України на світових ринках зерна.

На нашу думку, програма

“Зерно України 2008�2015” по�

винна бути розроблена і затвер�

джена законом як державна цільо�

ва програма. Вона має стати чіт�

кою дорожньою картою розвитку

зернової галузі, своєрідним дого�

вором між приватним бізнесом і

владою, який захищатиме законні

інтереси сторін. 

Які основні фактори тре"
ба враховувати при роз"

робці державної цільової про"
грами “Зерно України 2008"
2015”?
ВК: – Їх щонайменше шість. По�

перше – збільшення народонасе�

лення планети.

По�друге – стрімкий розвиток

біопаливної промисловості протя�

гом останніх кількох років.

По�третє – вступ України до

СОТ.

По�четверте  – розвиток екс�

портної інфраструктури в Україні.

По�п'яте – закінчення 1 січня

2008 року терміну дії мораторію на

продаж земель сільськогосподар�

ського призначення.

Насамкінець – відміна пільго�

вого справляння ПДВ для агрови�

робників.

Зупинюся на кожному пункті

трохи докладніше.

Перший. Фактор, який має

глобальний характер, – збільшен�

ня населення Землі до 9 мільярдів.

За прогнозами, це станеться в най�

ближчі 100 років. Якщо нас зараз

6 мільярдів, то для того, щоб наго�

дувати в півтора рази більше лю�

дей, треба саме настільки ж збіль�

шити виробництво пшениці (зараз

у світі вирощується 640 млн. т за

рік). Запитання просте – хто це

буде робити? Вважаю, що вагомий

внесок у вирішення проблеми за�

безпечення збіжжям може зроби�

ти Україна. Отже, виробництво

пшениці в найближчі десятиріччя

буде надзвичайно вигідним бізне�

сом. 

Другий. Через бурхливий ро�

звиток протягом останніх років

біопаливної промисловості ціни

на зернові у світі зросли вдвічі. Це

вплинуло на рівень цін і в Україні,

що дає змогу виробникам зерна

вперше за останні 16 років забути

про диспаритет цін. Надзвичайно

вигідною справою буде вирощу�

вання не тільки пшениці, але й

усіх зернових без винятку.

Третій. Наш вступ до СОТ

став реальністю. А це нові права і

обов'язки, спільні для більш ніж

150 країн світу. 

Четвертий. Інвестори вклали

значні кошти в перевантажувальні

комплекси України. Якщо раніше

через них можна було експортува�

ти  6�7 млн. т зерна за рік, то сьо�

годні ця цифра зросла до 25 млн. т.

Отже, гроші вклали – а зерна не�

ма, і обсяг його виробництва, як

бачимо, зменшується.

П'ятий. Припинення дії мора�

торію на купівлю�продаж землі

сільськогосподарського призначен�

ня – це значний поштовх до залу�

чення інвестицій чи фактор занепа�

ду виробництва зерна? Добре це чи

погано, якщо ми відмінимо цей мо�

раторій? І що треба робити – під�

тримувати таку ідею чи намагатися

не допустити її втілення у життя? 

Шостий. Акумуляція ПДВ на

рахунках агровиробників після

вступу до СОТ буде відмінена.

Верховна Рада прийняла відповід�

ний закон. Втрати агровиробни�

ків від цього становитимуть

близько 4 млрд. грн. Їх треба ком�

пенсувати.

Отже, ситуація у світі з вироб�

ництвом та споживанням зерно�

вих кардинально змінилася. Ук�

раїна опинилася у надзвичайно

вигідних умовах. Чи скори�

стаємось ми своїм шансом? Якою

буде державна політика щодо рин�

ку зерна? Розробники державної

цільової програми “Зерно України

2008�2015” повинні дати відповіді

на ці та багато інших запитань.  

Хто найбільше зацікавле"
ний у прийнятті нової

Програми, які її основні показ"
ники? 
ВК: – Насамперед безпосередні

учасники ринку – виробники, пе�

реробники, трейдери... І, звісно,

47 мільйонів наших співвітчизни�

ків�споживачів!

У результаті виконання про�

грами до 2015 року валовий збір

зернових та зернобобових пови�

нен становити близько 58 млн. т

за середньої врожайності 40 ц/га

та середній рентабельності не

нижче 20%.

Загалом вважаю, що розробля�

ти такі програми повинні учасни�

ки зернового ринку, бо саме вони

найбільш зацікавлені у їх вико�

нанні, на відміну від чиновників.

Програма від зацікавлених,
або Хліб та 5�й елемент

український тижневик ділової інформації
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Після складання програми квалі�

фікованими спеціалістами, які

знають ринок не абстрактно та

теоретично, а практично та на

власному досвіді, документ має

набути статусу Закону. 

Тобто статусу закону
України? 

ВК: – Саме так. І ось чому. Хочу на�

гадати, що загальнодержавні про�

грами – це програми, які охоплю�

ють усю територію держави або пе�

реважно всі її регіони, мають дов�

гостроковий період виконання і

здійснюються центральними та міс�

цевими органами виконавчої влади. 

Під програмою ми розуміємо

своєрідний договір між державою

та бізнесом. Ми домовляємося на

найближчі 7 років про те, що дія�

тимемо синхронно. Адже щоб біз�

нес робив інвестиції, дуже важли�

во мати чітко визначені правила.

З іншого боку, для держави дуже

важлива зацікавленість з боку біз�

несменів.  Це можна назвати

шлюбним контрактом. Програма

за стилем свого написання має

стати своєрідним посланням до

інвесторів – як українських, так і

закордонних: “Приходьте, ми че�

каємо на вас. Держава гарантує

спокійну, нормальну роботу. Нам

потрібні десятки мільярдів доларів

інвестицій, і ми зацікавлені ство�

рити всі умови для цього”.

Якими повинні  бути
базові принципи нової

Програми? 

ВК: – Перший. Короткостроко�

ві, середньострокові та довгостро�

кові кредити мають бути доступні

для виробників зерна. На першо�

му етапі повинні діяти програми

зменшення процентних ставок за

кредитами.  

Другий. Земля як предмет за�

стави. 

Третій. Відкриття державою

кордонів (скасування мита та

ПДВ) для масового ввезення ім�

портної високоефективної сільсь�

когосподарської техніки, насін�

ня, засобів захисту рослин та ін�

шого. Навіть згідно з діючою

програмою “Зерно України 2005�

2010”, Україні потрібно 423 тися�

чі тракторів, 114 тисяч одиниць

зернозбиральних комбайнів. За

оцінками експертів тільки для за�

купівлі тракторів та комбайнів

необхідно близько 110 млрд. дол.

США. 

Четвертий. Держава за раху�

нок бюджету повинна створювати

необхідні запаси зерна в обсягах,

які гарантували б виробникам зер�

на продаж продукції без обмежень

за ринковими цінами, в тому чи�

слі на експорт для одержання мак�

симальних прибутків.

П'ятий. Виробники зерна, пе�

реробники та експортери працю�

ють у світовому масштабі цін.

Шостий. При значному під�

вищенні світових цін держава під�

тримує малозахищені верстви на�

селення та стимулює окремі галу�

зі через спеціальні державні про�

грами. 

Сьомий. Дієвий контроль над

цінами на продукцію та послуги

монополістів (газ, електроенергію,

послуги залізниці та різних ін�

спекцій тощо), створення сприят�

ливого економічного клімату для

нарощування виробництва зерна. 

Восьмий. Усі показники про�

грами розраховуються з оглядом

на комплекс ризиків (погодних,

економічних, політичних тощо).

Дев'ятий. Показники програ�

ми обчислюються з урахуванням

рівномірного нарощування ви�

робництва зернових та зернобобо�

вих  за роками.     

Слід також зазначити, що для

виконання  програми держава за

рахунок державного бюджету по�

винна фінансувати ті заходи, які

не зможе фінансувати бізнес (на�

приклад, відновлення системи

зрошення), та створювати умови

для ефективної роботи бізнесу. І

навпаки – бізнес повинен фінан�

сувати те, що не може фінансува�

ти держава (наприклад, вироб�

ництво зерна), і давати державі

можливість виконання соціальних

та інших програм завдяки своє�

часній та повній сплаті податків

до бюджетів усіх рівнів.

Чи достатня законодавчо"
нормативна база для

впровадження Програми?
ВК: – Цілком. Ми маємо Закон

України “Про державні цільові

програми” (2004 рік) і Постанову

як продовження цього Закону, що

видана КМУ 31 січня 2007 №106.

Ці два документи затверджу�

ють порядок розробки та виконан�

ня державних цільових програм.

До речі, спеціалісти УЗА розціню�

ють їх як дуже професійні. У цих

документах усе зрозуміло, з ними

напрочуд легко працювати.

Яка процедура і терміни
проходження цього до"

кументу?
ВК: – Для розробки державної

цільової програми “Зерно Украї�

ни  2008�2015”, відповідно до ви�

мог чинного законодавства,

необхідно здійснити низку захо�

дів, узагальнений перелік яких із

зазначенням бажаних термінів

наведений нижче. Це наші про�

позиції.

1. Ініціювання розробки дер�

жавної цільової програми та

створення Робочої групи з роз�

робки проекту концепції держав�

ної  цільової  програми – до

29.08.2007 р.

2. Підготовка проекту кон�

цепції програми – до 08.09.2007 р.

3. Публічне обговорення кон�

цепції програми, її погодження з

органами виконавчої влади (Мін�

фін, Мінпраці тощо) і отримання

узагальненого висновку Мінеко�

номіки – до 22.09.2007 р.

4. Затвердження Концепції

програми рішенням/постановою

Кабінету Міністрів України – до

26.09.2007 р.

5. Підготовка та затвердження

Кабінетом Міністрів України про�

екту державної цільової програми

“Зерно України 2008�2015” – до

24.10.2007 р.

6. Внесення проекту закону

“Про державну цільову програму

“Зерно України 2008�2015” до

профільного комітету Верховної

Ради України на перше читання –

до 31.10.2007 р. 

7. Прийняття закону та вклю�

чення витрат у бюджет 2008 року

– до 01.12.2007 р.

Українська Зернова Асоціація

спільно з Інститутом розвитку аг�

рарних ринків та за активної під�

тримки Канадсько�Українського

Зернового Проекту, Аналітично�

дорадчого центру Блакитної стріч�

ки Програми розвитку ООН та ін�

ших організацій почала розробку

концепції державної цільової про�

грами “Зерно України 2008�2015”.

Не маємо сумніву, що спільна

творча робота фахівців бізнесу та

органів державної влади дасть

змогу створити і виконати програ�

му, яка потрібна Україні, яка по�

трібна українцям. 

Утім, у читачів вашого видан�

ня, впевнений, є свої власні ідеї,

думки та зауваження. Тому ми за�

прошуємо їх до дискусії. Цікаво

було б познайомитися із позицією

наших регіональних колег – хто,

як не вони, краще обізнаний із

проблемами на місцях.

Отже, давайте ділитися дум�

ками – всім відомо, що істина на�

роджується тільки в палких супе�

речках.

“ ” –

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГОЛОВИ!
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ну «НІБУЛОНом» було вкладено понад 500 тисяч

гривень. У селі Жовтневе, де безпосередньо розта�

шовано елеватор, прокладено водогін, відремонто�

вано дороги. 

Щоб використати власний досвід господарюван�

ня на уславленій родючістю полтавській землі, у селі

Сухорабівка, що за тридцять кілометрів, на початку

лютого 2007 року взяли в оренду перші 1500 га землі.

Проте робота філії «Сухорабівська» заслуговує окре�

мої розповіді (див. на стор.5).

Незважаючи на свій «молодий вік», елеватор

працює як налагоджений годинниковий механізм.

Від моменту доставки зерна на елеватор до надхо�

дження грошей на рахунок продавця минає не

більше двох діб. На підприємстві «НІБУЛОН»

працюють за принципом: за якісну роботу – гідну

оплату.

У 2007 році з урожаю ранніх зернових приймали

пшеницю усіх класів і ячмінь фуражний. Вартість

зерна на 20 серпня, на кінець жнив, була такою: пше�

ниця фуражна 990 грн./т, пшениця 3 кл 1200 грн./т,

ячмінь фуражний 1200 грн./т відповідно. 

Станом на 20 серпня було проведено першу пов�

ну загрузку елеватора. За технологічним циклом тут

мають здійснити ще два «оберти» елеватора – двічі

прийняти і відвантажити зерно. Тож елеватор готує

свої потужності для кукурудзи і соняшнику.

Філія «Решетилівська» запрошує господарства за�

возити зерно. Вона, як і всі решта, має власний ван�

тажний транспорт, тому гарантує доступні ціни на

транспортування на відстань 100�150 км. 

Вимоги до якості зерна та умови і ціни закупівель

розміщено на Інтернет�сайті ТОВ СП «НІБУЛОН».

Оновлюється інформація щотижня. Підприємство

не розраховується готівкою, співпрацює з посеред�

никами, але перевагу віддає безпосереднім сіль�

госпвиробникам. 

Створення комплексу «Решетилівський елева�

тор» дало змогу сільгоспвиробникам співпрацювати

безпосередньо з експортерами зерна, відповідно

збільшило ціну вирощеної ними продукції. А відтак

– дало додатковий поштовх для розвитку зернової

галузі регіону.
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Решетилівка: 
елеватор – наш, сервіс – світовий
Новий сучасний комплекс –

Решетилівський елеватор

ТОВ СП «НІБУЛОН» – цього лі�

та запрацював на Полтавщи�

ні на повну потужність. 

ГОСПОДАРСТВА Полтавської,

Дніпропетровської,  Кірово�

градської, Харківської областей

отримали змогу реалізовувати за

ринковими цінами і світовим сер�

вісом вирощене зерно. Елеватор

має 7 ємностей загальним

об'ємом 37,5 тис. тонн. Здатен

приймати щодоби 2 тис. тонн зер�

на, очищувати таку саму кількість

і відвантажувати на залізничний

транспорт. Унікальний найсуча�

сніший сушильний комплекс

американської фірми «Метьюс» –

гордість підприємства, адже дає

змогу доводити до кондиції 3 тис.

тонн зерна за добу. Потужності

елеватора оснащені конвеєрними

транспортними системами, елек�

тронним ваговим обладнанням.

Лабораторні дослідження щодо

визначення якості сільгосппро�

дукції тут проводяться за лічені

хвилини завдяки сучасному євро�

пейському обладнанню.

Зведено комплекс «Решетилів�

ський елеватор» було у дев'ятимі�

сячний термін, загальна вартість

об'єкту становила 10 млн. дол.

США. У номінації «Промислові

об'єкти» загальнодержавного кон�

курсу на кращі будинки і споруди

2006 року, організованого Міні�

стерством будівництва, архітекту�

ри і житлово�комунального госпо�

дарства підприємство вибороло

третє місце за розширення пункту

прийому і відвантаження зерна

філії «Решетилівська».

Керівництво підприємства не

зраджує власних традицій і зай�

мається вирішенням соціальних

проблем регіону, де працюють

його філії. У розвиток інфра�

структури Решетилівського райо�

Віце�президенту УЗА, генеральному директору ТОВ СП «НІБУЛОН» 

Олексію ВАДАТУРСЬКОМУ 8 вересня виповнюється 60 років 

Філія «Решетилівська»
ТОВ СП «НІБУЛОН»

Полтавська обл., 
Решетилівський р�н, с.Жовтневе.

Тел. (0532) 69�07�92.
Тел./факс: (05363) 9�54�99.

www.nibulon.com

Директор філії «Решетилівська» ТОВ СП «НІБУЛОН» 
Валерій РЕУЦОЙ та старший майстер Євген БАБІЧ 
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Вельмишановний 

Олексію Опанасовичу! 

Прийміть найщиріші, сповнені

шани та поваги вітання з нагоди Ва�

шого 60�річчя!

З висоти цієї дати чітко простежу�

ється Ваш трудовий шлях – шлях слу�

жіння суспільству і державі. За Ваши�

ми плечима – багатолітній досвід і

визнання.  Весь Ваш життєвий шлях є

прикладом сумлінного та високопро�

фесійного ставлення до справи. 

Сферою Вашої діяльності  є

сільське господарство, яке вимагає

кропіткої праці і багато зусиль. Очо�

люване Вами сільськогосподарське

підприємство «НІБУЛОН» пройшло

складний шлях і сьогодні займає лі�

дируючі позиції на зерновому ринку

України. 

Компанія «НІБУЛОН» з моменту

свого створення пережила всі етапи

розвитку країни, зміни в економічній

і політичній ситуації, зміни у законо�

давчому полі, показавши здатність до

виживання й стабільного розвитку. 

Ви відомі як принциповий і авто�

ритетний керівник, якому небайдужі

людські долі, якого цінують і поважа�

ють за високий професіоналізм, здіб�

ність мислити і працювати творчо,

твердість характеру і силу духу. 

Нехай у Ваших задумах завжди бу�

де мудрість, у службових справах –

підтримка однодумців, а в серці – доб�

ре і сонячно від людської вдячності. 

Впевнені, що притаманний Вам

життєвий досвід та невичерпний ен�

тузіазм, прекрасні людські якості й на�

далі слугуватимуть добрим справам на

благо людей і державі.

За дорученням колективу Укра�

їнської Зернової Асоціації,

Президент УЗА В.Г.Клименко 

Редакція «Агропрофі» радо

приєднується до щирих приві�

тань! Бажаємо ювіляру міцного

здоров'я, щастя і усмішок долі.

Українська
сільгосп�
техніка для 
Казахстану
УКРАЇНСЬКА делегація керівни�
ків підприємств сільськогоспо�
дарського машинобудування
України (ВАТ «Харківський
тракторний завод», ВАТ «Моги�
лів�Подільській машинобудів�
ний завод», ВАТ «Брацлав», ВАТ
«Тодак») на чолі з директором
Держдепартаменту тракторного
і сільгоспмашинобудування Мі�
ністерства промполітики Украї�
ни Володимиром Саченком у
кінці серпня ц.р. провели пере�
говори з керівництвом Міністер�
ства сільського господарства
Республіки Казахстан і лізинго�
вої компанії АТ «Казагрофінанс»
про співпрацю. 

Сторони ухвалили рішення роз�
почати роботу зі створення на
території Казахстану Торгового
дому підприємств сільгоспма�
шинобудування України. Зо�
крема, ця структура надалі
представлятиме інтереси ВАТ
«Харківський тракторний за�
вод», ВАТ «Брацлав», ВАТ «Мо�
гилів�Подільський машинобу�
дівний завод», ВАТ «Тодак»,
ВАТ «Борекс», ТОВ «Техна»,
ВАТ «Вібросепаратор», ТОВ «Бі�
лоцерківмаз», ВАТ «Галещина
Машзавод» і ВАТ «Хмельник�
сільмаш», ВАТ «Херсонські
комбайни», ВАТ «Ковельсіль�
маш», ВАТ «Львівагромашпро�
ект» і ВАТ «Карлівський маши�
нобудівний завод». 
Казахська сторона також заці�
кавлена в розширенні ринку по�
ставок української сільгосптех�
ніки. Так, в другому півріччі
2007 р. заплановано поставити
50 гусеничних тракторів, 36 сі�
валок точного висіву для бавов�
ни, 50 зернонавантажувачів, 30
зернових сепараторів, 2 доїльні
залі на 1 тис. корів кожний, 20
молокопроводів і 60 одиниць
обладнання для доїння. 
Також розглядалися шляхи
співпраці між національним
науковим центром «Інститут
механізації і електрифікації
сільського господарства» й Ін�
ститутом сільського господар�
ства Казахстану щодо спільних
розробок нового енергозбері�
гаючого обладнання.

Прес�служба 

Мінпромполітики України

Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ
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Сухорабівка. Гаряче літо 2007�го
ЛІто 2007�го справді видало�

ся гарячим, а в більшості ре�

гіонів посушливим і просто�

таки спекотним.

ЗЕМЛІ навколо села Сухорабівка

Решетилівського району на Пол�

тавщині не оброблялися багато

років. Пам'ятаєте, за радянських

часів був відомий кінофільм «Ко�

ли дерева були великими»? Так от

саме тоді, коли на орних колись

ґрунтах дерева вже були велики�

ми, сюди нарешті прийшов госпо�

дар – ТОВ СП «НІБУЛОН».

Філію «Сухорабівська» було

створено 28 лютого 2007 року. Чо�

тирьомстам шістдесяти дев'яти

власникам присухорабівських зе�

мельних паїв втрачати було нічо�

го, тому обіцянка нібулонівців

сплатити їм двовідсоткову від оці�

ночної вартості орендну плату

сприймалась скоріше як примара.

Але коли ще під час жнив почали�

ся виплати живими грошима, по�

більшало охочих не тільки здати

свої паї в оренду, а й попрацювати

в господарстві.

Для філії 1516 га землі, звісно,

площа замала. адже в цілому під�

приємство обробляє понад 50 ти�

сяч гектар! Але зважаючи на її спу�

стошений стан, роботи вистачає.

Враховуючи той факт, що всі сіль�

госпкультури вирощувалися по

веснооранці, то у поточному році

отримали непоганий для початку

урожай насіннєвого ярого ячме�

ню, який дав по 22,9 ц/га при се�

редньорайонному показникові

18,7 ц/га. Гібриди кукурудзи і со�

няшнику висівали по «цілині» –

на полях, які 15 років не обробля�

лися. Зважаючи на це, та ще й на

посуху і літню спеку, прогнозова�

ний на сьогодні урожай кукурудзи

у понад 60 ц/га видається прий�

нятним. 

Майже третину площ залиши�

ли під паром. Хоча точніше було б

сказати, саме тут корчували дерева

і змагалися з бур'яном. Тепер під

час осінніх польових робіт її пла�

нують засіяти озимою пшеницею. 

Акцент у господарстві роби�

тимуть на кукурудзу, адже ТОВ

СП «НІБУЛОН» – визнаний віт�

чизняний лідер із виробництва та

експорту цієї культури. Його част�

ка становить близько 25% від екс�

порту кукурудзи з України. 

Зрозуміло, що проблем з реа�

лізацією продукції тут немає – уся

вона направляється на Решетилів�

ський елеватор.

До питання кадрового забез�

печення у ТОВ СП «НІБУЛОН»

підходять стратегічно виважено –

фахівців вирощують так само

пестливо і наполегливо, як уро�

жай на полі. Адміністративний

склад, навчаючись у вузах, почи�

нає працювати на підприємстві

під час практики. 

Найбільш перспективні зали�

шаються тут, працюючи у різних

філіях  та поступово піднімаючись

службовими сходами до керівних

посад. Так, директор філії «Реше�

тилівська» Валерій Реуцой після

закінчення вузу в 2000 році прац�

ював у «НІБУЛОНі» на Старо�

бельському елеваторі (Луганська

обл.), потім на агрокомбінаті Вра�

дієвський (Миколаївська обл.). У

Володимира Короваєва, керівни�

ка філії «Сухорабівська», агроно�

ма за фахом, за плечима багаторіч�

ний досвід роботи в інших підпри�

ємствах. У «НІБУЛОН» він прий�

шов уже «сформованим кадром»,

бо такі на підприємстві також ці�

нуються.

Про своє бажання співпра�

цювати з «НІБУЛОНом» заявили

й селяни  сусіднього Козель�

щинського району, земля яких не

оброблялася «лише» 10 років. Та

маючи досвід «освоєння цілини» у

різних регіонах України, нібуло�

нівці уже не засмучуються.

Директор Філії «Сухорабівська» ТОВ СП «НІБУЛОН» Володимир Короваєв
та агроном Олександр КРИЛОУС оцінили перший урожай кукурудзи  
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Сторінки підготувала Олена Артемова

Тест%драйв 
важких тракторів
МТЗ
На базі СП «НІБУЛОН» з 21
серпня тривав тест�драйв двох
нових важких тракторів: МТЗ�
2522ДВ потужністю 250 к.с. і
МТЗ�3022ДВ – 300 к.с., які цієї
осені МТЗ планує випустити на
світові ринки. 
За підсумками випробувань 28
серпня на базі ВП «Лідіївське»
Миколаївської області було
проведено День Поля, на яко�
му понад 100 запрошених фа�
хівців агропідприємств України
мали змогу оцінити «білорусів»
у роботі. За домовленістю, ук�
раїнські фахівці виклали свої
зауваження та пропозиції щодо
конструкційних особливостей,
що дозволить покращити тех�
нічні характеристики сільгосп�
машин.



ЦЬОГОРІЧ збір винограду роз�

почався в Україні останньої дека�

ди серпня у південній частині та

на початку вересня у Закарпатті.

Першими до роботи стали вино�

градарі Миколаївської та Хер�

сонської областей, потім Одесь�

кої і АР Крим. Через рекордно

спекотне і бездощове літо дости�

гання винограду відбулося в се�

редньому на три тижні раніше.  

Заморозки до �20°С посеред

теплої зими, потім посуха і град

наприкінці червня завдали знач�

ної шкоди аграріям Миколаїв�

щини і Херсонщини. У деяких

господарствах град знищив від

50% до 70% виноградників. На

початку літа на Миколаївщині

планували отримати 25 тис. тонн

винограду, скоригований осінній

прогноз � 18 тис. тонн. Станом

на 5 вересня в Миколаївський і

Херсонській областях зібрано

майже 30% від скоригованого

прогнозованого валового збору,

середня урожайність становить

40�50 ц/га. Цукристість конди�

ційна: 17�19%.

За попередніми прогнозами,

через посуху вихід сусла буде

меншим: залежно від сорту він

коливатиметься в межах 60�70%

(норма – 75%).

У Криму, за даними ме�

теоспостережень фахівців Нікіт�

ського ботанічного саду, такого

спекотного серпня, як у 2007

році, не було від початку спосте�

реження з 1929 року. Стан вино�

градників дуже різниться � на

зрошенні урожайність висока і

задовільна цукристість, на сухо�

долі ягоди майже висохли. У дер�

жавному підприємстві "Массан�

дра" триває збір урожаю на всіх

ділянках. Станом на 5 вересня зі�

брано перші 1,5 тис. тонн вино�

граду з планових 16,5 тисяч. За

прогнозами фахівців господар�

ства, урожай може сягнути

близько 24 тис. тонн.

У дельті Дунаю, де зосере�

джено основні виноградники

Одещини, протягом цього літа

не було жодного дощу. Тому яго�

ди, можна сказати, всохли на

лозі. З можливих 60�70 ц/га ви�

нограду деякі господарства спро�

можні зібрати лише 20�35 ц/га.

На Закарпатті почали збира�

ти європейські сорти винограду.

Через травневі заморозки уро�

жайність буде нижчою, ніж очі�

кувалося. Валовий збір і урожай�

ність мають залишитися на рівні

минулого року. Цукристість та�

кож задовільна � в межах 17�21%.

У структурі плодоносних вино�

градників на Закарпатті поки пе�

реважають ізабельні старі сорти.

Але з наступного року в області

розраховують отримувати врожаї

від насаджень нових високопро�

дуктивних сортів.

Остаточні цифри врожаю

статисти підіб'ють ближче до по�

чатку зими. Але вже зрозуміло,

що якісної вітчизняної сировини

для виноробної та лікеро�горіл�

чаної галузей буде значно мен�

ше, ніж зазвичай…
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йон розташований у приміській

смузі, тому інвестиційно прива�

бливий. До речі, він один із най�

більших в області. У нас понад 80

тисяч населення, 144 тисячі гекта�

рів орних земель. За 1 півріччя

2007 року ми виробили продукції

на 872 млн. грн. У минулому і по�

точному роках район займає чіль�

ні місця в області з соціально�еко�

номічного розвитку. Ми маємо

перевиконання бюджету за усіма

статтями.

Це не означає, що у нас немає

проблем, але ми маємо абсолютно

стабільну і політичну, і економіч�

ну ситуацію в районі. Депутатсь�

кий корпус, звісно, цікавий. До

нинішнього складу увійшли

представники восьми політичних

партій. Як депутат районної ради

чотирьох скликань можу сказати,

що впродовж 13 сесій із декількох

сотень питань практично не було

жодного, яке ми не узгодили б і

не прийняли б.

Усе життя я працював у сільсь�

кому господарстві. Пройшов усіма

сходинками – від техніка штучно�

го запліднення до керівника сіль�

госппідприємства. За моїми під�

рахунками, я як фахівець сільсь�

кого господарства проїхав понад

40 країн світу. Працював у Голлан�

дії, Ізраїлі. Був і доярем у фермера,

і стажувався помічником гене�

рального директора найбільшого в

Європі підприємства «Боя». Тобто

була можливість спостерігати тех�

нологію виробництва зсередини.

Набутий досвід я потроху за�

стосовував у Любимівці, де дирек�

торував 15 років. Тепер можливос�

тей стало більше, тому запрошую

в район через 1�2 роки.

У Любимівці господарство

вдалося втримати на «доперестро�

єчному» рівні. Наша біда у тому,

що у президентському указі про

реформування аграрного сектору

економіки, зверніть увагу, остан�

нім (!) пунктом було записано, що

Положення про порядок рефор�

мування Кабміну слід розробити в

місячний термін. Хто ж за місяць

розробляє таке стратегічне поло�

ження? От кожен і реформував

сільське господарство на свій роз�

суд. Коли у 1992 році я пішов з ра�

йону працювати в господарство, у

нас було 29 радгоспів, такого рівня

як у Любимівці. Тепер залишило�

ся не більше п'яти...

Показовим є досвід Польщі.

Ще 15 років тому ми їздили туди

продавати кип'ятильники, а тепер

їдемо переймати у них передовий

досвід. Бо вони спромоглися за�

стосувати грамотну державну по�

літику загалом і галузеву зокрема.

У сільському господарстві, навіть

«май ти хоч сто розумів», від ри�

зиків не можна застерегтися. На�

приклад, у поточному році в Дні�

пропетровському районі ярі

майже усі вигоріли – урожайність

від 4 до 9 ц\га.

На мій погляд, для реформу�

вання сільського господарства

потрібні 3 умови: державна дота�

ція на гектар, як в усьому світі;

нормальні умови кредитування з

відтермінуванням першої випла�

ти; держзамовлення. Нехай дер�

жава буде партнером на ринку, а

не силою примушує виробників

здавати зерно за невигідними ці�

нами. Якщо встановлюються фік�

совані ціни, нехай передоплату за

ними сільгоспвиробник отримає у

березні�квітні хоча б на рівні 50%.

Моє основне завдання як голо�

ви районної ради – наповнення

бюджету району і його соціально�

економічний розвиток. На сільське

господарство на сьогодні місцевий

бюджет не розрахований. Сільське

господарство усе розпайоване,

приватне. Тому виділення коштів

на цю галузь заборонено.

Більш питому вагу має проми�

слове виробництво. В аграрному

секторі можна назвати з десяток

підприємств, які знані за межами

області. Це «Агро�Союз», ДГ

«Дніпро», «Чумаки» та інші.

Держава повинна бути 
партнером на ринку

В'ячеслав ЛIНСЬКИЙ, 

голова Дніпропетровської 

районної ради

Сумна
виноградна
статистика

СКАРЖИТИСЯ на життя в Лю�

бимівці не звикли. Коли розпайо�

вували землі, мальовничі круто�

схили також стали власністю ту�

тешніх мешканців як землі

сільськогосподарського призна�

чення. Звісно, краса красою, але

з цих краєвидів легше художни�

ку�початківцю писати картини,

ніж досвідченому агрономові от�

римувати урожай.

ТОВ «Любимівка» створили

на землях розпайованого КСП

«Україна» Дніпропетровського

району, запозичивши назву від

назви села.

Якби не багаторічний аграр�

ний досвід колишнього кермани�

ча В'ячеслава Лінського, теперіш�

нього голови Сергія Ізюмченка та

агронома від діда�прадіда Генадія

Загубигорілки – заросли б навко�

лишні краєвиди чагарником. На

їхню думку, таке розпаювання бу�

ло помилкою. Земля має залиша�

тися у власності держави. Певні її

частки можна продавати, але для

цього має бути виписаний цілий

ряд умов.

Товариство орендує майже у

тисячі пайовиків Любимівки та

ще чотирьох навколишніх сіл

5100 га землі. Переважно це мало�

гумусні, різного ступеню змитості

ґрунти. Щоб отримати на цих зе�

млях врожай, крім загальних тех�

нологій потрібні ще й знання осо�

бливостей кожного поля. А голов�

не – висококласні спеціалісти. Та

через прилеглість села до міської

смуги більшість мешканців нама�

гається відшукати роботу у Дні�

пропетровську. Тому керівництво

намагається, як тепер кажуть,

максимально мотивувати фахівців

до роботи в господарстві. Своєча�

сно і в повному обсязі розрахову�

ються за паї. Не соромно говори�

ти і про зарплату. У механізаторів,

наприклад, вона становить понад

півтори тисячі гривень, а в «часи

пік» перевищує чотири тисячі на

місяць.

У ТОВ «Любимівка» займа�

ються рослинництвом: вирощу�

ють пшеницю, ячмінь, кукурудзу

і соняшник. Постійно дбають про

сортооновлення: співпрацюють з

ДГ «Дніпро» Інституту зернового

господарства УААН, інститутом

фізіології рослин і генетики НАН

України. Зробивши ставку на на�

сінництво, в поточному році з 400

га озимої пшениці отримали на�

сіння першої репродукції. Його

вистачить, щоб забезпечити влас�

ні потреби, та ще й 1 тис. тонн

реалізувати. Це хороший резуль�

тат, зважаючи на погодні умови

цього року. 

Нинішньої осені заплановано

засіяти озиминою 2500 гектарів. 

Серед зернових, які пропонує

господарство, – пшениці «Селян�

ка» – 500 тонн, «Прима Одеська»

– 150 тонн, озимий ячмінь «Осно�

ва» та ярий – «Вакула».

ТОВ «Любимівка» пропонує

своїм партнерам не просто разо�

ві партії  зерна чи насіння, а

укладає довгострокові взаємови�

гідні угоди, запрошує до співро�

бітництва.

Аграрна вдача ТОВ «Любимівка»

Сторінку підготувала Тетяна Шелкопляс

52042, Дніпропетровська обл.,

Дніпропетровський р�н, 

с.Любимівка, вул.Садова,2

тел. (056) 788�2409

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ Нашу газету отримуватимуть усі обласні
і районні ради України. Тому ми плануємо в цій рубриці надавати слово
керівникам рад усіх рівнів для обміну досвідом та обговорення проблем.
Якщо ви маєте, що сказати, – звертайтесь до редакції «АГРОПРОФІ».



Олена Артемова

На фрукти й ягоди завжди чи�

малий попит. Про наші кліма�

тичні зони і ґрунти, надзви�

чайно сприятливі для ведення

садівництва, відомо ще з ан�

тичних часів. Сьогодні Украї�

на могла б у буквальному ро�

зумінні завалити і  себе, і

Європу яблуками, грушами та

рештою соковитої продукції,

якби… Ми зазвичай намага�

ємося знайти виправдання

цьому «якби», але за ринкових

умов воно нікого не цікавить.

ЗГІДНО з раціональними норма�

ми харчування, пересічний украї�

нець має споживати 90 кг свіжої

плодово�ягідної продукції і вино�

граду на рік. Мінімум становить 68

кг. Реально ж споживаємо лише

25�30 кг цих життєво необхідних

продуктів. І цей середньостати�

стичний показник «на душу насе�

лення» охоплює і селянина, і горо�

дянина. Ще одна цікава цифра: від

того мінімуму ми виробляємо

власної продукції в межах 30�35%. 

Далекого 1913 року, з яким

зазвичай порівнюють статистич�

ні дані, Україна мала 293 тис. га

садів, або ж 44,5% від обсягів усі�

єї Російської Імперії. Їхня про�

дукція сягала 577 тис. т за се�

редньої врожайності 24,8 ц/га. На

душу населення припадало 16 кг

фруктів й ягід.

Промислове значення садів�

ництво мало в Подільсько�Баса�

рабському районі (яблука і чор�

нослив) і в Криму (високого ґа�

тунку яблука, груші, сливи, абри�

коси тощо).

У середині 70�х років минулого

століття географія вирощування

садів значно розширилася. Про�

мислове виробництво поширило�

ся в Дніпровському та Донецькому

регіонах, на Закарпатті. Площі са�

дів і ягідників у родючому віці сяг�

нули близько 873 тис. га. Щоріч�

ний збір фруктів і ягід становив

майже 2,4 млн. т за урожайності

28,7 ц/га. На душу населення при�

падало 51 кг плодово�ягідної про�

дукції. Частка промислового ви�

робництва дорівнювала 60% площ,

решта – розташовувалися у при�

ватних садибах. Рекордсменами з

вирощування були зерняткові

(яблуні, груші) – близько 69,2%,

далі йшли кісточкові (вишні, сли�

ви тощо) – 26,1%, горіхоплідні –

3%, ягоди – 1,7%.

За даними Держкомстату, 2006

року в Україні загальна площа

плодових та ягідних насаджень

(без цитрусових) становила 280,7

тис. га. Починаючи з 1999 року за�

кладено 28 тис. га садів за інтен�

сивними технологіями. Зазвичай

йдеться про шпалерну – польську,

угорську, італійську – систему са�

дівництва. Дерева заввишки два –

два з половиною метри на вегета�

тивній підщепі висаджують, за�

лежно від сорту та підщепи, через

1,5�2 метри. І починаючи з третьо�

го року плодоношення із такої

яблуні можна щорічно отримува�

ти 12�15 кг яблук, вагою 150�250 г

кожне. Таким чином, на гектарі

можна виростити близько 110

тонн яблук. Цифра видається

фантастичною, але саме завдяки

таким технологіям сусідка Поль�

ща забезпечує соковитим продук�

том майже третину світу.

За офіційними даними, 2006

року в усіх категоріях господарств

було вироблено 1114,3 тис. т пло�

дово�ягідної продукції. З них

яблук – 536,5 тис. т за середньої

врожайності 43,2 ц/га. Торік в Ук�

раїну було завезено 75 тис. т товар�

ного яблука, левова частка яких

припала на Польщу і Молдову.

У 2007 році через природні ка�

таклізми сади у більшості євро�

пейських країн�виробників яблук

вродили лише наполовину. Тому у

Європі очікується суттєвий дефі�

цит товарного яблука. А це озна�

чає швидше за все, що імпортних

яблук в Україні цього року не бу�

де. Отже – споживатимемо свої.

За попередніми оцінками, за�

гальний збір фруктів і ягід в Укра�

їні в 2007 р. буде в межах 1700

тис. т. Яблук з них – близько 800

тис. т, на зимові сорти припадати�

ме до 80%. Але співвідношення

товарного і нестандартного буде

істотно на користь другого.

У західних регіонах країни, де

зосереджене основне виробництво

яблук фермерськими господар�

ствами, урожай очікується висо�

ким, на рівні 2005 р. У центральних

районах промислового виробниц�

тва – Вінниччині, Хмельниччині,

Рівненщині, Київщині – валовий

збір очікується значним. Але то�

варне каліброване зимове яблуко

залишатиметься в дефіциті. На

Херсонщині, частково у Микола�

ївській та Запорізькій областях

град дуже пошкодив не тільки пло�

ди, а й самі садові насадження. Те,

що залишилося, близько 20%, ма�

тиме низьку товарну якість. Східні

області також більше споживати�

муть яблука з приватних садів.

Експерти прогнозують закупі�

вельні ціни на вітчизняну продук�

цію на рівні 2,5�3 грн./кг на товар�

не яблуко восени і зимою – 3�3,5

грн./кг відповідно.

Водночас посилився попит на

таку продукцію, як «яблука свіжі

для промислової переробки», тоб�

то більш низьких кондицій. Заку�

півельна ціна на них дуже строка�

та: від 0,35 грн./кг на «суміш» до

0,85 грн./кг на «зелене» осіннє

яблуко. Активно запрацювали

кондитерські підприємства, фір�

ми�виробники яблучного концен�

трату, виконуючи експортні кон�

тракти з країнами ЄС. Та й на вну�

трішньому ринку попит на кон�

центрат зріс через, як свідчить

офіційна звітність, «збільшення

споживання соку всередині Украї�

ни». Насправді, суттєво зросла

кількість назв фруктових соків у

різнобарвних пакетах, основна си�

ровина для яких – саме яблучний

концентрат. Винятки, маю на ува�

зі справжній сік, становлять напої

у класичних скляних банках, та й

то не завжди. Зазвичай причиною

зростання попиту на яблука для

переробки стає подальше знижен�

ня частки старих садів у структурі

багаторічних промислових садів.

У поточному році сировинної не�

стачі у цьому сегменті не спосте�

рігатиметься через значний уро�

жай яблук у приватному секторі. 
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Яблучка – знову «в яблучко»...

* * *
СЕРЕД лідерів промислового виробництва плодо�

во�ягідної продукції на Київщині – ТОВ АК «Тара�

сівський» під головуванням Віталія Білокриса; ДГ

«Новосілки», яке очолює Віктор Лисанюк; ПСП

«Шевченківське», яким від часу заснування керує

Микола Винник. 

З 2000 року ПСП «Шевченківське» одним з

перших в Україні почало впроваджувати європейсь�

ку (шпалерну) систему садівництва. У 2005 році на

площі 15 га тут започаткували промислове вирощу�

вання полуниці.

ПСП «Шевченківське» – рослинницького на�

прямку з розвиненим тваринництвом. Сьогодні з

загальної площі 4250 га земель в обробітку під сада�

ми зайнято 165 гектарів, з яких 130 – під інтенсив�

ним садівництвом. Під ягідники відведено 15 га, під

овочі – 100 га. Урожай полуниць у 2007 році через

спеку отримали середній – 120 ц/га, та й збирали її

лише місяць – з кінця травня до кінця червня. Ва�

ловий збір яблук прогнозують на рівні 2 тис. тонн.

Господарство займається вирощуванням і по�

стачанням високоякісного посадкового матеріалу

зерняткових і кісточкових, а також смородини. Ці�

єї осені посадковий матеріал буде відмінним. А от

наступного року прогнозують дефіцит деревець�од�

норічок, бо через посуху в центральній частині

країни спостерігається високий відсоток випадання

рослин. 

Тож охочим зайнятися інтенсивним садівниц�

твом є сенс придбати посадковий матеріал зараз,

щоб через рік уже мати непоганий урожай.

САДІВНИЦТВО Сьогодні Україна могла б у буквальному розумінні
завалити і себе, і Європу яблуками, грушами та рештою соковитої продукції.

НА ПОЧАТКУ ВЕРЕСНЯ

почалося різке зростання цін

на соняшник. Це головним

чином пов'язано з активіза�

цією збиральної кампанії і су�

перечливими прогнозами

експертів. Оскільки спекотне

літо не оминуло посіви со�

няшнику, прогнози на урожай

цієї культури невтішні. 

Тому велика частина пе�

реробних заводів активно

включилася в процес форму�

вання сировинної бази, під�

вищуючи закупівельні ціни.

За повідомленнями операто�

рів ринку, переробники гото�

ві реально купувати сирови�

ну за цінами, що в середньо�

му становлять 2450 грн/т на

елеваторі і до 2500�2550 грн/т

(СРТ). 

У той же час покупці від�

значають низькі якісні показ�

ники у пропонованої сирови�

ни, що властиве даній стадії

збирання. Частіше за все на�

рікання з приводу якості

стосуються показника засмі�

ченості, який коливається в

межах 4�5%, і високої олійної

домішки.

Що стосується пропози�

цій насіння соняшнику, то

сільгоспвиробники часто

озвучують відпускні ціни на

рівні 2250 грн/т на умовах са�

мовивозу з господарств. Про�

позиції великих обсягів на�

сіння з елеваторів найчастіше

надходять за цінами в діапа�

зоні 2350�2500 грн/т.

РОЗПЕЩЕНІ кавунами і динями пе�

ресічні українці в поточному році від�

чувають дефіцит цих продуктів. 

Господарства Херсонщини, які

вирощують близько половини усьо�

го вітчизняного врожаю кавунів,

зазнали втрат урожаю мінімум на

20%. Принаймні у трьох районах є

господарства, де насадження на пі�

щаних ґрунтах загинули повністю,

адже температура ґрунту у спекотні

дні сягала позначки майже 70 °С.

Прогнози на урожай в області дуже

стримані – тут очікують отримати

близько 148 тис.т проти минулоріч�

них 260 тисяч т. 

Миколаївська, Одеська, Запорізь�

ка, Полтавська області також суттєво

недобирають валового збору в се�

редньому на 20�25%. На рівні минуло�

го року планують зібрати врожай ли�

ше овочівники АР Крим. На сьогодні

тут зібрано майже 80% продукції. 

За офіційними даними, торік Ук�

раїна отримала рекордні півмільйона

тонн кавунів. У поточному році мож�

на очікувати, що валовий збір буде на

третину меншим.

Зростають ціни на насіння соняшникуА баштанним непереливки… 
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Час послабити
контроль
Указом Президента №816/2007
від 3 вересня схвалено Концеп�
цію вдосконалення державного
регулювання господарської
діяльності. Документ покликаний
усунути необґрунтовані підстави
для здійснення заходів держав�
ного нагляду; спросити дозвіль�
ну систему та мінімізувати види
господарської діяльності, що під�
лягають ліцензуванню; залучити
неприбуткові об'єднання підпри�
ємців до формування основних
засад державної регуляторної
політики. Передбачається також
вдосконалення системи оподат�
кування, зокрема через скоро�
чення кількості видів податків,
зборів, спрощення адміністру�
вання податків та зборів, рефор�
мування законодавства з питань
оподаткування ПДВ тощо. 
Так, серед першочергових зав�
дань на 2007�2008 роки запла�
новано внести зміни до Земель�
ного, Цивільного кодексів Укра�
їни, Закону України «Про дер�
жавну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обме�
жень» щодо зменшення надмір�
ного адміністративного контро�
лю у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме май�
но та їх обмежень.

Поповнюємо 
запаси м'яса
Кабінет Міністрів України 30
серпня прийняв постанову
№1079 «Про закупівлю м'яса до
державного резерву», якою виз�
начено провести цьогоріч закупі�
влю м'яса, зокрема іноземного
походження, для доведення за�
пасів державного матеріального
резерву до нормативного рівня
накопичення.
Іншим пунктом вносяться зміни
до постанов КМУ, якими, зокре�
ма, передбачено у договорах про
закупівлю м'яса до державного
матеріального резерву встанов�
лення попередньої оплати на
строк не більше трьох місяців за
ціною закупівлі з урахуванням
фактичних витрат, пов'язаних з
його доставкою і закладенням на
підприємства та в організації си�
стеми державного матеріально�
го резерву. Крім того, придбання
продовольчого зерна та  м'яса
для  закладення  до державного
матеріального резерву має відбу�
ватися шляхом укладення на ак�
редитованих біржах договорів
купівлі�продажу.

Створено 
Державний 
комітет 
ветмедицини 
України
Державний департамент ветери�
нарної медицини реорганізуєть�
ся. Відповідно до прийнятої 30
серпня постанови КМУ №1075
його буде перетворено у цен�
тральний орган виконавчої вла�
ди – Державний комітет ветери�
нарної медицини України. Це
сприятиме належному виконан�
ню функцій, покладених на дер�
жавну службу ветеринарної ме�
дицини, відповідно до вимог Са�
нітарного кодексу наземних тва�
рин Міжнародного епізоотично�
го бюро, членом якого є Украї�
на, а також підвищить її міжна�
родний авторитет. Головою
Держкомітету ветмедицини за�
тверджено Григорія Іванова.
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Сезон «Осінь�зима�2007»
ЗАКОНОТВОРЧИЙ ПОСТУП Закони по осені рахують, сказав би нині творець відомої приказки.
Принаймні тоді, коли це пора не лише нового законодавчого «сезону», а й очікування на нових
законотворців. Тож подивімося, яку нормативно�правову базу у сфері АПК напрацювали за 2007 рік
їхні попередники – депутати Верховної Ради України п'ятого скликання – і який шмат роботи
залишили новоприбулим. А головне – спробуймо «поворожити»: до яких змін у законодавстві варто
готуватися самим аграріям.

Євгенія Руженцева

Третя сесія Верховної Ради

п'ятого скликання ознамену�

валася не лише апогеєм у

з'ясуванні стосунків між на�

р о д н и м и  о б р а н ц я м и ,  а  й

прийняттям все ж таки 15 за�

конів, що стосуються агро�

промислової галузі. Щоправ�

да, на три з них було накладе�

но вето Президента України...

Утім, про все по черзі.

Що було
НАСАМПЕРЕД, озираючись на

цьогорічну роботу парламенту, не

можна не згадати ініційованого

Урядом Закону від 9 січня ц.р.

№547�V «Про внесення змін до За"
кону України «Про зерно та ринок
зерна в Україні», прийнятого, як

видно, ще протягом другої сесії.

Зміни стосуються декларування

зерна, що перебуває на зберіганні.

Так, до переліку суб'єктів його

зберігання тепер включено сільсь�

когосподарські підприємства та

фермерські господарства. 

Десять урядових законопроек�

тів було також прийнято під час

третьої сесії. Зокрема, три з них

піддають редагуванню Кодекс Ук�

раїни про адміністративні право�

порушення (КУпАП).

Першим – Законом від 14 бе�

резня ц.р. №736�V «Про внесення
змін до Кодексу України про адмі"
ністративні правопорушення щодо
посилення відповідальності за пору"
шення у сфері захисту рослин» –

підвищено розміри адміністратив�

них штрафів, які накладаються на

осіб, винних у порушенні законо�

давства про захист рослин. 

Другим – Законом від 19 квіт�

ня ц.р. №956�V «Про внесення змін
до Кодексу України про адміністра"
тивні правопорушення щодо відпо"
відальності за правопорушення у
сфері карантину рослин» – узго�

джено деякі положення КУпАП із

Законом «Про карантин рослин».

А третій (від 19 червня ц.р.)

встановлює відповідальність за

порушення законодавства при де�

кларуванні зерна суб'єктами його

зберігання. Він, зокрема, допов�

нює Кодекс заходами впливу на

таких суб'єктів за неподання або

невчасне подання необхідної ін�

формації.

Крім того, змінюють норма�

тивно�правову базу ще п'ять ініці�

йованих Кабінетом Міністрів Ук�

раїни законів: «Про внесення змін
до Закону України «Про безпечність
та якість харчових продуктів»
(№1104�V), «Про внесення змін до

Закону України «Про податок на
додану вартість» щодо оподатку"
вання сільськогосподарських това"
ровиробників» (№1112�V), «Про
внесення зміни до статті 2 Закону
України «Про ставки вивізного (ек"
спортного) мита на насіння деяких
видів олійних культур» (№1113�V),

«Про внесення змін до Закону Ук"
раїни «Про Митний тариф Украї"
ни» (№1109�V) та «Про внесення
змін до Закону України «Про Дер"
жавний бюджет України на 2007
рік» (№1119�V). Останнім, до ре�

чі, передбачено збільшити бю�

джетні призначення на врегулю�

вання ситуації на внутрішньому

ринку зерна та продовольства, що

склалася під впливом жорсткої

весняної посухи: на 50 млн. грн. –

для забезпечення сільгосппідпри�

ємств сортовим насінням під уро�

жай 2008 року; на 100 млн. грн. –

на фінансування витрат, пов'яза�

них з формуванням державного

продовольчого резерву; на 120

млн. грн. – видатки резервного

фонду, насамперед для покриття

фактичних збитків, що їх зазнали

сільгосппідприємства в травні

цього року.

Решта урядових законів, прий�

нятих на третій сесії, – «Про дер"
жавну систему біобезпеки при ство"
ренні, випробуванні, транспорту"
ванні та практичному використанні
генетично модифікованих організ"
мів» (від 31 травня ц.р.) та «Про
здійснення права спільної часткової
власності власниками майнових па"
їв колишніх колективних сільсько"
господарських підприємств» (від 7

червня ц.р.).

Що ж до законів, внесених на

розгляд ВРУ народними депутата�

ми, то їх було прийнято п'ять, три

з яких, як уже згадувалося, Прези�

дент ветував.

Так, набув чинності Закон від

8 травня ц.р. №1008�V «Про вне"
сення змін до ст.6 Закону України
«Про державне регулювання вироб"
ництва і реалізації цукру» (проект

н.д. Г.Калетніка). Він дозволяє

КМУ вносити зміни щодо рівня

мінімальних цін за пропозицією

Мінагрополітики в разі зміни

кон'юнктури ринку цукру протя�

гом маркетингового року. Закон

покликаний розблокувати ситуа�

цію на ринку цукру, забезпечити

поповнення обігових коштів сіль�

госптоваровиробників і цукрових

заводів, а також уникнути застосу�

вання до них штрафних санкцій.

Інший «депутатський» Закон

– «Про розвиток виробництва та
споживання біологічних видів пали"
ва» (від 6 червня ц.р., проект н.д.

Г.Калетніка, С.Пашинського,

П.Климця) – спрямований на

створення необхідних умов для

стимулювання такого розвитку, а

також на узгодження вітчизняного

законодавства із законодавством

ЄС у сфері охорони навколиш�

нього середовища та екології.

Що буде
А БУДЕ, по�перше, доопрацюван�

ня ветованих законів.Так, проект

закону України «Про державний
земельний кадастр» (н.д. І.Томича,

М.Гладія), зареєстрований за

№0948, з пропозиціями Прези�

дента направлено на доопрацю�

вання в Комітет ВРУ з питань аг�

рарної політики та земельних від�

носин. На думку Глави держави,

паралельне існування двох прак�

тично тотожних інформаційних

систем щодо земельних ділянок

(поряд із наявним Державним ре�

єстром прав на нерухоме майно та

їх обмежень, передбаченим відпо�

відним законом) призведе не тіль�

ки до значних витрат держбюдже�

ту на їх утримання, а й до усклад�

нень під час реалізації громадяна�

ми та юридичними особами кон�

ституційних прав власності на

землю та прав на користування зе�

мельними ділянками. 

Крім того, не визначено чітких

механізмів формування та веден�

ня земельно�кадастрової докумен�

тації, утворення та функціонуван�

ня єдиної автоматизованої систе�

ми кадастру для всієї території Ук�

раїни, забезпечення обов'язково�

го внесення відомостей про зе�

мельні ділянки до названої систе�

ми, вважає Президент. А це може

призвести до неврахування даних

про окремі земельні ділянки та

прогалин у кадастрі.

Суперечливим є й дуалізм у

визначенні суб'єктів ведення зе�

мельного кадастру, адже зазначе�

ним законом ця функція поклада�

ється не лише на центральний ор�

ган виконавчої влади з питань зе�

мельних ресурсів, а й на органи

місцевого самоврядування. А звід�

си вже недалеко і до втрати дер�

жавного контролю, і до унемож�

ливлення формування повної і до�

стовірної бази даних і, як наслі�

док, до порушення прав громадян

на землю. 

Використав право відкладаль�

ного вето Президент також щодо

законопроектів «Про внесення змін
до деяких законів України» (щодо

забезпечення якості імпортної

сільськогосподарської продукції),

поданого н.д. І.Сідельником, та

«Про внесення змін та доповнень до
Закону України «Про виноград та
виноградне вино», внесеного н.д.

В.Цушком.  

По�друге, чекають своєї по�

дальшої долі  вісім законів, прий�

нятих в першому читанні. Поло�

вину з них комітети рекомендують

підтримати в цілому: «Про струк"
туру, повноваження та особливості
правового і економічного режиму
майнового комплексу Національно"
го виробничо"аграрного об'єднання
«Масандра» (н.д. В.Цушка), «Про
сільськогосподарський перепис»
(н.д. М.Гладія), «Про внесення змін
до Закону України «Про молоко та
молочні продукти» (щодо відповід�

ності якості та безпеки молочних

продуктів показникам, встановле�

ним законодавством і стандарта�

ми України) (н.д. М.Зубця), «Про
органічне виробництво» (н.д.

М.Мельниченка).

Решта чотири – «Про заходи
державної підтримки та стимулю"
вання розвитку виробництва міне"

ТРИ законопроекти, що

розглядалися на остан�

ній сесії ВРУ п'ятого

скликання, було відхи�

лено. 

Так, проект Закону

«Про внесення змін до

деяких законів України
щодо ввезення та обігу
коньячного спирту, вино"
матеріалів та збору на ро"
звиток виноградарства,
садівництва і хмеляр"
ства» не подолав вето

Президента. А два ін�

ших – «Про внесення
змін до деяких законів
України» (щодо зрошу�

вальних земель) та «Про
внесення змін до Закону
України «Про державне

регулювання виробни"
цтва і реалізації цукру»
(щодо ринкового визна�

чення ціни цукру) – не

набрали в сесійній залі

необхідної кількості го�

лосів.

Чого не побачимо

Паралельне існування
земельного кадастру та
реєстру прав на
нерухомість може
ускладнити реалізацію
прав власності на землю
та прав на користування
земельними ділянками

ТОП ТИЖНЯ

Нові нормативні акти
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ральних добрив в Україні» (н.д.

О.Кучеренка, Є.Лапіна), «Про
внесення змін до деяких законодав"
чих актів України» (щодо зміни ці�

льового використання земельних

ділянок сільськогосподарського

призначення)» (н.д. В.Толстенка,

В.Сільченка), «Про внесення змін
до Закону України «Про збір на ро"
звиток виноградарства, садівництва
і хмелярства» (н.д. В.Фіалковсько�

го) та «Про м'ясо та м'ясні продук"
ти» (н.д. О.Баранівського) – че�

кають свого доопрацювання з

урахуванням зауважень та пропо�

зицій суб'єктів права законодавчої

ініціативи, а також подальшого

внесення на розгляд ВРУ в друго�

му читанні. 

На що 
не сподіваємось…
НОВОМУ складу парламенту за�

лишається в спадщину від попе�

редників аж три десятки законо�

проектів, що перебувають на роз�

гляді в комітетах. До одних руки

не дійшли, другі «забракували»,

розгляд третіх вирішили перене�

сти, над четвертими – ще поміз�

кувати, а п'яті – прийняти іншим

разом…

Так, за дорученням ВРУ має

бути доопрацьовано урядовий

проект «Про внесення змін до За"
кону України «Про пестициди і аг"
рохімікати» (№2578). Ще два –

«Про державну агрохімічну паспор"
тизацію земель сільськогосподарсь"
кого призначення» (н.д. М.Гладія,

О.Борзих) та  «Про внесення змін
до Закону України «Про безпечність
та якість харчових продуктів» (н.д.

К.Ляпіної, І.Сідельника) – на�

правлено на доопрацювання про�

фільними комітетами. 

П'ять законопроектів комітети

схвалили. Йдеться про рекомен�

довані до прийняття: в першому

читанні – проект закону «Про вне"
сення змін до деяких законів Украї"
ни щодо ввезення та обігу коньяч"
ного спирту, виноматеріалів та збо"
ру на розвиток виноградарства, са"
дівництва і хмелярства»; в другому

читанні та в цілому – «Про рибне
господарство та промислове ри"
бальство» (н.д. О.Шевченка); за

основу – «Про консервацію зе"
мель» (н.д. М.Гладія, О.Борзих,

С.Рижука), «Про внесення змін до
Закону України «Про Державний
бюджет України на 2007 рік» (щодо

фінансової підтримки галузі тва�

ринництва) та «Про внесення змін
до статті 2 Закону України «Про
фіксований сільськогосподарський
податок» (щодо визначення кола

платників) (обидва – н.д. С.Рижу�

ка). Останнім, до речі, передбача�

ється зберегти дію фіксованого

сільськогосподарського податку

для селекційних центрів, підпри�

ємств із племінної справи у тва�

ринництві на придбану спермо�

продукцію як продукцію власного

виробництва. А законопроект,

поданий н.д. О.Ковтуненком,

«Про внесення змін до деяких зако"
нів України» (щодо розвитку зро�

шувального землеробства) реко�

мендовано об'єднати з відхиленим

урядовим.

Не сподобалися ж членам ко�

мітетів три законопроекти: «Про
внесення змін до Закону України
«Про ставки вивізного (експортно"
го) мита на насіння деяких видів
олійних культур» (н.д. М.Гладія,

О.Борзих), «Про внесення змін до
Закону України «Про охорону прав
на сорти рослин» (щодо покра�

щення процедури) н.д. В.Колес�

ніченка та «Про внесення змін до
Закону України «Про операції з
давальницькою сировиною у зов"
нішньоекономічних відносинах»
(щодо заборони ввезення окре�

мих товарів на давальницьких

умовах) н.д. В.Сільченка та ін�

ших депутатів. Утім, не виключе�

но, що нові члени комітетів не

поділятимуть думки своїх попе�

редників щодо відхилення цих

законопроектів… 

Ще один проект вирішив зня�

ти з розгляду для заміни сам автор

С.Рижук – «Про внесення змін до
Закону України «Про фінансовий
лізинг» (щодо закупівлі племінних

тварин).

...І чим серце 
заспокоїться
ЗАВДЯКИ депутатам п'ятого

скликання, новообраним парла�

ментаріям не доведеться довго

«розкачуватися», адже в комітетах

на них вже чекають 16 законопро�

ектів у галузі АПК, розглянути які

так і не встигла попередня Вер�

ховна Рада (див. таблицю). Тож

нагадаємо, бодай побіжно, суть

кількох з них.

Законодавчо закласти засади

державної політики щодо розвит�

ку та функціонування оптових

ринків продукції сільського гос�

подарства, створити сприятливі

умови для організації оптової тор�

гівлі на ринках аграрної продукції

покликаний проект Закону «Про
оптові ринки сільськогосподарської
продукції». 

Законопроект «Про сільські
товариства з регулювання обороту
земель сільськогосподарського
призначення», серед іншого, ви�

значає суб'єктів переважного

права на придбання такої земель�

ної ділянки для ведення товарно�

го сільськогосподарського ви�

робництва, науково�дослідних і

навчальних цілей та поширення

передового досвіду. В разі схва�

лення проекту ними виступати�

муть: громадяни України, які по�

стійно проживають у сільському

населеному пункті, в якому чи

біля якого розташована ділянка,

що продається; територіальна

громада села, селища, міста, на

території якого розташована ді�

лянка; орендарі земельних діля�

нок,  в ідповідно до закону;

сільські товариства з обороту зе�

мель сільськогосподарського

призначення для створення спе�

ціальних фондів земель.

Зберегти рівні права для всіх

працівників агропідприємств під

час приватизації державних госпо�

дарств, уникнути неоднакового

підходу в оподаткуванні ПДВ за�

пропоновано в законопроекті «Про
внесення змін до Закону України
«Про податок на додану вартість»
(щодо звільнення від оподаткуван�

ня операцій з приватизації сільсь�

когосподарських підприємств).

А прискорити реєстрацію сіль�

ськогосподарських обслуговуючих

кооперативів в Україні та удоскона�

лити умови їх розвитку має на меті

законопроект «Про внесення змін до
деяких законів України щодо госпо"
дарської діяльності та оподаткуван"
ня сільськогосподарських обслуго"
вуючих кооперативів». Ключовий

пункт – визнання неприбуткового

статусу таких кооперативів, що

необхідно для формування ста�

влення до них з боку суспільства як

до унікальних організацій самодо�

помоги. А це, у свою чергу, сприя�

тиме підтримці вітчизняного сіль�

госпвиробника та його захищено�

сті від агресивного ринкового сере�

довища, вважають автори. 

Можливість користуватися

податковими пільгами сільгоспви�

робників передбачає для обслуго�

вуючих кооперативів і законопро�

ект «Про внесення змін до статті 1
Закону України «Про сільськогос"
подарську кооперацію».

На часі також проект КМУ

«Про внесення змін до Закону Ук"
раїни «Про зерно та ринок зерна в
Україні» (№3545), що має узгоди�

ти порядок видачі сертифіката на

відповідність послуг із зберігання

зерна та продуктів його перероб�

ки і порядок видачі сертифіката

якості зерна та продуктів його пе�

реробки з вимогами Закону «Про
дозвільну систему у сфері господар"
ської діяльності». 

Окремої розмови вартий і уря�

довий законопроект «Про внесен"
ня змін до Закону України «Про
державну підтримку сільського гос"
подарства України» і багато інших.

Тож сподіваємося, що Верхов�

на Рада наступного скликання до�

веде розпочате її попередниками

до логічного завершення. Доче�

каймося виборів…

№
п/п

Назва законопроекту
Номер, 

дата реєстрації
Ініціатори

1 «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» 2322 від 12.10.2006 М.Гладій, М.Полянчич, В.Сільченко
2 «Про сільські товариства з регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення» 3038 від 26.01.2007 М.Зубець, І.Кириленко

3 «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» (щодо уточнення терміну «сільськогосподарський
товаровиробник») 3233 від 26.02.2007 М.Одайник, М.Гладій

4 «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (щодо сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів) 3186 від 16.02.2007 О.Баранівський

5 «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» щодо митних ставок на сировину для виробництва тихих, ігристих вин та
спирт коньячний 2533 від 14.11.2006 М.Круглов

6 «Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» (щодо звільнення від оподаткування операцій з приватизації
сільськогосподарських підприємств) 2324 від 13.10.2006 В.Ткаченко

7 «Про внесення змін до деяких законів України щодо господарської діяльності та оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів» 3348 від 19.03.2007 М.Гладій

8 «Про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» 3545 від 17.05.2007 Кабінет Міністрів України
9 «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» 3200 від 20.02.2007 П.Костенко

10 «Про гарантійний фонд виконання зобов'язань за складськими документами на зерно» 2846 від 28.12.2006 М.Гладій
11 «Про внесення змін до деяких законів України щодо видачі експлуатаційних дозволів» 3636 від 05.06.2007 Кабінет Міністрів України
12 «Про аграрні палати в Україні» 3665 від 12.06.2007 М.Гладій
13 «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» 3670 від 13.06.2007 М.Гладій, В.Сільченко
14 «Про внесення зміни до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» 3673 від 14.06.2007 Кабінет Міністрів України 
15 «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» 3682 від 14.06.2007 Кабінет Міністрів України

16 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» щодо колективного сільськогосподарського
підприємства 3709 від 20.06.2007 Кабінет Міністрів України

На новий склад
парламенту чекають три
десятки законопроектів,
що залишилися від
попередників на
розгляді в комітетах
Верховної Ради України

Проекти законів, заплановані до розгляду в комітетах ВРУ VI скликання



Євгенія Руженцева

Попит на правову допомогу у

сфері  АПК дедалі  більше

зростає, і відповідні вузько�

спеціалізовані департаменти

все частіше з'являються у

складі юрфірм та адвокатсь�

ких об'єднань. А звернення

до них аж ніяк не сприйма�

ються як визнання непрофе�

сіоналізму власного юрискон�

сульта. Та як зробити пра�

вильний вибір? 

УЖЕ ТРИ РОКИ тому перспекти�

ву в консультуванні «села» вбачала

майже половина (а точніше –

41%) від усіх юридичних фірм та

адвокатських об'єднань, які пра�

цюють на теренах України. Цього�

річ їх 35,5%. А розвиток, скажімо,

такої спеціалізації, як нерухомість

(до якої ввійшло й земельне пра�

во), невпинно зростає – принайм�

ні, такі дані наводить досліджен�

ня «Юридичні фірми України»,

яке щороку проводиться видав�

ництвом «Юридична практика». 

Отже, вибір є. Як є й зацікав�

леність самих представників прав�

ничого бізнесу у співпраці з агра�

ріями. Залишається визначитися,

з ким же мати справу. Тож ми ви�

рішили провести власне дослід�

ження основних гравців на полі

аграрного права. А допомогти нам

у цьому погодилося 13 юридичних

фірм та адвокатських об'єднань.

Ми свідомо утрималися від

рейтингування наших співрозмов�

ників і не цікавилися думкою рес�

пондентів щодо найбільш автори�

тетних колег�правників, залишив�

ши оцінювання їхньої діяльності

за вами, шановні читачі. Адже що

може бути більш промовистим та

об'єктивнішим за рекомендацію

клієнтів, «вийти» на яких для вас

навряд чи становитиме проблему…

Якщо на кону 
велика сума
ПЕРЕВАЖНА більшість агропід�

приємств – клієнтів опитаних на�

ми правничих компаній – мають

власні юридичні відділи або юри�

ста у штаті. І всі наші респонденти

висловилися за доцільність поєд�

нання роботи внутрішніх фахівців

із залученням зовнішніх експертів. 

– Власні юридичні служби ма�

ють бути у кожній компанії, – на�

голошує  партнер, керівник прак�

тики з питань землі та нерухомості

Адвокатського об'єднання «ЮФ

«Василь Кісіль і Партнери» Олек�

сандр Хоменко. – Жодної конку�

ренції у роботі корпоративних

юристів і зовнішніх консультантів

немає і не повинно бути. Поточна

господарська діяльність представ�

ників агробізнесу потребує по�

стійного юридичного супроводу і

щоденної участі юристів у всіх ас�

пектах такої діяльності. Ця части�

на роботи успішно виконується

внутрішніми юристами агрофірм. 

Звернення до зовнішніх кон�

сультантів доцільне під час роботи

над проектами, які виходять за ме�

жі повсякденної діяльності компа�

нії або потребують більш профе�

сійного підходу у зв'язку зі значи�

містю такого проекту для бізнесу,

наприклад під час започаткування

нового виду діяльності, придбання

компаній та цілісних майнових

комплексів у АПК, вирішення

складних судових справ та розроб�

ки концепцій і стратегій окремих

напрямів бізнесу і проектів. Зов�

нішні юристи можуть запропону�

вати більш професійний підхід до

розв'язання проблеми, значний

досвід, сформований в аналогіч�

них проектах, і правову оцінку си�

туації, що склалася.

– Разом з тим, існує чимало

внутрішніх проблем, які стосують�

ся трудових правовідносин та

умовно «типових» спорів, в яких

залучення зовнішніх експертів не�

доцільне, насамперед, з фінансо�

вої точки зору. В такій ситуації за�

радить власна юридична служба.

Та й зовнішнім консультантам

простіше готувати документи та

погоджувати питання, якщо на

підприємстві вже діє юридичний

відділ і спільними зусиллями до�

сягається кінцевий результат, що

оптимізує час на підготовку та

«роз'яснення доцільності», – до�

дає керівний партнер ЮФ «Aries»

Олег Давиденко.

– Головне – щоб власники та

менеджери бізнесу чітко розуміли,

на якому етапі необхідне залучен�

ня експертів ззовні, а внутрішні

юристи, у свою чергу, не сороми�

лися визнати необхідність такого

залучення, – переконана керівний

партнер ЮК «AGA Partners» Амі�

нат Сулейманова. 

А от «Адвокатська група Украї�

ни» працює переважно із підпри�

ємствами, які не мають юридично�

го персоналу. Зі слів її директора

Володимира Шахрая, це поясню�

ється насамперед складністю знай�

ти у сільській місцевості штатного

юриста з достатнім досвідом веден�

ня господарських справ. 

Коли подавати
сигнал SOS
ІЗ ДОСВІДУ ведення юридичної

практики керівний партнер прав�

ничої фірми «Софія» Олександр

Поліводський випадки звернень

до юридичних фірм поділяє на три

категорії. 

1) «Стратегічне консульту�

вання». Ці послуги надаються

для тих клієнтів, які хочуть ви�

значити найоптимальнішу та

найбезпечнішу (з юридичного

погляду) стратегію майбутніх пе�

ретворень (реорганізація, погли�

нання тощо); 

2) «Гасіння пожежі». Це ті клі�

єнти, які потрапили у складну си�

туацію та шукають термінового

розв'язання своїх проблем, зокре�

ма у судовому порядку. До таких

можна зарахувати також спори з

податковою, державними органа�

ми тощо; 

3) «Постійна підтримка». Це

ті, які регулярно користуються

послугами юридичної фірми у

своїй діяльності. Таке консульту�

вання стосується вирішення пи�

тань, що виникають під час ве�

дення бізнесу. 

– Так, зазвичай уже після то�

го, як гряне грім, звертаються до

юридичної фірми з приводу неви�

конання контрагентами договорів

поставки та застосування штраф�

них санкцій контролюючими ор�

ганами. А на стадії розробки стра�

тегії та плану дій узгоджуються за�

гальні питання з корпоративного,

земельного права, питання інте�

лектуальної власності, – ділиться

досвідом керівний партнер Між�

народної юридичної групи «Аста�

пов Лойєрс» Андрій Астапов. 

Що ж до класифікації най�

проблемніших питань, для вирі�

шення яких аграрії звертаються

до юрфірм, то, за підсумками

проведеного нами опитування,

лідерами тут залишаються корпо�

ративні та земельні правовідно�

сини, стягнення дебіторської за�

боргованості, причому як у досу�

довому, так і судовому порядку, а

також супровід виконання рішен�

ня суду на стадії виконавчого

провадження.

Так, приміром, адвокатське

об'єднання «Волков і Партнери»

найчастіше консультує з таких

питань:

– перевірка статусу сільсько�

господарських підприємств в про�

цесах їх придбання та продажу;

– супровід оформлення прав

на землю;

– перевірка статусу земельних

ділянок, обсягу прав і повнова�

жень землекористувачів і земле�

власників при проведенні юри�

дичного аудиту;

– супроводження господар�

ських операцій, зокрема підго�

товка договорів купівлі�продажу,

іпотеки, оренди земельних діля�

нок тощо;

– ліцензування, квотування

окремих видів діяльності  та

операцій;

– захист прав землевласників

у відносинах з державними орга�

нами, здійснення представництва

інтересів землевласників у судах

України.

Неабияким попитом у агро�

промисловій сфері на сьогодні, зі

слів старшого юриста МЮК «In�

tegrites» Ганни Тищенко, користу�

ється так званий «ризик�менед�

жмент сервісез», який включає в

себе перевірку бізнес�партнера,

розробку договірної бази, супро�

від торгової операції до повного

виконання договірних обов'язків

контрагентом, а також послуги із

залучення страхового покриття

фінансових ризиків при здійснен�

ні експортно�імпортних операцій. 

«Портфоліо» 
юридичної фірми 

За результатами опитування,

серед клієнтів�аграріїв юридичних

фірм лідирують зернотрейдери

(«AGA Partners», «Aries», «Адво�

катська група України», «КМ

Партнери», «Саєнко Харенко» та

ін.), «м'ясо�молочники» та «ма�

словики».
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Юрист «на стороні» – не розкіш
Обираємо правового радника
ОГЛЯД Залучати чи ні юридичну фірму як зовнішнього експерта? 
Таким запитанням вже давно не переймаються навіть ті голови вітчизняних
агропідприємств, які мають у штаті власну юридичну службу. 

Амінат СУЛЕЙМАНОВА,
керівний партнер ЮК «AGA Partners»

Андрій КАРНАУХОВ, 
партнер, адвокат АО «Волков і Партнери»

Валентин ГВОЗДІЙ, керівний партнер,
адвокат АК «Гвоздій та Оберкович»

Андрій АСТАПОВ, керівний партнер
МЮК «Астапов Лойєрс»

Ігор СКІЧКО, генеральний директор 
ЮК «Лекснавігатор»

Ольга УСЕНКО, 
головний редактор рейтингу  

«Юридичні фірми України»

– ТАКИЙ ПУНКТ спеціа�
лізації, як сільськогоспо�
дарське право насправді
виділити в окремий на�
прям практики досить
складно. Тут відбуваєть�
ся перетин найбільш по�
ширених галузей права,
які «задіюються» при
комплексному обслуго�
вуванні підприємств.

Здебільшого як сферу
діяльності сільськогоспо�
дарське право визнача�
ють юридичні фірми,
клієнтами яких виступа�
ють підприємства агро�
промислового комплек�
су. Оскільки в нашому
дослідженні щороку бе�
ре участь дедалі більше
юрфірм насамперед зі

столиці та великих про�
мислових регіонів, то ко�
ливання показників свід�
чать не стільки про роз�
ширення чи зниження
рівня спеціалізації в на�
данні послуг підприєм�
ствам АПК, скільки про
розширення самої бази
дослідження, і, відповід�
но, її характеристик.

На перетині галузей



Крім того, юридичні та подат�

кові консультанти «КМ Партне�

ри» консультують також виробни�

ків та переробників кормів, поста�

чальників засобів захисту рослин

та насіння. ЮФ «Aries» – поста�

чальників агрохімікатів для аграр�

ного сектору, експортерів та ім�

портерів олій, експортерів злако�

вих культур та ін. Юридичний су�

провід діяльності дистриб'юторів

агротехніки здійснює ЮФ «Саєн�

ко Харенко». А серед клієнтів

компанії «Інтегрітес» – виробни�

ки, імпортери та дистриб'ютори

насіння, засобів захисту рослин,

мінеральних добрив, імпортери та

дистриб'ютори сільгосптехніки,

дистриб'ютори сировини та інгре�

дієнтів, торгівці пестицидами та

агрохімікатами та інші.

Учасники нашого дослідження

поділилися, який же досвід їм вда�

лося напрацювати у консульту�

ванні агропідприємців.

Так, юридична фірма «Aries»

брала участь у процесі доведення

нарахування та зобов'язання по�

вернення «експортного» ПДВ,

представляла інтереси щодо розра�

хунків за поставлену та недопоста�

влену продукцію, у спорах щодо

підсудності в зовнішньоекономіч�

них контрактах, невиконання

умов за кредитними угодами по

посівах, стягнення заборгованості

за збереження продукції та отри�

мання продукції в «натурі», яку бу�

ло передано на збереження тощо. 

Президент ЗАТ «Інюрполіс»

Тетяна Гавриш розповіла про ета�

пи консультування виробника

м'ясо�молочної продукції – акціо�

нерного товариства «Топфармінг»

(Данія). Так, для клієнта було на�

працьовано оптимальний варіант

внесення нерезидентом іноземної

інвестиції через купівлю корпора�

тивних прав у статутному фонді

певної юридичної особи�резиден�

та України. Юристи «Інюрполіс»

вивчили та надали клієнту інфор�

мацію щодо змісту та чинності

правовстановлюючих документів

на нежитловий фонд та землю

цього резидента. Тоді створили то�

вариство з обмеженою відпові�

дальністю «Топфармінг», заснов�

ником якого й виступила одной�

менна компанія з Данії, та про�

консультували про особливості

іноземного інвестування в Украї�

ну. Після чого співпраця тривала

уже з новоствореним товариством

– з питань збільшення статутного

фонду, зміни директора та місце�

знаходження товариства.

Юристи 
ходять парами
А ХТО Ж консультує аграріїв і

наскільки підготовленими для їх

обслуговування є вітчизняні юри�

дичні фірми? Як виявилося, окре�

мих департаментів, які займалися

б суто аграрними правовідносина�

ми опитані нами компанії не ма�

ють. Наразі в цьому не виникає

потреби. Адже на клієнта зазвичай

працює одразу декілька відділів

(що, власне, й гарантує комплекс�

ний підхід) або декілька юристів,

один з яких призначається відпо�

відальним за супровід діяльності

цього клієнта, узгоджуючи всі по�

точні питання безпосередньо з ке�

рівником чи юрисконсультом під�

приємства. 

Та й спеціалізація напрямів

обслуговування в юридичних фір�

мах, зрештою, визначається не

бізнесом клієнтів, а галузями пра�

ва. Тому, наприклад, в «AGA Part�

ners», яка консультує здебільшого

з питань, пов'язаних із веденням

міжнародної торгівлі, міжнарод�

них інвестицій та міжнародного

арбітражу, більшістю питань,

пов'язаних із АПК, відають саме

юристи з напряму міжнародної

торгівлі. 

ЮФ «Василь Кісіль і Партне�

ри» пропонує юридичну допомогу

фахівців різних практик, залежно

від потреб клієнта і специфіки

конкретної ситуації. Для прикладу,

питання землі, нерухомості, зе�

мельних і майнових паїв, будівниц�

тва, реєстрації майнових прав та їх

обмежень тощо допомагають вирі�

шувати спеціалісти практики з пи�

тань землі і нерухомості. В частині

придбання агрокомпаній, агропід�

приємств консультують представ�

ники корпоративного департамен�

ту фірми, а торгівлі агропродукці�

єю, зберігання зерна тощо – де�

партаменту міжнародної торгівлі.

Судовими питаннями клієнтів зай�

маються юристи, які спеціалізу�

ються в процесуальних питаннях

та виконанні судових рішень. 

Крім того, залучають до робо�

ти й чиновників. Зі слів Олексан�

дра Хоменка, у фірми напрацьова�

ні контакти в органах державної

влади і місцевого самоврядування,

судах тощо, а це допомагає зазда�

легідь дізнаватися про позицію ре�

гуляторних та інших органів з

окремих спірних питань та про

нововведення, що тільки�но пла�

нуються в агросекторі. 

У багатьох компаніях тандем

юристів, що обслуговують потре�

би сегменту клієнтів АПК, скла�

дається з двох чоловік. Так, ска�

жімо, в адвокатській компанії

«Гвоздій та Оберкович» у такому

дуеті першу скрипку грає адвокат

Володимир Кушнір, який веде

виключно справи, пов'язані з аг�

рарним сектором. За потреби ж

до супроводу клієнта долучають�

ся інші департаменти: податково�

го, корпоративного права тощо.

Схожа ситуація і в правничій фір�

мі «Софія», де створення відділу

аграрного законодавства навіть

не обговорюється – достатньо за�

лучення фахівців із «сусідніх» від�

ділів. 

За трудодні – 
палички, 
за судодні – 
єврики…
ЩОДО форми оплати своєї робо�

ти наші респонденти були майже

одностайні: найефективніша –

«погодинка». Думки розбіглися

лише щодо оплати представниц�

тва інтересів клієнта в судах. Так,

наприклад, Амінат Сулейманова

для оплати ведення справ у су�

ді/арбітражі застосовує фіксова�

ний гонорар. Олександр Полі�

водський встановлює відсоток від

справи. Фірма Олега Давиденка

працює в судових інстанціях і за

погодинними ставками, і за відсо�

ток від справи. А «Саєнко Харен�

ко» поєднують погодинну та фік�

совану форми.

На погодинній формі оплати

базується й гонорарна політика

ЮФ «Василь Кісіль і Партнери».

Утім, для тривалих проектів, які

передбачають здебільшого офісну

роботу юристів, юридичний ана�

ліз, перевірку документів або роз�

робку рекомендацій, фірма може

погодити з клієнтом фіксований

розмір гонорарів або змішану

форму оплати. Змішана форма

оплати можлива, наприклад, коли

після погодження фіксованого

розміру гонорару проект виходить

зумовлені межі й у цій частині за�

стосовується система погодинних

ставок.

Для орієнтування наведемо

розцінки на юридичні послуги,

які погодився оприлюднити спе�

ціально для «АГРОПРОФІ» ке�

рівний партнер АК «Гвоздій та

Оберкович» Валентин Гвоздій.

Так, година роботи юриста (адво�

ката) цієї компанії коштує 100 до�

ларів США, один судодень – 400

доларів…

Були й винятки. Зокрема, «Ад�

вокатська група України» не виз�

нає погодинної оплати, віддаючи

перевагу фіксованій платі та або�

нентському обслуговуванню. 

Врешті, майже всі опитані на�

ми партнери юрфірм висловилися

за лояльність щодо форм цінової

політики. А компанії «Лекснавіга�

тор» та «Астапов Лойєрс» взагалі

декларують принцип застосуван�

ня такої форми оплати, яка най�

більш зручна для клієнта.

Тож вдалого вибору Вам, ша�

новні аграрії!
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Юридична фірма / 
Адвокатська компанія 

Клієнти – представники аграрного сектору 
(які надали дозвіл на розголошення)

Адреса,
телефон/факс

E%mail, 
веб%сайт

Київський офіс GAFTA, ЗАТ «Рамбурс», ЗАТ «Донагро+
імпекс», ТОВ «Украгроімпекс», ТОВ «Торговий Дім
«Приват», ТОВ «Лотуре» (Україна), Grainfields LLP
(Великобританія), ЗАТ «Агромаркет+Трейд»,
ВАТ «Лебедянський Елеватор», ТОВ «Славянка»,
ТОВ «Каліпсо», ТОВ «Міжнародний Комерційний Союз –
Агро» (Росія), UNITED GRAIN (SUISSE) S.A. (Швейцарія)

пр.Науки, 11А, м.Київ,
03028 
тел.: (044) 206+06+75
(044) 206+06+76
тел./факс: 
(044) 206+06+75

office@agalawyers.org
www.agalawyers.org

Концерн «Співдружність» (м.Київ), ЗАТ з іноземними
інвестиціями «Дніпропетровський маслоекстрактний
завод» «Монсанто Європа С.А.», «Besloten Vennootschap
Tradepoint Holding B.V.» (Нідерланди), ТОВ «Українська
біржа рослинних олій», ТОФ «С.В.А. ПЛЮС» (Росія,
м.Псков), 

вул.Комінтерна, 11/106,
оф.3, м.Київ, 01032 
тел./факс: 
(044) 239+98+99

info@aries.com.ua 
www.aries.com.ua  

ЗАТ «Сільгосппродукт», ВАТ «Кожухівське»,
ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», Головна державна
інспекція захисту рослин Міністерства аграрної політики
України

вул.Б.Хмельницького 80,
оф.18, м.Київ, 01030 
тел./факс: 
(044) 581+32+11, 
(044) 581+32+12 

aginfo@advocate+
group.com.ua
www.advocate+
group.com.ua 

Виробники сільськогосподарської продукції. 
ТОВ «Дубова» (Уманський р+н Черкаської обл.)  

Кловський узвіз, 14/24,
оф.77, м.Київ, 01021
тел/факс: 
(044) 280+04+75, 
тел: (044) 254+52+98,
(044) 205+23+44 

info@gvozdiy.com
www.gvozdiy.com 

Група компаній «Райз», компанії «Арно Україна», 
«КВС Україна», «Триденна Агро»

вул. Тургенівська, 71,
оф.303  Київ, 04050 
тел./факс 
(044) 490+76+75 
тел. (044) 486+58+04
(044) 486+57+02 

info@integrites.com 
www.integrites.com  

Компанія «Каргілл», «Бунге», «Гленкор» і пов'язані
підприємства, підприємства групи «Лакталіс»,
підприємства і проекти групи «Препарадос Аліментісіоус
СА», постачальники засобів захисту рослин і насіння –
«Сингента», виробники кормів – «Київ_Атлантік Україна»,
інші («Тегра Україна», «Крафт»)

вул. Паньківська, 5, 
5й пов., м.Київ, 01033 
тел.: (044) 490+71+97
факс: (044) 492+88+59 

admin@kmp.kiev.ua 
www.kmp.kiev.ua

ДП «Харвест Мун Іст», ТОВ «Баришівська зернова
компанія», ТОВ «Торговий дім Олександрія+Хліб» 

Ярославів Вал, 21+г,
оф.26, Київ, 
тел.: (044) 587+50+10
факс: (044) 235+88+36 

info@lexnavigator.com 
www.lexnavigator.com

Провідні українські та іноземні агрокомпанії, що ведуть
діяльність в Україні: вирощування, переробка,
виробництво льону; зернотрейдери; виробництво
соняшника, соняшникової олії; виробництво цукру,
цукротрейдери; тваринництво (свинарство); добрива;
виробництво соків, концентратів. 

вул.Червоноармійська,
72+а, Бізнес+центр
«Олімпійський», оф.124
Київ, 03150  
тел.: (044) 207+02+70
факс: (044) 207+02+72 

office@volkovpartners.com
www.volkovpartners.com  

Сільськогосподарські товаровиробники, підприємства
агропереробної промисловості, компанії, що здійснюють
діяльність з розвитку інфраструктури на селі та коттеджне
будівництво 

вул. Б.Хмельницького,
17/52а, м.Київ, 01030
тел./факс: 
(044) 581+77+77

vkp@vkp.kiev.ua 
www.kisilandpartners.com 

Виробники/переробники м'ясомолочної продукції.
АТ «ТОПФАРМІНГ» (Данія), ТОВ «ТОПФАРМІНГ» (Україна)

вул.Скрипника, 14+А,
Харків, 61057
тел.: (057) 714+06+26, 
факс: (057) 714+06+28

office@inyurpolis.com
www. inyurpolis.com

Українська аграрна конфедерація; асоціації та об'єднання
аграрної сфери; компанії, що інвестують у сільське та
переробне господарство, іноземні інвестори

вул. Артема, 10, офіс 45,
Київ, 04053 
тел.: (044) 331+04+85
тел./факс: 
(044) 272+06+85

office@lawfirmsofiya.kiev.ua
www.lawfirmsofiya.kiev.ua

До кого звертатися? Юридичні фірми, які консультують підприємства АПК *

Олександр ХОМЕНКО, партнер фірми,
АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

Володимир ШАХРАЙ, 
директор «Адвокатської групи України»

Юридична компанія «AGA Partners»

Юридична фірма «Aries ltd.»

Адвокатська група України

Адвокатська компанія «Гвоздій та Оберкович»

Міжнародна юридична компанія «Інтегрітес»

Юридична компанія «Лекснавігатор»

Адвокатське об’єднання 
«ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

Юридична фірма «КМ Партнери»

* Таблиця не є рейтингом. Юридичні фірми розташовані в довільному порядку
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Як протистояти рейдерству
БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ Рейдерство (з англійської to ride – несподіване захоплення) – широко
розповсюджена у всьому світі, а нині й в Україні, система поглинання підприємства шляхом
захоплення, примусового злиття, скуповування акцій через підставну структуру, методом винесення
спірної судової ухвали з подальшим силовим захопленням підприємства. Опосередкованими
учасниками рейдерства, часто не з власної ініціативи, стають суди і силові структури.

Рейдер – це певний суб'єкт,

юридична особа, який, не

маючи законних прав на

вподобаний об'єкт (підпри�

ємство), хоче отримати пов�

ний господарський контроль

над ним. 

РЕЙДЕРСТВО як явище в Украї�

ні набуло вражаючих масштабів,

особливого цинізму і агресивно�

сті. Рейдерів насамперед цікавлять

великі підприємства. Проте серед�

ній і малий бізнес тепер також

включені до цього ланцюжка про�

типравних заходів.

Перша ознака рейдерської ата�

ки – блокування роботи підпри�

ємства так званим новим власни�

ком: тиск на законного власника

контрольного пакета через незро�

зумілі судові рішення, арешт май�

на, перешкоджання проведенню

зборів акціонерів і т.д.

Як правило, такі атаки ретель�

но готуються. Рейдери завжди ма�

ють у своєму розпорядженні знач�

ні фінансові й адміністративні ре�

сурси. Останнім часом це явище

набуло вираженого кримінально�

го забарвлення, коли серед білого

дня на підприємстві з'являються

озброєні люди в камуфляжі, а не�

рідко, на жаль, – і працівники

правоохоронних органів.

У Національному інституті

стратегічних досліджень напри�

кінці березня 2007 р. відбувся

«круглий стіл», присвячений пи�

танням детінізації економіки Ук�

раїни. За оцінками експертів, що�

річний обсяг сегменту поглинань і

злиття, без приватизації, стано�

вить близько 3 млрд. дол. США. З

них 60�70% припадають на рей�

дерські захоплення.

Рейдерство у нас набуло си�

стемного характеру: кількість за�

хоплень доходить до 3 тисяч за

рік. У країні діє щонайменше  40�

50 рейдерських груп, які склада�

ються з досвідчених юристів і еко�

номістів. Тому і результативність

таких атак – майже 90%.

Дніпропетровська область –

найбільший промисловий регіон

України. Проте в недавньому ми�

нулому державні промислові під�

приємства, майже всі великі спор�

тивні об'єкти і розважальні ком�

плекси, всі хоч трохи рентабельні

об'єкти були спочатку штучно до�

ведені до банкрутства, а потім «пе�

рейшли в приватні руки». Підпри�

ємства, які реально оцінюються в

десятки мільйонів доларів, були

продані фактично за безцінь. Це

один з найпоширеніших способів

рейдерства. Другий – майнові

спори між засновниками, й ухва�

лення судового рішення на ко�

ристь одного з них. Поки потерпі�

ла сторона намагається відновити

свої права в суді, інший власник

встигає або продати все майно,

або так «закріпитися» на об'єкті,

що навіть позитивне рішення суду

старому господареві допомогти

вже не зможе.

Відстояти інтереси законних

власників підприємств можна

двома шляхами. Це, по�перше,

попередження (або недопущення)

рейдерської атаки, а, по�друге, за�

безпечення комплексу послуг без�

пеки з відстоюванням інтересів

власника в суді.  Для цього

необхідні високий професіоналізм

структури, яка забезпечує безпеку

бізнесу законного власника, і дос�

конале володіння інформацією,

розуміння механізму рейдерської

«операції» у кожному конкретно�

му випадку.

Наша компанія за 12 років ро�

боти створила унікальну інфор�

маційну базу даних юридичних і

фізичних осіб, штат професійних

аналітиків, економістів і юристів.

Ми аналізуємо кредитні історії

підприємств, знаємо, хто пов'яза�

ний з криміналом і т.д. Ми вивча�

ємо ситуацію об'єкту зсередини;

визначаємо потенційну загрозу

захоплення, моделюємо можли�

вий розвиток ситуації. І на під�

ставі цього відпрацьовуємо захо�

ди протидії: пропонуємо необхід�

ні поправки до статуту підприєм�

ства, рекомендуємо збільшити

або зменшити статутний капітал

і т.д. Тобто ми намагаємося ви�

ключити саму можливість рей�

дерської атаки на власність клі�

єнта.

Андрій Большаков
член координаційної ради 

МВС України, перший віце�президент

УФПНСБ, президент охоронно�

юридичної фірми «Дніпро�Альфа�Плюс»

ПАМ'ЯТАЮ, як бабуся завжди

дивилася прогноз погоди в Мос�

кві, хоча все життя прожила в Ук�

раїні. Коли я нарешті спитав, на�

віщо вона це робить, вона відпо�

віла, що через день така сама по�

года буде в Києві. 

Щодо погоди така теорія не

завжди спрацьовувала, але згодом

я почав помічати загальну тенден�

цію – спочатку щось з'являється у

Москві, потім доходить і до Киє�

ва. Тема рейдерства для нас, при�

наймні для газетних шпальт, від�

носно нова. Російський споживач,

в якого слово «рейдерство» на слу�

ху вже довше, ніж у українського,

вже вимагає більшої кількості ін�

формації. Мабуть, тому в Росії на�

була такої популярності книжка

Юрія Борисова «Игры в «Рус�

ский M&A», в якій автор до дріб�

ниць розписує проблеми і проце�

си переходу прав власності в Росії

1995�2004 рр.

Нещодавно російська газета

«Известия» взяла у пана Борисова

інтерв'ю.  Звісно, як і з прогнозом

погоди, не все збігається з укра�

їнськими реаліями, проте деякі

процеси описані достеменно точ�

но і немов би про нас. Наводимо

одну з найяскравіших відповідей з

цього інтерв'ю.

«– Так що ж головне в про"
тидії рейдерству? 

– Прозорість власності й аде�

кватна капіталізація вартості акти�

ву. Рейдер йде туди, де можна за�

дешево дістати те, що можна до�

рого продати. В середньому нор�

ма прибутку рейдера зараз в Росії,

за експертними оцінками, близь�

ко 1000%. Якщо понизити її, хоча

б до 100%, вже це різко обмежить

рейдерство. Хоча навряд чи вони

переведуться, поки більшість ком�

паній�цілей ведуть себе безвідпо�

відально і віктимно. Статути у них

трафаретні, на юристів вони гро�

шей шкодують, вимагають захи�

стити їх власність і при цьому на�

віть під тортурами не скажуть, чим

же насправді володіють… 

Процеси злиття і поглинання

– це не опудало для обивателя, а

цілком самостійна частина ре�

альної економіки з розвиненою

теорією в будь�якій цивілізова�

ній ринковій країні. Природно,

як і все, злиття і поглинання там

регулюється державою.  Воро�

жим визнається поглинання, за

якого новим власником лише

звільняється старий менеджмент.

Все інше проходить по кримі�

нальній хроніці і кримінальному

кодексу. Коли вступимо до СОТ,

до нас прийдуть західні рейдери

з їхніми «неміряними» бюджета�

ми. Отоді вже всім стане ясно,

що ефективний власник – це

той, хто зміг забезпечити ефек�

тивне управління...» 

Повний текст інтерв'ю: 

http://www.izvestia.ru/economic/

article3094815/

А ЯК У НИХ? Тема рейдерства для нас
відносно нова. У російського споживача слово
«рейдерство» на слуху вже значно довше...

...І чужому научайтесь

«Законодавче
забезпечення»
рейдерства
Якщо раніше переділ влас�

ності на посткомуністично�

му просторі відбувався за

принципами елементарно�

го «гоп�стопу», то тепер пи�

тання вирішуються на юри�

дичному рівні – все ж таки

до Європи ідемо. А існува�

ти рейдерським атакам

переважно дають змогу за�

кони України. Точніше, їх

недосконалість або відсут�

ність. В рамках нашого

правового поля рейдери

успішно прижилися і мають

собі на хліб з маслом абсо�

лютно безкарно.

ВЕРХІВКА влади почала пе�
рейматися цими питаннями з
2007 року. Принаймні, 12 лю�
того був підписаний Указ Пре�
зидента України № 103/2007
«Про заходи щодо посилення
захисту права власності». На
виконання цього указу 21 лю�
того Кабінет Міністрів України
видав  Постанову № 257  «Про
утворення Міжвідомчої комі�
сії з питань протидії проти�
правному поглинанню та за�
хопленню підприємств». Не
забарилися й народні депута�
ти: 13 березня зареєстровано
законопроект «Про внесення
змін та доповнень до деяких
законодавчих актів України
щодо встановлення кримі�
нальної відповідальності за
захоплення підприємств (рей�
дерство)».
Здається, всі працюють, всі тур�
буються. Проте нині маємо від�
кликаний від 15.06.07 проект
закону. Маємо і комісію, по�
дання документів до якої зай�
має забагато дуже необхідного
жертві рейдера часу. Адже ві�
домо, що день зволікання в та�
кій ситуації може обернутися
багатьма роками судової тяга�
нини.
Усе це, звісно, можна списати
на чергову політичну кризу в
країні. Проте сподіватися на
більшу активність у цьому на�
прямі нового парламенту теж
не доводиться. Згідно з аналі�
зом, проведеним сайтом Анти�
рейд, чотири провідні україн�
ські політичні сили віддають
перевагу розпливчастим фор�
мулюванням (наприклад,
«навести лад» або «відновити
законність»), які, однак, не мі�
стять вказівок на більш�менш
реальні механізми захисту пра�
ва власності.
Надія є лише на те, що політич�
ні партії, які прийдуть до влади,
згідно зі своїми улюбленими
традиціями, забудуть про свої
передвиборчі програми. Може,
й про рейдерство згадають.   

За матеріалами сайту 

www.antiraid.com.ua 

підготував Павло Мороз



АГРОПРОФІ

№ 1 [001] 7 вересня, 2007

Наш сайт в Інтернеті

www .  agroprofi.com.ua 13 РИНОК: ПРОГНОЗИ

Високі ринкові ціни на насін�

ня ріпаку сприяли значному

розширенню його посівних

площ. 

ПОСІВИ озимого ріпаку добре

перезимували (зимова загибель

становила 75,2 тис. га (9,2%).

Проте посушлива весна негатив�

но вплинула на формування уро�

жаю насіння, особливо в півден�

ному регіоні. Дозрівання цієї

культури, завдяки великій кілько�

сті тепла, настало дуже рано – в

першій декаді червня. 

За попередніми даними, зби�

ральна площа озимого ріпаку ста�

новила 740,4 тис. га (2006 рік –

262,1 тис. га), середня врожай�

ність насіння – 13,6 ц/га (2006 рік

– 17,3 ц/га), валовий збір – 1004,1

тис. т (2006 рік – 453,4 тис. т).

Найбільші обсяги насіння цієї

культури зібрані в Одеській обла�

сті – 118,1 тис. тонн, Хмельниць�

кій – 94,7 тис. тонн, Вінницькій

– 91,5 тис. тонн, Черкаській –

91,1 тис. тонн, Кіровоградській –

83,8 тис. тонн. 

Сильні зливи, шквали, град у

період збирання в багатьох госпо�

дарствах призвели до значних

втрат урожаю через обсипання

насіння своєчасно не зібраних

посівів.

Ярий ріпак постраждав від по�

сухи значно більше. У південному

регіоні ця культура сформувала

низькорослий стеблестій, дрібне

насіння і у багатьох випадках її

врожайність становила 2�5 ц/га, а

частина посівів загинула. 

У західних і північних обла�

стях сформувався задовільний

урожай насіння. При посівній

площі 142,6 тис. га (2006 рік –

134,7 тис. га), ярий ріпак буде зі�

брано на площі 127,9 тис. га (2006

рік – 127,0 тис. га), середня вро�

жайність насіння становитиме

10,2 ц/га (2006 рік – 13,5 ц/га),

валовий збір – 130,9 тис. тонн

(2006 рік – 171,5 тис. тонн). 

Найбільші обсяги насіння

ярого ріпаку буде зібрано в Сум�

ській, Черкаській, Хмельницькій,

Чернігівській, Тернопільській

областях.

Усього насіння ріпаку (озимо�

го і ярого) в Україні цього року

буде зібрано 1135 тис. тонн (2006

рік – 624,9 тис. тонн).

Площі посіву зернових куль�

тур у нинішньому році були

близькими до оптимальних і

становили 15392,3 тис. га

(2006 рік – 14823 тис. га). 

ЗАГИБЕЛЬ озимих зернових куль�

тур у зимовий період була невели�

кою – близько 160 тис. га. Проте

вкрай посушливі умови вегетації у

весняно�літній період, а також такі

стихійні лиха, як град, зливи і

шквали, призвели до істотного

збільшення загибелі посівів зерно�

вих культур, через що їх збиральна

площа виявилася значно меншою

за посівну і становила 13777,5 тис.

га (2006 рік – 14249,7 тис. га). 

Озимі культури краще перене�

сли засуху, ніж ярі і їх врожайність

була вищою. Так, у степу озимий

ячмінь забезпечив врожайність

зерна 17,9 ц/га, ярий – 9,0 ц/га,

озима і яра пшениця – відповідно

20,5 і 6,5 ц/га. 

Аналіз показує, що найбільше

знизилася врожайність зерна від

посухи посівів, на яких були пору�

шені елементарні вимоги техноло�

гії обробітку: посіяні по незадо�

вільних попередниках, з порушен�

ням оптимальних термінів сівби,

не удобрені, не захищені від хво�

роб, шкідників і бур'янів. 

У західних і північних обла�

стях, де посуха була меншою, як

озимі, так і ярі культури сформу�

вали урожай зерна близький до

середніх багаторічних показни�

ків. Проте часті дощі в період

збирання призвели до збільшен�

ня тривалості збиральних робіт і

втрат урожаю. 

Середня врожайність зернових

культур становитиме 20,2 ц/га

(2006 рік – 24,6 ц/га), валовий збір

– 27885,9 тис. тонн (2006 рік –

35122 тис. тонн). 

Найбільші обсяги зерна будуть

зібрані в господарствах Полтав�

ської області – 2483,8 тис. тонн,

Харківської – 1948,7 тис. тонн,

Черкаської – 1833,8 тис. тонн,

Вінницької – 1733,7 тис. тонн,

Київської – 1729,2 тис. тонн. 

Найменша врожайність зерно�

вих культур очікується в Мико�

лаївській області – 10,7 ц/га, Кі�

ровоградській і Херсонській, – по

14,0 ц/га, Одеській, – 15,2 ц/га,

Запорізькій, – 16,1 ц/га. 

Зерна озимих культур буде зі�

брано 14027,6 тис. тонн (50,3%),

ярих – 13858,3 тис. тонн (49,7%). 

Збір зерна пшениці (озимою і

ярою) становитиме 13333 тис.

тонн (2006 рік – 14247,0 тис.

тонн),  ячменю (озимини і ярово�

го) – 6186 тис. тонн (2006 рік –

11738,1 тис. тонн), кукурудзи –

6255 тис. тонн (2006 рік – 6378,3

тис. тонн).

Регіони

Озимий ріпак Ярий ріпак

посіяно,
тис. га

буде
зібрано,
тис. га

урожай+
ність, ц/га збір, тис. т посіяно,

тис. га

буде
зібрано,
тис. га

урожай+
ність, ц/га збір, тис. т

АР Крим 36,0 28,2 10,4 29,3 2,4 1,7 6,2 1,1
Вінницька 67,0 63,1 14,5 91,5 10,2 9,5 10,3 9,8
Волинська 5,9 5,5 16,8 9,2 3,0 2,9 12,1 3,5
Дніпропетровська 34,2 30,5 13,4 40,9 4,9 3,0 4,8 1,4
Донецька 1,6 1,0 15,6 1,6 0,4 0,3 5,1 0,2
Житомирська 18,4 17,0 12,1 20,6 6,2 5,8 7,9 4,6
Закарпатська 0,4 0,4 9,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Запорізька 32,5 29,8 13,1 39,0 3,5 2,7 7,2 1,9
Івано+Франківська 5,2 4,7 17,6 8,3 1,1 1,0 11,5 1,2
Київська 42,8 41,4 16,5 68,3 9,7 9,4 12,9 12,1
Кіровоградська 68,4 62,5 13,4 83,8 3,7 2,5 7,1 1,8
Луганська 4,6 3,4 10,3 3,5 1,8 1,0 6,5 0,7
Львівська 13,3 12,6 16,5 20,8 2,7 2,6 11,9 3,1
Миколаївська 49,6 42,3 11,6 49,1 1,5 0,7 5,1 0,4
Одеська 107,1 94,5 12,5 118,1 1,2 0,8 6,2 0,5
Полтавська 32,8 30,5 15,6 47,6 5,2 4,8 11,8 5,7
Рівненська 18,7 18,6 14,9 27,7 3,8 3,7 11,3 4,2
Сумська 12,1 12,0 14,1 16,9 27,8 25,5 8,4 21,4
Тернопільська 38,5 36,4 13,4 48,8 11,3 10,9 10,4 11,3
Харківська 7,1 6,4 12,2 7,8 6,2 5,1 8,2 4,2
Херсонська 65,9 46,6 9,8 45,7 1,7 0,6 5,2 0,3
Хмельницька 72,6 69,6 13,6 94,7 10,7 10,5 13,1 13,8
Черкаська 57,1 55,2 16,5 91,1 11,4 11,2 12,9 14,4
Чернівецька 5,4 5,0 16,0 8,0 0,4 0,3 12,3 0,4
Чернігівська 23,5 23,2 13,6 31,6 11,8 11,4 11,5 13,1
УСЬОГО 820,7 740,4 13,6 1004,1 142,6 127,9 10,2 130,9

Регіони посіяно, 
тис. га

буде
зібрано, 
тис. га

врожайність,
ц/га

збір, 
тис.т

АР Крим 573,5 553,3 21,7 1199,7
Вінницька 790,4 749,6 23,1 1733,7
Волинська 255,7 252,2 22,2 561,0
Дніпропетровська 1150,7 993,8 15,3 1517,8
Донецька 769,8 681,1 18,4 1253,9
Житомирська 356,9 334,3 18,9 632,6
Закарпатська 86,8 85,4 33,1 282,7
Запорізька 859,2 799,4 16,1 1289,7
Івано+франківська 113,9 110,9 26,6 294,7
Київська 638 623,7 27,7 1729,2
Кіровоградська 944,1 840,3 14,0 1173,5
Луганська 537,4 449,4 16,7 751,9
Львівська 247,8 242,7 24,1 584,9
Миколаївська 908,9 563,0 10,7 605,1
Одеська 1298,5 1012,1 15,2 1537,8
Полтавська 993,4 978,9 25,4 2483,8
Рівненська 237,4 230,9 22,7 524,1
Сумська 560,4 532,8 21,0 1121,5
Тернопільська 450,6 434,1 24,4 1057,1
Харківська 942,1 905,4 21,5 1948,7
Херсонська 753,7 522,3 14,0 729,9
Хмельницька 507,5 499,4 25,3 1264,3
Черкаська 699,6 687,3 26,7 1833,8
Чернівецька 122,9 120,8 34,8 420,6
Чернігівська 593,1 574,4 23,6 1353,6
ВСЬОГО 15392,3 13777,5 20,2 27885,9

Попередні дані щодо урожаю 
озимого і ярого ріпаку в Україні в 2007 р. 
станом на 01.09.2007

Попередні дані щодо урожаю 
зернових культур в Україні в 2007 р. 
станом на 01.09.2007 (усього) 

Консалтингове Агентство ААА®

Агентство створене в 2003 році. Один із головних напрямів діяльності – стратегічний,
фінансовий, інвестиційний і правовий консалтинг середнього і великого бізнесу
України з метою залучення позикового і акціонерного капіталу з ЄЕС.

Інший напрям діяльності ААА® – надання інформаційних послуг за допомогою
інформаційно�аналітичного порталу "Аналітичне Агентство AGRICULTURE"®. 

До структури Агентства входить web�студія AAA®�Soft, яка займається розробкою
програмного забезпечення: від корпоративних web�сайтів до спеціалізованих
розрахункових програм і систем обліку. 

www.aaa.com.ua • www.agriagency.com.ua • office@aaa.com.ua • (044) 537�43�79

НАШІ ПАРТНЕРИ

За даними консалтингової агенції ААА

За даними консалтингової агенції ААА



1 � ділянки у власності агрохолдингів від 10 до 100 га;
2 � землі с.�г. призначення із правом на приватну,

промислову й інфраструктурну забудову;
3 � ділянки не менші 5 га (законодавче обмеження);
n/a � немає даних; n/ch � немає змін.

1 � здебільшого зрошувані землі;
2 � всі види земель с.�г. призначення;
n/a � немає даних;
n/ch � немає змін.
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Розпочинати будь�яку справу

– діло непросте. Вирішувати

організаційні і фінансові пи�

тання «з нуля» дуже складно.

Але найскладніше, мабуть, –

знаходити нових партнерів.

Нам пощастило: давнім знай�

о м и м  р е д а к ц і ї  в и я в и в с я

Борис БЕРЕНШТЕЙН – прези�

дент ТБ «Київагропромбіржа»,

генеральний директор Союзу

аграрних бірж України, рад�

ник віце�прем'єр�міністра Ук�

раїни з питань АПК. 

КОЛИ ми зв'язувалися з ним що�

до подальшої співпраці, він ска�

зав: «Приходьте, є багато проблем

і їх треба спільно вирішувати».

Отож, не зволікаючи, наше бліц�

інтерв'ю:

Борисе Леонідовичу, що
зараз непокоїть чільників

українських бірж?
Борис Беренштейн: – Одна з

основних проблем зараз – відсут�

ність в Україні регулювання біржо�

вого товарного ринку з боку дер�

жави. Воно мало б адаптувати ді�

ючі біржові механізми до існуючих

економічних умов, забезпечити

укладання ф'ючерсних та опціон�

них угод і гарантувати їх виконан�

ня (кліринг). Біржова торгівля іс�

нує в Україні вже 15 років, проте

це питання досі не вирішено. 

Сьогодні, з огляду на тенден�

ції розвитку ринкових відносин,

зростання ролі ринкових інстру�

ментів в економіці країни та еко�

номічної зацікавленості товарови�

робників у використанні переваг

біржової торгівлі, є нагальна

необхідність у подальшому ро�

звитку та вдосконаленні біржово�

го товарного ринку шляхом за�

провадження системи актуальних

організаційно�правових та інших

заходів.

Ви говорите про переваги
біржової торгівлі для то"

варовиробників. Які саме ви
маєте на увазі?
ББ: – Головні переваги – ринкові

інструменти, які надає у розпоря�

дження товаровиробника біржа.

Це, наприклад, форвард, ф'ючерс,

аукціон. За їх допомоги можна ро�

бити елементарне прогнозування

свого бізнесу.

У нас, на жаль, зараз ці інстру�

менти не працюють, оскільки за�

кони не кореспондуються один з

одним. Наприклад, Закон «Про

прибуток» не кореспондується із

Законом «Про підтримку товаро�

виробників». Якщо всі ці норми

привести до одного русла, то зав�

тра в нас не буде виникати питан�

ня, за якою ціною продавати зер�

но. І товаровиробник, знаючи у

вересні, якою буде ціна на зерно

через дев'ять місяців, може вирі�

шувати, вигідно йому цим займа�

тися чи ні.

Біржові інструменти також

розв'язують проблему реалізації

товару за реальними цінами та у

визначені угодами терміни.

То які дії пропонує Союз
аграрних бірж України? 

ББ: – Нагальним питанням нині є

створення державного органу з

питань товарного біржового рин�

ку. Цей регулятивний державний

орган вирішував би питання коор�

динації товарного біржового ринку

та сприяв би організації загально�

національного та регіонального

фінансового обігу як ключового

механізму визначення цін на стра�

тегічні товари. У світовій практиці

для кожного сегменту ринку є свій

регулятор, і в Україні це також іс�

нує. Наприклад, фондовий ринок

контролює Державна комісія з

цінних паперів і фондового ринку,

Державна комісія з регулювання

фінансових послуг забезпечує

страховий ринок. Неохопленим

залишився товарно�біржовий ри�

нок. Тобто на державному рівні ні�

кому регулювати біржові питання.   

Основними завданнями тако�

го органу мають бути розробка та

впровадження Державного стан�

дарту на документацію, яка об�

слуговує укладання угод купівлі�

продажу на товарній біржі. За�

твердження всіх нормативних до�

кументів бірж. Організація роз�

робки необхідних нормативних

актів та змін і доповнень до чин�

ного законодавства України. Під�

готовка спеціалістів і акредитація

їх на ринку.  

І найголовніше – такий орган

став би тим регулятором, який від

імені держави на кожному етапі

торгівлі диктував би державну по�

літику для бірж. І це не є тиском з

боку держави. Це – необхідний

контроль.  Адже нині в Держком�

статі зареєстровано 479 бірж, у

2006 році оборот коштів за угода�

ми, укладеними на біржах, стано�

вив 24 406 мільйонів гривень. І

все це фактично безконтрольно.  

А що вже зроблено в цьо"
му напрямку?

ББ: – Уже затверджені Типові

правила біржової торгівлі. Вже

прийнято в першому читанні за

основу законопроект «Про товар�

ну біржу», в якому і закладено

створення такого органу. 

На жаль, у зв'язку з подіями у

Верховній Раді, невідомо, коли

він тепер буде прийнятий. А отже,

невідомо, коли біржовий ринок

України запрацює на повну силу. 

Підготував Павло Мороз

Як вдосконалити 
вітчизняний біржовий ринок?
ТОЧКА ЗОРУ Учасники вітчизняного товарно�
біржового ринку виступають за створення
галузевого регулятивного державного органу.

Борис БЕРЕНШТЕЙН
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Вартість оренди земель сільськогосподарського призначення 

у країнах ЄС-25 (вибірково)

Вам і не снилося: ціни на землю в Європі

Країна Призначення земель Вартість EUR/га
2003 2004 2005 2006

Бельгія рілля 14145 15895 n/ch n/ch
луки (пасовища) 12335 12856 n/ch n/ch

Данія1 сільгоспугіддя 11001 12882 13727 14669
Західні землі Німеччини сільгоспугіддя 16830 17221 n/ch n/ch
Уся Німеччина сільгоспугіддя 9081 9416 n/ch n/ch

Греція сільгоспугіддя поливні 11871 11930 12575 12450
сільгоспугіддя неполивні 5012 5038 5188 5085

Іспанія

рілля 8786 8979 9520 n/ch
луки (пасовища) 2926 3254 3424 n/ch
сільгоспугіддя поливні 18788 19043 20217 n/ch
сільгоспугіддя неполивні 5381 5684 6014 n/ch

Франція рілля 3590 3710 3860 n/ch
луки (пасовища) 2560 2660 2750 n/ch

Ірландія сільгоспугіддя 12683 13891 13487 14379
Італія сільгоспугіддя 13654 14266 n/ch n/ch
Латвія сільгоспугіддя n/a n/a 551 527
Литва сільгоспугіддя 315 333 469 390
Люксембург2 сільгоспугіддя 97410 100970 112270 n/ch

Голландія рілля 36439 37500 n/ch n/ch
луки (пасовища) 35985 37100 n/ch n/ch

Польща сільгоспугіддя 1194 1415 1307 1308
Словенія сільгоспугіддя 895 878 888 912
Фінляндія сільгоспугіддя 3933 4039 4246 4700
Швеція сільгоспугіддя 1989 1988 2019 n/ch
Велика Британія3:

Англія сільгоспугіддя 11669 11822 11041 9847
Уельс сільгоспугіддя 8173 8367 10058 9530
Шотландія сільгоспугіддя 5372 4126 7426 n/ch
Півн. Ірландія сільгоспугіддя 15807 16016 n/ch n/ch

Туреччина сільгоспугіддя неполивні 16 10 12 n/ch

Країна Призначення земель
Вартість EUR/га

Співвідношення
оренди до ринко+

вої вартості в 2003,
%2003 2004 2005 2006

Бельгія рілля 188,25 189,00 n/ch n/ch 1,19
луки (пасовища) 175,26 175,00 n/ch n/ch 1,36

Данія сільгоспугіддя 277,00 292,94 310,88 329,98 2,24
Німеччина сільгоспугіддя 225,00 251,00 n/ch n/ch 2,66
Греція рілля 441,21 455,01 477,44 501,69 4,02
Франція1 рілля 131,60 130,84 131,49 n/ch 3,40
Литва сільгоспугіддя 9,54 12,41 13,44 13,50 3,46
Люксембург сільгоспугіддя 163,11 166,21 170,35 170,66 0,15

Угорщина
сільгоспугіддя n/a n/a 45,48 52,99 x
рілля n/a n/a 48,48 56,09 x
луки (пасовища) n/a n/a 18,46 21,39 x

Мальта сільгоспугіддя 218,66 219,93 213,72 196,71 x
рілля 218,66 219,93 213,72 196,71 x

Голландія рілля 358,00 379,00 n/ch n/ch 1,01
луки (пасовища) 279,00 334,00 n/ch n/ch 0,90

Австрія рілля 241,98 244,13 266,57 n/ch x
луки (пасовища) 131,72 130,95 140,31 n/ch x

Словенія сільгоспугіддя 13,43 13,16 13,33 13,67 1,50
Фінляндія сільгоспугіддя 149,58 150,89 157,51 n/ch 3,35
Швеція сільгоспугіддя 106,57 103,94 107,85 n/ch 5,34
Велика Британія2:

Англія сільгоспугіддя 201,68 201,18 197,54 n/ch 2,00
Уельс сільгоспугіддя 135,80 n/ch n/ch n/ch 1,42
Шотландія сільгоспугіддя 179,22 174,86 172,56 160,03 2,15
Півн.Ірландія сільгоспугіддя 298,62 295,88 276,70 260,12 1,62

За даними консалтингової агенції ААА За даними консалтингової агенції ААА

Ринкові ціни на землі сільськогосподарського призначення 

у країнах ЄС-25 (вибірково)

А у вас цукор свіжий?

ДО СЕРЕДИНИ вересня Мі�

нагрополітіки введе спеціальне

маркування для цукру урожаю

2007 р. Це робиться для того,

щоб можна було відрізняти но�

вий продукт від цукру, виробле�

ного з буряка минулого уро�

жаю, реалізацію якого плану�

ється обмежити.За словами аг�

рарних чиновників, розгляда�

ється варіант реалізації (в рам�

ках щомісячної квоти) тільки

свіжовиробленого цукру при

обмеженні поставок на ринок

цукру з буряка минулого уро�

жаю. якого в Україні накопи�

чилось близько 1 млн. т.

Національна асоціація цук�

ровиробників України (НАЦУ)

«Укрцукор» виступає за фінан�

сову інтервенцію уряду на цук�

ровому ринку. Як повідомив

глава НАЦУ М.Ярчук, асоціація

просить закупити до Аграрного

фонду 220 тис. т цукру. Але

необхідних для цього близько

500 млн. грн. фонд не має.

«Насправді щомісячне кво�

тування реалізації цукру – це

один з пунктів закону «Про

державне регулювання вироб�

ництва і реалізації цукру», – го�

ворить В.Лапа, голова аналі�

тичного відділу Української аг�

рарної конфедерації. – Але

крім цього, закон містить ще

багато положень, згідно з яки�

ми держава зобов'язується всі�

ляко підтримувати цукрове ви�

робництво, зокрема, закупову�

вати цукор в держрезерв, нада�

вати попереднє фінансування».

У новому сезоні виробляти

цукор будуть 122 цукрових за�

води. За оцінками МінАП, на

виробничу діяльність їм необ�

хідно 1,5 млрд. грн. У 2007 р.

валовий збір цукрових буряків

прогнозується на рівні  17

млн. т.



НА БІРЖОВОМУ РИНКУ України у сер�

пні 2007 року було укладено 966 угод купів�

лі�продажу на сільськогосподарську про�

дукцію, продукти її переробки та продо�

вольство, з яких 832 угоди для внутрішньо�

го використання та 134 угоди для подаль�

шого експорту. 

У товарній структурі торгівлі зерновими

та олійними культурами за даний період пе�

реважали зернові продовольчі культури та

олійні. 

Найбільшим попитом серед покупців

користується пшениця продовольча. Так, за

цей період на пшеницю продовольчу укла�

дено угод купівлі�продажу загальним обся�

гом 212,909 тис. тонн, у тому числі на пше�

ницю м'яку 1 класу – 0,150 тис. тонн, пше�

ницю м'яку 2 класу – 1,807 тис. тонн, пше�

ницю м'яку 3 класу – 98,410 тис. тонн, на

пшеницю м'яку 4 класу – 101,891 тис. тонн

та на пшеницю м'яку 5 класу – 10,649 тис.

тонн. Середня товарна партія на пшеницю

м'яку 1 класу склала – 0,050 тис. тонн, пше�

ницю м'яку 2 класу – 0,100 тис. тонн, пше�

ницю м'яку 3 класу – 0,364 тис. тонн, на

пшеницю м'яку 4 класу – 0,334 тис. тонн та

на пшеницю м'яку 5 класу – 0,152 тис.

тонн.

На ріпак укладено угод купівлі�продажу

загальним обсягом 184,281 тис. тонн, у тому

числі 0,200 тис. тонн за внутрішніми угода�

ми та 184,081 тис. тонн за експортними уго�

дами.

На борошно укладено угод купівлі�

продажу загальним обсягом 23,989 тис.

тонн, у тому числі 18,164 за внутрішніми

угодами та 5,825 тис. тонн за експортними

угодами. Середньозважені ціни, які скла�

лися на Акредитованих товарних біржах на

пшеницю продовольчу за внутрішніми

угодами за даний період мали тенденцію

щодо підвищення у порівнянні з минулим

періодом. 

Так, середньозважена ціна на пшеницю

м'яку 3 класу у серпні ц.р. склала – 1167,17

грн/т. При цьому мінімальна ціна була за�

фіксована на рівні 900,00 грн/т, а макси�

мальна на рівні 1300,00 грн/т.

Середньозважена ціна на пшеницю

м'яку 4 класу у серпні ц.р. склала – 1088,40

грн/т. При цьому мінімальна ціна була за�

фіксована на рівні 900,00 грн/т, а макси�

мальна на рівні 1260,00 грн/т.

Обсяги угод, 
укладених 
на Акредитованих 
товарних біржах 
у 2007/2008 МР
УСЬОГО через біржовий ринок у 2007/08

МР за внутрішніми та експортними угода�

ми станом на 31 серпня 2007 року реалізо�

вано зернових  та олійних культур 1,512

млн. тонн, у тому числі за спотовими угода�

ми 1,217 млн. тонн та форвардними угода�

ми 0,295 млн. тонн. 

При цьому для подальшого експорту

зернових та олійних культур на біржовому

ринку укладено угод  купівлі�продажу  об�

сягом 0,626 млн. тонн, з яких 0,330 млн.

тонн за спотовими угодами та 0,295 млн.

тонн за форвардними угодами.
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Біржова торгівля сільськогосподарською продукцією: серпень

Внутрішні контракти. СПОТ
Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768 2007 EXW 150,62 1200,00 1216,21 1250,00 240,83
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768 2007 EXW 1675,07 1000,00 1089,46 1350,00 215,73
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768 2007 CPT 132,29 1050,00 1088,97 1100,00 215,64
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768 2007 EXW 45452,71 900,00 1151,23 1300,00 227,97
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768 2007 CPT 15957,73 990,00 1144,89 1300,00 226,71
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768 2007 DDP 37000,00 1100,00 1205,41 1230,00 238,69
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768 2004 EXW 150,00 954,66 954,66 954,66 189,04
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768 2007 EXW 62526,08 900,00 1044,28 1260,00 206,79
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768 2007 CPT 16215,47 975,00 1101,36 1210,00 218,09
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768 2007 DDP 23000,00 1050,00 1119,57 1130,00 221,70
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768 2007 EXW 7906,59 821,20 972,98 1250,00 192,67
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768 2007 CPT 2743,14 920,00 924,02 1100,00 182,97
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768 2007 EXW 15798,09 750,00 937,36 1250,00 185,62
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768 2007 CPT 176,87 950,00 959,67 980,00 190,03
Жито 1 клас ДСТУ 4522 2007 EXW 9451,05 980,00 1008,15 1100,00 199,63
Жито 1 клас ДСТУ 4522 2007 CPT 16,00 1100,00 1100,00 1100,00 217,82
Жито 2 клас ДСТУ 4522 2007 EXW 351,19 900,00 913,02 925,00 180,80
Жито 3 клас ДСТУ 4522 2007 EXW 341,64 900,00 956,91 985,00 189,49
Жито 4 клас ДСТУ 4522 2007 EXW 213,54 850,00 882,06 920,00 174,67
Тритикале ДСТУ 4762 2007 EXW 26,45 800,00 800,00 800,00 158,42
Горох 3 клас ДСТУ 4523 2007 CPT 10000,00 1275,00 1275,00 1275,00 252,48
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583 2007 EXW 200,00 2250,00 2250,00 2250,00 445,54
Цукор пісок ДСТУ 2316 2006 EXW 4,60 2850,00 2850,00 2850,00 564,36
Борошно житнє ГОСТ 7045 2007 CPT 840,00 1415,00 1415,00 1415,00 280,20
Борошно пшеничне 1 г ГОСТ 26574 2006 EXW 43,53 1050,00 1050,00 1050,00 207,92
Борошно пшеничне 1 г ГОСТ 26574 2007 FCA 66,00 1500,00 1500,00 1500,00 297,03
Борошно пшеничне 1 г ГОСТ 26574 2007 CPT 5160,00 1390,00 1390,00 1390,00 275,25
Борошно пшеничне 2 г ГОСТ 26574 2006 EXW 21,76 900,00 900,00 900,00 178,22
Борошно пшеничне в/г ГОСТ 26574 2007 FCA 33,00 1750,00 1750,00 1750,00 346,53
Борошно пшеничне в/г ГОСТ 26574 2007 CPT 12000,00 1450,00 1450,00 1450,00 287,13

Експортнi контракти. СПОТ *
Тритикале ДСТУ 4762 2007 CPT 500,00 934,25 934,25 934,25 185,00
Тритикале ДСТУ 4762 2007 FOB 6700,00 873,65 912,96 979,70 180,78
Тритикале ДСТУ 4762 2007 FAS 6000,00 969,60 977,18 984,75 193,50
Горох 2 клас ДСТУ 4523 2007 FCA 63,00 1464,50 1464,50 1464,50 290,00
Горох 2 клас ДСТУ 4523 2007 CPT 500,00 1464,50 1464,50 1464,50 290,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523 2007 CPT 2010,00 1262,50 1325,06 1388,75 262,39
Горох 3 клас ДСТУ 4523 2007 FOB 6000,00 1262,50 1318,05 1414,00 261,00
Насіння вики  ГОСТ 7067 2007 FCA 63,05 2626,00 3063,32 3282,50 606,60
Ріпак технічний ГОСТ 10583 2007 CPT 271,00 1843,25 1843,25 1843,25 365,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583 2007 FOB 17300,00 1818,00 1844,39 1858,40 365,23
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583 2007 FCA 65,00 1711,95 1711,95 1711,95 339,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583 2007 CPT 54695,00 1919,00 1985,25 2062,93 393,12
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583 2007 FOB 70700,00 1937,94 1943,85 2035,15 384,92
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583 2007 FAS 2500,00 2020,00 2020,00 2020,00 400,00
Насіння льону олійного ГОСТ 10582 2006 DAF 42,00 1919,00 1919,00 1919,00 380,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159 2007 FCA 66,00 2903,75 2903,75 2903,75 575,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159 2007 CPT 40,60 2039,29 2433,25 2815,73 481,83
Насіння гірчиці ГОСТ 9159 2007 DDU 86,00 2991,55 3639,92 4204,88 720,78
Насіння льону ГОСТ 10582 2007 DAF 21,00 1919,00 1919,00 1919,00 380,00
Насіння ріпаку для сівби ГОСТ 2240 2006 CIP 6,00 10800,00 10800,00 10800,00 2138,61
Насіння ріпаку для сівби ГОСТ 2240 2007 CIP 1,80 10851,00 10851,00 10851,00 2148,71
Висівки пшеничні ДСТУ 3016 2007 DAF 210,00 833,25 843,35 848,40 167,00
Борошно пшеничне 1/г ГОСТ 26574 2007 CPT 660,00 1464,50 1491,13 1616,00 295,27
Борошно пшеничне 1/г ГОСТ 26574 2007 DAF 1724,00 1439,25 1460,52 1616,00 289,21
Борошно пшеничне в/г ГОСТ 26574 2007 CPT 496,00 1565,50 1627,00 1717,00 322,18
Борошно пшеничне в/г ГОСТ 26574 2007 DAF 2945,96 335,00 1625,16 1994,75 321,81
Крупа горохова колота ГОСТ 6201 2007 FCA 80,00 1616,00 3838,00 10201,00 760,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201 2007 DAF 219,50 1515,00 1773,83 2020,00 351,25

Експортнi контракти. Форвард *
Горох 1 клас ДСТУ 4523 01.09.2007 FAS 1500,00 1338,25 1338,25 1338,25 265,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583 15.09.2007 CPT 450,00 1944,25 1944,25 1944,25 385,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583 31.10.2007 FOB 3000,00 1973,04 1973,04 1973,04 390,70
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583 15.09.2007 CPT 2000,00 2020,00 2020,00 2020,00 400,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583 31.10.2007 FOB 22100,00 2046,01 2046,85 2047,02 405,32
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583 31.12.2007 FOB 10000,00 1934,15 1934,15 1934,15 383,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583 31.12.2007 FAS 1000,00 2373,50 2373,50 2373,50 470,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159 31.10.2007 DDU 100,00 4483,57 4483,57 4483,57 887,84
Насіння гірчиці ГОСТ 9159 31.12.2007 FCA 84,00 1994,75 1994,75 1994,75 395,00
Насіння гарбуза  ГОСТ 658 31.12.2007 FCA 60,00 3030,00 3030,00 3030,00 600,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246 30.09.2007 DAF 3800,00 782,75 782,75 782,75 155,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016 15.09.2007 FAS 2000,00 765,08 765,08 765,08 151,50
Олія соняшникова нерафін. ГОСТ 1129 30.09.2007 DAF 1700,00 4191,50 4191,50 4191,50 830,00
Олія соняшникова нерафін. ГОСТ 1129 31.10.2007 FOB 6000,00 4343,00 4343,00 4343,00 860,00
Олія соняшникова рафін. ГОСТ 1129 31.12.2007 FCA 60,00 4322,80 4322,80 4322,80 856,00
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою  

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІ БІРЖОВІ ЦІНИ
на сiльгосппродукцiю, продукти її переробки, продовольство, які склалися

на Акредитованих товарних бiржах та Аграрній біржі в СЕРПНІ 2007 р.

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІ БІРЖОВІ ЦІНИ
на сiльгосппродукцiю, продукти її переробки, продовольство, які склалися
на Акредитованих товарних бiржах та Аграрній біржі з 3 по 6 вересня 2007 р.

ОГЛЯД ТОРГІВ Загальна вартість угод, укладених на
Акредитованих товарних біржах України в серпні ц.р. станови�
ла 738,823 млн.грн., у тому числі 301,200 млн.грн. – за вну�
трішніми та 437,622 млн.грн. – за експортними угодами. 

Динаміка цін на пшеницю м’яку 4 класу, 
які склалися на Акредитованих товарних біржах 

у серпні 2007 року за внутрішніми угодами,
грн./тонну з ПДВ

Обсяги сільськогосподарської продукції 
та продуктів її переробки, реалізованих 

на акредитованих товарних біржах 
у серпні 2007 року, грн./тонну з ПДВ

За
 д

ан
им

и 
СА

БУ

За
 д

ан
им

и 
СА

БУ

Внутрiшнi контракти: СПОТ
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 22297,45 1030,75 1285,65 1350,00 254,58
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768+2004 2007 CPT 11237,85 1100,00 1335,09 1350,00 264,37
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768+2004 2007 DDP 1500,00 1350,00 1350,00 1350,00 267,33
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 15093,00 1028,54 1190,16 1260,00 235,67
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768+2004 2007 CPT 1430,82 1100,00 1193,00 1300,00 236,24
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768+2004 2007 DDP 7500,00 1200,00 1258,67 1280,00 249,24
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 1628,41 950,00 1031,02 1120,00 204,16
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768+2004 2007 CPT 353,40 980,00 1187,86 1300,00 235,22
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 1661,16 900,00 955,34 1080,00 189,18
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 2007 CPT 137,93 1300,00 1300,00 1300,00 257,43
Жито 1 клас ДСТУ 4522+2006 2007 EXW 572,00 1100,00 1100,00 1100,00 217,82
Жито 2 клас ДСТУ 4522+2006 2007 CPT 250,00 1150,00 1150,00 1150,00 227,72
Жито 3 клас ДСТУ 4522+2006 2007 EXW 152,54 911,96 993,07 1010,00 196,65
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 EXW 74,72 1150,00 1150,00 1150,00 227,72
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583+76 2007 EXW 60,00 2050,00 2050,00 2050,00 405,94

Експортнi контракти: СПОТ*
Насіння вики ГОСТ 7067+88 2007 DDU 22,00 2104,13 2104,13 2104,13 416,66
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391+89 2007 FOB 2300,00 2398,75 2402,04 2424,00 475,65
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583+76 2007 CPT 4740,00 1989,70 2056,22 2098,28 407,17
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583+76 2007 DAF 2600,00 1818,00 1818,00 1818,00 360,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2007 FCA 125,00 2171,50 3677,41 3964,25 728,20
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2007 DDU 66,00 2020,00 2829,40 3333,00 560,28
Насіння льону ГОСТ 10582+76 2007 DAF 21,00 1969,50 1969,50 1969,50 390,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2006 CPT 18,75 5555,00 5555,00 5555,00 1100,00
Насіння озимої пшениці 1репр. ДСТУ 2240+93 2007 FCA 60,00 1690,59 1690,59 1690,59 334,77
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2007 DAF 272,00 1616,00 1616,00 1616,00 320,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2007 DAF 408,00 1717,00 1717,00 1717,00 340,00
Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2006 DAF 70,00 1919,00 1919,00 1919,00 380,00
Крупа пшоно ГОСТ 572+60 2007 DDU 20,00 3366,00 3366,00 3366,00 666,53

Експортнi контракти: Форвард*
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583+76 31.10.2007 FOB 15000,00 2084,08 2084,08 2084,08 412,69
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