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БІЗНЕСМЕНАМ ñ ПАЇ, СЕЛЯНАМ ñ РОБОТУ!

Проблеми купівлі розпайованого майна на сьогодні
мають уже чимало варіантів розв'язання. Щоправда,
не завжди законних. Ми ж пропонуємо увазі читачів
легітимне рішення, яке виробила для своїх клієнтів і
успішно впроваджує в життя адвокатська компанія
"Гвоздій та Оберкович"
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ЗЕМЛЯ ПІД НЕРУХОМІСТЮ ВИДНА 

7 вересня в Одесі відбувся семінар "Проблемні
питання прав на землю", організований Асоціацією
правників України спільно з міжнародною юридичною
компанією "Александров та Партнери". Основні тези
семінару читайте на стор. 

РІПАК: КОРДОН НА ЗАМКУ?

Асоціація "Укроліяпром" – за здійснення заходів, які
обмежують експорт цієї культури: встановлення квот
на поставки ріпаку на внутрішній ринок, відміну
відшкодування ПДВ при експорті насіння,
встановлення пільг на його ввезення в країну. Проте
існують інші думки з цього приводу...

Експорт 
зерна 
відновлять. 
Тільки коли?
Очікуваний урожай зерна в
Україні в 2007 р. на рівні
29�30 млн. тонн (у обліко�
вій вазі) дає змогу віднови�
ти його експорт. Про це 11
вересня заявив віце�
прем'єр�міністр України
Віктор Слаута. 
За його словами, нині пи�
тання можливої відміни ек�
спортних квот на зерно об�
говорюється з урахуванням
ситуації, що склалася на сві�
тових ринках. Віце�прем'єр
зазначив, що в деяких
областях врожайність куку�
рудзи перевищує всі очіку�
вання. Це, зокрема Сумська
і Полтавська області. 

Проте 13 вересня під час ви�
ступу на виїзній колегії
Черкаської облдержадміні�
страції в м.Умань Віктор
Слаута припустив, що квоти
на експорт зерна з України
будуть збережені до 1 січня
2008 р. «Я відчуваю, що до
1 січня ми не поспішатиме�
мо з таким рішенням», –
зазначив віце�прем'єр.
12 вересня міністр економі�
ки України Анатолій Кінах
повідомив, що вже наступ�
ного тижня відбудеться за�
сідання робочої групи, у
якому візьмуть участь усі
провідні зернотрейдери Ук�
раїни, і де буде відпрацьо�
вана позиція щодо зміни
умов експорту зерна з тери�
торії України.

ОДИН з основних чинників зни�

ження собівартості продукції рос�

линництва, а отже і підвищення її

конкурентоспроможності, є вико�

ристання енергозберігаючих тех�

нологій і високоякісного посадко�

вого матеріалу. 

Задля цього ЗАТ «Агропроми�

слова корпорація «Зоря» на почат�

ку 2007 року придбала найсучас�

нішу сільгосптехніку від компанії

«АМАКО»*. 

Машини відмінно зарекомен�

дували себе в роботі, тож обидві

компанії вирішили продовжити

співробітництво і поділитись дос�

відом з іншими сільськогос�

подарськими виробниками.

14 вересня на площах ЗАТ «Аг�

ропромислова корпорація «Зоря»

проходитиме міжнародний День

Поля, організований компанією

«АМАКО». Не випадково для де�

монстрації можливостей техніки

обрано саме це господарство.

Адже керівник «Зорі» – Володи�

мир Плютинський – людина з

багаторічним досвідом керівника

потужного сільгосппідприємства,

двічі Герой Соціалістичної Праці

СРСР, як ніхто інший може об'єк�

тивно і зважено оцінити комплекс

пропонованих технологій.

* American Machinery Company

(АМАКО) є частиною великої міжна�

родної групи компаній, які працюють

в США, на середньому Сході, в Європі

і Африці. Основний бізнес компанії зо�

середжений в сільському господарстві

– це дистриб'юторство або пред�

ставництво всесвітньо відомих ви�

робників сільськогосподарської техні�

ки, а також виробництво сільгоспма�

шин на власних заводах. В Україні

компанія працює з 1992 року.

Читайте на стор.2�3

Досвід і технології
забезпечують результат

Виробництво пшениці в Євросоюзі (ЄС�27) 
за період 2003 – 2014 (млн. тонн)

Температура ринку
БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ

У ВІЙНІ ЗАКОНУ І СИЛИ

Через недосконалу законодавчу базу
жодне вітчизняне підприємство не застра/
ховане від атак рейдерів. Про основні
способи та механізми протидії рейдерству
в аграрному секторі читайте на стор.

СВІТОВИЙ РИНОК
ПРОДОВОЛЬЧИЙ КОШИК ЄВРОПИ

Стислий економічний аналіз і перспективи
сільськогосподарських ринків ЄС на 2007/
2014 рр. Дослідження від компанії "ААА"
описує сценарії розвитку аграрних ринків
на середньострокову перспективу.

14

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 10 по 13 вересня 2007 року.

13

ВИРОБНИЦТВО Сільське господарство – бізнес підвищених ризиків. Виробничий цикл тут
становить календарний рік, тому справжні господарі підвищують рентабельність виробленої продукції
завдяки використанню новітніх технологій у поєднанні з досвідом.
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ОТРИМАВ призначення керувати

тим, чого не було, – господар�

ством. Далекого 1951�го на цьому

місці були розрізнені Сморжівські

хутори, які об`єднали у колгосп ім.

Ворошилова. Отримав печатку го�

лови, розписався за нехитре май�

но: три мішки цукру, трохи грошей

та шість десятків корів… Ходив від

хати до хати, переконуючи людей

у перевагах колективного господа�

рювання: давався взнаки парти�

занський досвід у волинських лі�

сах, який він здобував із 15 років. 

За радянських часів колгосп

«Зоря комунізму» був знаний да�

леко за межами не лише України,

а й Союзу РСР. Сюди приїздили

переймати досвід звідусіль. 

На запитання, як ви досягли

таких успіхів, селяни відповідали:

«Пощастило з Головою»!

Уважний погляд темних очей.

Тихий, але дуже впевнений голос.

Володимир Антонович не схиль�

ний до абстрактних розміркову�

вань. Його пам'яті можна хіба що

позаздрити – він наче виймає з

кишені купу цифр, фактів, пріз�

вищ. У своєму просторому і вод�

ночас досить затишному кабінеті

Голові одночасно, зовнішньо дуже

неквапно, але напрочуд ефектив�

но вдається робити декілька

справ: давати розпорядження під�

леглим, обговорювати ділові пи�

тання із колегами з інших госпо�

дарств та розмовляти з нами.

Про що? Ця мудра людина з

приводу всього має думки, до

яких будь�кому варто прислуха�

тись. Наприклад, щодо…

…кадрових питань 

– В Україні 30�35 чоловік

ефективних керівників вищої лан�

ки – більше, на жаль, нема. Нам

потрібні кадри, щоб підняти

сільське господарство. 

Ось візьмемо, наприклад,

окреме СПТУ. З нього випускали

механізаторів, трактористів, шо�

ферів, комбайнерів, електриків.

Сьогодні там готують перукарів,

офіціантів, секретарів директора. 

Я б обдарованим студентам

призначив вищу стипендію і уклав

договір, щоб вони після навчання

відпрацювали 5 років у певному

господарстві. Хто не хоче – має

повернути кошти, на нього витра�

чені. На новій техніці повинні

працювати дуже грамотні спеціа�

лісти. 

…японського сільсько%

господарського дива

– «У нас є посушливі райони,

наприклад, у Кіровоградській

область», – сказали якось япон�

цю. «Так, так, – відповів японець.

– Дайте нам цю посушливу

область на 5�6 років, і вона одна

нагодує всю Україну». І справді, в

Японії земля використовується

вся – до квадратного сантиметра.

…українського 

аграрного потенціалу 

– Теоретично Україна має всі

можливості бути житницею Євро�

пи. В нас гарні землі, 18�20% сві�

тового запасу чорнозему. Але ми

маємо потенційних 42 млн. гекта�

рів ріллі, з яких засівається лише 10

млн. Ніхто в країні не займається

питанням раціонального викори�

стання земель. Як подивлюся… у

Вінницький, Черкаській, Кірово�

градській областях між посадками,

зробленими ще за Сталіна, росте

чудовий бур`ян заввишки 2 метри. 

Є в Україні три кити, які тримають Землю на своїх
спинах. Діючі голови потужних сільськогосподарських
підприємств, двічі Герої соціалістичної праці СРСР,
яким цього року виповнюється 80 років. Це Леонід
Шліфер (1 квітня 1927 р.н.) – товариство «Добробут»
Новоархангельського р6ну Кіровоградської області.
Другий – Володимир Плютинський (4 травня 1927 р.н.) –
ЗАТ «Агропромислова корпорація «Зоря», Рівненський
р6н Рівненська область. І Дмитро Моторний (2
листопада 1927 р.н.) – ПОК «Зоря» Білозерський р6н
Херсонської області. 

ОСОБИСТІСТЬ Зодіакальний знак України –
Тілець, стихія Землі. Володимир Плютинський
народився під цим сузір’ям 4 травня 1927 року.
Містика чи випадковість – але така в нього Зоря!
І господарство, яке він беззмінно очолює, ви
тільки вдумайтесь, – понад 56 років, має назву
«Зоря». Він разом із нашим сільським
господарством пройшов усі стадії розвитку. Він
не просто знає як, коли і що було, а відчув кожен
із цих етапів власною шкірою.

Власна думка 
Володимира Плютинського

ІНВЕСТИЦІЇ ï КОМПАНІЇ

Загальна 
статистика
За січень%червень 2007 р.

приріст сукупного обсягу іно�
земного капіталу в економіку
України, з урахуванням його
переоцінки, втрат, курсової
різниці та ін., становив 2,553
млрд. дол., що на 50,3%
більше приросту за відповід�
ний період попереднього
року. 
В І півріччі 2007 р. в економі�
ку України іноземними інве�
сторами вкладено 3,276
млрд. дол. прямих інвести�
цій, у т.ч. із країн СНД –
286,4 млн. дол. (8,7% від за�
гального обсягу), з інших
країн світу – $2,989 млрд.
91,3%). Водночас нерезиден�
тами вилучено капіталу на
$820,3 млн.

Молоко та м'ясо
Російська група компаній

«Нутрітек» (випускає продук�
ти дитячого харчування,  во�
лодіє контрольним пакетом
акцій Хорольского молочно�
консервного комбінату, Пол�
тавська обл.), планує напри�
кінці 2007 – початку 2008 р.
почати будівництво двох мо�
лочно�товарних комплексів,
кожен на 5 тис. голів ВРХ. За
попередніми підрахунками,
будівництво однієї ферми
коштуватиме компанії не
менш $15 млн.

Компанія « Мілкіленд%Ук%

раїна» має намір увести в ек�
сплуатацію новий цех з вироб�
ництва твердих сирів на
Менському сирзаводі, що  на�
лежить їй. На будівництво но�
вого цеху було витрачено по�
над $5 млн. 

Банк «Фінанси й Кредит»

відкрив непоновлювану кре�
дитну лінію найбільшому в Ук�
раїні м'ясо�переробному заво�
ду – «Кременчукм'ясо» – на
суму $10 млн. До цього банк
надав заводу кредитних кош�
тів на загальну суму понад 24
млн.грн. Нова кредитна лінія
призначена для переоблад�
нання й модернізації підпри�
ємства й надана компанії на 5
років. У 2006 році «Кремен�
чукм'ясо» збільшило вироб�
ництво порівняно з 2005 ро�
ком на 22,7%, або на 41,3 млн.
грн.

Компанія «Молочний аль%

янс» купила 51% акцій Баш�
танського сирзаводу – одного з
найбільших українських вироб�
ників сиру. Угода, яку експерти
оцінюють в $13�16 млн., робить
«Молочний альянс» найбіль�
шим гравцем на ринку твердих
сирів. Виторг від реалізації про�
дукції компанії за шість місяців
2007 року становив $63,62 млн.,
прибуток – $3,61 млн. 

Продовження на стор.4
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Отакий у нас резерв, який ніх�

то навіть не рахує.

…проблем із технічним 

забезпеченням

– Я знайшов гарні німецькі

комбайни. Одна машина коштує

140 тис. євро. Якщо привезти її до

нас та розмитнити – ціна сягне

200 тисяч. Це при тому, що нам

так необхідна сучасна техніка. У

держави є щось у голові чи ні?

…фермерства

– Я не проти фермерства, але

воно в нас неперспективне. Май�

бутнє – за великими механізова�

ними господарствами, де прац�

юватимуть високоосвічені та гра�

мотні спеціалісти.

…загальної політики держави   

– Відбувається нарада високих

урядовців. Питаю: що ми будуємо

в державі – капіталізм? – Ні, ні, –

відповідають. – Соціалізм? – Та

ні. – Комунізм? – Та облиште, що

ви… – А що ж? – Ми будуємо таку

державу, якої ще нема на нашій

планеті, в якій люди будуть жити

добре. А справді, що ж ми таке

споруджуємо? За Радянської вла�

ди казали: «Вперед, до перемоги

комунізму». Ми так говорили, і ві�

рили в це – що комунізм за на�

ступним рогом. А він відходив все

далі. Один мій знайомий сказав:

«Не тягніть мене в комунізм, я ще

при соціалізмі не нажився». Так і

я. Хочу працювати самостійно.

…власного потенціалу 

– Якби я працював тільки на

себе, то був би мультимільйоне�

ром.

…перспектив

– Хочу працювати ще 3 роки.

Бо окреслив грандіозні програми.

Після цього терміну я стану дуже

багатою людиною. Не я особисто,

а господарство – ми зможемо ма�

ти 50 млн. грн. чистого прибутку.

Їх спрямуємо на капітальний ро�

звиток. Так буде, дивлячись на те,

що робитиме держава, бо від неї

залежить багато.

* * *

І – ще. Цитата із книжки Во�

лодимира Плютинського «Запи�

ски голови колгоспу». 

«Людина по�справжньому жи�

ве, коли працює, поки бачить пе�

ред собою нову мету і так само, як

раніше, хоче досягти її». Та, на�

решті – фраза, яку він завжди ка�

же своїм опонентам: «А скільки сіл

за своє життя побудували ви? Та

не сіл, а хоч сарай на власній ділян�

ці побудували?». В цих словах –

весь Володимир Антонович Плю�

тинський – людина, яка народила�

ся під знаком Тільця і «Зорю» запа�

лила на землі. 

14 вересня – ЗАТ Агропромислова корпорація «Зоря»,

Рівненська обл., с.Зоря. Сучасні енергозберігаючі технології

вирощування зернових, кукурудзи, ріпаку та кормозаготівлі.

21 вересня – ТОВ «Борзна Агроінвест», Чернігівська

обл., м.Борзна. Сучасні енергозберігаючі технології

вирощування зернових, кукурудзи, соняшнику, ріпаку та

цукрового буряку.

28 вересня – ЗАТ «Міжнародна Агропромислова

Корпорація»  Київська обл. ,  м.Кагарлик.  Сучасні

енергозберігаючі технології вирощування зернових, кукурудзи,

соняшнику, ріпаку, цукрового буряку та кормозаготівлі.

Довідки за телефонами: (044) 490 77 81; 490 32 51

Компанія АМАКО 
разом зі своїми партнерами 

запрошують взяти участь 
у міжнародних Днях Поля

– ТЕХНІКА від компанії

«АМАКО» має високі техніко�тех�

нологічні показники, ми нею ду�

же задоволені. Почали співпрац�

ювати з нового року. Придбали 5

зернозбиральних комбайнів

«Массей Фергюсон 7274»; 2 ко�

сарки Z 302 і Z 303; 3 преси�під�

бирачі і 2 причіпні оприскувачі.

На умовах лізингу маємо дискову

борону і 2 трактори «Массей Фер�

гюсон» 8480 потужністю 315 к.с. 

Косарка для скошування бага�

торічних трав фірми «Кун»  забез�

печує ідеальну якість скошування,

висота зрізу регулюється до 5 см,

бездоганне плющення. Тобто цей

агрегат – те, що сьогодні необхід�

но для заготівлі сіна, сінажу чи ін�

шого корму. Косарка «бере» будь�

яку багаторічну траву, бобові, зла�

кові – хоч півметра заввишки. Її

продуктивність до 20 га за зміну,

це близько десяти годин. Вона

здатна одна замінити три наші віт�

чизняні машини. Для роботи не

обов'язково потрібен іноземний

трактор, цілком досить МТЗ 82.

Повторюю, нам вона ідеально під�

ходить.

Про продуктивність нових

зернозбиральних комбайнів гово�

рити не буду. Вони перевершили

мої найсміливіші сподівання.

Зерновим у цьому році, вважаю,

пощастило. Як і нам. Тепер чека�

ємо на жниварки для кукурудзи,

які почепимо на ці «Массеї». Ду�

маємо, що урожай зберемо швид�

ко і без втрат. Я – економіст за

фахом і відповідаю за технічний

стан техніки, тому переконаний,

що ці машини дуже швидко себе

окуплять.

Сівалку від фірми «АМАКО»

виробництва Great Plains 2N 2410

– маємо поки лише одну. Вона

100 гектарів за добу подужає. Для

неї трактор повинен мати запас

потужності від 250 до 300 к.с., бо

вона 7 м завширшки. В нашому

випадку це «Массей Фергюсон».

Цей «комплект» бере 8 літрів

пального на гектар. Здатен замі�

нити щонайменше 5 вітчизняних

агрегатів. Цією сівалкою ми по�

сіяли 1400 га ріпаку із загальних 4

тисяч. Тепер із 2,5 тис. га озимої

пшениці нею посіємо 1 тис. га.

Як кажуть, в ідеалі, нам потрібно

таких три. 

Ворушилки «Кун» – так само

оптимальна техніка для постійної

продуктивної роботи. Поки що

аналогічної вітчизняної немає.

Для неї, як і для косарки, підхо�

дить трактор МТЗ 82. Працюють

ворушилки на будь�якому полі –

від 5 до 100 гектарів. Маєте вели�

ке поле – краще беріть дві.

Швидше впораєтесь!

– Я ДАВНО працюю на землі. І

якщо чесно, здивувати мене чим�

небудь вже важко.

Одна справа – дивитись, як

працює хороша техніка на чиє�

мусь полі, й зовсім інша – коли на

своєму. Я радий, що в «Зорі» ми

знову маємо, що показати.

Землі у нас майже 15 тисяч гек�

тарів. Маємо гідно її обробляти,

щоб вона нас так само годувала. В

умовах ринку треба знижувати со�

бівартість продукції, зменшувати

енерговитрати. Не буду говорити

про інші складові, скажу про техні�

ку. Нам усім сьогодні потрібна хо�

роша сучасна техніка – трактори,

сівалки, комбайни – техніка, яка

приносить задоволення. В усьому.

Ми давно планували понови�

ти парк сільгоспмашин. Придив�

лялися в Україні, їздили за кор�

дон. Та зупинили свій вибір на

«АМАКО».

Я особисто давно знаю Віталія

Скоцика. Він дуже порядна люди�

на. І давно працює. Добре знаєть�

ся на техніці. В «АМАКО» сьогод�

ні багато цікавих програм, щоб

допомогти селянину придбати но�

ву техніку. Сучасну. Потужну.

Ефективну. З нового року ми вже

витратили на техніку понад 15 мі�

льйонів гривень. І плануємо ще.

Із десяти комбайнів, які сьо�

годні маємо, п'ять зернозбираль�

них «Массей Фергюсон» придба�

ли в «АМАКО». Ними зібрали

озиму пшеницю і ріпак. Я задово�

лений цією технікою. Тому ми ра�

до погодилися провести в нашому

господарстві День поля фірми

«АМАКО». Щоб продемонструва�

ти керівникам господарств нашо�

го регіону, та й не тільки, можли�

вості цієї техніки. Ми покажемо

усе, на чому вже працювали. 

Селянин селянина завжди

зрозуміє краще. Тому запрошую

усіх приїздити до нас не тільки на

Дні поля. Ми завжди будемо раді.

На черзі – збирання кукуру�

дзи. Урожайність буде на рівні 70

ц/га. Це невеликий урожай, але й

немалий. З 2 тисяч гектарів мати�

мемо близько 12 тисяч тонн сухо�

го не бункерного зерна. Тому нам

потрібні жниварки для збирання

кукурудзи. І купувати їх ми будемо

в «АМАКО». Наступного року під

кукурудзу на зерно закладаємо 6,5

тис. га. 

Це неправильно – звинувачу�

вати селянина у перевиробництві

зерна. Ми для того працюємо,

щоб зерна багато було. Подивіть�

ся, скільки голодних у світі. То їх

треба нагодувати. Держава має

подбати, щоб вигідно продати те

зерно, ті його надлишки, які  ми

здатні виробляти.

Хороша техніка приносить задоволення

Олексій ЖУК (на фото), 
директор машинно%тракторного парку ЗАТ «АПК «Зоря»:

Володимир ПЛЮТИНСЬКИЙ, 

почесний голова правління ЗАТ «АПК «Зоря»:

Нові машини перевершили сподівання

Підготували Наталія Тарченко та Олексій Шелкопляс 
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– ЗА СІЧЕНЬ�СЕРПЕНЬ 2007

року всіма категоріями госпо�

дарств вироблено валової продук�

ції сільського господарства на

суму 1,3 млрд. грн., що на 5,3%

більше відповідного періоду 2006

року. В т.ч. сільськогосподарські

підприємства збільшили вироб�

ництво продукції на 11,2%, госпо�

дарства населення – на 3,6%.

По всіх категоріях господарств

за 8 місяців 2007 року проти від�

повідного періоду минулого року

збільшилось виробництво м'яса на

9,3%, яєць – на 7,6%, вовни – на

5,3%. 

В області забезпечено послі�

довний розвиток галузі свинар�

ства та птахівництва. По всіх кате�

горіях господарств проти рівня

минулого року поголів'я свиней

зросло на 11,6%, птиці – на 3,3%,

овець та кіз – на 7,9%.

Разом з тим в області не вда�

лося призупинити спад поголів'я

великої рогатої худоби, в тому чи�

слі корів. Як наслідок, допущено

спад виробництва молока на 4,4%.

Станом на 10 вересня поточ�

ного року зернові культури обмо�

лочено на площі 220,9 тис. га або

на 95% площ. Намолочено 536

тис. тонн зерна при середній уро�

жайності 24,6 ц/га, що на 2,5 ц/га

більше минулого року. 

В області поліпшено інвести�

ційну привабливість агропроми�

слового комплексу. Так, у 1 півріч�

чі 2007 року у розвиток агропро�

мислового комплексу області

вкладено 67 млн. грн., що у 1,9

рази більше, ніж у відповідному

періоді минулого року. Крім того,

залучено 2 млн. доларів іноземних

інвестицій.

Створені сприятливі умови у

рослинництві для залучення по�

тенційних інвесторів для викори�

стання ріллі, яка не засівалася, ви�

рощування сільськогосподарських

культур за інтенсивними техноло�

гіями, розширення площ посіву

конкурентноспроможних культур.

Так, під урожай 2007 року проти

2006 року було збільшено посіви

ріпаку на 6,8 тис. га, цукрових бу�

ряків – на 3,7 тис. га.

Інвестори вкладають кошти

для підготовки ґрунту під посів

озимих культур. На площі 16 тис.

га земель, які раніше не обробля�

лись, прогнозується провести по�

сів озимих уже в цьому році. Залу�

чають інвестиції, у тому числі і

іноземні, до використання землі у

Радивилівському, Дубенському,

Демидівському районах. Є певні

напрацювання і у північних райо�

нах області.

Під урожай 2008 року ми прог�

нозуємо посіяти 126,3 тис. га ози�

мих, що на 6,1 тис. га або на 3%.

більше 2007 року. Нині вже посія�

но 2,5 тис. га озимини. Також у

цьому році під урожай 2008 року

посіяно 24,3 тис. га озимого ріпа�

ку, що на 5,3 тис. га більше посіву

минулого року.

В області розроблена програма

підтримки збільшення обсягів ви�

робництва зерна жита у 2008 році.

Програмою передбачено дотуван�

ня сільськогосподарських товаро�

виробників поліської зони області

за посіяний гектар жита з внесен�

ням мінеральних добрив. Прогно�

зується посіяти 43,3 тис. га жита,

що на 25% більше рівня цього року.

Для технічного переобладнан�

ня і розширення виробничих по�

тужностей у галузі тваринниц%

тва, підвищення продуктивності

худоби з початку року розроблені

програми із залучення інвестицій

на суму понад 33 млн. грн.

У цьому році вже введено в

дію доїльний зал у Здолбунівсько�

му районі, завершено реконструк�

цію птахопідприємств у Березнів�

ському та Млинівському районах.

У розвиток харчової та пе%

реробної промисловості прог�

нозується залучити у 2007 році

116,9 млн. грн.

В області підприємством ТзОВ
«Компанія «Енергоінвест» введено

в експлуатацію цех із виробництва

біодизельного палива. Його про�

ектна потужність становить 12

тонн біопалива за добу або 3 тис.

тонн за рік. Виробництво біопали�

ва налагоджено з одночасним ви�

робництвом олії технічних культур

на власних пресових установках.

У цьому році вже введено в

дію 2 комбікормові заводи в Ос�

трозькому та Млинівському ра�

йонах. 

На ТзОВ «Млинівський комбі�
кормовий завод» встановлено

млин потужністю 60 тонн за добу

для виробництва борошна пше�

ничного. 

На ТзОВ «Радивилівмолоко» з

метою покращення якості продук�

ції встановлено нову установку

для фасування молока, кефіру, йо�

гурту потужністю 4 тонни за годи�

ну.

На ТзОВ «Бімол» освоєно тех�

нологію виробництва нового виду

сиру «Чечіль», введено у дію лінію

з його виробництва потужністю

1 тонна сиру на добу. Крім того, на

цьому ж підприємстві для розши�

рення асортименту продукції вво�

диться в дію лінія з виробництва

сиру твердого потужністю 2 тонни

на добу.

Реалізується потужний інве�

стиційний проект з реконструкції

молокозаводу у м.Дубно загаль�

ною вартістю 53 млн. грн. На ВАТ
«Дубномолоко» проводиться тех�

нічне переобладнання відділення

приймання молока та сирцеху, а

саме – встановлення двох ліній

переробки молока «Вестфалія»

потужністю 25 тонн молока за го�

дину та лінії виготовлення сиру

потужністю 1000 тонн на місяць.

Для покращення якості продукції

встановлено німецько�іспанську

лінію для упаковки нарізного сиру

в газовому середовищі.

На ДП «Рівнехліб» ВАТ «Кон�
церн Хлібпром» у поточному році

планується ввести в дію хлібоза�

вод № 2 потужністю 56 тонн хлі�

бобулочних виробів за добу.

На ЗВП «Таврида» у поточно�

му році планується ввести в дію

лінію з виготовлення паштетних

виробів.

Рівненська земля приваблює інвестора
АГРОПРОМИСЛОВИЙ ПАСПОРТ На початку вересня Рівненське
головне управління агропромислового розвитку підбило проміжні підсумки
роботи галузі. Інформацію про чинний стан АПК Рівненщини ми отримали
з перших рук – від начальника управління АПР облдержадміністрації
Олександра Слободянюка.

Олександр СЛОБОДЯНЮК

– ДОСВІД депутатства у мене

незначний. До обрання головою

райради я працював керівником

сільгосппідприємства. Але вчи�

тись доводиться швидко. В нашій

районній Раді працюють 50 депу�

татів. Із них чверть БЮТівці, пів�

тора десятка від «Нашої України»,

інші представляють УНП, Блок

Литвина, Соцпартію, Регіони і

Блок Кармазіна. Не можу сказати,

що з усіх питань рішення «прохо�

дять гладко». Але домовляємося.

Рівненський район – при�

міський, на території якого роз�

ташовано багато потужних під�

приємств. Основу бюджету скла�

дають їхні податки, тому рада на�

магається максимально підтри�

мувати бізнес, щоб виконувати

соціальні програми. В цьому році

районний бюджет становив 102

млн. грн. – порівняно до 80 млн.

грн. в минулому. І ми його вже

перевиконали.

Практично вся соціальна сфе�

ра фінансується з району, зокрема

освіта – маємо 58 шкіл, і медици�

на – 3 лікарні. В цьому році гази�

фікували навіть невеличкі, на 80�

100 дворів, населені пункті, буду�

вали нові об`єкти та реконструю�

вали старі – і витратили на це

1 млн. 800 тис. грн.

Район – це 64 тисячі га ріллі.

Сільгосппідприємства використо�

вують 36, 5 тис. гектарів, решта –

підсобні господарства.

Звісно, є в нас і проблеми.

Можна сказати, що вони ті ж самі,

з якими стикається більшість ук�

раїнських господарств. Перша, та

основна, – надто швидке прове�

дення реформи сільського госпо�

дарства, через що багато підпри�

ємств галузі просто не вижили.

Друга – брак сільськогосподар�

ської техніки, що могла б конкуру�

вати із зарубіжною, а відтак – собі�

вартість продукції стає надто доро�

гою. Третя – це дуже високі ставки

кредитів, які надають сільськогос�

подарським підприємствам. І, на�

решті, четверта, дуже болюча –

кадри. В сільському господарстві

залишилось дуже мало людей, які

вміють працювати. На жаль. 

Бюджет ми перевиконали

Микола СВІНТОЗЕЛЬСЬКИЙ, 

голова Рівненської 

районної ради

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».

Польський м'ясний кон%

церн PKM Duda, що котиру�
ється на біржі, 10 серпня завер�
шив угоду з придбання 100%
акцій дочірнього підприємства
«Експрес» (господарство
«Зоря», Рівненська обл.), що
займається виробництвом
м'яса й м'ясопродуктів і нале�
жить  Експрес�Банку (Київ).
Вартість угоди становить 12
млн. грн.

Цукор
«Західна компанія «Дакор»,
що входить у п'ятірку найбіль�
ших українських виробників
цукру, у першому півріччі одер�
жала чистий дохід $29.7 млн., у
тому числі в другому кварталі –
$11,2 млн. рентабельність по
EBITDA (EBITDA margin) у пер�
шому півріччі становила 13%,
по чистому прибутку (net mar�
gin) – 4%, у тому числі в друго�
му кварталі – 17% і 6% відпо�
відно. Обсяг чистих продажів
групи компаній «Дакор» в 2006
році становив близько 320 млн.
грн, у його структурі близько
66% припадає на цукор і супут�
ні продукти переробки буряку,
EBITDA (прибуток до відсотків,
податків і амортизації) – біль�
ше 80 млн. грн. «Дакор» планує
здійснити первинну публічну
пропозицію акцій (IPO) на
Франкфуртській біржі в 2009
році. До виходу на IPO компа�
нія планує зайняти, як мінімум,
10% українського ринку цукру
й збільшити капіталізацію до
$300 млн.

Загальні збори акціонерів

ВАТ «Цукровий союз «Укр%

рос» затвердили результати
закритого (приватного) розмі�
щення акцій ВАТ, внесли зміни
до складу спостережної ради й
статуту товариства. Договірна
ціна однієї простої іменної акції
(номінальна вартість 1 грн.) за
результатами закритого (при�
ватного) розміщення становила
9,51 грн., загальна вартість па�
кета – 201,925 млн. грн. Статут�
ний капітал товариства збіль�
шено до 106,233 млн. грн.

Компанія « Астарта%Київ»

розробила програму енергозбе�
реження до 2010 р. Цього року
на модернізацію обладнання
п'яти заводів холдингу було ви�
трачено близько $8 млн. Мо�
дернізація Гайсинського цук%

рового заводу, що входить
до складу «Укрпромінвест»,
обійшлася власникові в 98 млн.
грн., ще близько 200 млн. грн.
компанія інвестувала в створен�
ня сировинної зони й закупівлю
сільгосптехніки для збирання
буряку. Компанія «Інцукор%

пром%К» у цьому сезоні інве�
стувала $1 млн. в установку
енергозберігаючих систем на
заводах, що належать їй. 

ІНВЕСТИЦІЇ ï КОМПАНІЇ
Початок на стор.2

Закінчення на стор.14
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ЗА ЧАСІВ СРСР колгосп «Зоря ко�

мунізму» отримував на рік 25�30 мі�

льйонів карбованців чистого при�

бутку. На теренах держави це був

«комунізм в окремо узятому селі».

Керує господарством ось уже

понад 56 років Володимир Анто�

нович Плютинський. Це, мабуть,

єдиний випадок у світі.

Він справді народився через

три роки по смерті Леніна. Добре

пам'ятає колективізацію 30�х ро�

ків. Велику Вітчизняну, у яку був

партизаном, і важке поранення,

що одразу зробило його дуже до�

рослим. Повоєнна відбудова, ко�

лективізація у західних регіонах

України. З нуля створення  «Зорі».

Далі – періоди хрущовського «во�

люнтаризму», брежнєвського

«розвинутого соціалізму», горба�

човської «перебудови» і, нарешті,

епоха незалежної України.

Плютинський – один з неба�

гатьох, кому ми маємо завдячува�

ти збереженням в країні після

постхрущовського її винищення,

такої культури, як кукурудза. Во�

на – королева полів. А він – її фа�

ворит. Американська компанія

«Піонер» з агрофірмою «Зоря»

створила перше в СРСР спільне

підприємство з вирощування ви�

сокоякісного насіння кукурудзи.

Залишитись непорушним ос�

трівцем при загальнодержавному

«зсуві» не дано навіть глибоко за�

нуреному у бізнес господарству.

Попри всі негаразди, «Зоря» сьо�

годні знову набирає обертів. За

останні декілька років вдвічі збіль�

шено площі сільгоспугідь, які сьо�

годні становлять близько 15 тисяч

гектарів. За показниками поточно�

го року, основними культурами за�

лишаються кукурудза на зерно –

понад 2 тис. га, озима пшениця –

понад 2,2 тис. га, ріпак – 2,7 тис га.

Вирощують ярі зернові, кормові

культури, картоплю. Під чистими

парами тут понад 5 тис. га. Середня

урожайність зернових становила 27

ц/га, ріпаку – 17 ц/га. Кукурудзи

розраховують отримати близько 12

тис. тонн у сухому зерні за се�

редньої врожайності 70 ц/га. 

За 8 місяців поточного року

отримали 9,3 тис. тонн зернових,

4,6 тис. тонн ріпаку. 

Під урожай наступного року

вже посіяно 4 тисячі гектарів ози�

мого ріпаку, здебільшого насінням

Івано�Франківського інституту

хрестоцвітих культур. Незабаром

розпочнеться сівба озимої пшениці

на 2,5 тис. га. Під кукурудзу на зер�

но наступного року планують

збільшити площі до 6 тис. га. 

Продовжують нарощувати

тваринництво. Сьогодні утриму�

ють понад 2 тис. голів ВРХ, з яких

– майже 600 корів. У найближчих

планах – будівництво сучасного

доїльного залу, адже поголів'я тут

високопродуктивне. На свино�

комплексі утримують понад 2,5

тисячі тварин. Є в господарстві

вівці і близько сотні коней.

Зараз, як кажуть, повним хо�

дом іде оновлення сільськогоспо�

дарської техніки. Закуповуються

нові сучасні комбайни, трактори і

агрегати. Господарство поступово

переходить до впровадження

енергозберігаючих технологій. Хо�

ча і використовувані досі на кілька

кроків випереджали «загальнодер�

жавну статистику». 

Зерно в «Зорі» доводять до

кондиції американські сушарки

на власному сучасному елеваторі

об'ємом 20 тис. тонн. Налагодже�

на обслуговуюча сфера. Госпо�

дарство надає торговельні, транс�

портні послуги, виготовляє буді�

вельні конструкції.  Активно

вкладає кошти в розвиток со�

ціальної сфери села й району. І

складає плани на майбутнє, при�

чому не абстрактні – «намолоти�

ти�здійснити», а зважені і цілком

реальні.

Фаворит її величності

КОМПАНІЯ І ЛІДЕР Агрокорпорація «Зоря»
Рівненського району була і залишається
економічною і соціальною перлиною Полісся. 

Сторінки підготував Олексій Шелкопляс 
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ВВАЖАЄТЬСЯ, що найважче –

захоплення підприємства, створе�

ного в організаційно�правовій

формі товариства з обмеженою

відповідальністю. Це пов'язано з

тим, що процедури корпоратив�

ного управління, встановлені за�

конодавством для ТОВ, порівняно

прості, не потребують щоденної

копіткої праці для дотримання

усіх законодавчих вимог. Відкрите

акціонерне товариство найбільш

привабливе для рейдерів. Але у

зв'язку з тим, що ВАТи становлять

меншість від загальної кількості

усіх акціонерних товариств, рей�

дерам здебільшого доводиться ма�

ти справу із захопленням підпри�

ємств у організаційно�правовій

формі закритого акціонерного то�

вариства. 

Правопорушники –
легка нажива
ДЛЯ ТОГО, щоб визначитися з

механізмами протидії, необхідно

чітко уявляти, за якими критерія�

ми рейдери обирають об'єкти для

захоплення. Для цього підприєм�

ство повинно: 

1) володіти активами, прива�

бливими для подальшого продажу

потенційному інвестору; 

2) систематично порушувати

законодавство у господарській

діяльності чи просто не контро�

лювати правильності оформлення

документів, пов'язаних з діяльні�

стю підприємства; 

3) мати акціонерів�мінорита�

ріїв, пакет акцій яких сумарно пе�

ревищує 25%+1. 

Якщо сільськогосподарське

підприємство – потенційний

об'єкт захоплення – відповідає

усім, а у деяких випадках хоча б

двом з цих критеріїв, є велика

ймовірність того, що воно «впаде

в око» рейдерам.

Ваш персонал –
ваша фортеця
ЗАГАЛОМ поширені засоби захи�

сту від рейдерства та протидії йо�

му можна розподілити на дві під�

групи: превентивні та заходи

контратаки. 

Превентивні заходи мають

широкий спектр дій. Багато з них

– не тільки захисні механізми, а

просто прояв корпоративної куль�

тури. Серед превентивних заходів

можна назвати:

Підвищення мотивації пер%

соналу усіма наявними засо%

бами із одночасним посилен%

ням контролю за конфіден%

ційною інформацією та фі%

нансами товариства.

Заходи, спрямовані на підви�

щення мотивації персоналу – ду�

же важливий аспект захисту від

рейдерства. Добре мотивований

персонал – перша перешкода для

рейдера, оскільки при цьому от�

римання останнім важливої ін�

формації про стан справ на під�

приємстві�цілі стає значно важ�

чим та витратнішим. 

При цьому не варто також за�

бувати і про визначення переліку

конфіденційних документів това�

риства та встановлення спеціаль�

ного режиму доступу до таких до�

кументів. Це особливо стосується

фінансових документів, звітності,

статутних та правовстановлюючих

документів товариства. 

Узгодження установчих до%

кументів товариства із зако%

нодавством.

Заходи щодо узгодження уста�

новчих документів з чинним зако�

нодавством – це здебільшого не

засіб протидії рейдерству, а радше

нормальна практика ведення біз�

несу. 

Такі засоби протидії нерозрив�

но пов'язані з наведеними нижче,

становлять з ними єдину систему

та є особливо важливими саме для

сільськогосподарських підпри�

ємств, більшість з яких була ство�

рена в перші роки української не�

залежності.

Чітке та повне дотримання

корпоративних прав мінори%

тарних акціонерів.

Як правило, рейдери знахо�

дять підґрунтя для атаки через ак�

ціонера�міноритарія. Оскільки

законодавство захищає права та�

кого акціонера, то в разі їх пору�

шення підприємством рейдери

отримують формальну підставу

для звернення до «свого» суду та

отримання потрібного їм вико�

навчого документа. Дотримання

прав міноритарних акціонерів

позбавить рейдерів однієї з най�

зручніших основ для здійснення

атаки.

Поліпшення схеми упра%

вління товариством шляхом

створення або посилення

контролю за вищими органа%

ми управління товариством.

Створення централізованої

структури управління з розподі�

лом зон відповідальності та пов�

новажень, створення у товаристві

контролюючих органів, яким під�

порядковується менеджмент, –

першочергове завдання для орга�

нізації ефективного бізнесу, і, зо�

крема, в агропромисловому сек�

торі. Наявність на підприємстві

системи такого контролю значно

посилить його позиції у проти�

стоянні з рейдером.

Звісно, з урахуванням умов

кожної конкретної ситуації перелік

превентивних заходів може бути

значно розширеним. Що ж стос�

ується безпосередньо підприємств

аграрного сектору, можливо допов�

нити наведений вище перелік та�

кими превентивними заходами:

Контроль за повним та на%

лежним оформленням права

власності підприємства на

землю чи прав користування

землею.

Безумовно, земля, наявна у аг�

ропромислового підприємства, –

ласий шматочок, чи не найдорож�

чий його актив. Задля того, щоб

убезпечитись від можливої рей�

дерської атаки, необхідно офор�

мити право на землю максималь�

но чисто. 

Здійснення контролю за

дотриманням законодавства

у повсякденній господарській

діяльності сільськогосподар%

ського товариства.

Власник підприємства, яке

здійснює діяльність у агропроми�

словому секторі, зобов'язаний

пильно стежити за дотриманням

законодавства при здійсненні то�

вариством його звичайних госпо�

дарських операцій. Через брак

кваліфікованих спеціалістів на

підприємствах, які працюють в аг�

рарному секторі, можуть відбува�

тися численні порушення законо�

давства, наявність яких дасть

У війні закону і сили
Основні способи та механізми протидії 
рейдерству в аграрному секторі

БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ Всупереч усталеним уявленням про рейдерство,
це явище має на меті не лише захоплення підприємств, розташованих у
центрах великих міст на шалено дорогій землі. Хоч як не дивно, але маючи
єдину мету – отримання прибутку від будь6чого, – рейдери спокійно
роблять свою чорну справу і щодо підприємств, які займаються
сільськогосподарським виробництвом. 
Варто зазначити, що аграрний сектор економіки має свої особливості, і,
отже, рейдери в діях щодо сільськогосппідприємств застосовують дещо
іншу техніку. Тож зосередьмо увагу на механізмах захисту та протидії
рейдерству саме в аграрному секторі української економіки.

Рейдерам здебільшого
доводиться мати справу
із захопленням
підприємств у формі
закритого акціонерного
товариства

Максим Назаренко
адвокат АО «Волков і Партнери»

НОВИНИ"СТИСЛО

Чи буде 
збережено 
нульову ставку 
ПДВ для села?

Днями перший віце�прем'єр�
міністр, міністр фінансів Украї�
ни Микола Азаров повідомив,
що пільговий порядок оподат�
кування у вигляді нульової
ставки ПДВ для сільгоспви�
робників у 2008 році буде
збережено. Він також додав,
що Уряд прийняв рішення про
збільшення фінансування АПК
на 700 млн. гривень, повідо�
мляє сайт «РБК�Україна». 
Оскільки заява пана Азарова
спричинила певні дискусії в
агропромислових колах, ми
звернулися за коментарем до
голови Комітету з податкового
права Асоціації правників Ук�
раїни, адвоката Валентина
Гвоздія. «З тексту цитати не
вбачається, що це питання має
бути врегульоване саме нор�
мативними документами
КМУ, то не його повноважен�
ня, – зазначив адвокат. – Од�
нак я вважаю, і це дуже вірогі�
дно, що Микола Янович мав
на увазі збереження нульової
ставки ПДВ для сільгоспви�
робників при розробці проек�
ту Закону України «Про дер�
жавний бюджет України на
2008 рік», а також у зв'язку з
цим – відповідних проектів
змін, зокрема до Закону Укра�
їни «Про ПДВ».

Держкомрезерв
реалізовуватиме
борошно і крупи 
за конкурсом
Кабінет Міністрів України
схвалив пропозицію Держ�
комрезерву щодо видачі під�
приємствам системи держав�
ного резерву для реалізації
підприємствам хлібопекарсь�
кої промисловості в 2007 р.
борошна і крупів. Відповідне
розпорядження КМУ №694�р
від 5 вересня підписав
прем'єр�міністр України Віктор
Янукович. 
Згідно до зазначеного доку�
мента, реалізація борошна і
круп хлібопекарським підпри�
ємствам здійснюватиметься
шляхом проведення конкурсу
з обмеженою участю відповід�
но до Порядку реалізації ма�
теріальних цінностей держав�
ного резерву, затвердженого
Постановою КМУ №1078 від
25 серпня 2004 р.



АКТИВНЕ розпаювання майна

на колективних сільськогоспо�

дарських підприємствах (далі –

КСП) розпочалося ще після

прийняття Указу Президента Ук�

раїни від 3 грудня 1999 року

«Про невідкладні заходи щодо

прискорення реформування аг�

рарного сектора економіки». 

Майновий комплекс, як ві�

домо, було поділено на три ча�

стини:

Перша частина визначалась

як майно соціальної сфери (до�

роги, дитсадки, комунікації) і

передавалася на баланс сільської

(селищної) ради;

Друга частина – майно, що

призначалося  для погашення

боргів КСП;

Третя частина – майно, яке

виділялося під розпаювання чле�

нам колишнього КСП відповід�

но до їх майнової частки.

«Хто ж тепер, 
куме, не лупить? 
Лупи та дай»
І ТУТ почали виникати пробле�

ми з майновим комплексом. Чи�

мало господарств включали роз�

пайоване майно до статутних

фондів товариств – правонаступ�

ників КСП, чим члени цих ко�

лишніх колективних підпри�

ємств фактично позбавлялися

права власності на таке майно.

Велика кількість майна безпід�

ставно потрапляла під опис лік�

відаторів як майно збанкрутілого

сільгосппідприємства.

Однак позитивна судова

практика загалом сприяла по�

верненню майна його законним

власникам – пайовикам.

Водночас, це майно опиня�

лося у невизначеному правовому

статусі, оскільки члени колиш�

нього КСП мали право набути

на нього права спільної сумісної

або часткової власності. Проте

переважна частина майна й на�

далі перебувала у такому статусі. 

Такий статус отримав просту

назву: «людське майно». Трива�

лий період цим людським май�

ном ніхто не цікавився, воно за�

непадало і чекало свого часу…

«Пріобрітав би 
тебе без ліку...»
ЧАС НАСТАВ уже тоді, коли біз�

несу в містах стало тісно, і він

почав розширювати межі своєї

присутності. Так, великі підпри�

ємці спершу накинули оком на

нерухоме майно прилеглих до

міста сіл, оскільки під цією не�

рухомістю розташувалися ласі

площі земельних ділянок, ціни в

місті на які дорівнювали майже

лондонським.

Однак інтерес бізнесу наш�

товхнувся на перепону купівлі

такого майна, оскільки було нез�

розуміло: а хто ж його власник і

як цю нерухомість взагалі можна

придбати.

Існували різні способи купів�

лі майна: 

– купівля майнових паїв та

виділення майна в натурі судом, 

– обрання уповноваженого

від пайовиків та укладення з ним

договору і передача йому коштів

за купівлю майна тощо. 

Разом з тим, було невирі�

шеним питання стосовно по�

мерлих пайовиків та їх спадко�

ємців. Пайовики, серед яких

було чимало людей похилого

віку, поступово відходили в ін�

ші світи, а спадкоємці могли

вступити в спадщину тільки

через шість місяців, а отже,

усієї кількості пайовиків, з

якими можна було б укласти

угоду про продаж майна досяг�

ти не вдавалося, що, своєю

чергою (при укладенні угоди

про купівлю майна), ставало

причиною спірного статусу на�

бутого майна.

«Совершив купчу,
і земельки 
прибавилось»
АДВОКАТСЬКА компанія

«Гвоздій та Оберкович» після

консультацій з органами держав�

ної влади та місцевого самовря�

дування, вивчення судової прак�

тики знайшла оптимальний ви�

хід з цієї ситуації.

Таким виходом стало ство�

рення юридичної особи, до ста�

тутного фонду якої буде зарахо�

вано усе майно, яке підлягало

розпаюванню, подальша реє�

страція такого майна за цією

юридичною особою та продаж

такого майна.

Адвокатська компанія також

бере на себе зобов'язання з пра�

вового супроводу діяльності ство�

реної юридичної особи, допома�

гає вести податковий облік та на�

дає допомогу її керівництву здій�

снювати розподіл виручених від

реалізації майна коштів між

пайовиками.

Для суб'єктів господарювання

в такому способі вирішення пи�

тання з купівлі розпайованого

майна є значні переваги. Вони

мають справу з однією юридич�

ною особою, на якій зареєстрова�

но майно, укладають з нею угоди

та перераховують кошти на її бан�

ківський рахунок і вже не цікав�

ляться проблемами проведення

зборів пайовиків, правильності

визначення майнової долі кож�

ного пайовика, веденням їх спад�

кових справ тощо.

АК має значний практич�

ний досвід у цій діяльності. Та�

ким способом вже вирішено

питання по багатьох селах, де

вже на сьогодні на базі майна

колишніх КСП працює вели�

кий бізнес, а пайовики отрима�

ли кошти за продане ними май�

но та мають робочі місця на

підприємствах, які в них це

майно викупили.

змогу рейдеру не тільки безперешко�

дно зібрати інформацію про підпри�

ємство, а й розпочати атаку. 

Переходимо 
в контрнаступ!
ЯКЩО все�таки виникла ситуація,

яка підпадає під визначення рейдерсь�

кої атаки, варто вживати заходів кон�

тратаки для того, щоб нейтралізувати

виграний рейдером час та зібрану ним

інформацію. Серед таких заходів мож�

на назвати:

Кваліфікований судовий за%

хист інтересів атакованого під%

приємства.

Для нейтралізації дій рейдера го�

ловним є кваліфікований судовий

захист інтересів атакованого підпри�

ємства, щоправда, дещо специфіч�

ний його вид. Оскільки рейдерська

атака має усі ознаки комерційного

проекту, логічно буде припустити,

що від рейдера вимагається повер�

нення витрачених коштів та отри�

мання прибутку у певні строки. А це

у свою чергу означає, що кваліфіко�

вані адвокати, які спроможні затяг�

нути процес за допомогою проце�

суальних диверсій, допоможуть ата�

кованому підприємству захистити

власні інтереси. 

Широка кампанія у ЗМІ проти

рейдерської атаки.

Якщо підприємство стало об'єк�

том атаки рейдера, життєво необхід�

на підтримка його позицій у засобах

масової інформації. Це стосується як

висвітлення у ЗМІ судових процесів,

так і формування громадської думки

щодо дій та образу рейдера. Якщо за

допомогою медіа усі дії рейдера, здій�

снені ним в межах атаки, подавати�

муться як негативні, і в суспільстві

буде сформована думка про «бандит�

ське захоплення» підприємства, пів�

справи зроблено.

* * *

НЕОБХІДНО зазначити, що лише

вся сукупність заходів із протидії рей�

дерській атаці дасть змогу атаковано�

му підприємству дати відсіч рейдеру

та надалі поламати його плани. Осо�

бливу увагу необхідно звертати на

кваліфікацію юристів, які залучають�

ся для протидії рейдеру. 

Якщо всі наведені вище способи

вжито вчасно, а юридичну фірму, яка

надає правову допомогу, обрано пра�

вильно, цілком можливо змусити

рейдера «згорнути» атаку на самому

її початку.
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Дотримання прав міно6
ритарних акціонерів
позбавить рейдерів однієї
з найзручніших основ для
здійснення атаки

Бізнесменам – паї, 
селянам – роботу!

Володимир Кушнір
адвокат АК "Гвоздій та Оберкович"

ПРАВОЧИН Проблеми купівлі розпайованого майна не нові, і на
сьогодні мають уже чимало варіантів їх розв'язання. Щоправда, не
завжди законних. Ми ж пропонуємо Вашій увазі досить легітимне
рішення, яке виробили юристи і успішно впроваджують в життя.

Офіційний партнер рубрики «ПРАВОЧИН»

Адвокатська компанія «Гвоздій
та Оберкович» заснована у
2003 році і є юридичною ком�
панією загальної спеціалізації.
За останні роки стала однією з
найбільш престижних юридич�
них компаній України з визна�
ною репутацією у сферах кор�
поративного та комерційного
права. 
За рейтингами «50 провідних
юридичних фірм України» ви�
давництва «Юридична прак�
тика», адвокатська компанія
«Гвоздій та Оберкович» посіла
33 місце. АК «Гвоздій та Обер�

кович» також ввійшла до про�
відних юридичних компаній
України згідно з досліджен�
ням газети «Kyiv Post» та ана�
лізом ринку юридичних по�
слуг «Юридичної газети» за
2006 рік.
З моменту заснування АК
«Гвоздій та Оберкович» фоку�
сує свою увагу на наданні юри�
дичних послуг іноземним та
вітчизняним клієнтам щодо
особливостей законодавства з
метою уникнення правових
ускладнень під час здійснення
бізнес�діяльності в Україні.

Для задоволення найвищих
стандартів клієнтів партнери
компанії створили юридичну
практику, орієнтовану на клієн�
та, що ґрунтується на глибоко�
му знанні законодавства, знач�
ному досвіді, розумінні прин�
ципів функціонування правової
системи та ефективних техно�
логіях. 
Адвокати компанії спеціалізу�
ються в наданні правових по�
слуг у таких галузях: земельне
право, корпоративне право, ін�
вестиційна діяльність, злиття та
поглинання компаній, оподат�

кування, представлення інтере�
сів у судових справах, міжна�
родна торгівля, нерухомість,
антимонопольне законодав�
ство, трудове право, питання
інтелектуальної власності та ін�
ших. 
Партнери 

АК «Гвоздій та Оберкович»: 

– Валентин Гвоздій (адвокат,
керівний партнер), 
– Сергій Оберкович (адвокат),
– Сергій Тюрін (адвокат),
– Джина Берг (міжнародний
парнер, американський ад�
вокат)

«Ох, земелько, свята земелько…  Як

радісно тебе загрібати докупи, в

одні руки... Глянеш оком навколо –

усе твоє... і все то гроші, гроші,

гроші...» 
(І.Карпенко%Карий, «Сто тисяч»)

ДОВІДКА



Найбільше суперечок серед

учасників семінару запалила

тема прав на земельну ділян%

ку, що прилягає або знахо%

диться під придбаною нерухо%

містю. 

РОЗПОЧАВ дискусію адвокат

МЮК «Александров та Партне�

ри» Ярослав Яременко. Свою до�

повідь він, зокрема, присвятив су�

перечностям між нормами зе�

мельного та цивільного права і

проблемам, що виникають у зв'яз�

ку з цією колізією.

Ділянка 
на доважок
ОТЖЕ, трішки законодавчого ек�

скурсу. Як відомо, до 20 червня

ц.р. ст.120 Земельного кодексу Ук�

раїни (далі – ЗК України) виклю�

чала автоматичний перехід права

власності на земельну ділянку під

час придбання у власність будівлі

або споруди, віддаючи встано�

влення такого права на розсуд ци�

вільно�правових договорів, а пра�

ва користування – договору орен�

ди. 

Водночас не можна відкидати

ст.377 Цивільного кодексу Укра�

їни (далі – ЦК України), згідно з

якою право власності на земельну

ділянку переходить автоматично в

розмірах, визначених договором,

або, якщо договором не обумовле�

но розмір ділянки, то право влас�

ності переходить на ділянку, що

зайнята житловим будинком, бу�

дівлею чи спорудою, та на її ча�

стину, необхідну для їх обслугову�

вання.

Із 20 червня ці дві статті обох

кодексів було узгоджено між со�

бою, що, однак, не зняло проблем

під час переходу прав на земельну

ділянку при зміні власника неру�

хомості.

Якби йшлося про колізію в

межах цивільного права, то можна

було б сміливо використовувати

правило, за яким «наступний

закон скасовує попередній». Але

оскільки наявні спірні норми з

різних галузей права, то однознач�

но використовувати цей принцип

не видається можливим, адже ч.1

ст.3 ЗК України встановлює, що

земельні правовідносини регулю�

ються Конституцією України, ЗК

України та прийнятими відповід�

но до них нормативно�правовими

актами… 

Тож покупцеві слід було звер�

тати увагу саме на ст.120 ЗК Укра�

їни та передбачити в договорі ку�

півлі�продажу (чи йому подібно�

му) особливості переходу прав

власності/оренди на земельну ді�

лянку, аби згодом не виникло про�

блем з отриманням таких прав,

особливо якщо ділянка значно

більша за площею, ніж сама неру�

хомість.

А ще ж не слід забувати, що

норми земельного законодавства,

на відміну від основного принци�

пу цивільно�правових відносин,

не мають диспозитивності, тобто

учасники земельних правовідно�

син не можуть відступати від норм

ЗК України. Орієнтуватися на су�

дові акти в цьому питанні теж не

вдається, оскільки однозначної

судової практики тут на сьогодні

не вироблено.

Мій дім, 
моя й земля
ТАКИМ чином, окрім ризику не

отримати земельну ділянку в

оренду, а тим більше у власність,

проблеми виникають і під час

придбання нерухомості, розташо�

ваної на ділянці, що знаходиться

в користуванні на праві постійно�

го землекористування (зважаючи

на ст.92 ЗК України, яка дає ви�

черпний суб'єктний склад). 

Наприклад, якщо нерухомість

знаходиться на ділянці в 2 га, і

продавець не бажає передавати

права на всі два гектари, а лише на

ту частину, яка згідно з державни�

ми будівельними нормами (ДБН)

необхідна для обслуговування

прибудинкової території, то в та�

кому разі необхідно зазначене

прописувати в договорі купівлі�

продажу земельної ділянки та/або

нерухомості, інакше застосовуєть�

ся правило абзацу другого ч.1

ст.120 ЗК України (в новій редак�

ції). І, швидше за все, розміри не

перевищуватимуть встановлених у

ст.121 ЗК України: в селах – не

більше ніж 0,25 га, в селищах – не

більше ніж 0,15 га, в містах – не

більше ніж 0,10 гектара.

Не варто забувати і про ст.188

ЦК України, де зазначається: як�

що кілька речей (у нашому випад�

ку – нерухомість і земельна ділян�

ка) створюють одне ціле, яке мож�

на використовувати за призначен�

ням, то такі речі є складними ре�

чами. А отже, договір щодо склад�

ної речі поширює свою дію на всі

складові цієї складної речі, якщо

інше не встановлено самим дого�

вором. Тобто маємо свободу дого�

вору, а якщо так, то хочемо – про�

даємо всю ділянку, хочемо – лише

частину її. Щоправда, положення

ч.2 ст.188 ЦК України про свободу

договору суперечить абзацу друго�

му ч.1 ст.377 ЦК України (та й

ст.120 ЗК України). 

І отут з'являється найнеприєм�

ніше «але»: щоб продати частину

ділянки, необхідно виділити її в

натурі, а отже, доведеться робити

землевідведення (з усіма відповід�

ними наслідками, зокрема отри�

мання нових державних актів і

розробку двох проектів землевід�

водів – на дві різні ділянки).

«Фактично земля є окремим

об'єктом цивільного обороту, хоч

би хто там що казав, і тому варто

укласти два договори: про купі�

влю�продаж землі та купівлю�

продаж будинку – одночасно або

в одному договорі – про купівлю�

продаж нерухомості та земельної

ділянки, – радить Я.Яременко. –

Ці договори реєструються в різних

місцях, у зв'язку з чим бажано все�

таки укладати два окремі догово�

ри, що також зменшує суму дер�

жмита при нотаріальному посвід�

ченні продажу нерухомості».

Адвокат також рекомендує в

таких договорах чітко прописува�

ти права й обов'язки покупця та

продавця в частині процедури змі�

ни власника землі або, якщо зе�

мля орендується, то розриву попе�

реднього договору оренди. 

Вихід із ситуації доповідач вба�

чає у тому, щоб передбачити на

доважок до договірних зобов'язань

продавця нерухомості наявність

підписаної заяви у відповідний

відділ земельних ресурсів та орган

місцевого самоврядування (або

держадміністрацію) про вилучен�

ня в продавця земельної ділянки у

зв'язку з продажем нерухомості.

Якщо ж ітиметься про орендовану

ділянку, то – про припинення по�

переднього договору оренди й

оформлення нового договору на

нового власника нерухомості. Го�

ловне тут – врахувати всі фор�

мальності та юридично грамотно

скласти такі документи (зазначен�

ня точних даних щодо ділянки,

порядку передачі тощо).

Якщо ж ідеться про ділянку,

що перебуває у власності продав�

ця нерухомості, то в такому разі в

договорі купівлі�продажу пан

Яременко вважає за доцільне до�

дати до обов'язків продавця такі:

відмовитися від ділянки та не пе�

решкоджати покупцеві нею кори�

стуватися. Причому із зазначен�

ням строку, способу та відпові�

дальності.

Важливо розуміти, що юри�

дично покупець набуває права ко�

ристування земельною ділянкою

не з волі продавця будинку та не в

силу договору його купівлі�прода�

жу, а з волі та в силу рішення міс�

цевої влади. Формально продавець

будинку не має жодного стосунку

до отримання покупцем права ко�

ристування земельною ділянкою.

Те, що право користування нею

переходить від колишнього влас�

ника будинку до нинішнього на

підставі договору купівлі�продажу

цього будинку, є доволі пошире�

ною помилкою. Наявність права

власності на будинок породжує не

право користування земельною ді�

лянкою, а право отримати право

користування землею. А це аж ні�

як не одне й те саме. Тобто йдеться

лише про право звернутися до міс�

цевої влади з проханням надати

право користування земельною ді�

лянкою, а у місцевої влади з'яв�

ляється обов'язок надати таке пра�

во. Однак ніхто не дає гарантії, що

всі умови договору оренди зали�

шаться незмінними (строк, ставка

орендної плати й особливо – роз�

мір та конфігурація земельної ді�

лянки).

А загалом, за словами Яросла�

ва Яременка, перехід права орен�

ди на землю під нерухомістю до

нового власника значно легше

здійснити через корпоративні

права, коли фактично і юридично

власник землі не змінюється, а

змінюється лише засновник това�

риства або акціонер, якщо гово�

рити про акціонерне товариство. І

вигідно це обом сторонам угоди:

для продавця виростає ціна про�

дажу, а покупець позбувається

тривалої процедури укладення

договору оренди ділянки та мо�

жливості урізання її площі. 

«Клондайк» 
під корівником 
А КОМУ належить земельна ді�

лянка, що знаходиться, скажімо,

під придбаним корівником чи зер�

носховищем і мала б бути роз�

пайована? Логіку законодавця та

юридичну практику з цього пи�

тання простежувала адвокат, віце�

президент МЮК «Александров та

Партнери» Руслана Музичко.

«Нині в агросфері доволі ха�

рактерною стала ситуація купівлі

зерносховищ, ферм, корівників,

машинотракторних дворів, май�

стерень тощо, які розташовані на

певній земельній ділянці, як то

кажуть, давно і довго. Колись во�

ни належали радгоспам і колгос�

пам, згодом – сільгосппідприєм�

ствам. І у привабливих місцях ду�

же привабливими стають оці бу�

дівлі та споруди, під якими завжди
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Земля під нерухомістю
СЕМІНАР «Іще п'ятдесят грамів інвестицій – і я вже нерухомість…», – жартують одесити. На
щастя, юридичний семінар, що відбувся 7 вересня в цьому колоритному місті, працював не під таким
гаслом, хоча тема стосувалася саме нерухомості та пов'язаної з нею землі. Так Асоціація правників
України спільно з міжнародною юридичною компанією «Александров та Партнери» виїхала в тур
Україною із просвітницькою місією 6 допомогти місцевим правникам зорієнтуватися у новелах
земельного законодавства. Дещо вдалося почерпнути й нам…

Євгенія Руженцева
Київ�Одеса�Київ

Час 
випорожняти
держрезерв?
Уряд погодився з пропозицією
Держкомрезерву щодо реалі�
зації цьогоріч м'яса із запасів,
обсяги яких перевищують за�
тверджені обсяги незнижува�
ного запасу, і прийняв 5 верес�
ня розпорядження №693�р
«Про реалізацію м'яса з дер�
жавного резерву». Для цього
проводитиметься конкурс з об�
меженою участю відповідно до
Порядку реалізації матеріаль�
них цінностей державного ре�
зерву, затвердженого постано�
вою КМУ від 25 серпня 2004
року № 1078. Аналогічна про�
цедура передбачена і для від�
пуску підприємствам системи
держрезерву для реалізації
підприємствам хлібопекарської
промисловості борошна і
крупів, про що прийнято відпо�
відне розпорядження від 5 ве�
ресня ц.р. №694�р. 

Цукрова квота
Мінагрополітики України нака�
зом від 28 серпня №624 за�
твердило Порядок розподілу
на конкурсних засадах між бу�
рякосіючими господарствами
обсягів вирощування цукрових
буряків для виробництва цукру
в межах квоти «А». Визначені
обсяги вирощування цукрових
буряків є підставою для укла�
дання господарського догово�
ру на поставку та переробку
цукрових буряків між суб'єкта�
ми бурякоцукрового комплек�
су. Так, у конкурсі мають право
брати участь бурякосіючі гос�
подарства різних форм власно�
сті, які мають необхідні мате�
ріально�технічні ресурси та фа�
хівців з вирощування цукрових
буряків.
Обсяги буряків за договором
визначаються з урахуванням в
них базисної цукристості –
16%. Документом також вста�
новлено: якщо виробник цук�
рових буряків виростив уро�
жай понад квоту «А», він може
її реалізувати (продати) іншо�
му виробнику, який має таку ж
квоту, або переробити буряки
на цукровому заводі за окре�
мим договором.

ТОП ТИЖНЯ

Нові нормативні акти



є земля, на якій вже щось побудо�

вано і яку можна якщо не придба�

ти в «лобову» власність, то при�

наймні «застовпити» за собою на

законних підставах, — вважає пані

Музичко. — І це вже не доручен�

ня, яке можна відкликати в пев�

них випадках. Це не договір заста�

ви, не договір позики, який не�

прямо і дуже хитко пов'язаний із

цією землею». Хоча й тут виникає

низка проблемних моментів…

Тож знову звернімося до істо�

рії. У 90�х роках, коли відбувалася

приватизація державних сільсько�

господарських підприємств, зе�

мля, що надавалася в колективну

власність, була розпайована, а по�

тім виділена власникам земельних

часток (паїв) у натурі, про що во�

ни отримали державні акти. Од�

нак ця земля була розподілена не

вся. Нерозпайованими, як прави�

ло, залишилися земельні ділянки,

зайняті будівлями та спорудами,

дорогами та захисними смугами.

І фактично, і юридично на

сьогодні земля, що була передана

в колективну власність, перебуває

в такій колективність власності,

тобто вона формально належить

юридичній особі – відкритому ак�

ціонерному товариству. Проте, як�

що підходити з погляду законо�

давства, а саме Указу Президента

України №720/95 від 08.08.1995

року «Про порядок паювання зе�

мель, переданих у колективну

власність сільськогосподарським

підприємствам і організаціям», то

всі сільськогосподарські угіддя,

передані в колективну власність,

мають бути розпайовані.

А як розпаювати землі, де їх

розподіл у натурі між колективни�

ми власниками є технічно немож�

ливим взагалі або неможливим у

зв'язку з тим, що це призведе до

знищення природних елементів у

агроландшафтах чи може оберну�

тися порушенням ефективного

функціонування та використання

польових шляхів, лісосмуг тощо?

У законодавчому порядку це пи�

тання практично прямо не врегу�

льоване. Окрім хіба що Рекомен�

дацій щодо перерозподілу земель

загального користування КСП у

процесі їх реформування, затвер�

джених наказом Держкомзему Ук�

раїни від 1 лютого 2000 року №13.

А відтак при затвердженні схем

поділу земель колективної власно�

сті на земельні частки (паї), сіль�

ради, за згоди всіх співвласників,

приймають рішення про передачу

у власність або користування но�

воутвореним господарським

структурам. 

На практиці найбільш типо�

вими випадками, коли виникають

проблеми, так чи інакше пов'язані

з правом колективної власності на

землю, є повна зміна складу уча�

сників, тобто набуття корпоратив�

них прав новим власником, який

ніколи не був і не може бути чле�

ном трудового колективу сільсь�

когосподарського підприємства, а

також ситуація, коли у нерухомо�

сті, яка колись належала КСП або

сільськогосподарському товари�

ству, з'являється новий власник.

Зазвичай такий новий власник

з'являється в результаті купівлі

майна в процедурі ліквідації сіль�

госппідприємства у ліквідаційної

комісії або арбітражного керуючо�

го – ліквідатора в процедурі бан�

крутства. У більшості випадків і

новий власник корпоративних

прав, і новий власник нерухомо�

сті визначають для себе першо�

черговим завданням упорядкуван�

ня земельних правовідносин. Тоб�

то намагаються узгодити з чинним

законодавством або оформити

правовстановлюючі документи на

землю. І тут стає очевидним, що

зробити це непросто…

З'ясовується, що теоретично,

за згодою всіх власників земельних

ділянок (паїв), відповідна місцева

рада може прийняти рішення про

передачу частини земель колек�

тивної власності, які технічно не�

можливо поділити, у власність або

користування іншій особі. 

Утім, навіть якщо й вдасться

зібрати всіх власників паїв, прий�

няти таке рішення сьогодні дово�

лі складно. Адже чинне земельне

законодавство не знає поняття

«колективна власність». Згідно з

новим ЗК України (від 25 жовтня

2001 року), власність може бути

або державною, або комуналь�

ною, або приватною. Крім того,

разом із попереднім кодексом

втратила чинність і ст.5, яка від�

силала нас по прийняття рішення

до загальних зборів співвласників.

Нинішній кодекс зберіг право по�

стійного користування земельни�

ми ділянками лише за державни�

ми та комунальними підприєм�

ствами. Інші юридичні особи мо�

жуть придбати земельну ділянку в

користування на підставі догово�

ру оренди, а також мають право

придбати у встановленому поряд�

ку у власність. 

Отже, багато суб'єктів опини�

лися в ситуації, коли вони є пов�

ноправними власниками нерухо�

мості, але відповідна місцева рада

відмовляє їм в оформленні або

наданні права власності чи права

користування земельною ділян�

кою, мотивуючи тим, що ця зе�

мельна ділянка є колективною

власністю, тому у відповідної ра�

ди немає повноважень щодо роз�

порядження нею. 

Розв'язання проблеми, на

думку пані Музичко, здійсню�

ється через застосування уже

згадуваних статей 377 ЦК Укра�

їни (право власності на ділянку

без зміни її цільового призначен�

ня) та 120 ЗК України. Ці норми,

за словами доповідача, дають усі

підстави власнику – набувачеві

нерухомого майна, скажімо, то�

го ж таки корівника, розташова�

ного на землях колективної

власності, звернутися до суду з

позовом про визнання за ним

права власності на відповідну ді�

лянку, а також із вимогою про

спонукання відповідних органів

місцевого самоврядування або

органів державної влади офор�

мити та видати правовстанов�

люючі документи. 

Такий позов, вважає Р.Музич�

ко, не буде складним із погляду

його юридичного обґрунтування

або забезпечення доказами. Єди�

не процесуальне питання – щодо

складу учасників такого судового

процесу, а точніше питання про

те, чи необхідно залучати всіх ко�

лишніх колективних власників як

відповідачів або третіх осіб у судо�

вий процес. Достатньо залучення

до процесу того, хто виступив

продавцем у договорі купівлі�про�

дажу нерухомості. На обґрунту�

вання цієї думки варто зазначити,

що земельні кодекси і 1970�го, і

1990�го, і 2001�го містять норму,

згідно з якою земельна ділянка

наслідує долю будівлі, що розта�

шована на ній. 

Таким чином, враховуючи на

додачу ч.2 ст.377 ЦК України,

можна зробити висновок, що при

відчуженні об'єкта нерухомості,

навіть якщо про це безпосередньо

не зазначається в договорі, влас�

ник наперед примирився з дум�

кою про те, що разом із будинком,

будівлею чи спорудою відчужуєть�

ся й земельна ділянка. Якщо це

відбувається в примусовому по�

рядку, то при прийнятті рішення

про таке відчуження очікується,

що особа, уповноважена здійсни�

ти угоду з нерухомістю, отримує

відповідні повноваження щодо зе�

мельної ділянки, на якій розташо�

вана будівля. 

Відсутність необхідності залу�

чати до процесу всіх колективних

співвласників Руслана Музичко

мотивує також тим, що їхні права

гарантують і захищають статті 292

і 324 Цивільного процесуального

кодексу України. Йдеться про

право оскаржити в апеляційному

та касаційному порядку рішення

суду особам, які не брали участі у

справі, якщо вони доведуть, що

суд, ухвалюючи рішення у кон�

кретній справі, вирішив питання

про їхні права та обов'язки. Ана�

логічні положення, як відомо, мі�

стять і Кодекс адміністративного

судочинства України, і Господар�

ський процесуальний.

* * *

У наступному числі «АГРО�

ПРОФІ» читайте найцікавіші ви�

тяги з доповідей решти промов�

ців, а також найактуальніші ви�

падки з практики учасників семі�

нару. Вони стосуватимуться пра�

вового статусу земель у прибе�

режній зоні, правових аспектів

впровадження на практиці дого�

вору надання права користуван�

ня земельною ділянкою під забу�

дову (суперфіцію), особливостей

придбання землі іноземними

громадянами, юридичними осо�

бами та українськими підприєм�

ствами, створеними за їх участі,

а також окремих аспектів добро�

сусідства.
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видна Бюджетні кошти
– на підтримку
дорадчої служби
Урядовий комітет з питань аг�
рарної політики підтримав
проект постанови Кабінету Мі�
ністрів України «Про затвер�
дження Порядку використання
у 2007 році коштів, передбаче�
них у державному бюджеті для
державної підтримки сільсько�
господарської дорадчої служ�
би». Урядовці очікують, що та�
кий крок сприятиме підвищен�
ню рівня знань аграрних това�
ровиробників та сільського на�
селення і вдосконаленню прак�
тичних навичок прибуткового
ведення сільського господар�
ства. Головним завданням по�
станови є фінансова підтримка
сільськогосподарської дорад�
чої діяльності, надання со�
ціально спрямованих дорадчих
послуг суб'єктам господарю�
вання, що здійснюють діяль�
ність у сільській місцевості, та
сільському населенню, розбу�
дова мережі сільськогосподар�
ських дорадчих служб. 

Заплющити 
очі на якість
Інший документ, який розгляну�
то і підтримано на засіданні уря�
дового комітету, – це проект
розпорядження КМУ «Про на�
дання дозволу на закупівлю Аг�
рарним фондом зерна жита до
державного продовольчого ре�
зерву в 2007/2008 маркетинго�
вому році». Документом перед�
бачається, у зв'язку з несприят�
ливими погодними умовами,
що склалися у більшості регіонів
України, дозволити, як виняток,
Аграрному фонду закуповувати
в 2007/08 маркетинговому році
до державного продовольчого
резерву жито з відхиленням від
показника «натура», встановле�
ного державним стандартом
України, до 15%. Прийняття
акту повинно збільшити заку�
півлі Аграрним фондом продо�
вольчого зерна до державного
резерву та сприяти стабільній
ціновій ситуації на ринку зерна.

Компенсації 
вітчизняному 
виробнику
11 вересня прем’єр�міністр
України В.Янукович підписав
урядову Постанову №1115 «Про
внесення змін до пункту 8�1
Порядку використання коштів
державного бюджету, що спря�
мовуються на часткову компен�
сацію вартості складної сільсь�
когосподарської техніки вітчиз�
няного виробництва». Перед�
бачається надати можливість
Мінагрополітики щомісячно
перерозподіляти між областя�
ми, а розпорядникам бюджет�
них коштів – між районами,
невикористані бюджетні кош�
ти, передбачені на часткову
компенсацію вартості вітчизня�
ної складної сільгосптехніки. 

НА УРЯДОВОМУ КОМІТЕТІ

«Гипотенуза не кате/ит!». До правової колізії інколи додається будівельна...



Наталія Тарченко

Автору цих рядків на очі якось

потрапив дивний плакат. Ук%

раїнський прапор, стилізова%

ний під пейзаж: жовте поле,

блакитне небо. Так, досить ба%

нально, тільки є одне «але».

Жовта його частина – це поле,

засіяне… ні, не пшеницею, а

– ріпаком. До самого горизон%

ту, який зустрічається з небес%

ною блакиттю, – килим жов%

тих квітів. 

В ОСТАННІ два роки, коли у світі

спостерігається підвищення обся�

гів виробництва біопалива, на віт�

чизняну продукцію ріпаківницва

теж виникає великий попит. За да�

ними АПК�Інформ, у 2006�07 рр.

український ріпак був закуплений

Угорщиною (90 тис.т), Польщею

(86 тис.т), Німеччиною (69 тис.т.),

Туреччиною (64 тис.т), Бельгією (51

тис.т). Спеціалісти прогнозували,

що загальний обсяг експорту цієї

культури цього року може перетну�

ти позначку 500 тис. тонн. 

Україна має всі шанси стати

одним із лідерів на ринку. А ще не

слід забувати, що наша країна сто�

їть на порозі вступу до СОТ, і рі�

пак та зернові, скоріш за все, ста�

нуть тією продукцією, на яку

можна буде поставити, як на ко�

зирну карту.

Проте зненацька пролунав по�

переджувальний дзвінок. Асоціа�

ція «Укроліяпром», яка об'єднує

вітчизняні олієжирові підприєм�

ства, виступила зі спірною ініціа�

тивою. А саме – розглянути мож�

ливість встановлення квот на по�

ставки ріпаку на внутрішній ри�

нок. До того ж – відмінити від�

шкодування ПДВ при експорті

насіння, ввести пільги для його

ввезення в країну. «Укроліяпром»

також запропонувала встановити

нульову ставку ПДВ на поставки

ріпаку до олієжирових підпри�

ємств та підприємств, які виро�

бляють біодизельне паливо. 

Спеціалісти «Укроліяпрому»

вважають, що вітчизняні перероб�

ники відчувають дефіцит ріпаку,

82% якого експортується, і, за

маркетинговими прогнозами, так

триватиме й далі. 

Про те, до чого можуть приз�

вести такі ініціативи, розміркову�

ють наші співрозмовники.
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Ріпак: кордон на замку?
ОБГОВОРЕННЯ Асоціація «Укроліяпром» вважає, що вітчизняні
переробники відчувають дефіцит ріпаку, 82% якого експортується. Тому
вона виступає за заходи для обмеження експорту цієї культури: встано6
влення квот на поставки ріпаку на внутрішній ринок, відміну відшкодування
ПДВ при експорті насіння, введення пільг на його ввезення в країну. Проте,
існують також інші думки з цього приводу...  

– ЦЕ ПОКИ ЩО лише проект,

не більше, ніж пропозиція. Обу�

мовлена вона тим, що практич�

но весь наш ріпак зараз експор�

тується – 80�85%.

У 2006 році валовий збір

ріпакового насіння був 603 тис.

тонн, експортувалося ж 486

тис. тонн. На вітчизняних під�

приємствах було перероблено

лише 48,3 тис. тонн. Закупити

цю культуру було практично

неможливо, вся вона була ви�

везена. 

Ірина КУЗНЄЦОВА, 

заступник генерального директора 

Асоціації «Укроліяпром»:

– ІНІЦІАТИВА «Укролія�

прому» не відповідає нормам

СОТ. До речі, саме через це від�

мінили квоти на соняшник. 

Незрозуміло, навіщо вста�

новлювати експортне мито, як�

що основний споживач укра�

їнського ріпаку – Європа. Який

в цьому сенс, невже завантажи�

ти три заводи в Україні? «Укро�

ліяпром», яка звикла жити в

своєму замкненому світі, схо�

же, сама не розуміє, що робить,

коли лобіює інтереси перероб�

ників. 

Дипломати з Євросоюзу

швидко нагадають, до чого

призводить введення подібних

квот. Утім, до виборів, цієї зна�

кової  політичної події, якихось

значних кроків очікувати не

можна.

Сергій НАЛИВКА, 

директор консалтингової агенції «ААА»:

– УСЕ, ЩО пропонується «Ук�

роліяпромом», обумовлене ба�

жанням отримати доступ до си�

ровини. Звісно, як кожен пере�

робник, вони хочуть, щоб сиро�

вина була максимально деше�

вою. Тому я й не бачу нічого

дивного в їхніх заявах – це мож�

на назвати яскравим прикладом

лобіювання своїх інтересів. 

З іншого боку, такі вимоги

суперечать інтересам тих, хто ви�

рощує зерно. Будь�яке обмежен�

ня експорту, стимулювання ім�

порту продукції до нашої країни

істотно впливають на прибутки

вітчизняних виробників зерна. 

Якщо йдеться про введення

будь�яких режимів, варто було б

думати не тільки про себе, а й

про інших. Посеред сезону, ко�

ли багато експортерів купили

ріпак (який зараз знаходиться

на лінійних елеваторах та в пор�

тах, поступово рухається до ви�

конання контрактів), піднімати

питання про обмеження вивозу

– не тільки неповага до інших

учасників ринку, а й загроза

скандалів. А це може дискреди�

тувати Україну. Нашу країну

вважатимуть ненадійним по�

ставником ресурсів, який не ви�

конує контрактів. Знову вини�

кнуть проблеми зі вступом до

СОТ. 

Подібні заяви неконструк�

тивні, час для них вибраний ду�

же невдалий. Перш, ніж їх ро�

бити, треба зібратися з гро�

мадськими організаціями, все

обговорити. 

Є ще один аспект. Представ�

ники олієжирової промислово�

сті хочуть мати дешеву сирови�

ну не за світовими цінами. А от

продавати олію та шрот – за сві�

товими. 

Виникає запитання. Якщо

колись казали, що мито на со�

няшник – тимчасовий захід,

необхідний для того, щоб оліє�

жирова промисловість стала на

ноги, то виходить, вона й досі

на ногах не стоїть?! Якщо це

так, то скільки їй ще потрібно

часу для того, щоб врешті�решт

підвестися? Поки що я бачу, що

всі заборони, пов'язані з ек�

спортом та введенням мита,

призвели до того, що відбулося

різке падіння виробництва зер�

на, яким в останні три роки ста�

ло невигідно займатись. Бо його

не можна продати за нормаль�

ними цінами. Якщо далі ми бу�

демо йти шляхом обмежень, рі�

пак також буде невигідно виро�

щувати. 

Підсумовуючи сказане, виз�

наю, що заява «Укроліяпрому»

безвідповідальна. Бажання од�

них заробляти багато призво�

дить до того, що в програші за�

лишаються інші.

Володимир КЛИМЕНКО, 

президент Української Зернової Асоціацїї:

ЗА

ПРОТИ

ПРОТИ

ДО РЕЧІ

Британські
екологи
вважають:
Україна
врятує світ
Україна – одна з ключо%

вих держав, яка може до%

помогти у подоланні про%

довольчої кризи, що неза%

баром очікується в світі.

Таку неоднозначну заяву

зробили британські еко%

логи. 

У СТАТТІ «Їжа закінчується»
лондонської газети «Guardian»
називається причина, що
прискорює настання дефіциту
продовольства: дедалі більше
земель на планеті, які раніше
використовували під вироб�
ництво продуктів харчування,
тепер використовують для
культивування культур під
виробництво біопалива – як
із метою не забруднювати ат�
мосферу, так і для зниження
залежності від нафти з вибу�
хонебезпечного і нестабіль�
ного Близького Сходу. 
Світова продовольча органі�
зація під егідою ООН перед�
бачає, що попит на біопаливо
протягом найближчих 3 років
зросте на 170%. А звіт Органі�
зації економічного співробіт�
ництва і розвитку допускає,
що в наступні 10 років ціни на
продовольство у світі можуть
вирости на 20�50%. 
Тим часом ціни на продо�
вольство вже зростають. Як
зазначив в інтерв'ю британсь�
кому виданню Guardian екс�
перт консалтингової фірми
Deloitte Марк Гілл, світові ці�
ни на кукурудзу цього року
подвоїлися. У червні ціни на
пшеницю були найвищими за
десятиліття. 
У зв'язку з тим, що експорт зі
США помітно падає, екологи
відзначають, що найкращим
варіантом вирішення про�
блеми було б виробництво
Україною, Аргентиною,
Польщею і Казахстаном ве�
ликих обсягів продовольства
на експорт.

За матеріалами www.newsru.com
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– ПО�ПЕРШЕ, слід зазначити,

що ми завжди підтримували і під�

тримуємо створення будь�яких

умов для розвитку біопаливної

галузі в Україні. Тому, з одного

боку, ініціатива «Укроліяпрому»

викликає повагу. 

Друге питання. Яким чином

застосовувати важелі,  які б

сприяли розвитку біопаливної га�

лузі. Існує світова практика зао�

хочення до виробництва біопали�

ва. Зокрема в Сполучених Шта�

тах та країнах Європейського

Союзу. Як правило, вона має де�

кілька складових. Перша –

обов'язкові норми змішування.

До традиційних видів палива ма�

ють додаватися 5, 7 чи 10% біо�

палива: в кожній країні свої нор�

ми. Макроефект у тому, що через

необхідність відповідати цим

нормам виникає попит на біопа�

ливо. А відтак – якщо його ви�

робництво обмежене, то підви�

щується ціна. Врешті�решт стає

очевидною економічна доціль�

ність переробки сировини та ви�

робництва альтернативних видів

палива. Були спроби встановити

такі норми в Україні. В червні

Верховною Радою був прийня�

тий закон про розвиток вироб�

ництва та споживання біологіч�

них палив. Там ці норми пропи�

сані:  для біоетанолу вони

обов`язкові, для біодизелю – ре�

комендовані. Недолік закону в

тому, що нема жодних важелів,

які забезпечували б його дотри�

мання. Тому така законодавча

норма більше схожа на побажан�

ня. Подальша доля цього доку�

мента невідома. Можливо, його

буде переголосовано Верховною

Радою наступного скликання (бо

приймався він в той час, коли

Президент оголосив Верховну

Раду нелегітимною), або буде по�

дано новий, більш досконалий,

законопроект. 

Наступний важіль – змен�

шення оподаткування тих видів

палива, які належать до біологіч�

них або сумішевих. Можливий

інший важіль – наприклад, пря�

ме державне стимулювання, що

здійснюється через певні префе�

ренцїї тим, хто буде, наприклад,

будувати заводи з виготовлення

такого виду палива. Або можуть

застосовуватися пільги щодо ім�

порту відповідного обладнання.

Жоден із названих важелів не об�

межує сільгоспвиробників у до�

ходах. Навпаки, норми змішу�

вання палива збільшують попит

на сировину. Така політика в ЄС

та США призвела до підвищення

цін, на той самий ріпак, і на ку�

курудзу, з якої виробляється біо�

етанол. А отже, доходи сільсько�

господарських виробників зро�

стали. 

Що ж стосується квот на ек�

спорт, то цей захід призведе до

зменшення цін на продукцію

сільськогосподарських виробни�

ків. У результаті ми просто пере�

кладаємо копійки з кишені ви�

робника ріпаку до кишені пере�

робника. Чи доцільне застос�

ування цих заходів – питання ду�

же дискусійне. Досвід запрова�

дження квот на ринку зерна свід�

чить: зараз виробники продо�

вольчої пшениці недоотримують

з реалізації кожної тонни 300�400

гривень. Могли б отримати 1400�

1500 грн. за тонну, а мають реаль�

но 1100 грн. Тобто була висока

мета – утримати ціни на хліб,

щоб не допустити соціальної не�

стабільності. Результатом цього

стала неможливість експорту,

внутрішній ринок залишився за�

тиснутим, виробники не можуть

продавати продукцію за світови�

ми цінами. А ось загальний мак�

роекономічний ефект ініціативи

«Укроліяпрому» може мати пози�

тивні наслідки у вигляді податків

на додану вартість, робочих місць

і так далі. 

Великий мінус і в тому, що ми

не використовуємо передового

досвіду інших країн, зокрема,

Сполучених Штатів, у яких зао�

хочення галузі переробки коор�

динується з позитивним ефектом

для сільських господарств. 

Володимир ЛАПА, заступник генерального директора 

Української Аграрної Конфедерацїї:

– Я ВВАЖАЮ, що ринкові від�

носини повинні розвивати аг�

рарний сектор. Тільки шляхом

вільної конкуренції виробник

має право продавати свою про�

дукцію так, як він хоче, кому хо�

че та за ціною, яку сам встано�

вить. Не можна штучно регулю�

вати цей процес. 

Що ж стосується держави, то

вона має зайняти нейтральну по�

зицію, бо їй немає різниці, який

палець відривати. Ринок – це ри�

нок, він сам має себе відрегулю�

вати. Нам нікуди не дітися від ей�

форії, яка панує у світі з приводу

біопалива. Отже, виробництво рі�

паку буде збільшуватися за раху�

нок інших культур. Можуть змен�

шитись посіви, зокрема, соняш�

нику. До 2012 року треба виділити

до 5 млн. гектарів під висів ріпаку.

Через це будуть високі ціни на

зернові. З одного боку, це добре.

Ріпак збагачує ґрунт краще за со�

няшник, а ціна його не нижча. 

Микола КОМПАНЕЦЬ, 

почесний президент Української зернової асоціацїї: 

ЗВАЖЕНО

Експорт ріпаку з України збільшується

У серпні експорт насіння ріпаку з України істотно збільшився і стано�
вив 305 тис. тонн проти 61 тис. тонн у липні і 109 тис. тонн у серпні
2006/07 МР. Такий показник експорту є рекордним для місячного
експорту насіння цієї олійної культури. До трійки основних покупців
ріпаку в серпні увійшли Туреччина (65,6 тис. тонн), Пакистан (33,9
тис. тонн) і Нідерланди (32,6 тис. тонн). Зважаючи на прогнозоване
USDA (Міністерство сільського господарства США) зниження вироб�
ництва олійних в Туреччині в 2007 р., в поточному сезоні її інтерес
до закупівель українського ріпаку і сої, а також продуктів їх пере�
робки буде високим. 
За оцінками «АПК�Іноформ», потенціал експорту насіння ріпаку в
2007/08 МР становить 1,15 млн. тонн. Такі обсяги поставок насіння
ріпаку на зовнішні ринки дадуть змогу Україні упевнено закріпити за
собою друге місце в рейтингу світових експортерів насіння цієї олій�
ної культури. 

За матеріалами ІА «АПК6Інформ»

У 2006/07 МР експорт олійних культур 
з України становив 1,56 млн. тонн

За підсумками 2006/07 МР (для олійних культур загалом – вере�
сень�серпень) обсяги експорту становили 1,56 млн. тонн, переви�
щивши показник 2005/06 МР в 2 рази.
Зокрема, сумарний експорт насіння олійних становив 1,31 млн. тонн,
що на 87% більше експорту в попередньому сезоні. 
У 2006/07 МР відзначалося зниження частки насіння соняшнику в
загальному обсязі експорту з 32% до 26%, частка соєвих бобів зали�
шилася незмінною – 32%, частка експорту насіння ріпаку збільшила�
ся з 27% в 2005/06 МР до 37%, частка експорту насіння інших олій�
них культур знизилася з 10% до 5%. 

За матеріалами ІА «АПК6Інформ»

У Вінницькій області відкрито завод 
з переробки олійних культур

У м.Гайсин 5 вересня п.р. відкрився Гайсинський філіал ДП ЗАТ «Те�
увес Холдинг Тегра Україна ЛТД», яке є дочірнім підприємством
THEEUWES GROUP (Нідерланди).
Завод призначено для переробки олійних культур (соя, ріпак, льон)
з метою виробництва кормових шротів і олій, а також соєвого екс�
трудера. Прогнозована потужність заводу – 55�60 тис. тонн сирови�
ни на рік. Будівництво заводу велося з травня 2006 р., вартість ста�
новила 2,5 млн. євро. 
Після запуску заводу планується будівництво складу сировини до 15
тис. тонн, а також комбікормового заводу вартістю 850 тис. євро. 

За матеріалами ІА «АПК6Інформ»

Молдова планує подвоїти площі під ріпаком

Молдова засіватиме восени п.р. 60 тис. га ріпаку – удвічі більше за
2006 р. Сівба цієї культури вже почалася. 
Як повідомили в Міністерстві сільського господарства і харчової
промисловості РМ, всього восени планується засівати 420 тис. га,
зокрема 310 тис. га пшениці (на 50 тис. га більше) і 50 тис. га ячме�
ню (+12 тис. га). Аграрії республіки вже підготували грунт для посіву
осінніх культур на 287 тис. га, або 60% запланованих земель. 
У 2007 р. урожай ріпаку становить 35 тис. тонн. У Молдові функціо�
нують кілька заводів з переробки ріпаку для виробництва біопалива.

За матеріалами ІА «АПК6Інформ»

Надмірне розширення посівів соняшнику 
і ріпаку може загрожувати Україні 

Виробництво зерна було і залишається основним напрямом агро�
промислового комплексу нашої держави, вважає віце�президент
УААН Микола Безуглий. Зернові культури займають у структурі посі�
вів понад 55%. Розвиток ринкових відносин і реалізація програми
виробництва біопалива привели до розширення посівів таких вимо�
гливих до умов вирощування культур, як соняшник і ріпак, що погір�
шило умови вирощування зернових культур. Зокрема, збільшилося
використання цими культурами вологи і поживних речовин з грунту,
при цьому озимий ріпак став конкурентом озимої пшениці при роз�
міщенні після парових попередників, що може вплинути на продо�
вольчу безпеку держави. 
Оскільки посушливі роки, на зразок нинішнього, трапляються до�
сить часто в Україні – кожні 3�4 роки, система землеробства по�
винна це враховувати, наголосив науковець. На його думку, над�
мірне розширення посівів соняшнику і ріпаку може привести до
зменшення виробництва продовольчого зерна. Оптимальні площі,
наприклад, ріпаку, повинні становити 1,0�1,2 млн. га, а не реко�
мендовані 3 млн. га.

За матеріалами www.proagro.com.ua
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Початок на стор.2,4

Хліб
Компанія Desage Limited (м.Нікосія, Кіпр) отримала дозвіл від Ан�
тимонопольного комітету України (АМКУ) на придбання понад 50%
акцій компанії Lauffer N. V. (м.Кюрасао, Нідерландські Антильські ос�
трови). У результаті цієї концентрації покупець опосередковано прид�
бає у власність акції 14 хлібокомбінатів у Донецькій обл. У зв'язку з цим
комітет зобов'язав ТОВ «Азовська продовольча компанія» (м. Він�
ниця), пов'язане відносинами контролю з компанією Lauffer N. V., про�
дати до кінця поточного року всі акції 10 хлібокомбінатів, які  належать
йому. Крім того, у процесі розгляду комітетом заяви на концентрацію
компанія Desage Limited продала один із хлібозаводів третій стороні.

«Холдинг «Т i С» запустить на Феодосійському хлібозаводі нову лі�
нію потужністю до 12 тонн хліба за добу. У реконструкцію Феодо�
сійського хлібозаводу ЗАТ «Холдинг «Т і С» інвестував близько 4 млн.
грн. Ці кошти також були направлені на  купівлю й монтаж нової лінії
з виробництва подових і формових сортів хліба.

Данська компанія «Трігон Агрі» придбала Вовчанський комбінат
хлібопродуктів у Харківській області, збільшивши свої потужності зі
зберігання зерна до 50 тис. т.  Експерти оцінили Вовчанський комбі�
нат хлібопродуктів в $1 млн. Компанія оцінила інвестиції в українські
активи в EUR1075 на гектар (з огляду на придбання будинків, облад�
нання й оборотного капіталу). Trigon Agri пройшла лістинг на альтер�
нативному майданчику стокгольмської фондової біржі First North у
травні 2007 р. Її акціонерний капітал становить біля EUR70 млн. Упра�
вляюча компанія Trigon Agri – Trigon Capital, у підпорядкуванні якої
перебувають активи на загальну суму понад $1 млрд.

Сільгоспхімія
Антимонопольний комітет України надав дозвіл ЗАТ «УКРІНВЕСТ»

(м.Харків), основним видом діяльності якого є торгівля цінними па�
перами, на придбання акцій ВАТ «АЗОТ» (м.Черкаси), що займається
виробництвом і реалізацією мінеральних добрив. Як повідомляє
прес�служба АМКУ, це забезпечує покупцеві перевищення 25% го�
лосів у вищому органі управління товариства.

У листопаді Фонд держмайна має намір оголосити умови продажу
ВАТ «Сумихімпром». Претендент на купівлю повинен мати власну
сировину і як мінімум $30 млн., щоб оновити технологію виробництва.
В 2006 р. дохід ВАТ «Сумихімпром» становив 579,5 млн. грн., а чистий
прибуток – 1 млн. 264 тис. грн. За останні п'ять років обсяги виробниц�
тва товарної продукції на заводі зросли в 2,6 рази й досягли в грошо�
вому вираженні 829,9 млн. грн. З 2003�го по 2007 р. на відновлення
основних фондів підприємства витрачено 284 млн. грн. До 2010 р. ке�
рівництво підприємства має намір залучити ще $31,17 млн.

Власник контрольного пакета акцій ЗАТ «Завод карбамідних смол»

(м.Калуш, Івано�Франківська обл.) компанія «Хімтрейд» (володіє 75%
акцій хімпідприємства) збирається продати активи. Експерти припуска�
ють, що завод може зацікавити російську компанію «Лукойл».

Власники одного з найбільших виробників аміаку й азотних добрив
– заводу «Рівнеазот» – мають намір інвестувати $ 100�120 млн. у
потужності з виробництва метанолу. Прибуток «Рівнеазоту» в 2006
році становив 4,02 млн. грн., чистий дохід – 691,125 млн. грн. Під�
приємство входить в Group DF співвласника RosUkrEnergo Дмитра
Фірташа. 

Алкогольні напої та пиво
ЗАТ «Одеський коньячний завод» (ОКЗ), один з найбільших ви�
робників коньяків в Україні, має намір ліквідувати свої філії в Києві,
Дніпропетровську й Львові у зв'язку з їхньою економічною недоціль�
ністю. Одеський коньячний завод за підсумками 2006 року отримав
чистий прибуток у розмірі 490 тис. грн., тоді як в 2005 році цей по�
казник становив 6,173 млн. грн. 

ВАТ « Пиво%Безалкогольний комбінат «Славутич» (ПБК
«Славутич», Запоріжжя), що входить у групу підприємств Baltic Be�
verages Holding (BBH, Швеція), розмістило акції додаткового випу�
ску на суму 298 млн. грн серед своїх акціонерів. Майже 87% акцій
додаткового випуску на суму 259,127 млн. грн. були оплачені май�
ном і (або) цінними паперами. ПБК «Славутич» у результаті розмі�
щення акцій одержав емісійний дохід у розмірі 8,338 млн грн. Згі�
дно з даними ПБК «Славутич», станом на кінець 2006 року 92%
його акцій належало BBH. В 2006 році підприємство отримало чи�
стий прибуток у розмірі 22,246 млн. грн, що майже на 39% біль�
ше, ніж в 2005 році. Статутний капітал ВАТ на кінець 2006 року
становив 197,692 млн. грн.

За інформацією ААА

СТВОРЕННЯ зони вільної тор�

гівлі – це формування спільно�

го ринку України та ЄС і забез�

печення чотирьох свобод надалі

в рамках спільного економічно�

го простору: вільного руху това�

рів, послуг, капіталу та робочої

сили. 

Переваги ЗВТ
Створення ЗВТ дозволить: 

– значно зменшити нетариф�

ні обмеження щодо торгівлі това�

рами через взаємне визнання

оцінки відповідності технічним

стандартам ЄС;

– узгодити правила регулю�

вання внутрішнього ринку з євро�

пейськими та міжнародними

стандартами; 

– наблизити внутрішню кон�

куренцію, корпоративне упра�

вління і регулювання внутрішньо�

го ринку до загальноприйнятних

правил європейської практики; 

– залучати інвестиції для роз�

будови інфраструктури. 

Інтеграція нашої країни до

економічного простору ЄС підви�

щить конкурентоспроможність як

окремих галузей, так і економіки

країни в цілому. Адже здатність

витримувати конкуренцію на єди�

ному ринку ЄС – один із базових

критеріїв готовності  країни до

вступу до Євросоюзу (відповідно

до Копенгагенських критеріїв

членства в ЄС).

Основні 
принципи

Угода про ЗВТ будується на

таких основних принципах:

– Побудова Угоди про ЗВТ на
принципах СОТ. А саме – захист

національної промисловості через

тарифи, зв'язування тарифів, за�

безпечення режиму найбільшого

сприяння та національного режи�

му.

– Поступове досягнення чо�
тирьох свобод.

– Строковість. Тобто визначені

точні рамки перехідних періодів

поступової лібералізації торго�

вельних відносин, а також зафік�

сований конкретний час скасу�

вання усіх обмежень.

– Асиметрія, або відносна вза�
ємність. Це пом'якшить та зніве�

лює можливі негативні наслідки

лібералізації двосторонньої торгів�

лі. Країни, що розвиваються, мо�

жуть зберегти більш жорсткі тор�

говельні бар'єри у двосторонній

торгівлі з розвиненими країнами

та забезпечити поступову лібера�

лізацію національних ринків із за�

провадженням значних перехід�

них періодів.

– Мораторій на введення нових
торговельних обмежень.

Що маємо 
сьогодні

Ще у 1999 році міжнародними

експертами проведено досліджен�

ня економічних передумов укла�

дення угоди про створення ЗВТ

між Україною та ЄС. Знову згада�

ли про створення ЗВТ на Саміті

Україна – ЄС у Києві 1 грудня

2005 року. Тоді ж нагадали, що Ук�

раїна має привести своє законо�

давство та практику у відповід�

ність до норм та положень ЄС,

особливо у регуляторній сфері.

Серед першочергових напрямів

для нас визначені технічні бар'єри

у торгівлі, санітарні та фітосані�

тарні заходи, сфера послуг (фінан�

сові, транспортні, телекомуніка�

ційні), митні питання, включаю�

чи питання визначення похо�

дження товарів, застосування за�

хисних заходів, забезпечення на�

ціональної безпеки, платіжного

балансу тощо.

22 січня 2007 р. Рада ЄС з пи�

тань зовнішніх зносин затвердила

мандат Європейській Комісії на

проведення переговорів стосовно

нового базового договору між Ук�

раїною та ЄС. Інтегровану складо�

ву нового договору між Україною

та ЄС становитимуть положення

про створення ЗВТ. Разом з тим,

офіційні переговори щодо ство�

рення ЗВТ між Україною та ЄС

розпочнуться після вступу Украї�

ни до СОТ. За наявності між сто�

ронами принципової згоди у  всіх

питаннях та забезпечення кон�

структивних обговорень на тех�

нічному рівні, переговори щодо

створення ЗВТ можуть тривати 2�

3 роки.

Зона вільної торгівлі 
між Україною та ЄС
ПРОГНОЗИ Нарешті на державному рівні знову активізувалося питання
створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.
Для створення цієї зони необхідно укласти новий базовий договір, який
задовольнив би обидві сторони. З приводу визначення стратегічних питань
України та врахування інтересів вітчизняного бізнесу 7 вересня 2007 р. в
МЗС України відбулася зустріч міністра Арсенія Яценюка з керівниками
асоціацій товаровиробників країни та фахівцями понад 20 зацікавлених
міністерств і відомств економічного профілю. Серед 33 галузевих асоціацій
п’ять представляли аграрний сектор*.

Зона вільної торгівлі –
це формування
спільного ринку України
та ЄС і забезпечення
чотирьох свобод:
вільного руху товарів,
послуг, капіталу та
робочої сили. 

*Довідка:
На заходах в МЗС 7 вересня були

присутні керівники об’єднань: 

– Спілка молочних підприємств

України;

– Українська аграрна

конфедерація (УАК);

– НАЦУ «Укрцукор»;

– Асоціація «Теплиці України»

– Асоціація виробників та

ремонтників сільськогоспо�

дарської техніки

Підготував Артем Житков
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СПОТ
Вінницька товарна універсальна біржа

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 83,79 1154,31 228,58 961,93 190,48
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 45,51 1049,88 207,90 874,90 173,25
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 8,10 955,49 189,21 796,24 157,67
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2007 DAF 136,00 1515,00 300,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2007 DAF 204,00 1717,00 340,00

Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 197,53 1150,00 227,72 958,33 189,77
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 CPT 1000,00 1300,00 257,43 1083,33 214,52
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 137,91 1100,00 217,82 916,67 181,52

Івано�Франківська аграрна біржа
*Насіння вики ГОСТ 7067�88 2007 DDU 22,00 2104,18 416,67

Кримська аграрна біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 244,60 1048,35 207,59 873,63 173,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 CPT 150,00 1190,00 235,64 991,67 196,37

Луганська агропромислова товарна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 472,50 1295,64 256,56 1079,70 213,80
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 1835,54 1232,12 243,98 1026,77 203,32
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 130,90 1044,71 206,87 870,59 172,39
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 1098,55 1048,87 207,70 874,06 173,08

Сумська товарна біржа "Сумиагропромбіржа"
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 19,41 1048,16 207,56 873,47 172,96

Тернопільська агропромислова біржа
*Насіння пшениці озимої ГОСТ 2240�93 2007 DDU 420,00 2485,31 492,14

Товарна біржа "Аграрна біржа" (м.Херсон)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 CPT 600,26 1300,00 257,43 1083,33 214,52

Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 126,64 1049,57 207,84 874,64 173,20
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391�89 2007 FOB 2000,00 2494,70 494,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016�95 2007 CPT 1000,00 863,55 171,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2007 CPT 1530,00 2009,90 398,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2007 FOB 500,00 2229,58 441,50

Товарна біржа "Київська агропромислова біржа" 
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 19836,15 1336,81 264,72 1114,01 220,60
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DDP 1600,00 1331,25 263,61 1109,38 219,68
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 20303,61 1272,87 252,05 1060,73 210,05
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DDP 2100,00 1300,00 257,43 1083,33 214,52
Жито 1 клас ДСТУ 4522�2006 2007 EXW 500,00 1200,00 237,62 1000,00 198,02
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 300,00 15500,00 3069,31 12916,67 2557,76
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2007 CPT 1400,00 2153,83 426,50

Товарна біржа "Львівська Універсальна" (м.Львів)
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2007 DDU 110,00 1010,00 200,00

Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
*Насіння люпину ГОСТ 11321�89 2007 DDU 22,00 2024,55 400,90
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2007 CPT 700,00 2135,39 422,85

Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 1383,21 1300,00 257,43 1083,33 214,52
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 263,62 1230,00 243,56 1025,00 202,97
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 101,90 1100,00 217,82 916,67 181,52

Українська універсальна біржа (м.Полтава)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 CPT 2000,00 1240,00 245,54 1033,33 204,62
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2007 CPT 1200,00 1949,30 386,00

Херсонська товарно�сировинна біржа "Кристал"
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 20,00 1154,31 228,58 961,93 190,48
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 39,40 995,49 197,13 829,57 164,27

Хмельницька обласна товарна біржа

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 CPT 3000,00 1380,00 273,27 1150,00 227,72
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201�68 2007 FCA 20,00 2171,50 430,00

Форвард

Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 31.12.2007 FOB 2500,00 1262,50 250,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 15.11.2007 DAF 1000,00 1111,00 220,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 31.12.2007 DAF 8000,00 767,60 152,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 30.11.2007 DAF 18000,00 782,75 155,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2007 FOB 2000,00 2171,50 430,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 15.10.2007 FOB 500,00 2020,00 400,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2007 FOB 5200,00 2136,54 423,08
*Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129�93 31.10.2007 CPT 814,00 4949,00 980,00
*Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129�93 31.12.2007 DAF 2000,00 4444,00 880,00
*Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129�93 15.11.2007 FOB 9000,00 4368,25 865,00
*Олія соняшникова рафінована ГОСТ 1129�93 30.09.2007 DAF 200,00 4368,25 865,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 30.12.2007 DDU 100,00 3232,00 640,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк виробництва/ 
дата поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн. Цiна USD,

середня
min середня max

* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВIТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГIВ
сiльськогосподарською продукцiєю, продуктами її переробки, продовольством

на Акредитованих товарних бiржах України з 10 по 13 вересня 2007 р.

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 10 по 13 вересня 2007 р.

Внутрiшнi контракти: СПОТ
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 21993,18 1147,07 1331,08 1380,00 263,58
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 CPT 4600,26 1300,00 1352,17 1380,00 267,76
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DDP 1600,00 1300,00 1331,25 1350,00 263,61
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 22976,84 978,00 1263,84 1300,00 250,26
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 CPT 2150,00 1190,00 1236,51 1280,00 244,85
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2007 DDP 2100,00 1300,00 1300,00 1300,00 257,43
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 280,30 948,00 1055,31 1300,00 208,97
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2007 EXW 1098,55 828,00 1048,87 1200,00 207,70
Жито 1 клас ДСТУ 4522�2006 2007 EXW 500,00 1200,00 1200,00 1200,00 237,62
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 300,00 15500,00 15500,00 15500,00 3069,31

Експортнi контракти: СПОТ*
Насіння вики ГОСТ 7067�88 2007 DDU 22,00 2104,18 2104,18 2104,18 416,67
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391�89 2007 FOB 2000,00 2494,70 2494,70 2494,70 494,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2007 CPT 4830,00 1949,30 2054,75 2153,83 406,88
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2007 FOB 500,00 2229,58 2229,58 2229,58 441,50
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2007 DDU 110,00 1010,00 1010,00 1010,00 200,00
Насіння пшениці озимої ГОСТ 2240�93 2007 DDU 420,00 2485,31 2485,31 2485,31 492,14
Насіння люпину ГОСТ 11321�89 2007 DDU 22,00 2024,55 2024,55 2024,55 400,90
Висівки пшеничні ДСТУ 3016�95 2007 CPT 1000,00 863,55 863,55 863,55 171,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2007 DAF 136,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2007 DAF 204,00 1717,00 1717,00 1717,00 340,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201�68 2007 FCA 20,00 2070,50 2171,50 2272,50 430,00

Експортнi контракти: Форвард*
Горох 3 клас ДСТУ 4523�2006 31.12.2007 FOB 2500,00 1262,50 1262,50 1262,50 250,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 15.10.2007 FOB 500,00 2020,00 2020,00 2020,00 400,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2007 FOB 7200,00 2020,00 2146,25 2171,50 425,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 30.12.2007 DDU 100,00 3232,00 3232,00 3232,00 640,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 15.11.2007 DAF 1000,00 1111,00 1111,00 1111,00 220,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 30.11.2007 DAF 18000,00 757,50 782,75 808,00 155,00
Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129�93 31.10.2007 CPT 814,00 4949,00 4949,00 4949,00 980,00
Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129�93 15.11.2007 FOB 9000,00 4368,25 4368,25 4368,25 865,00
Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129�93 31.12.2007 DAF 2000,00 4444,00 4444,00 4444,00 880,00
Олія соняшникова рафінована ГОСТ 1129�93 30.09.2007 DAF 200,00 4368,25 4368,25 4368,25 865,00
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Український тижневик ділової інформації 

E�mail: info@agroprofi.com.ua

Інтернет: www.agroprofi.com.ua

Тел. (044) 227�93�55, 236�0208. 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ�135, а/с 79.

ОФІС: м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.
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У дослІдженнІ прогнозується

стан товарних ринків і рівень

загального сукупного доходу

в сільськогосподарському ви%

робництві в країнах ЄС в

2007%2014 роках за такими

видами продукції АПК, як зер%

нові й олійні культури, цукор,

м'ясо, яйця, молоко та основ%

ні молочні продукти. 

ПРИ побудові прогнозів бралися

до уваги прийняті або внесені  на

розгляд Європарламенту з листо�

пада 2006 р. зміни до європейсько�

го законодавства, наприклад, що�

до інтервенційних постачань куку�

рудзи. Проте в ході дослідження не

враховувалися можливі наслідки

рішень багатобічних торгових пе�

реговорів у рамках Форуму Розвит�

ку в Досі (Катар). Тому передбача�

ється, що Уругвайська Багатобічна

Угода з Сільського господарства та

інші чинні торгові домовленості

залишаться незмінними і будуть

діяти на період 2007�2014 рр.

Зерно
СЕРЕДНЬОСТРОКОВІ прогнози

в цьому дослідженні показують

позитивну перспективу для ро�

звитку європейських зернових

ринків, виникнення якої можли�

ве завдяки збільшенню внутріш�

нього споживання зернових (кри�

тичне зростання попиту на біоета�

нол і біомасу – сировина для ви�

робництва біогазу) і зростанню

обсягів експорту цих сіль�

госпкультур. Очікується, що ри�

нок біоетанолу після 2010 року

стане ефективнішим щодо задово�

лення потреб споживачів і займе

оптимальну частку в європейсько�

му агропромисловому виробниц�

тві. Поступове зниження інтер�

венційних поставок кукурудзи іс�

тотно знизить ризик виникнення

зайвих перехідних запасів цієї

культури в Угорщині, Словаччині,

Болгарії і Румунії, навіть за умови,

що обсяги урожаїв у цих країнах

перевищуватимуть норму. Достат�

ня кількість кукурудзи, доступної

за конкурентними цінами на пів�

нічно– і центральноєвропейських

ринках, може призвести до част�

кового витіснення ячменю і пше�

ниці як кормової культури, що

позначиться на збільшенні їх пе�

рехідних запасів. 

Цукор
ДЛЯ цукрових ринків до 2009�го

буде характерною перехідна стадія,

протягом якої здійснюватиметься

цукрова реформа, що проводиться

Європейською Цукровою Органі�

зацією. Попри тимчасове припи�

нення дії квоти на виробництво бу�

ряків у 2007 р., головний чинник

ризику для цукрової галузі на се�

редньострокову перспективу – по�

вільні темпи реструктуризації галу�

зі на тлі високих обсягів перехідних

запасів цукру, які негативно впли�

ватимуть на виробників цукру аж

до 2009 р.  

М’ясо
РИНКИ свійської птиці і свини�

ни в середньостроковій перспек�

тиві мають також доволі сприят�

ливий вигляд, проте їм будуть вла�

стиві повільніші темпи зростання

порівняно з попереднім десятиліт�

тям. З іншого боку, очікується па�

діння обсягів виробництва на

ринках яловичини внаслідок ре�

форми, яка проводиться євро�

пейським Комітетом Аграрної

Політики (Common Agricultural

Policy, CAP), і зниження чисель�

ності поголів'я молочного стада,

що в загальному підсумку призве�

де до появи торгового дефіциту в

цій групі продуктів. 

Відповідно до прогнозу, за�

гальне зростання споживання

м'ясної продукції до 2014 року

зросте з середнього показника

84 кг на особу до 86,7 кг. ЄС�27 за�

лишиться нетто�експортером

м'яса свинини, разом з тим, що до

кінця цього прогнозного періоду

зростання конкурентоспромож�

ності країн з низькою собіварті�

стю виробництва м'яса птиці пе�

ретворить Європейський Союз на

нетто�імпортера цієї продукції. 

Молоко
ПАДІННЯ рівня виробництва на

європейських молочних ринках,

яке останнім часом спостерігаєть�

ся на тлі сприятливих ринкових

умов, виражених у високому рівні

як внутрішніх, так і світових цін

на цю товарну групу, може нега�

тивно вплинути на поточний рі�

вень забезпечення споживачів у

Євросоюзі молоком і молочними

продуктами. Тому в цьому прогно�

зі тенденція розвитку європейсь�

кого молочного ринку перегляну�

та у бік зниження порівняно з по�

переднім. 

У короткостроковій перспек�

тиві можна прогнозувати поступо�

ве нарощування обсягів  вироб�

ництва молока в ЄС�27 відповід�

но до збільшення квот на його ви�

робництво, що надаються одинад�

цятьом державам�членам ЄС�15.

Проте в середньостроковій перс�

пективі виробництво молока іс�

тотно знизиться під впливом за�

гальної тенденції зниження обся�

гів виробництва продуктів харчу�

вання в ЄС�12. Поліпшення ба�

лансу ринку молока і молочних

продуктів у середньостроковій

перспективі можна чекати у ви�

гляді збільшення виробництва і

споживання сирів, але погір�

шаться йтимуть справи з балансом

ринку масла та сухого знежирено�

го молока. 
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Продовольчий кошик Європи
Стислий економічний аналіз і перспективи
сільськогосподарських ринків ЄС на 2007�2014 рр.

ПРОГНОЗИ Це дослідження описує сценарії розвитку аграрних ринків на середньострокову
перспективу і ґрунтується на побудові прогнозної моделі розвитку ситуації, а також на даних
статистики, доступних станом на кінець червня 2007 року. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Виробництво 54,2 60,9 52,6 54,5 58,5 57,9 58,0 58,2 57,6 57,6 57,6 57,5 
Споживання, у т.ч. 52,3 47,9 48,3 51,6 54,5 51,7 50,4 50,1 50,1 49,3 48,6 49,1 

Продовольство 8,8 8,7 8,3 8,3 8,2 8,2 8,1 8,0 8,0 7,9 7,8 
Корми 36,3 35,9 38,7 41,4 38,1 36,8 36,5 36,4 35,7 35,0 35,5 
Біоенергія 0,2 0,7 1,1 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 

Імпорт 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Експорт 6,3 6,7 5,8 6,0 5,8 5,4 5,7 6,9 7,0 7,6 8,2 8,3 
Початкові запаси 11,7 7,8 14,5 13,3 10,6 9,1 10,1 12,3 13,8 14,6 15,7 16,7 
Перехідні запаси 7,8 14,5 13,3 10,6 9,1 10,1 12,3 13,8 14,6 15,7 16,7 17,2 

Табл.2. Баланс ячменю в Євросоюзі (ЄС627), 200362014 (млн. тонн)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Виробництво 41,5 53,1 47,7 44,4 53,9 59,4 59,8 60,7 61,7 62,6 63,9 63,1 
Споживання, у т.ч. 43,6 46,2 49,3 50,8 58,1 60,1 61,6 61,8 62,1 63,9 65,6 65,7 

Продовольство 8,4 8,1 7,9 8,7 8,5 7,5 8,7 9,9 8,3 8,7 6,1 
Корми 37,5 40,6 42,3 47,9 49,1 51,1 49,6 48,2 51,2 52,0 54,0 
Біоенергія 0,0 0,3 0,5 1,0 1,9 2,6 3,0 3,5 4,0 4,6 5,1 

Імпорт 5,6 2,1 2,5 5,1 4,0 3,0 2,6 2,5 3,2 3,1 3,4 4,4 
Експорт 2,0 1,7 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,5 2,5 2,5 
Початкові запаси 10,7 12,2 19,5 18,4 15,0 12,7 13,0 11,6 10,8 11,2 10,5 9,6 
Перехідні запаси 12,2 19,5 18,4 15,0 12,7 13,0 11,6 10,8 11,2 10,5 9,6 8,9 

Табл.3. Баланс кукурудзи в Євросоюзі (ЄС627), 200362014 (млн. тонн)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Виробництво 16,3 20,1 19,7 20,1 26,2 28,7 29,2 30,4 31,0 32,2 33,1 34,6 
Споживання, у т.ч. 30,2 36,6 40,9 43,6 48,7 52,0 54,1 58,0 59,8 63,8 66,0 66,6 

Біопаливо 3,6 4,6 7,4 8,1 10,2 11,3 13,4 16,2 17,6 19,6 20,2 19,5 
Імпорт 14,9 18,1 21,7 24,0 23,9 24,3 26,0 28,6 29,4 32,5 33,5 32,3 
Експорт 0,8 1,2 0,6 0,5 0,3 0,5 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Початкові запаси 7,3 7,6 8,1 8,1 8,1 9,4 9,9 10,2 10,9 11,2 11,9 12,3 
Перехідні запаси 7,6 8,1 8,1 8,1 9,4 9,9 10,2 10,9 11,2 11,9 12,3 12,3 

Табл.4. Баланс ринку олійних в Євросоюзі (ЄС627), 200362014 (млн. тонн)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Загальне вироб�во, у т.ч. 15,2 19.6 20,3 1.7,4 16,1 16,4 16,6 16,8 16,7 15,2 15,7 15,6 

Біопаливо 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,2 
Споживання, у т.ч. 14,1 16,1 17,0 1.7,4 18,6 19,2 19,4 19,8 20,1 20,5 20,8 20,9 

Біопаливо 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,2 
Імпорт 1,9 3,2 3,0 4,1 3,8 4,1 4,2 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 
Експорт 4,2 4,9 6,7 2,2 2,2 1,3 1,3 1,3 1,3 0,9 0,7 0,3 
Початкові запаси 3,7 7,4 б,3 8,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,1 5,4 4,0 2,9 
Перехідні запаси 7,4 б,3 8,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,1 5,4 4,0 4,0 2,9 

Табл.5. Баланс цукру в Євросоюзі (ЄС627), 200362014 (млн. тонн) Примітка: 2006 – Попередні дані

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Зернові 51,3 52,4 51,5 50,2 58,1 59,0 59,1 59,3 58,8 58,8 58,9 58,6 

У т.ч. у 
EU�15 36,3 36,9 36,0 34,9 35,4 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 
EU�10* 15,0 15,5 15,5 15,3 15,6 16,1 16,2 16,3 15,8 15,8 15,9 16,0 
EU�2* 7,2 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 7,5 

М'яка пшениця 19,2 19,7 19,8 18,6 22,7 22,6 22,8 23,0 22,9 23,1 23,2 23,2 
Тверда пшениця 3,8 3,9 3,5 3,0 3,1 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 
Ячмінь 13,4 12,9 13,1 13,3 13,9 13,8 13,8 13,7 13,5 13,4 13,3 13,2 
Кукурудза  6,2 6,5 6,1 5,7 8,6 9,0 9,0 9,0 8,9 8,9 9,0 8,8 
Жито 2,6 2,8 2,5 2,3 2,6 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 
Інші зернові 7,1 7,0 7,1 7,1 7,3 7,2 7,3 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 
Олійні 5,9 6,2 6,0 6,6 9,1 8,9 8,9 9,0 9,1 9,3 9,3 9,5 

У т.ч. у
EU�15 4,2 4,4 4,0 4,5 4,9 4,9 5,0 5,0 5,1 5,2 5,2 5,3 
EU�10* 1,7 1,9 1,9 2,1 2,2 2,1 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 
EU�2* 2,1 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Ріпак 4,2 3,7 3,9 4,3 5,1 5,2 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,5 
Соняшник 2,4 2,2 1,7 2,0 3,7 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 
Соя 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Цукрові буряки 2,2 2,2 2,2 2,0 0,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 
Усього 
по основним кvльтурам 65,7 67,5 66,4 65,3 73,7 76,1 76,2 76,4 75,9 76,0 76,1 76,0 

Резервні площі усього 6,3 5,0 7,0 7,2 7,2 7,3 7,2 7,2 8,3 8,3 8,3 8,8 
Усього 72,0 71,7 72,6 71,7 80,1 82,5 82,6 82,8 83,4 83,4 83,6 83,9 

Табл.6. Площі під урожаями в Євросоюзі (ЄС627), 200362014 (млн. га)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Виробництво 106,6 136,0 123,4 116,8 128,6 136,1 140,1 140,1 141,3 143,6 145,8 147,6 
Споживання, у т.ч. 109,3 115,7 117,0 115,6 124,0 125,2 126,0 126,3 128,2 128,8 129,3 130,7 

Продовольство 55,2 56,1 57,1 59,3 59,8 60,4 60,9 61,4 62,0 62,4 63,0 
Корми 54,7 55,2 52,5 57,8 56,2 54,3 52,5 51,9 51,4 50,7 50,5 
Біоенергія 0,5 1,0 1,4 2,0 4,2 6,0 7,9 9,8 10,4 11,1 12,1 

Імпорт 7,3 7,4 7,0 5,8 6,7 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 
Експорт 10,3 13,7 13,6 12,3 13,0 15,3 17,2 17,5 18,0 18,6 22,6 23,4 
Початкові запаси 20,7 15,1 29,0 28,8 23,5 21,8 23,8 27,1 29,7 30,8 33,0 32,7 
Перехідні запаси 15,1 29,0 28,8 23,5 21,8 23,8 27,1 29,7 30,8 33,0 32,7 31,9 

Табл.1. Баланс пшениці в Євросоюзі (ЄС627), 200362014 (млн. тонн)



ЗАГАЛОМ до 2014 року площі до

збирання в Євросоюзі не змінять�

ся на тлі зростання населення і

споживання. 

Попередні прогнози на се�

редньострокову перспективу по�

казують переважно сприятливий

розвиток ситуації на сільськогос�

подарських ринках ЄС�27, оскіль�

ки в цьому секторі економіки зро�

стання загального сукупного до�

ходу з 2006 по 2014 р. може стано�

вити 21% у реальному обчисленні,

а на одного сільськогосподарсько�

го працівника (на одну трудову

одиницю) 9,9% – в ЄС�15; 24,9%

– в ЄС�10 і 71,8% – в ЄС�2. При

тому, що загальний прогноз роз�

витку сільськогосподарських рин�

ків ЄС і зростання доходів У цьо�

му секторі виглядають цілком

сприятливими, істотний вплив на

ситуацію завжди матимуть чинни�

ки нестабільності. До останніх

належать результати рішень по�

дальших раундів торгових перего�

ворів у Досі, а також чинники ри�

зиків, пов'язані із захворювання�

ми тварин, такими як пташиний

грип. Усе це може мати наслідки

для розвитку ситуації на євро�

пейських сільськогосподарських

ринках. 

ААА
Інформація підготовлена 

на основі даних EUROSTAT

Згідно з уточненими даними

Євростату, середній дохід на

одного робітника в ЄС%25 у

2005 році знизився на 5,6%,

хоча до цього в 2004 році

зріс на 6,3%. 

ПАДІННЯ доходів пов'язане зі

зниженням рівня виробництва

продукції сільського господар�

ства (�4,8% в цінах виробників за

реальні виробничі обсяги); зни�

женням виробничих витрат 

(�1,9%) і зношеністю основних

виробничих фондів (�0,3%); зро�

станням реального обсягу подат�

кових субсидій сільськогоспо�

дарських виробників (+1,6%).

Доходи сільського господар�

ства в країнах Євросоюзу зміню�

валися неоднаково. Так, най�

більший дохід був зафіксований

у Литві (+24,6%), Ірландії

(+16,5%), Латвії (+13,1%) і Чехії

(+12,6%). Найбільше падіння

доходів сільського господарства

зафіксовано в Португалії  

(�12,0%), Словаччині (�10,6%),

Італії (�10,4%), Іспанії (�10,3%) і

Франції (�10,1%). 

Зниження обсягів сільсько�

господарського виробництва в

ЄС�25 в 2005 році на 4,8% стосу�

валося обох сфер – рослинниц�

тва (�8,0%) і  тваринництва 

(�1,3%). У рослинництві знизи�

лися як обсяги сільськогоспо�

дарського виробництва (�5,3%),

так і ціни виробників (�2,9%). 

Різке зменшення обсягів ви�

робництва було рекордним для

переробників оливок (�16,0%) і

виноградарів (�10,1%). Основна

частка зниження виробництва

зернових культур припадає  на

Іспанію (�42%) і Португалію (�

39%), тоді як загалом в Європі

зменшення виробництва зерно�

вих у сезоні 2005 сільськогоспо�

дарського року становить 11,1%.

У виробництві продукції тварин�

ницького комплексу (�1,2%)

свою роль зіграло зниження від�

пускних цін виробниками, зо�

крема на яйця (на 9,9%) і на

птицю (на 3,0%). 

В Україні, згідно з прогноза�

ми ААА, виробництво зернових у

2006 році буде на 9% нижчим,

ніж 2005 року. Водночас на ряд

культур прогноз позитивний.

Так, якщо прогноз виробництва

пшениці в Україні влітку 2007 р.

буде на 24% нижчим за торішні

показники, то з урахуванням сві�

тової кон'юнктури ціни в

2006/2007 МР будуть на 46% ви�

щими ніж у 2005/2006 МР, що

збільшить доходи сільгоспвироб�

ників. 

Урожай кукурудзи на зерно в

2006 році також очікується мен�

шим за обсяги минулого року на

10%, але з урахуванням зростан�

ня цін на світових ринках, ук�

раїнська кукурудза в 2006/2007

МР коштуватиме на 27% вище за

сезон 2005/2006 МР. 

Ячмінь в Україні в сезоні

2006/2007 МР коштуватиме на

9% дешевше, ніж у попередньо�

му сезоні, але зібрано його буде

більше на 21%. 

Таким чином, хоча в Україні

загалом урожай зернових буде

нижчим, ніж минулого року, за

рахунок підвищення світових

цін доходи аграріїв зростуть у се�

редньому на 6,7% порівняно з

2005/2006 МР. Головна причина

зростання цін і очікуваного до�

ходу сільського господарства Ук�

раїни полягає в неврожаї основ�

них зернових культур у США й

Австралії.
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Агентство створене в 2003 році. Один із головних напрямів діяльності – стратегічний,
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НАШІ ПАРТНЕРИ

У Євросоюзі реальний дохід
на одного працівника
сільського господарства
знизився на 5,6%

Країни
Зміни 

у 2005 р. 
до 2004 р., %

ЄС�25 � 5,6
Португалія � 12,0
Словаччина � 10,6
Італія � 10,4
Іспанія � 10,3
Франція � 10,1
Угорщина � 8,6
Мальта � 6,0
Словенія � 4,2
Велика Британія � 3,6
Австрія � 3,4
Німеччина � 3,0
Швеція � 2,8
Кіпр � 2,1
Греція � 1,8
Люксембург � 1,6
Бельгія � 0,6
Фінляндія � 0,2
Данія + 0,6
Естонія + 1,7
Польща + 1,9
Нідерланди + 6,1
Чехія + 12,6
Латвія + 13,1
Ірландія + 16,5
Литва + 24,6

Зміна доходів 
сільського господарства 
Євросоюзу  в 2005 році

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Загальне виробництво 8125 8113 8014 7942 7838 7756 7689 7634 7595 7567 
Імпорт живого поголів'я 2 15 15 14 14 14 14 14 14 14 
Експорт  живого поголів'я  83 63 48 43 52 48 44 41 38 35 
Чисте виробництво 8044 8064 7980 7913 7801 7722 7659 7608 7572 7547 

у т.ч.  у
EU�15 7279 7271 7206 7148 7078 7017 6967 6926 6896 6876 
EU�10* 575 616 602 596 567 563 559 548 544 538 
EU�2* 191 178 172 169 156 142 133 133 132 133 

Імпорт м'яса 614 620 568 578 633 664 692 712 729 741 
Експорт м'яса 213 185 124 96 93 77 65 59 59 56 
Споживання 8445 8499 8424 8395 8341 8310 8285 8262 8242 8232 
Споживання на душу, кг 17,3 17,3 17,1 17,0 16,9 16,8 16,7 16,7 16,6 16,6 

у т.ч.  у
EU�15 19,9 19,9 20,0 20,0 19,8 19,7 19,6 19,5 19,4 19,4 
EU�10* 6,3 6,3 6,2 6,1 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,7 
EU�2* 9,8 10,7 5,8 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,5 

Табл.7. Ринок м'яса яловичини в Євросоюзі (ЄС627), 200562014 (тис. тонн)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Загальне виробництво 21601 21885 22075 21999 22076 22258 22394 22389 22453 22583 
Імпорт живого поголів'я 0 5 11 13 13 13 13 13 13 13 
Експорт  живого поголів'я  29 33 37 39 39 39 39 39 39 39 
Чисте виробництво 21572 21857 22049 21972 22049 22232 22367 22363 22426 22557 

у т.ч.  у
EU�15 17923 18050 18125 18071 18093 18215 18291 18252 18268 18383 
EU�10* 3177 3313 3437 3420 3485 3553 3619 3665 3719 3740 
EU�2* 472 494 486 481 471 464 457 446 439 434 

Імпорт м'яса 84 105 34 38 38 38 38 38 38 38 
Експорт м'яса 1286 1410 1291 1225 1217 1200 1187 1173 1 171 1154 
Споживання 20370 20552 20792 20785 20870 21069 21218 21228 21293 21440 
Споживання на душу, кг 41,6 41,9 42,2 42,1 42,3 42,6 42,8 42,8 42,9 43,2 

у т.ч.  у
EU�15 42,3 42,2 42,8 42,8 42,9 43,1 43,3 43,2 43,2 43,4 
EU�10* 44,7 46,0 45,8 45,0 45,2 45,7 46,3 46,4 46,7 47,3 
EU�2* 25,5 26,7 25,6 26,0 26,5 27,3 27,9 28,3 28,8 29,3 

Табл.8. Ринок м'яса свинини в Євросоюзі (ЄС627), 200562014 (тис. тонн)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Загальне виробництво 11298 10976 11163 11218 11298 11454 11675 11809 11929 12037 
Імпорт живого поголів'я 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
Експорт  живого поголів'я  6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Чисте виробництво 11294 10972 11160 11215 11295 11451 11672 11806 11926 12034 

у т.ч.  у
EU�15 9055 8705 8838 8865 8917 9029 9192 9285 9368 9441 
EU�10* 1 911 1943 1956 1965 1989 2026 2075 2108 2140 2169 
EU�2* 328 324 366 384 389 396 405 412 418 424 

Імпорт м'яса 756 708 611 655 700 697 705 710 723 747 
Експорт м'яса 881 863 789 718 777 756 738 723 707 693 
Споживання 11169 10817 10982 11152 11217 11393 11639 11793 11942 12088 
Споживання на душу, кг 22,8 22,0 22,3 22,6 22,7 23,0 23,5 23,8 24,1 24,3 

у т.ч.  у
EU�15 23,1 21,9 22,4 22,6 22,7 23,0 23,4 23,7 24,0 24,2 
EU�10* 23,7 24,5 24,0 24,5 24,7 25,0 25,5 25,9 26,4 26,9 
EU�2* 17,4 17,4 16,5 17,3 17,5 18,3 19,7 19,8 19,5 20,2 

Табл.9. Ринок м'яса курятини в Євросоюзі (ЄС627), 200562014 (тис. тонн)

Табл.10. Виробництво і споживання яєць в Євросоюзі (ЄС627), 200362014 (млн. тонн)

Висновки

За даними консалтингової агенції ААА

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Виробництво 6,2 6,3 6,3 6,4 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

у т.ч.  у
EU�15 5,3 5,3 5,4 5,4 5,6 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 
EU�10* 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
EU�2* 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Споживання 6,1 6,2 6,2 6,3 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 

у т.ч.  у
EU�15 5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 
EU�10* 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 

Імпорт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Експорт 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 
Споживання на дvшv, кг 13,3 13,5 13,6 13,8 14,7 14,7 14,8 14,8 14,8 14,9 15,0 15,1 

у т.ч.  у
EU�15 13,5 13,7 13,8 13,8 13,7 13,7 13,7 13,8 13,8 13,9 13,9 14,0 
EU�10* 12,4 12,7 12,6 13,7 13,8 13,9 13,9 14,0 14,1 14,1 14,2 14,2 
EU�2* 13,7 13,9 14,2 14,4 15,3 15,5 15,8 16,1 16,4 16,8 17,1 17,5 

Табл.11. Виробництво молока, молочних продуктів і поголів'я молочного стада в ЄС627, 200562014
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Виробництво молока (млн. т) 148,9 147,5 148,4 148,5 148,7 148,6 148,5 148,4 148,3 148,2 

у т.ч.  у
EU�15 120,7 119,7 120,1 120,4 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 
EU�10 21,9 21,8 22,2 22,1 22,0 22,0 21,9 21,8 21,7 21,6 
EU�2 6,3 6,0 6,1 6,1 6,0 6,0 5,9 5,9 5,9 5,8 

Продуктивність молочного стада  (кг/корову) 5970 6089 6212 6339 6420 6490 6553 6617 6680 6737 

у т.ч.  у
EU�15 6550 6682 6813 6924 6994 7029 7064 7101 7137 7164 
EU�10 4830 5005 5131 5288 5447 5630 5780 5932 6090 6254 
EU�2 3175 3077 3145 3245 3215 3259 3310 3363 3414 3463 

Поголів'я молочного стада (млн. голів) 24,9 24,2 23,9 23,4 23,2 22,9 22,7 22,4 22,2 22,0 

у т.ч.  у
EU�15 18,4 17,9 17,6 17,4 17,3 17,2 17,1 17,0 16,9 16,9 
EU�10 4,5 4,3 4,3 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 
EU�2 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 

* ЄС�10: Країни, прийняті 1 травня 2004 року. ЄС�2: Болгарія і Румунія
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГОЛОВИ!

«АГРОПРОФІ» – український тижневик ділової інформації 

Ми ставимо за мету заповнити вакуум ОПЕРАТИВНОЇ, суто ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ
інформації для фахівців АПК, які приймають рішення: керівників і
менеджерів, власників та інвесторів. Наша інформація стане в нагоді
також студентам вищих аграрних навчальних закладів, науковцям...

Потрібні слова, зрозумілі для профі
Інформаційна політика газети – стисло, оперативно та фахово надавати
читачам:    
— актуальні новини та події в галузі АПК;
— моніторинг державної аграрної політики;
— аналітичні огляди і прогнози аграрних ринків України від провідних

аналітиків і практиків;
— результати біржових торгів в Україні;
— юридичні та бухгалтерські аспекти роботи аграрних підприємств;
— рекомендації щодо безпеки бізнесу;
— рецепти нестандартних бізнесових рішень;
— передовий вітчизняний і світовий досвід;
— думки керівників і поради від компаній/лідерів вітчизняного АПК;
— відповіді на питання соціальної та кадрової політики.

Ми прагнемо стати справжнім помічником у нелегкій аграрній справі.
Пропонуємо місце на сторінках нашої газети для розміщення інформації про
діяльність вашого підприємства, технології, надбання і проблеми ведення
бізнесу. Саме ваша думка та досвід зможуть допомогти нашим читачам.

E�mail: info@agroprofi.com.ua
Інтернет: www.agroprofi.com.ua
Тел. (044) 227�93�55, 236�0208. 
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