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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ: 
КАРТОПЛЯРСТВО В СНД

Пропонуємо вашій увазі добірку
матеріалів про стан картоплярства
у наших найближчих сусідів  –
білорусів і росіян.
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ЗЕМЛЯ ПІД НЕРУХОМІСТЮ ВИДНА�2

Продовжуємо репортаж із семінару
«Проблемні питання прав на землю»,
організованого в Одесі Асоціацією
правників України та МЮК
«Александров та Партнери».

ГРОШІ WWW БАНКУ!

Пропонуємо вашій увазі стислий
огляд кредитних продуктів для
аграрного ринку, що їх пропонують
українські банки на своїх Інтернет*
сторінках.

Схвалено проект
Держпрограми
розвитку
вітчизняного
машинобудування
для АПК

УРЯДОВИЙ комітет схвалив і

передав на розгляд Кабінету

Міністрів України розроблений

Міністерством промислової по$

літики проект Державної про$

грами розвитку вітчизняного

машинобудування для агропро$

мислового комплексу на 2007$

2010 рр. Про це 19 вересня пові$

домила прес$служба Міністер$

ства промполітики України. 

Ця програма розроблена з

метою створення і серійного

виробництва нової конкурент$

ноздатної техніки і обладнання

для АПК, завершення реструк$

туризації і технічного переос$

нащення галузі. Крім того,

програма враховує сучасні тен$

денції розвитку АПК і визначає

перспективи технічної політи$

ки у вітчизняному сільгоспма$

шинобудуванні. 

Також розроблено проект

закону України «Про внесення

змін до Закону України «Про

стимулювання розвитку вітчиз$

няного машинобудування для

агропромислового комплексу».

Нові виноградники
Криму

ЦІЄЇ осені сільгосппідприємс$

твам автономії, щоб виконати

річний план, необхідно виса$

дити 777 га виноградників, по$

відомив министр аграрної полі$

тики АРК Павло Акімов.

У поточному році кримсь$

кими підприємствами, які зай$

маються вирощуванням вино$

граду, із 1508 планових гектарів

навесні було висажено 911 га

(60,4%). Тепер у Бахчисарай$

скому районі заплановано ви$

садити 472 га виноградників, у

Сімферопольскому – 58 га, у

підприємстві НПАТ «Массанд$

ра» – 29 га тощо .

СЕРЕД світових лідерів у валово$

му виробництві картоплі, а в дано$

му випадку і в споживанні, пер$

шим є Китай. Визнаними фахів$

цями в цій царині, безумовно,

вважаються Голландія, Бельгія,

Німеччина, Італія, США. Наші

найближчі сусіди – Білорусь і Ро$

сія – входять до складу першої

двадцятки, яку й замикає Україна,

за даними російської статистики.

До речі, наприкінці серпня

поточного року в Москві протя$

гом трьох днів проходили пер$

ший міжнародний конгрес і галу$

зева виставка «Картопля. Росія$

2007». В їх роботі взяли участь

понад п'ятнадцять тисяч фахівців

– науковці, керівники агрофор$

мувань і фермерських госпо$

дарств, представники великого

бізнесу. З$понад 300 підпри$

ємств$експонентів, що предста$

вляли 20 країн світу, були і фа$

хівці з України. Сподіватиме$

мось, що ми отримаємо корисні

наслідки від цих заходів. 

І наступного року другий по$

дібний конгрес буде більш під$

триманий інформаційно, а відві$

дати його зможе більша кількість

наших співвітчизників – фахівців

картопляної справи.

Зараз в Україні триває збиран$

ня врожаю картоплі. Очікуваний

урожай видається втішним, отже

буде, що їсти взимку. Південні

області, на жаль, отримають через

посуху менше картоплі, та за раху$

нок Полісся матимемо середньо$

річні показники. Огляд ринку

картоплі і картопляних справ

читайте на стор. 2, 4, 5

Ринок картоплі в Україні

Поголів’я свиней в Україні 
з 01.02.07 по 01.09.07 (тис. голів)

Температура ринку
ВИРОБНИЦТВО

СОЄВИЙ БУМÖ БУМ? БУМ!

У світі спостерігається
справжній соєвий бум.
А українці знову у роздумах:
«виробляти бум чи не бум?»

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ

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

14

РИНОК І ЦІНИ
ВІТЧИЗНЯНИЙ АПК: ЩО МАЄМО 
У СІЧНІ�СЕРПНІ 2007 РОКУ

Обсяг продукції сільського
господарства в усіх категоріях
господарств за 8 місяців 2007 року.
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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ Згідно з рішенням Генеральної асамблеї ООН 2008 рік проголошено Міжнародним
роком картоплі. Таке рішення є підтвердженням дбайливого ставлення людства до цієї культури.
Завдяки своїм біологічним і смаковим властивостям для нас картопля так само незамінна,
як, скажімо, хліб або сіль.
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Тетяна Шелкопляс

ЗА РАДЯНСЬКИХ часів, коли

картопля була основною сирови$

ною для виготовлення спиртів,

співвідношення її вирощування

було на користь сільгосппідпри$

ємств. Потім тривалий час «сили

були рівними». Через те, що пе$

реробка картоплі за останні 10

років була в нас практично від$

сутня, крім підприємств з вигото$

влення крохмалю, то майже весь

вирощений урожай йшов на спо$

живання. Сьогодні в державі

співвідношення вирощування

картоплі між приватним секто$

ром і сільгосппідприємствами

становить 96:4. Але знову маємо

надію, що господарства вирощу$

ватимуть її інтенсивніше.

В останні два роки «запрац$

ювали» вітчизняні й іноземні ін$

вестиційні проекти – почалося

введення в дію нових переробних

підприємств, і, відповідно, – ви$

рощування для них сировини

сортів іноземної селекції за інтен$

сивними технологіями. Адже для

переробки підходять лише сорти

з високим вмістом крохмалю і ре$

дукуючих цукрів. Зокрема, пере$

робні підприємства почали виго$

товлення замороженої картоплі

(«фрі»), картоплі хрусткої, чіпсів,

картопляного грануляту (сушеної

картоплі), борошна і сухого пюре

тощо.

Таким чином, очікуваний збір

картоплі в Україні має становити

близько 18,5 млн. тонн. У півден$

них областях через посуху її уро$

жайність очікується суттєво мен$

шою. Проте у зоні вирощування

картоплі, зокрема в Чернігів$

ській, Вінницькій, Хмельниць$

кій, Рівненській, Волинській,

Київській, Львівській областях

розраховують отримати понад мі$

льйонні врожаї. Так, наприклад,

Вінницька має виробити 1390

тис. т, Чернігівська – до 1480 тис.

т, Хмельницька – близько 1200

тис. т, Київська – 1160 тис. т, Рів$

ненська – 1100 тисяч тонн.

Середня урожайність по Ук$

раїні становить 150 ц/га. Відсоток

сортів вітчизняної селекції у ви$

рощуванні картоплі для спожи$

вання коливається в межах 80%,

решта – становлять сорти селек$

ції іноземної.

АР Крим
АР КРИМ забезпечує себе товар$

ною картоплею на 75%, решту за$

куповують. Переробних підпри$

ємств тут немає, весь урожай іде

на споживання. З 2010 року, від$

повідно до регіональної цільової

програми по картоплярству, піво$

стрів має забезпечувати себе

власною картоплею. Тому щоро$

ку збільшують посадкові площі і

працюють над вдосконаленням

виробництва, залучаючи до ви$

робництва сільгосппідприємства.

Поки співвідношення виробниц$

тва таке: 3% – у фермерських і

сільгосппідприємствах та 97% – у

господарствах населення.

З огляду на природнокліма$

тичні умови насінництвом не

займаються. Посадковий матері$

ал, в основному вітчизняної се$

лекції, купують в північних райо$

нах України, зокрема на Волині.

Урожай отримують двічі за се$

зон: висаджену у березні$квітні

картоплю збирають упродовж

червня; урожай червнево$липне$

вої посадки, призначений для

зберігання, збирають у вересні. У

лідерах виробництва північні ра$

йони: Красноперекопський,

Красногвардійський, Перво$

майський, Джанкойський, Сак$

ський. 

За даними Асоціації овочівни$

ків Криму, у 2007 р. загальні пло$

щі під цією культурою становлять

20,1 тис. га. З них, відповідно, за$

плановано зібрати 180,2 тис.

тонн. Це на 2,6 тис. т більше, ніж

у минулому році. Середня уро$

жайність – 95 ц/га. Станом на 18

вересня зібрано 16,8 тис. га  і от$

римано 159,8 тис. тонн картоплі.

Зараз триває активна закупів$

ля. Вартість пропозиції 1,4$1,5

грн/кг на складі продавця. Суттє$

вою проблемою є вартість транс$

портування. Залізницею виходить

набагато дешевше, але це прак$

тично не здійснюється через від$

сутність великих замовлень. Вар$

тість бензину при автоперевезен$

ні додає 0,3$0,4 грн. до кілограму

картоплі. Отже, ціна пропозиції

від виробника 1,8$2,0 грн/кг на

кримську картоплю. Реалізація

на оптово$роздрібному ринку

1,7$2,0 грн/кг привозної і 2,4$2,5

грн/кг місцевої.

Волинь
В ПОТОЧНОМУ році картопля в

усіх категоріях господарств зай$

має 67,3 тис.  га у.  т.ч у сіль$

госппідприємствах 0,8 тис. га

(1,3%) у господарствах населення

66,5 тис. га (98,7%). Така пропор$

ція зберігається останні 7$10 ро$

ків. За радянських часів пропор$

ція була 1:1.

Уже два роки в області працю$

ють переробні підприємства, які

для забезпечення себе сировиною

почали надавати виробникам на$

сіннєвий матеріал. Тому у сіль$

госппідприємствах активізувало$

ся виробництво картоплі за інтен$

сивними технологіями. 

Валове виробництво очікуєть$

ся понад 1 млн. тонн, з яких 14

тис. тонн у $сільгосппідприєм$

ствах. Середня урожайність має

бути на рівні 150$152 ц/га у гос$

подарствах населення та 170$175

ц/га у сільгосппідприємствах.

У Ратнівському районі, одно$

му з провідних з вирощування

картоплі, введено в експлуатацію

два переробних підприємства з

переробки картоплі, спеціаліза$

цією яких є картопля фрі, замо$

рожування молодої картоплі, су$

шіння. З цього року розпочинає

роботу ще одне.  

Завдяки сприятливим грунто$

во$кліматичним умовам в області

серйозно займаються насінниц$

твом. Це зокрема Волинський ін$

ститут агропромислового вироб$

ництва (м.Луцьк), ДП ДГ «Перше

Травня» та СВК «Кремінець» (Ро$

жищенський р$н), СВК «Волинь»

(Перевищенський р$н), СВК

«Колос» (Любешівський р$н).

Закупівельна ціна у населен$

ня – по 0,9 грн/кг. За якісну від$

сортовану картоплю підприємс$

твам заготівельники пропонують

1,0$1,1 грн/кг. Роздрібна ціна на

ринку – в межах 1,5$1,6 грн/кг. 

ОГЛЯД Останні кілька років Україна стабільно збирає близько 20 млн. т
картоплі силами господарств усіх форм власності. Загальні площі під кар+
топлю залишаються майже незмінними – на рівні 1,5 млн. га.

Ринок картоплі в УкраїніНОВИНИ ï СТИСЛО

Осінній
комплекс. 
Ринок сільгосп�
продукції.
Фінансове
забезпечення

Цим питанням було прис�
вячено селекторну нараду в
МінАП, яку 20 вересня про�
вели віце�прем'єр�міністр
України Віктор Слаута та мі�
ністр аграрної політики
Юрій Мельник. 
Віктор Слаута, відкриваючи
нараду зауважив, що держ�
бюджетом�2007 на під�
тримку розвитку підпри�
ємств АПК передбачено 3,9
млрд. гривень, це на 62%
більше минулого року. З
початку року із передбаче�
них на січень�вересень ви�
датків загального фонду
державного бюджету в ре�
гіони вже спрямовано 2,5
млрд. грн. (64,3% річних
призначень). Окремі про�
грами вже профінансовано
на 80% річних обсягів. 
Він також нагадав, що уряд
прийняв Державну цільову
програму соціального ро�
звитку села на період до
2015 року. А отже, перед
усіма – і хто працює в регіо�
нах, і в центрі – стоїть кон�
кретне завдання: постійно
дбати про соціальний ро�
звиток сільських територій і
умови проживання та ро�
боти селян.
Юрій Мельник повідомив,
що на його думку, «в ціло�
му агропромисловий ком�
плекс працює ефективно, а
сировинний його сегмент
повністю забезпечує  його
переробну складову». Мі�
ністр детально зупинився
на складових функціону�
вання аграрного сектора:
обсягах виробництва про�
дукції; останніх прийнятих
урядових рішеннях; прове�
денні комплексу осінніх ро�
біт як одному з базисних
елементів виконання про�
грами «Зерно України
2008�2015»; ситуації на
продовольчих ринках. Та�
кож міністр повідомив про
бюджетні призначення для
АПК у 2008 році.
Зі своїми міркуваннями та
пропозиціями виступили
керівники аграрних блоків
АР Крим, Херсонської, Рів�
ненської, Одеської, Івано�
Франківської, Кірово�
градської та Львівської
областей.
Більшість присутніх в регіо�
нальних студіях підтверди�
ли, що повністю забезпече�
ні матеріально�технічними
ресурсами на проведення
осінньої посівної кампанії.
Частина регіонів активно
веде посівні роботи.

За матеріалами прес+служби МінАП
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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.

E0mail: info@agroprofi.com.ua
Інтернет: www.agroprofi.com.ua
Тел. (044) 227093055, 23600208. 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ0135, а/с 79.
ОФІС: м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Наталія Тарченко

НА НЬОМУ йшлося про розробку

рекомендацій щодо продовження

обмежень експорту зерна у

2007/2008 МР, зокрема введення

нових квот на фуражне зерно в

обсязі 1$1,2 млн.т. Розподіл перед$

бачуваного обсягу квот в розрізі

культур поки не оприлюднено.

Проект рішення щодо цього пи$

тання буде винесено на розгляд

уряду 26 вересня

«До 1 січня 1$1,2 млн. тонн

фуражного зерна, швидше за все,

поїде на експорт» – повідомив

Віктор Слаута журналістам під час

брифінгу по закінченні засідання.

Він також припустив, що навіть

після 1 січня 2008 року існуючий

режим експорту зерна з України

буде збережено.

Міністр економіки Анатолій

Кінах сказав, що рішення щодо

поновлення експорту зернових

буде прийматися тільки після

комплексного моніторингу си$

туації на ринку. За оцінками, ек$

спортний потенціал нашої краї$

ни складає 4$5 млн. т. зерна. Він

також наголосив, що поновлен$

ня експорту, в першу чергу, стос$

уватиметься фуражного зерна.

Що ж до зерна продовольчого, то

це питання вирішуватиметься

тільки після формування продо$

вольчих ресурсів держави, вико$

нання всіх показників продо$

вольчої безпеки. 

Як відомо, в червні 2007 р,

щоб стабілізувати внутрішні ціна

на зерно та хліб, Уряд ввів квоти

на експорт основних зернових

культур – пшениці, кукурудзи, яч$

меню та жита. Урядовці прогнозу$

ють, що урожай зернових зни$

зиться, порівняно з минулим ро$

ком, на 4,25 млн. т. (врожай 2006

року становив 34,25 млн. т.), тобто

на рівні 30 млн. т. Зі свого боку,

Секретаріат Президента був трохи

оптимістичнішим, і потенційний

урожай оцінив в 31 млн. т. – з

урахуванням пізніх зернових. 

Віктор Слаута прокоментував

Указ Президента «Про деякі захо$

ди щодо розвитку ринку зерна»,

який вийшов 18 вересня. Віктор

Ющенко пояснював його появу

тим, що в Україні в 2007 році жо$

ден ресурс не подорожчав так, як

зерно, а збитки у сільсгоспвироб$

ників від квотування його експор$

ту становили 10$15 млрд. грн. 

На думку Віктора Слаути, це

надто дивний документ. «Я взагалі

сам указ не зрозумів… я не зрозу$

мів, що нам робити» – сказав ві$

це$прем`єр, аргументуючи ці сло$

ва тим, що в одній частині указу

мова йде про лібералізацію цін на

сільгосппродукцію, а в іншій –

про необхідність їх адміністратив$

ного регулювання. Та додав, що

Уряд в питаннях державної під$

тримки сільгоспвиробників до$

держується всіх вимог СОТ.

Віце$прем'єр також висловив

свою думку з приводу обов`язко$

вого страхування аграрних ризи$

ків. Про це також йдеться в указі

Президента – зокрема, про

необхідність надання держпід$

тримки тим сільгоспвиробникам,

що застрахували свою продукцію.

Для цього треба збільшити квоту

державного страхування, розпов$

сюдивши її на аграрний сектор.

Слаута вважає, що такий захід був

би передчасним. Він відмітив, що

зараз немає довіри до страхових

компаній. «Компанії сьогодні

страхують все, що завгодно. Тіль$

ки не врожай. Тому що там коло$

сальні ризики. А в Євросоюзі че$

рез посуху компенсації платять не

з держбюджету, а із страхового

фонду. І ми, безумовно, прийдемо

до цього, бо це визнаний світовий

досвід, – відмітив віце$прем`єр. За

словами Віктора Слаути, в 2008

році на розвиток страхування аг$

рарних ризиків в проекті держбю$

джету передбачено 200 млн.грн. –

проти 50 млн. грн., що було виді$

лено в держбюджеті 2007року.

Кабмін: квоти та протиріччя 
ЗЕРНОВИЙ РИНОК 19 вересня в Кабінеті Міністрів відбулося засідання
робочої групи з координації ринку зерна, на якому головував віце+прем`єр+
міністр України Віктор Слаута.
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Класичне
шампанське
завойовує
популярність
виробників
Разом із збільшенням обсягів
споживання шампанського
зросла і культура вживання
цього напою. Більшість по�
купців уже розуміють різницю
між акратофорним і класич�
ним методами виробництва
шампанського. Класичний
спосіб – це коли шампанізація
(наповнення продукту вугле�
цем) відбувається природним
шляхом у пляшках протягом
трьох років (за цей час пляш�
ка тисячі разів повертається
під певним градусом нахилу і
зберігається при певній тем�
пературі та вологості). Акра�
тофорний метод передбачає
дозрівання шампанського ви�
на у великих ємностях, де
процес дозрівання, вторинно�
го бродіння і насичення ву�
глецем відбувається протягом
кількох місяців.
Основна частка шампансько�
го в Україні виробляється ак�
ратофорним способом, що
займає значно менше часу
порівняно з класичним. Кла�
сична технологія складніша і
вимагає витримки шампансь�
кого протягом трьох років при
постійній температурі та рівні
вологості. 
Нині багато вітчизняних заво�
дів планують експеримен�
тальні партії класики, проте
промислово випускають
шампанське відповідно до
класичної технології лише
Артемівський завод шам�
панських вин і ЗШВ «Новий
світ» (м.Судак). 
Севастопольський виробник
ігристих вин ТОВ «Агрофірма
«Золота балка» заявив про
намір виробляти шампанське
класичним способом. Перша
закладка відбудеться восени
з власного врожаю виногра�
ду. Торгова марка для нової
лінійки шампанського пре�
міум�сегменту ще не розро�
блена. 
До кінця року планує випуска�
ти шампанське, виготовлене
за класичною технологією, та�
кож Одеський завод шам�
панських вин (концерн
«Оверлайн»). ОЗШВ має на�
мір випустити 40�50 тис. пля�
шок шампанського, для чого
придбав обладнання італійсь�
кої компанії Navy вартістю
близько $100 тис. Вартість
шампанського трирічної ви�
тримки становитиме близько
100 грн. за пляшку.
Київський завод шампансь�
ких вин «Столичний» кілька
років тому теж розпочав кла�
сичну лінію, але випускає її
лише в тестовому режимі.
«Ринок не готовий до класи�
ки, це дорогий продукт», –
вважає керівництво КЗШВ. 
За даними ОЗШВ, у 2006 р.
обсяг українського ринку
шампанських вин становив
5,2 млн. дал, з них тільки 17�
18% було вироблено класич�
ним способом. 

За матеріалами «Экономических известий»

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ
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Павло Мороз
Фото автора

Сьогодні в Україні залишило3

ся дуже мало підприємств,

які виробляють крохмаль.

Одне з найпотужніших – до3

чірнє підприємство «Левона3

С». Проте навіть у великого

підприємства є проблеми.

Розповідає комерційний ди3

ректор підприємства Марина

ЖУРКО. 

– ПОТУЖНIСТЬ заводу – 200

тонн на добу. Виробляємо крох$

маль картопляний та пшенич$

ний, модифіковані крохмалі на

основі кукурудзяного, пшенич$

ного і картопляного. Сфера ви$

користання крохмалю і його по$

хідних дуже широка: від «рідної»

харчової промисловості до, зда$

валося б, такої далекої сталели$

варної. 

Власні площі підприємства

під картоплею – 200 га. Планує$

мо отримати 8 тисяч тонн карто$

плі. 30% вирощеного використо$

вується для виробництва крохма$

лю. Також закуповуємо сировину

у населення, інших підприємств,

фермерів. Закуповуємо картоплю

з розрахунку 3,5 копійки за один

відсоток крохмалю. У лабораторії

за 10 хвилин визначаємо відсоток

його вмісту в картоплі й уже згі$

дно з результатами аналізів роз$

раховуємося. 

Звісно, все прийняти не мо$

жемо – відповідно до ГОСТу, мі$

німум вмісту крохмалю має ста$

новити 14%. Якщо відсоток мен$

ший – виробництво стає просто

нерентабельним.

Завод розбудовується. Пла$

нуємо обладнати лінію для ви$

робництва картопляних пластів$

ців, які використовуються у ви$

робництві чіпсів.

Одна з основних наших про$

блем – ми можемо продавати

безпосередньо людям свою кар$

топлю, свій крохмаль, беручи

участь у тендерах. Проте через

украй важко доступний «простим

смертним» тендерний комітет не

те що пакет документів, не може$

мо отримати навіть нормальну

консультацію. Доводиться ви$

водити продукт на ринок через

посередників. І чистий продукт

просто не доходить до кінцевого

споживача. Адже після посеред$

ників на прилавках з'являється

продукт з домішками  або куку$

рудзяного крохмалю, або муки.

Для прикладу – звичайний ки$

сіль. Щоб його зварити, нашого

продукту потрібно додати одну

ложку, магазинного крохмалю

потрібно три. І це приклад на

споживацькому рівні.

Тобто маємо ситуацію, коли

одне з найпотужніших підпри$

ємств у цій галузі не може реалі$

зувати свою продукцію. 

Різні області України по різ3

ному пристосовані до виро3

щування картоплі.  Якщо

Чернігівщина – рай для кар3

топляра, то, наприклад, у

Криму доводиться вкладати

значно більше праці в такий

же врожай. Проте таку си3

туацію можна виправити пе3

редусім за допомогою сор3

тів, розробкою яких займа3

ється Інститут картопляр3

ства УААН. Розповідає за3

ступник директора Інституту

картоплярства з наукової

роботи Олексій КРАВЧЕНКО: 

– ІНСТИТУТ картоплярства

було засновано 1968 року. Сьо$

годні до його структури входять

чотири дослідні господарства і

Поліська дослідна станція. За$

гальна площа – близько 10 тис.

га землі, під посівами картоплі

– 320 гектарів. Основне зав$

дання інституту картоплярства

– виведення сортів картоплі з

хорошими господарськими

якостями, які пристосовані до

умов вирощування у різних зо$

нах України. 

Наприклад, для Півдня Ук$

раїни, клімат якого несприятли$

вий для вирощування картоплі,

оскільки картопля любить і те$

пло, і вологу, ми рекомендуємо

сорти «Серпанок», «Обрій»,

«Явір» «Тирас», «Кобза», «Неза$

будка» та низку інших. Від$

працьовуємо також технології

вирощування. Вирощуємо на$

сіннєвий матеріал. У нас є лабо$

раторія біотехнології, лаборато$

рія мікроклонального розмно$

ження, де оздоровлюється на$

сіннєвий матеріал. 

Усього станом на 2007 рік до

реєстру занесено 102 сорти, з

них української селекції – 64, з

яких 50 сортів – інституту та

Поліської дослідної станції.

Цьогоріч до реєстру занесено 9

нових сортів, з яких 6 вітчизня$

ної селекції. 

Серед нових досягнень: на

дослідних ділянках без поливу

сорти «Серпанок» і «Обрій» да$

ли врожайність 420 центнерів з

гектара, сорт «Слов'янка» на по$

ливі дав 1000 центнерів. Тобто,

за умови дотримання технології,

можна говорити про успішність

цих сортів.

У середньому по Україні

врожайність картоплі становить

130 ц/га. І найперше, що об$

умовлює такі низькі показники

– використання неякісного, не

оздоровленого насіннєвого ма$

теріалу. Картопля вироджується

– минає три$п'ять років і вро$

жайність будь$якого сорту зни$

жується.  Отже, потрібно оно$

влювати посадковий матеріал

елітою. 

А у нас це в більшості ви$

падків не робиться. Нині затре$

бувано 8$9 тисяч тонн еліти,

при можливостях елітгоспів 25

тисяч. От і рахуємо –  майже з

70 відсотків  площ під карто$

плею отримуємо врожаї 80$100

центнерів з гектару.  

Але вже приходить розумін$

ня того, що сорти потрібно оз$

доровлювати. Люди бачать, що

наш сорт проти такого ж їхнього

дає прибавку урожаю близько

30%. І розуміють, що вкласти

гроші в насіннєвий матеріал

краще зараз, ніж потім бідкати$

ся про низькі врожаї.  

Сортова складова успіху

Наш крохмаль у магазині не купиш

Комерційний директор ДП «Левона3С» Марина ЖУРКО. 
Під час поїздки Чернігівщиною нас супроводжував 

Володимир КУПРІЯНОВ, виконавчий директор Виробничо3наукової
асоціації «Чернігівкартопля», за що ми йому щиро вдячні

Картоплярство
як в Америці 
Проекту з вирощування кар3

т о п л і  з а  п і в н і ч н о а м е р и 3

канською технологією було

присвячено День Поля, який

нещодавно проводився у

СТОВ «Перспектива», що на

Черкащині. 

ОРГАНІЗАТОРАМИ заходу висту$

пили компанія «АМАКО» та кор$

порація «Маїс», до складу якої

входить СТОВ «Перспектива». 

Ця технологія дає змогу скоро$

тити витрати на виробництво і до$

сягти максимальної рентабельно$

сті вирощування культури.  

В Україні картоплярство –

справа вигідна для багатьох регіо$

нів, доводив генеральний дирек$

тор компанії «АМАКО» Віталій

Скоцик. За прикладами далеко

йти не треба було: у СТОВ «Перс$

пектива» завдяки використанню

північноамериканської технології

рентабельність виробництва в

цьому році становить 70$80% при

врожайності 350$400 ц/га. Зни$

ження витрат до 35%, а також ак$

цент на якості дозволяють значно

розширити коло розповсюдження

продукції.

Президент корпорації «Маїс»

Сергій Терещук підкреслив, що

вирощувати картоплю в таких

масштабах і такої якості неможли$

во без сучасної техніки. 

Компанія «АМАКО» предста$

вила на Дні Поля техніку, яка,

власне, і дає змогу скоротити ви$

трати при вирощуванні картоплі.

Широко була представлена про$

дукція корпорації «Lockwood», що

на сьогодні поєднує три торгові

марки: власне «Lockwood» – кар$

топлезбиральна техніка, «Harri$

ston» – посадка і грунтообробка, і

«Мауo» – транспортування і збе$

рігання.   

Наприклад, пневматична сі$

валка «Harriston» з шириною між$

рядь 76$86 см дозволяє водночас

якісно виконувати цілу низку

технологічних операцій. Спочат$

ку два диски розпушують землю,

після чого за допомогою сошника

розкривається грунт на потрібній

глибині і формується насіннєве

ложе, у яке подається інсектицид,

добрива та висаджується карто$

пля. Клубні одночасно можуть

оброблятись протруйником. Пі$

сля чого диски закривають насін$

нєве ложе, а спеціальні пристрої

прикотують гребні. Завдяки тако$

му комплексному багатоопера$

ційному проходу суттєво зменшу$

ються витрати паливно$мастиль$

них матеріалів, робочого часу,

зменшуються терміни посадки

картоплі. 

Збиранням урожаю займаєть$

ся причіпний комбайн «Lock$

wood». Великий вибір очищуваль$

них столів, робочих органів дозво$

ляє підібрати найбільш оптималь$

ний варіант для конкретних грун$

тових умов. Очищувальні системи

комбайна розраховані на збиран$

ня картоплі, як з попередньою де$

фоліацією, так і без неї.



Анатолій Кругляков – досвід3

чений фахівець картопляр3

ства, кандидат сільськогос3

подарських наук. У 1980387

роках очолював НДІ карто3

плярства (Білорусь). Останні

5 років головує у фермерсь3

кому елітному насіннєвому

господарстві «Еліта3К» Ко3

пильського р3ну. Це одне з

кращих білоруських фермер3

ських господарств, де за уні3

кальними технологіями виро3

щують картоплю, помідори

та цибулю. Він доволі праг3

матично ставиться до аграр3

ної політики держави зага3

лом і стану галузі картопляр3

ства зокрема. Національною

машиною із збирання карто3

плі, практично повсюдно ви3

користовуваною в країні, що

входить до десятки світових

лідерів за обсягами вироб3

ництва картоплі, – називає

«Б100»: сто бабусь3пенсіоне3

рок, які, як і в півстоліття

тому, вручну прибирають

картоплю з полів.

– У 2007 році валовий уро
жай картоплі прогнозують на
рівні 8,9 млн. т, порівняно з то
рішніми 8,3. Чи можна говори
ти про зміни в галузі? 

– Спершу спробуйте переві$

рити достовірність цієї цифри.

Колгоспи, які зобов'язані звітува$

ти, виробляють лише 8$10% уро$

жаю, решту вирощує населення. 

Хто обміряє сільські сотки? У

нас немає такої статистичної звіт$

ності, як у Голландії, де кожна

сотка на рахунку, і звітувати про

вирощене на ній зобов'язує закон.

– Але можна якось оціни
ти, скільки країна вирощує
картоплі? 

– Можна назвати таку цифру:

в минулому столітті середня вро$

жайність картоплі в країні стано$

вила близько 130 ц/га. Якщо по$

сівні площі під картоплю стано$

влять близько 500 тис. га, то вихо$

дить 6,5$7 млн. т картоплі. У держ$

програмі розвитку картоплярства

бажане виробництво картоплі має

нараховувати 9 млн. тонн. На од$

ній із нарад я не витримав і запи$

тав: а навіщо нам стільки?

– Але за часів СРСР Біло
русь виробляла навіть не 9 млн.
тонн, а 10.

– Не чіпаймо радянських ча$

сів, а порахуймо, скільки нам

потрібно картоплі сьогодні. На

насіння – 1,5$2 млн. т. Перероб$

ка картоплі практично нульова,

й обсяг картоплі для неї можна

навіть не враховувати – усього

0,5% від валового збору. Коли в

нас будуть заводи, тоді й брати$

мемо переробку до уваги. З огля$

ду на десятимільйонне населен$

ня та річну 150$кілограмову нор$

му картоплі на людину (в про$

грамі записали 180 кг), виходить

ще близько 2 млн. Отже, потреба

країни в картоплі становить

усього 4 млн. тонн.

– Експортних можливостей
ви не враховуєте? 

– Який експорт?! Ми прода$

ємо на експорт усього 80$100 тис.

тонн. А за часів СРСР продавали

до 1 млн. т. Але як це було? Цим

спеціально займалися комісії ЦК,

обкомів, райкомів. Уся країна «на

вухах стояла», щоб відправити ва$

гонами цей мільйон тонн. 

У держпрограмі записано, що

буде створена асоціація, яка зай$

меться, зокрема, й експортом.

Але її тільки почали створювати.

– За вашими оцінками, по
треба в картоплі становить
4 млн. т. Протягом останніх
років ми не збираємо менше
7 млн. т. Де решта 23 млн.? 

– Ще очолюючи Інститут

картоплярства, я займався цим

питанням. Ми вивели таку циф$

ру: при врожайності в 130 ц/га –

30% картоплі залишається на на$

сіння, близько 40% – на спожи$

вання, 30% гниють. Що стосуєть$

ся 40%, то білоруська технологія

вирощування картоплі така, що

стандартної картоплі вийде тіль$

ки 30%, тобто до 50 ц/га. Решта

буде дрібною, зеленою.

– Як щодо результатив
ності держпрограми з карто
плярства? 

– Мене бентежать деякі ци$

фри. Скажімо, моєму господар$

ству без мого відома визначили

врожайність в 450 ц/га. І ніхто не

запитав: чи зможеш ти досягти

таких показників і як? На галу$

зевій нараді в березні дуже неба$

гато виробничників змогли під$

твердити заявлені цифри.

Ще одна надзвичайно важли$

ва проблема – зберігання. Від$

верто кажучи, я заздрю «зерно$

викам»: дуже багато робиться

для цієї галузі.

– Але зерно – стратегічний
продукт! 

– Але ж по картоплі розро$

блена держпрограма! Держава

теж заявила про пріоритетність

цієї культури. Проте відносно

зерна постійно проходять наради,

а у нас – ані звуку.

Колосальна проблема – збут.

Написано, що я учасник програ$

ми з такою$то врожайністю, яку

зобов'язаний провести, але кому

і куди продавати – ні. Цього року

я виростив голландський сорт:

бульби вагою 1,2$1,6 кг. У Європі

з таких сортів роблять картоплю$

фрі. Я обдзвонив столичні ресто$

рани, їдальні – нікому не треба.

– Ви маєте свободу вибору:
вам не диктують умов.

– У Голландії теж свобода, але

там фермер захищений структу$

рою, яка забезпечить йому збут. Я

продав 700 тонн, що дуже добре,

але в мене залишилося ще 500 –

кому їх продати? Якщо вони ні$

кому не потрібні, навіщо було

ставити таке завдання? 

– Чом би не продати до
Росії? 

– Ми фактично втратили

цей ринок. У Росії багато коштів

виділяється на картоплярство.

Наша картопля в РФ сьогодні

вже не конкурентноздатна. Як$

що у нас ціна на рівні BR400 (бі�

лоруських рублів або 0,94 гривні. –

Ред.), то в Росії – BR240 (або

0,56 гривні. – Ред.). Але через те,

що картоплю треба кудись реа$

лізовувати, доводиться продава$

ти в Росію. 

– Чи є варіанти виходу на
інші ринки? 

– Жодних. В Україні та Мол$

дові нам тільки нещастя може до$

помогти, на кшталт посухи у

Молдові цього року. Молдованці

хотіли купити у мене всю карто$

плю. Але щоб оформити необхід$

ні документи, треба було найняти

окрему людину. Я змушений був

відмовитися.

І ще. Наші вчені$картоплярі

кажуть, що кращого за білоруську

картоплю нічого немає. Але той,

хто серйозно займається вирощу$

ванням картоплі та порівнює віт$

чизняну картоплю з голландсь$

кою або німецькою, розуміє, що

ми програємо. І більше не сіє бі$

лоруську: сорти нестійкі.

Крім того, в селах картоплею

годують худобу. Хоча з позицій

економіки вигідніше продати

картоплю, купити зерно і виго$

дувати це порося. Але бабці цьо$

го не пояснити: вона все одно

годуватиме картоплею хрюшу. І

все одно посадить 30 соток кар$

топлі.

Голландія продає свою карто$

плю в 130 країн світу. Ми по валу

ще залишаємось світовими ліде$

рами, але за технологією, якістю

й економікою відстаємо дуже

сильно.
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КОМПЕТЕНТНА ДУМКА Готуючи добірку матеріалів про стан картоплярства у наших найближчих
сусідів, так би мовити, «братів по крові» – білорусів і росіян, ми звернули увагу на останні інтерв'ю
фахівців галузі цих країн. Пропонуємо вашій увазі уривки матеріалів, які видалися нам цікавими.

Білорусь: картоплі буде більше
Валовий збір картоплі у Білорусі в усіх

категоріях господарств у 2007р. ста3

новитиме близько 8,5 млн. тонн, у то3

му числі в сільгосппідприємствах –

близько 1 млн.тонн, – повідомив 12

вересня на прес3конференції у Мінсь3

ку начальник Головного управління

рослинництва Міністерства сільського

господарства і продовольства Білору3

сі Григорій Романюк.

НА МІЖСЕЗОННИЙ період 2007$2008 рр.

буде закладено 55 тис.тонн картоплі. Кар$

топлепереробним підприємствам у поточ$

ному році буде поставлено 183,6 тис. тонн

картоплі. 

У республіці визначено 55 спеціалізова$

них сільгосппідприємств з виробництва кар$

топлі, які є участниками державної програ$

ми розвитку картоплярства, розрахованої до

2010 р. У 2007 р. площа під картоплею в сіль$

госппідприємствах країни становила 45,7

тис. га, у тому числі під сорти з вмістом

крохмалю понад 15% – 13,1 тис. га.

Станом на 12 вересня картоплю в сільсь$

когосподарських підприємствах зібрано з

площі 7,7 тис. га, що становить близько 17%

площ до збирання. 

Накопано 153,2 тис. тонн картоплі при

середній урожайності 199,5 ц/га проти 187,3

ц/га на ту саму дату минулого року.

Активну 
людину 
на картоплі 
не виростити
Вадим ПРОКОПЬЄВ – знаний

у Білорусі ресторатор і зна3

вець багатьох кухонь світу –

про економіку кухні картопля3

ної та наслідки вживання ве3

ликої кількості картоплі.

– Ви згодні, що в гастроно
мічних уподобаннях білорусів
картопля в ід і грає  суттєву
роль? 

– Можливо. Але я не розумію,

нащо піднімати національний

прапор. Предмет національної

гордості слід шукати в інших ре$

чах. Картопля як продукт є не

тільки у нас, але і в східноєвро$

пейській кухні: у німців, поляків,

литовців. А скільки картоплі їдять

в Америці! 

Їжа – справді дуже сильний

елемент повсякденної культури.

Знайти в ній себе і зрозуміти, чим

ми відрізняємося від інших, без$

перечно, хочеться. Швидше за

все, в бюджеті середнього білору$

са картопля буде на другому міс$

ці. Але щойно він починає хоч

трохи багатішати, його раціон мі$

няється в бік різноманітнішого

харчування.

– Із картоплі можна приго
тувати елегантні страви? 

– В оркестрі є головні інстру$

менти і є ті, що створюють фон.

Ніхто не принижує картоплю.

Але якщо ви створюватимете ге$

ніальну страву, швидше за все,

картопля відтінятиме основний

продукт.

Десь я читав, що споживання

картоплі впливає на активність –

важка їжа, яка каменем падає у

шлунок. Якщо ще склянку само$

гону випити, то дати по пиці сили

залишаться, а ось до жінки – вже

ні. Картопля як гарнір – чудовий

продукт, але не основа раціону.

Ми і так не відрізняємося життє$

вою активністю, а якщо зроблять з

картоплі культ, взагалі замремо на

місці.

– Яку картоплю ви викори
стовуєте? 

– Ми працюємо з білоруською

картоплею: смак нас влаштовує,

але, звісна річ, її треба ретельно

вибирати.

Їжа визначає національний ха$

рактер. У цьому сенсі я за карто$

плю як повноцінний продукт, але

проти перетворення його на сим$

вол. Активну людину на картоплі

не виростити.

І з  економічного погляду

працювати лише з самою карто$

плею невигідно. Ніхто не гово$

рить про те, щоб поставити на

картопляну страву велику ціну,

але ресторан повинен жити. І ще

азбучна істина: якщо вам не спо$

добалося в ресторані, ви туди

більше не повернетесь. Ресторан

збанкрутіє.

Агрегат «Б100», або Навіщо нам стільки?



ВАТ «Погарська картопляна

фабрика» Брянської обл. – ко3

лишній завод картопляного

гранулята, що 1991 року обій3

шовся СРСР у $50 млн.   Буду3

вали силами військових, бо

продукція призначалася саме

для них. Брянщина на той час

була одним із найпотужніших

виробників картоплі в Росії.

Завод мав виробляти 4000

тонн гранулята на рік і пере3

робляти 10 тонн картоплі на

годину. Сьогодні ВАТ входить

до групи компаній «Сільгоспін3

вест». Розповідає голова ради

директорів «Сільгоспінвесту»

Іван Дуданов. 

– ГРАНУЛЯТ – це сушена варена

картопля, яка не лише швидко го$

тується, а й довго зберігається.

Що головне в сільському госпо$

дарстві? Урожай, який не можна

довго зберігати, перетворити на

продукцію тривалого зберігання,

яку потім можна використовува$

ти. Тому це дуже перспективний

напрям. Ось цифри: за рік росія$

ни споживають близько 13,5 млн.

тонн картоплі у різному вигляді.

При цьому переробляється лише

0,5% картоплі з загальної кілько$

сті. А в США – 63%, у Німеччині

– 50%. Звідси висновок про перс$

пективність виготовлення сухого

картопляного пюре – потужність

цього ринку в Росії може бути в 7$

10$річній перспективі 200000 тонн

на рік. Зараз вона становить лише

60000 тонн, а виробляється лише

3000 тонн.

Перший етап ми пройшли –

сформували чітку конкурентну

стратегію: які сорти придатні для

переробки, як їх вирощувати, як

організувати насінництво, техно$

логію виробництва та його струк$

туру. Зараз другий етап – відно$

влення виробництва картопляно$

го пюре потужністю 6000 тонн на

рік. Радянська технологія дорога

та неефективна. До того ж, частка

ринку змінюється від гранулята до

пластівців.

Із часом плануємо виготовля$

ти консервовану картоплю. Це

очищена картопля в банках, блан$

ширована, пастеризована, можли$

во, з ароматичними домішками.

Про ціну на картоплю. У

сільському господарстві люди гро$

шей не заробляють. Ціна на кар$

топлю визначається ситуацією на

ринку, тому що витрати – це дещо

інше. Розвивається той, у кого

найнижча собівартість.

Ми маємо найсприятливішу

зону картоплевирощування і, від$

повідно, кращу зону для її пере$

робки. Треба розвивати перероб$

ку, налагоджувати випуск нових

продуктів, а не задовольнятися

лише картоплею в її натуральному

вигляді. Ми беремо 7 тонн карто$

плі: чистимо, миємо, сортуємо,

бланшируємо, охолоджуємо, ва$

римо, сушимо, запаковуємо та ви$

даємо готовий продукт – близько

11000 руб. (близько 2200 грн. –

Ред.) за тонну.

Картопля своя чи імпортна.

Продукція переробки з картоплі

здебільшого імпортна, хоча ро$

сійський картоплепродуктовий

підкомплекс може бути експортно

зорієнтованим. 

Один із чотирьох російських

нацпроектів спрямований на ро$

звиток сільського господарства.

Але основний акцент там зробле$

но на тваринництво та зернові. У

результаті картопля Росії практич$

но не переробляється. Завдання

нашого підприємства – закріпи$

тися на російському ринку і країн

СНД. І звільнити людей від робо$

ти на присадибній ділянці або да$

чі на користь їх нормального там$

тешнього відпочинку.
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Зростання
виробництва
картоплі
в країнах 
ЄС#15
У ЄС�15 («старі» країни Євросо�
юзу) нинішньої осені очікується
істотне збільшення виробниц�
тва картоплі унаслідок зростан�
ня посівних площ під нею до
1,18 млн. га і збільшення се�
редньої врожайності. Аналіти�
ки прогнозують, що це спричи�
нить зниження середніх опто�
вих цін на картоплю з 270 до
120 євро/т (близько 80�82
коп./кг у перерахунку на укра�
їнську валюту), тобто більше
ніж удвічі.
Зазначимо, що в ЄС�15 спосте�
рігається скорочення площ під
картоплею, яку вирощують для
виробництва картопляного
крохмалю. Усього під такою
картоплею цього сезону буде
зайнято близько 205,5 тис. га. 
Найбільші площі під картоплею
в ЄС�15 у Німеччині (183,5 тис.
га), Великій Британії (141 тис.
га) та Франції (131 тис. га).
Найвищий урожай картоплі от�
римують фермери�картоплярі
Голландії та Німеччини (понад
410 ц/га), Великої Британії
(405 ц/га) Франції (394 ц/га) і
Бельгії (385 ц/га). Минулого
року середня врожайність кар�
топлі в ЄС�15 становила 334
ц/га. Проте 2007 року, за попе�
редніми оцінками, вона вирос�
те на 8,5%. А в деяких країнах
очікується зростання врожай�
ності навіть на 10�15%.
Для порівняння: в Україні, за
даними офіційної статистики,
картоплею засівають близько
1,5�1,6 млн. га (тобто більше,
ніж у всіх країнах ЄС�15 разом
узятих), а середній урожай
картоплі перевищує 18 млн.
тонн на рік за середньої вро�
жайності 116 ц/га.

«Агроогляд: овочі і фрукти»

Довідка: до ЄС�15 належать
європейські країни, які
входили до союзу до початку
його розширення на схід за
рахунок колишніх країн
соціалістичного табору, а саме:
Великобританія, Франція,
Німеччина, Австрія,
Швейцарія, Італія, Іспанія,
Голландія, Бельгія, Данія,
Швеція, Фінляндія, Норвегія,
Ірландія, Люксембург. – Ред.

За даними Росстату, починаючи з

2000 р. валовий збір картоплі в Росії

збільшувався – від 34 млн. т у 2000 р.

до 38,6 млн. т у 2006 р. Так само й

урожайність – від 105 ц/га до 130

ц/га, при цьому площі посіву зменшу3

валися: від 3252 тис. га до 2976 тис.

га відповідно.

СЕЛЯНСЬКІ (фермерські) господарства

збільшили виробництво картоплі від 365

тис. тонн у 2000 р. до 1122 тис. тонн у

2006 р. Средня врожайність картоплі у

господарствах усіх категорій зросла зі 105

ц/га у 2000 р. до 130 ц/га у 2006 р. відпо$

відно.

На думку виробників, агрономів і реа$

лізаторів картоплі, цей невисокий показ$

ник пов'язаний із низьким рівнем розвитку

селекції. На сьогодні в картоплярстві се$

редню урожайність необхідно довести до

200$220 ц/га саме за рахунок науково$се$

лекційної роботи.

Цю думку підтримав міністр сільського

господарства РФ Олексій Гордєєв, перебу$

ваючи наприкінці серпня на дослідних ді$

лянках ВНДІКГ ім.О.Лорха (Московська

обл.) в рамках міжнародного конгресу

«Картофель. Россия – 2007». 

За його словами, 90% виробництва кар$

топлі в Росії припадає на приватні підсоб$

ні господарства. Водночас інтерес потуж$

них підприємств до цієї культури, виходя$

чи зі збільшення обсягів продажу сільгос$

птехніки для вирощування і переробки

картоплі, зростає. 

«На сучасному світовому ринку ми кон$

курентноспроможні, – підсумував глава

Мінсільгоспу, – але активно розвивати ек$

спорт зараз немає потреби, оскільки у Росії

високий внутрішній попит на картоплю.

Необхідно розвивати науку».

Росія: картопляний вал росте, 
а площі – скорочуються

КОМПЕТЕНТНА ДУМКА Намагаючись познайомити читачів із думкою фахівців картоплярства Росії,
ми навмисне вибрали висловлювання як представника великого бізнесу, так і селян+фермерів. 
Уривки обох виступів читайте нижче.

На думку трьох рідних братів

Сергія, Євгена та Володими3

ра з господарства «Брати Фе3

тісови» (Калузька обл.), се3

лянське господарство – це не

просто форма власності, а

спосіб життя. Картоплю не

можна виростити без сівозмі3

ни, підвищення родючості

ґрунтів. Мінеральні добрива

дорогі, тому задля отримання

органічних понад 10 років

займаються тваринництвом.

– Що скажете про ціну на
картоплю?

– Збуваємо вирощену госпо$

дарством картоплю в основному в

Калузі, іноді – в Москві. За рік ре$

алізуємо близько 1000 тонн. 

Щодо ціни – наявна змова!

База приймає картоплю у них за

4 рублі (0,8 грн. – Ред.), продає ма$

газинам по 8 рублів, а магазин –

по 12 (2,4 грн. – Ред.). При цьому

торгівля не саджає, не вирощує,

не збирає. 

Після накруток бази та магази$

ну наша картопля коштує 12 ру$

блів. Почисти її – і кілограм гото$

вого продукту вже по 24 рублі.

Малозабезпечені починають «жа$

тись»: краще макаронів чи крупів

купити. 

З таким підходом це вже не

«другий хліб».

– У вас доволі критичний по
гляд на сучасне сільське госпо
дарство. У чому ж престиж селя
нина? Чому ви цим займаєтесь?

– Тому що це більш достойне

заняття, ніж валити ліс або збира$

ти металобрухт. Почуваєш себе

людиною! А те, що зараз це не ду$

же прибутково, – то найприбутко$

віше, коли не працюєш, а крадеш!

Найстрашніше, що селянство

вимирає як клас. Ми роздивляє$

мось сучасну сільгосптехніку –

зручно, надійно. Та спробуйте за$

плющити очі й уявити поруч із

цією технікою сільських п'яниць?

Який від неї сенс, якщо немає

людей, здатних на ній працювати. 

Більшість людей забула своє

коріння, а без нього нічого не

приживається. Тому відроджувати

колгоспи чи розвивати фермер$

ство – не так важливо. Важливо –

відродити селянина.

Не дуже радісне вийшло у нас

інтерв'ю. Але ми  так живемо: що

думаємо – те й говоримо. Що вмі$

ємо – те й робимо.

Сторінки підготував Артем Житков

За матеріалами білоруської та російської преси:  сайту AgroBel.by, «БелГазета» (Білорусь), 
газета «Крестьянские Ведомости» (Росія), журнал «Время сбережений» (Росія), 

Про картопляний гранулят та інші продукти

Що думаємо – те й говоримо. Що вміємо – те й робимо

Міністр Олексій ГОРДЄЄВ під час проведення
конгресу із задоволенням проїхав по полю в кабіні

картоплезбирального комбайна і власноруч
обробив кілька рядків промислових насаджень
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Розпочнімо з питань добро3

сусідства, адже нехтування

взаєминами з потенційними

чи наявними сусідами під час

забудови може обійтися ой

як недешево власнику зе3

мельної ділянки. І не суть ва3

жливо – йдеться про землі

сільськогосподарського приз3

начення, чи житлової, чи гро3

мадської забудови. 

ЯСКРАВИЙ приклад тому навів

у своїй доповіді виконавчий ди$

ректор міжнародної юридичної

компанії «Александров та Парт$

нери» Андрій Макаренко. На

його думку, за перешкоджанням

будівництву криється бажання

спонукати нового сусіду до вико$

нання специфічних умов «доб$

росусідства», як то договірного

встановлення меж, розташування

окремих будівель на ділянці або ж

просто отримання матеріального

зиску. 

«Алло, гараж!»
ТАК, до компанії «Александров та

Партнери» звернувся по захист

своїх прав один із клієнтів, який

опинився в епіцентрі «забудовно$

го» конфлікту, до того ж у позиції

нібито винуватця…

За словами пана Макаренка,

ситуація розвивалася таким чи$

ном. Юридична особа придбала

в одному з міст України земельну

ділянку під індивідуальну житло$

ву забудову на межі з іншими по$

дібними ділянками, на яких уже

існували об'єкти нерухомості.

Планувалося звести будинок за$

гальною площею близько двох

тисяч квадратних метрів. Осо$

бливістю проекту було те, що пе$

риметр фундаменту будинку роз$

ташовувався у мінімальній допу$

стимій зоні від межі ділянки, що

встановлено ч.3 п.3.25* ДБН 360$

92** (для догляду за будівлями і

здійснення їх поточного ремонту

відстань до межі сусідньої ділян$

ки від найбільш виступної кон$

струкції стіни має бути не менше

1 метра, при цьому має бути за$

безпечено здійснення необхідних

інженерно$технічних заходів, що

запобігатимуть стіканню атмо$

сферних опадів з покрівель та

карнизів будівель на територію

суміжних ділянок).

От на порушення відстані між

господарськими будинками і

спорудами та відстані від меж

сусідської ділянки й послався у

своїй позовній заяві новоспече$

ний «ревнитель закону», який

мешкав поблизу. На обґрунтуван$

ня позову зазначив, що його сусі$

да розпочав будівництво без дот$

римання встановлених меж, а са$

ме – на відстані двох метрів від

найближчої будівлі на його, пози$

вача, земельній ділянці. Утім,

наш «добропорядний» сусіда чи

то сам не помітив, чи то вирішив

не «нагружати» суддів такими

дрібними деталями, як той факт,

що цією будівлею є самовільно

побудований ним автомобільний

гараж, при будівництві якого він

сам грубо порушив низку буді$

вельних норм. 

По$перше, не отримав дозво$

лу на його будівництво та, відпо$

відно, не зареєстрував у БТІ. По$

друге, розмістив без дотримання

допустимої відстані до сусідньої

ділянки в один метр – відстань

складала 0,3 м. 

Натомість відповідач у справі

мав якраз$то всю необхідну доз$

вільну документацію, зокрема й

ордер на виконання робіт. Крім

того, погоджуючи проект, він от$

римав нотаріально завірену згоду

одного з членів родини позивача

на розміщення та будівництво

об'єкта згідно з проектом. Цікаво,

що на момент погодження проек$

ту та отримання згоди не існувало

й самого гаражу. Його побудували

вже після отримання відповідачем

ордеру на проведення будівельних

робіт і до початку таких робіт. Зви$

чайно, заручившись письмовою

згодою сусіди, відповідач навіть не

цікавився будівництвом, що роз$

горталося просто у нього за ме$

жею. А дарма…

Зрозумівши, що гараж збудо$

вано без належної документації

та з порушенням вимог законо$

давства, позивач хутенько подав

заяву до іншого суду, де відпові$

дачами цього разу вказав… своїх

родичів. (Сусіді$забудовнику,

зрозуміло, про цей процес він не

повідомляв). Таким чином, на

поспіхом проведеному судовому

засіданні сторони і «за сумісниц$

твом» родичі організували буді$

вельну експертизу і, як не важко

здогадатися, суд узаконив само$

вільне будівництво гаража. А пот$

рібне рішення, вже після того як

воно набуло чинності, з'явилося

в основній справі. 

Судові чудасії
У ЦЕЙ ЧАС відповідач із педан$

тичністю законослухняного гро$

мадянина уклав угоду з підрядною

організацією, узгодив строки та

вартість будівництва й про всяк

випадок узгодив необхідні штраф$

ні санкції. І з чистою совістю за$

клав фундамент та збудував пер$

ший поверх… 

Аж раптом невгамовний сусіда

разом із своєю родиною зверта$

ється до суду з позовом про усу$

нення небезпеки життю та майну,

заборону діяльності, що створює

загрозу майну, та відновлення ста$

ну речей, який існував до пору$

шення права! Та це ще не все. Од$

нією з вимог було заборонити від$

повідачеві та будь$яким іншим

особам проводити будівельні ро$

боти до остаточного закінчення

розгляду цивільної справи. Однак

згодом виплила одна цікава обста$

вина: позов був поданий до суду

лише через 21 день(!) після роз$

гляду та задоволення клопотання

позивача про забезпечення позо$

ву, яке було заявлене до подання

позовної заяви. 

Неважко здогадатися, що суд

виніс ухвалу, відповідно до якої

заборонив відповідачеві та будь$

яким іншим особам проводити

будівельні роботи до остаточного

закінчення розгляду цивільної

справи… «Звісно, різноманітни$

ми порушеннями судами проце$

суального закону сьогодні мало

кого здивуєш. І все ж таки мало

того, що суд не мав жодних про$

цесуальних прав виносити ухва$

лу до подання самого позову, то

він, на додачу, ще й задовольнив

ухвалою одну з окремих позов$

них вимог без судового розгля$

ду», – не приховував свого обу$

рення адвокат. Адже, як відомо,

згідно з п.4 ст.151 ЦК України,

відповідно до заяви зацікавленої

особи суд може забезпечити по$

зов до подання позовної заяви

лише з метою запобігання пору$

шенню прав інтелектуальної

власності. А в згаданій ситуації,

як сказав доповідач, інтелекту$

альністю як у прямому, так і в пе$

реносному значенні слова, як то

кажуть, «і не пахне»…

Дві справи, 
один номер
ПОДАЛЬШИЙ розвиток ситуа$

ції передбачити було майже не$

можливо, вів далі промовець, ос$

кільки її сценарій виходить за

межі як тлумачення та розуміння

процесуального закону, так і здо$

рового глузду. Поки відповідач

оформив апеляційну скаргу з

необхідними клопотаннями, а

суд направив матеріали справи

до апеляційного суду для розгля$

ду, відділ державної виконавчої

служби відкрив виконавче прова$

дження щодо нової(!) ухвали про

забезпечення того ж таки позову.

І вже напевне нікого не здивує та

обставина, що ухвала винесена

тим самим судом та суддею, що

вони обидві є тотожними, тобто

в другій ідеться про той же самий

номер справи, ті ж самі сторони

і, нарешті, вона відтворює те ж

саме формулювання заборони

вчиняти певні дії. Єдиною роз$

біжністю в цих документах була

дата винесення. Так, остання бу$

ла винесена судом рівно два мі$

сяці потому після першої. При$

родно, що реакцією на такі події

стало оформлення та подання

відповідачем (тим самим горе$за$

будовником) апеляційної скарги

на наступну ухвалу. 

Утім, при одночасному роз$

гляді скарг в апеляційному суді

з'ясувалася непередбачувана об$

ставина щодо існування другої

ухвали. Як пояснив позивач та

на підтвердження надав суду від$

повідні документи, друга ухвала

нібито винесена судом зовсім в

іншій справі, а номер збігається

на ухвалах тому, що суддя по$

милково забула його змінити на

інший, а сам він не надав цьому

належного значення. 

«На мою думку, – зазначив

Андрій Макаренко, – апеляцій$

ний суд у такій ситуації вчинив

правильно, але лише з формаль$

ного, процесуального погляду.

Суд скасував першу ухвалу, а

щодо другої відклав розгляд

справи до моменту отримання

відповіді з суду першої інстанції,

завдяки якій можна буде досто$

вірно з'ясувати, яка ухвала до

якої справи належить».

ГЛАС ЧИНОВНИКА Земля під нерухомістю
СЕМІНАР Продовжуємо репортаж із семінару «Проблемні питання прав на землю»,
організованого в Одесі Асоціацією правників України та МЮК «Александров та Партнери». У
минулому числі «АГРОПРОФІ» йшлося про перехід права на земельну ділянку у зв'язку з переходом
права на об'єкт нерухомості, що розташований на ній. Цього разу мова піде про окремі аспекти
добросусідства та впровадження на практиці договору суперфіцію.

Євгенія Руженцева
Київ�Одеса�Київ

Початок у №2 від 14.09.07 р.

У власника будинку
виникає право власності
на земельну ділянку,
необхідну для
обслуговування тієї
частини будинку, що
йому належить

Паралельно з договором
про передачу права на
користування
земельною ділянкою під
забудову сторони
можуть укласти договір
резервування житлової
площі, що закріплює за
власниками землі право
на певну житлову площу

Чому 
в натурі
менше, 
ніж у
сертифікаті 
Розмір земельного наділу,

виділеного на місцевості,

часто3густо відрізняється

від зазначеного в серти3

фікаті. Він може бути як

меншим, так і більшим.

При цьому думка власни3

ка такої ділянки не врахо3

вується. Наскільки закон3

н о ю  є  т а к а  с и т у а ц і я  –

роз'яснює лист Міністер3

ства аграрної політики

України «Щодо правомір3

ності зміни площі паю без

згоди власника», підписа3

ний 11 вересня заступни3

к о м  м і н і с т р а  В а с и л е м

Гуменюком.

НАГАДАЄМО, що під час
паювання землі сільсько�
господарських товариств
усі члени підприємства,
кооперативу чи товари�
ства мали б одержати од�
накові земельні паї. 
До того ж, як за вартістю
(в гривнях), так і за розмі�
ром, який обраховується в
умовних кадастрових гек�
тарах. Принаймні так по�
становив Президент в Ука�
зі від 8 серпня 1995 року
№720 «Про порядок паю�
вання земель, переданих у
колективну власність
сільськогосподарським
підприємствам і організа�
ціям». 
Чому ж на практиці вини�
кає розбіжність у розмірі
ділянок, виділених у нату�
рі та записаних у земель�
ному сертифікаті? 
Як роз'яснюється в листі
Мінагрополітики, супереч�
ність виникає, зокрема,
тому, що під час виділення
земельного паю в натурі,
відповідно до закону,
обов'язково враховується
якість отриманої землі. 
Тому, якщо якість ґрунтів
отриманої ділянки є кра�
щою за середню по госпо�
дарству, то розмір ділянки
буде меншим за розмір,
вказаний у сертифікаті. І
відповідно – навпаки. 
А за отриманням конкрет�
ного пояснення щодо
зменшення площі земель�
ного паю заступник міні�
стра відсилає нас до упра�
вління земельних ресурсів
району. Якщо ж обґрунту�
вання щодо правомірності
зміни розміру земельного
паю нас не влаштовує, за�
лишається звертатися до
суду для захисту своїх
прав.
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Краще 
поганий мир?
ІСТОРІЯ закінчилася тим, що

невтомний позивач таки досягнув

поставленої мети. А відповідач за

час судового розгляду зазнав знач$

них матеріальних збитків і, зрозу$

мівши, що менш ніж за місяць

усунути перешкоди веденню бу$

дівництва буде неможливо, уклав

з позивачем мирову угоду. За її

умовами він компенсує сусіду

значну суму грошей, а натомість

позивач не перешкоджатиме бу$

дівництву. 

«Як на мене, така мирова уго$

да не мала б укладатися, – наго$

лосив адвокат, – оскільки відпові$

дач реально нічого не порушив і

не повинен був нічого сплачувати

позивачеві. Але реалії сьогодення

є такими, що деякі підприємці,

оцінюючи можливі витрати на бо$

ротьбу з недобросовісним у нашо$

му випадку сусідом та збитки, до

яких може призвести зволікання з

проведенням будівництва, не вва$

жають за потрібне відстоювати

свої права, а йдуть на вимушені

компроміси».

Для входу 
й виходу – досить
НЕ МЕНШ повчальним прикла$

дом поділився і адвокат юридич$

ної фірми «АНК» Андрій Селю3

тін, якому в очікуванні на судове

засідання свого клієнта одного ра$

зу вдалося підслухати (і навіть де$

що підгледіти) оригінальний зе$

мельний спір. Суть незгоди сторін

полягала в тому, що обидві вони

придбали частини будинку, який

був розташований на чималій зе$

мельній ділянці «не зовсім про$

порційно». Річ у тім, що будинок

стояв не посередині, а ближче до

межі. А поділений між новими

власниками він був таким чином,

що один з них мав третину будин$

ку, а другий – дві третини. Та па$

радокс у тому, що до меншої ча$

стини будинку прилягала більша

територія земельної ділянки, зми$

ритися з чим не погоджувався

власник двох третин. Після побу$

дови капітальної стіни та остаточ$

ного розподілу будинку він вирі$

шив взятися за приватизацію й

прилеглої ділянки. 

Із думкою запрошеного ним

землевпорядника – розділити ді$

лянку пропорційно часткам у во$

лодінні будинку – сусідка не по$

годилася. Адже в такому разі вікна

та двері її частини (1/3 будинку)

виходили вже на чужу територію… 

Та сусіду, який надумав прива$

тизуватися, було вже не спинити.

Він подав позов до суду з тим, щоб

зобов'язати жіночку погодитися з

проектом розподілу, запропонова$

ним землевпорядником. Однак

судді постановили, що відповідно

до чинного законодавства у влас$

ника будинку виникає право влас$

ності на земельну ділянку, необхід$

ну для обслуговування тієї части$

ни будинку, що йому належить. А

оскільки власник двох третин, на

думку суду, мав достатньо місця

для розміщення входу та інших до$

поміжних засобів, то у задоволенні

позову йому було відмовлено. Що

ж до того, чи не завеликою зали$

шиться площа для задоволення

потреб меншої частини будинку,

суд відповів, що це вже питання

зовсім іншого процесу… 

Оренда 
чи суперфіцій?
СУСІДИ сусідами, а будувати тре$

ба. А коли потрібно будувати, то

знадобляться й правовстановлюю$

чі документи для одержання до$

зволу на будівництво на земельній

ділянці.  Адже наявність усіх

необхідних дозволів – це саме те,

що часто$густо найбільше ціка$

вить інвесторів. 

Корисним інструментом за

таких умов виявляється укладен$

ня договору суперфіцію, тобто

надання права користування зе$

мельною ділянкою під забудову.

Він дає змогу зробити безболіс$

ний перехід права користування

земельною ділянкою від його

власника до інвесторів, не поз$

бавляючи, водночас, права на неї

власників землі. Правовим аспек$

там впровадження на практиці

такого договору присвятила свою

доповідь помічник адвоката

МЮК «Александров та Партне$

ри» Світлана Степанюк. 

На її думку, укладення догово$

ру суперфіцію має розглядатися

як правовідносини, що передують

основній меті – здійсненню буді$

вельної діяльності на земельній ді$

лянці. По суті, при укладенні та$

кого договору ділянка не вилуча$

ється з користування, володіння

та розпоряджання власника. Вод$

ночас, право тимчасового кори$

стування землею власник передає

за плату іншій особі, що породжує

між ними земельні та цивільні

правовідносини. 

Порівнюючи оренду та супер$

фіцій, пані Степанюк зауважила,

що використання суперфіцію є

більш цікавим як для власників

землі, так і для інвесторів. На

відміну від відносних прав орен$

даря, які захищаються від пору$

шення з боку орендодавця, права

осіб, які беруть земельні ділянки

в користування під забудову, за$

хищаються від можливих пору$

шень з боку будь$яких інших

осіб, подібно до прав власника.

Що ж стосується характеру прав

на побудовані будинки, то вони

належать цим особам саме на

підставі права власності, хоча й

дещо обмеженого (в силу закону)

правами власника землі, і надто

у випадку тимчасового характеру

суперфіцію, а також нерозрив$

ним зв'язком права власності на

будівлі й суперфіцію. Особли$

вість останнього полягає в тому,

що таке право, надане особі, мо$

же нею самостійно відчужувати$

ся на користь будь$яких третіх

осіб і, крім того, передається у

спадок. 

Хутчіш 
до нотаріуса!
ОСКІЛЬКИ в Цивільному кодек$

сі (глава 34) не дається розшире$

ного тлумачення норм, відповідно

до яких можливе укладення дого$

вору суперфіцію, доповідач дала

кілька порад із власної практики. 

Так, договір суперфіцію має

містити положення про призна$

чення запланованих на земельній

ділянці об'єктів. Крім того, для за$

хисту інтересів власника землі до$

говір може зобов'язувати користу$

вача землі до початку виконання

будівельних робіт погодити про$

ект будівництва з власником зе$

мельної ділянки (звичайно ж, се$

ред інвесторів це положення не

знаходить особливої підтримки,

адже вони не зацікавлені в затягу$

ванні процесу одержання всіх

необхідних погоджень на будів$

ництво).

Також у положеннях договору

щодо умов повернення земельної

ділянки власникові може містити$

ся обов'язок користувача поверну$

ти ділянку в стані не гіршому, ніж

отриманий у користування, з

урахуванням тих змін, які відбули$

ся в результаті будівництва об'єк$

тів нерухомості. 

Якщо згоди щодо продовжен$

ня дії договору сторонами досяг$

нуто не було, у такому випадку

помічник адвоката вбачає кілька

шляхів визначення долі зведених

об'єктів. Зокрема:

1) купівля приміщень власни$

ком землі;

2) викуп забудовником зе$

мельної ділянки з розташованими

на ній об'єктами нерухомості. 

Разом з тим, можливі обстави$

ни, за яких жоден з варіантів не

буде прийнятним для сторін через

високу вартість як землі, так і не$

рухомості. У такому разі кожна із

зацікавлених сторін має право

звернутися до суду з тим, щоб

розв'язати ситуацію, пов'язану з

правовим режимом користування

нерухомістю, а також відповідною

земельною ділянкою. І суд може

примусити сторони продовжити

договір на новий строк для по$

дальшого використання земельної

ділянки власником об'єкта неру$

хомості, що розташований на ній.

Незважаючи на відсутність

чітких правил, практика підпи$

сання подібних договорів в Украї$

ні вже напрацьована. За словами

Світлани Степанюк, державні ор$

гани земельних ресурсів схильні

до думки, що договір суперфіцію

має бути нотаріально завірений. 

Обіцянка�цяцянка?
ДОГОВІР суперфіцію використо$

вується власниками земельних ді$

лянок і для отримання житлової

площі в об'єкті, що будується. Такі

приклади особливо характерні для

районів, які оточують великі обла$

сні центри, а також для мегаполі$

сів безпосередньо. 

Власники земельних ділянок

та інвестори укладають між собою

договір про передачу права кори$

стування ділянкою під забудову.

Встановлюється ціна договору –

плата за передачу земельної ділян$

ки в користування, що зазвичай

дорівнює сумі експертної оцінки

землі. Така оцінка землі склада$

ється відповідно до ринкової вар$

тості землі на конкретній терито$

рії. Паралельно з договором про

передачу прав на користування

сторони укладають договір резер$

вування житлової площі, що зак$

ріплює за власниками землі право

на певну житлову площу. Інвестор

отримує всі необхідні дозволи на

будівництво, погоджує всю доку$

ментацію й розпочинає зведення

об'єктів нерухомості. Після завер$

шення будівництва, а також здачі

об'єкта в експлуатацію та вико$

нання інших технічних процедур

ця нерухомість може відчужувати$

ся. На підставі договору резерву$

вання житлового приміщення між

забудовником (інвестором) і влас$

никами земельних ділянок укла$

дається договір купівлі$продажу

житлової площі. Взаємні грошові

вимоги сторін (що виникли при

передачі права на користування

ділянкою та купівлі$продажу не$

рухомості) зараховуються на під$

ставі ст.601 ЦК України. 

Утім, такий механізм не є дос$

коналим. Адже договір резерву$

вання житлового приміщення не

дає власникам землі стовідсотко$

вої гарантії одержання надалі са$

ме цієї квартири й нерухомості

взагалі, оскільки не пов'язаний з

укладеним раніше договором про

передачу права на користування

земельною ділянкою. 

* * *

У наступному числі «АГРО$

ПРОФІ» читайте про правовий

статус земель, зокрема сільсько$

господарського призначення, у

прибережній зоні, а також про

особливості придбання землі іно$

земними громадянами, юридич$

ними особами та українськими

підприємствами, створеними за

їхньою участю.

видна�2

За перешкоджанням
будівництву криється
бажання спонукати
нового сусіду до
виконання специфічних
умов «добросусідства»,
як то договірного
встановлення меж,
розташування окремих
будівель на ділянці або
ж просто отримання
матеріального зиску

«Власник земельної ділянки має право надати її в користування
іншій особі для будівництва промислових, побутових, соціально�
культурних, житлових та інших споруд і будівель (суперфіцій).
Таке право виникає на підставі договору або заповіту».

Ст.413 Цивільного кодексу України

ДОВІДКА



Останнім часом у банках се3

ред послуг для корпоратив3

них клієнтів окремими пунк3

тами виділяється кредитуван3

ня сільгосппідприємств та

кредити на придбання сіль3

госптехніки. Не можна сказа3

ти, що умови дуже відрізня3

ються від звичайного креди3

тування, однак мають певні

особливості. Отож, пропонує3

мо вашій увазі невеличкий

огляд таких кредитних про3

дуктів, що ми їх віднайшли на

Інтернет3сайтах банків. 

ПЕРШИМ у списку, як за алфа$

вітом, так і за цікавістю пропоно$

ваного продукту, йде Агробанк,

що разом із компанією «Агрос$

фера» представляє Програму
пільгового кредитування виробни
ків сільгосппродукції. Програма

розрахована на підприємства,

діяльність яких пов'язана з виро$

щуванням сільгосппродукції з

використанням засобів захисту

рослин. Основна перевага Про$

грами полягає у зниженні варто$

сті кредитних коштів для клієнта

за рахунок надаваної банком і

компанією «Агросфера» компен$

сації та державної компенсації

згідно з Постановою «Про зде$

шевлення короткотермінових

кредитів і фінансову підтримку

підприємств АПК».

Приклад розрахунку: 

• Ви придбали засоби захисту

рослин на суму 100 000 грн. 

• базова відсоткова ставка за ко$

ристування кредитом – 25%

річних. 

• пільгова відсоткова ставка за

користування кредитом: 

1) 25% $10%* = 15% річних;

* – компенсація ставки від банку й

«Агросфери»

2) 15% – 10%** = 5% річних.

** – можлива державна компен�

сація.

Агробанк також пропонує

кредитування на покупку сільгос
птехніки. Основні умови: 
• Строк кредитування – до 3$х

років;

• Авансовий платіж – від 20%

від вартості техніки;

• Відсоткова ставка – 18% у

гривні та до 15% у валюті.

Індекс3банк надає кредити

на придбання нової та вже експлу$

атованої сільгосптехніки, вклю$

чаючи навісне та причіпне облад$

нання.

Умови кредитування на прид
бання нової техніки:

• Строк кредитування – до 3$х

років;

• Перший внесок – від 20% від

вартості техніки;

Умови кредитування на прид
бання техніки, що була в експлуа$

тації: 

• Строк експлуатації сільгос$

птехніки не має перевищувати

3$х років;

• Строк кредитування – до 3$х

років;

• Перший внесок – від 30% від

вартості техніки.

Відсоткова ставка встано$

влюється залежно від терміну

кредитування. Погашення кре$

диту проводиться щомісячно

рівними частинами. Відсотки

нараховуються щомісячно на

залишок заборгованості по кре$

диту.

Знайшовся пункт про креди$

тування на придбання сільгос$

птехніки і на сайті Кредитпром3

банку.

Кредити на нову сільгосптех$

ніку (трактори та комбайни) на$

даються строком до трьох років.

Мінімальний авансовий внесок

становить 25% від вартості техні$

ки. Максимальна сума кредиту за

одиницю техніки становить 500

тисяч гривень. Для навісного і

причіпного обладнання (лише в

комплекті з самохідною техні$

кою) максимальна сума кредиту

за одиницю техніки становить

100 тисяч гривень.  Відсоткова

ставка для такого кредиту стано$

вить від 17,5% річних у гривні і

від 12% річних у валюті. 

Сільгосптехніка, що була в

експлуатації, надається в кредит

на строк до двох років із міні$

мальним авансовим внеском

35%. Максимальна сума кредиту$

вання для одиниці вітчизняної

техніки становить 100 тисяч гри$

вень, для іноземної – 200 тисяч

гривень.  

Відсоткова ставка по кредиту

на не нову техніку становить від

19,15% річних у гривні і від 13,1%

річних у валюті.

Правекс3банк пропонує такі

умови кредиту на сільськогосподар
ську техніку: 

• Сума кредиту – до 50% від

вартості техніки;

• Відсоткова ставка – від 12% у

іноземній валюті і від 16% у

гривні;

• Графік погашення – щомісяч$

но, рівними частинами. Є мо$

жливість погодити графік згі$

дно з побажаннями клієнта. 

За інформацією з сайту При3

ват3банку, кредити чомусь на$

даються лише у доларах США

таі євро. Відсоткова ставка –

від 10,5%, строк кредиту – до 5

років. Погашення кредиту від$

бувається з урахуванням сезон$

ності – з вересня по грудень. 

Укрпромбанк пропонує

корпоративним клієнтам

сільськогосподарську техніку

(трактори, комбайни, машини

для збирання овочів та фрук$

тів), меліоративні машини,

причіпне та навісне обладнан$

ня, сільськогосподарський ін$

вентар виробників країн даль$

нього зарубіжжя, країн СНД та

України.

Умови кредитування:
• Перший внесок – від 30% від

вартості сільськогосподарської

техніки;

• Строк кредитування – до 36

місяців;

• Графік погашення кредиту

встановлюється з огляду на се$

зонність виробництва.

АГРОПРОФІ

№ 3 [003] 21 вересня, 2007

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaБІЗНЕС3КОНСУЛЬТАНТ10

Гроші www Банку!
ФІНАНСИ Перед кожним підприємцем рано чи пізно постає питання розширення бізнесу.
Стосується це і сільського господарства. І немає значення, займаєтесь ви фермерством і маєте у
своєму розпорядженні клаптик землі чи ви голова господарства+мільйонера + все одно доведеться
нарощувати оберти, аби не опинитися поза ринком. Проте такі кроки потребують чималих
капіталовкладень. А де ж узяти кошти? Звісно, в кредит.

№ 
п/п Банк Капітал

(млн.грн.) % до  01.07.07 Капітал (млн.ЄВРО) Статутний капітал
(млн.ЄВРО)

1 ПРИВАТБАНК 4419,811 102,87 640,757 301,836

2 УКРСИББАНК 3571,978 114,23 517,843 373,308

3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 3469,371 100,54 502,968 304,420

4 УКРЕКСIМБАНК 2725,259 100,94 395,091 186,436

5 УКРСОЦБАНК 2197,118 103,67 318,525 53,640

6 НАДРА 1643,183 99,60 238,219 56,520

7 ОЩАДБАНК 1469,524 100,03 213,043 104,816

8 ПУМБ 1436,267 101,20 208,221 109,495

9 ОТП БАНК 1334,810 115,58 193,513 94,898

10 БРОКБIЗНЕСБАНК 1210,912 115,11 175,551 115,979

11 АЛЬФА0БАНК 1203,313 100,20 174,449 125,402

12 ФОРУМ 1028,555 100,71 149,114 119,261

13 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 990,881 100,94 143,652 75,241

14 КРЕДИТПРОМБАНК 978,561 99,28 141,866 94,233

15 УКРПРОМБАНК 966,566 100,68 140,127 122,068

16 УКРГАЗБАНК 682,948 100,96 99,010 57,990

17 ХРЕЩАТИК 656,175 100,85 95,128 78,286

18 ПРАВЕКС0БАНК 653,840 129,97 94,790 53,858

19 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 643,604 100,41 93,306 86,977

20 ПIВДЕННИЙ 622,241 112,06 90,209 75,894

Перша двадцятка українських банків за обсягами капіталу станом на 01.08.2007 р.

За даними Асоціації українських банків

До 2015 року 
село ростиме 
за планом
19 вересня Уряд схвалив проект
постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Державної цільової програми
розвитку українського села на
період до 2015 року». Серед
обіцянок програми, зокрема:
– забезпечення  сільських на�

селених пунктів об`єктами со�
ціальної інфраструктури відпо�
відно до соціальних стандартів,
комплексного розвитку сільсь�
ких територій;
– підвищення зайнятості та лік�
відації безробіття на селі, зро�
стання рівня доходів сільського
населення та середньомісячної
заробітної  плати  працівників
сільського господарства до рів�
ня, не нижче ніж в середньому
в економіці держави;
– поліпшення екологічної си�
туації в сільській місцевості;
– зростання обсягів виробниц�
тва валової продукції сільського
господарства в 2015 році, порів�
няно з 2005 р., у 1,6 раза.
– збільшення обсягів експорту
сільгосппродукції та продо�
вольчих товарів у 2 рази;
– збільшення обсягів надхо�
джень податків і зборів від під�
приємств аграрного сектора до
зведеного бюджету із 10,3
млрд. грн. у 2006 році до 26
млрд. грн. у 2015 році, або у
2,5 рази.

Пріоритет – 
зерну 
Президент України всерйоз
узявся за зерно. Так, Указом від
18 вересня ц.р. №890/2007
«Про деякі заходи щодо розвит�
ку ринку зерна» заплановано до
виконання цілу низку заходів з
тим, щоб створити умови для
подальшого розвитку ринку
зерна, підвищення конкурен�
тоспроможності вітчизняної
продукції, забезпечення продо�
вольчої безпеки держави.
Так, Кабміну доручено вже до 1
січня 2008 року вжити заходів
до підвищення рівня соціаль�
ного захисту громадян, розро�
бити та внести в установлено�
му порядку на розгляд Верхов�
ної Ради шостого скликання
декілька законопроектів (про
внесення змін до законів «Про
державну підтримку сільського
господарства України», «Про
зовнішньоекономічну діяль�
ність», «Про зерно та ринок
зерна в Україні», «Про ціни і ці�
ноутворення»; нову редакцію
Закону «Про товарну біржу»;
про внесення змін до Закону
«Про оподаткування прибутку
підприємств»), а  також забез�
печити у тримісячний строк за
участю суб'єктів ринку зерна
розроблення та затвердити
державну програму «Зерно Ук�
раїни 2008�2015» тощо).
Крім того, одним із пунктів
планується передбачити меха�
нізми компенсації агропідпри�
ємствам втрат від зміни режи�
му оподаткування ПДВ опера�
цій з продажу сільгосппродук�
ції при вступі України до СОТ.

ТОП ТИЖНЯ

Нові нормативні акти
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ПЕРСПЕКТИВА У зв'язку зі зростанням чисельності населення, за
останні 30+35 років – з 4 до 6,5 мільярдів, і стрімким розвитком країн
третього світу – це країни Азії, Африки і Латинської Америки,
загострюються проблеми нестачі харчування і природних ресурсів. Соя
здатна суттєво полегшити вирішення цих проблем.

Укрсоцбанк. Банк надає кре$

дити на купівлю нової та вже ви$

користовуваної, в т. ч. реновацій$

ної, самохідної сільськогосподар$

ської техніки вітчизняного та  іно$

земного виробництва, що реалізу$

ється в Україні безпосередньо ви$

робниками або офіційними пред$

ставниками виробника, їх філіями

або уповноваженими дилерами.

Сума кредиту залежить від площі

сільськогосподарських угідь пози$

чальника та від його виручки за

попередні сезони. Графік пога$

шення кредиту враховує сезон$

ність сільськогосподарського ви$

робництва

Банк «Фінанси і Кредит»

пропонує програму «Сільгосптех
ніка в кредит». Основні умови: 

Сума кредиту – до 70% варто$

сті купованої  техніки;

Валюта – гривня, долари

США, євро;

Графік погашення – щомісяч$

но рівними частинами.

Заставою у всіх банках висту$

пає куплена техніка

Замість висновків
ЯК БАЧИТЕ, на жаль, інформа$

ція, розміщена на Інтернет$сто$

рінках банків, не є повною. 

Мабуть, не настав ще час гло$

бальної «інтернетизації» України.

На сьогодні легше зателефонува$

ти до банку та детально розпитати

про всі умови надання кредиту,

ніж віднайти таку інформацію в

Інтернеті. А якщо ще не обрав, до

якого банку звернутися? Зателе$

фонувавши до всіх банків і розпи$

тавши про всі умови, доведеться

брати ще один кредит – на сплату

телефонних рахунків. У цьому ви$

падку також може допомогти Ін$

тернет.    

На сайті Асоціації українських

банків є повний перелік її членів

(а їх на початок 2007 року було

124), з посиланнями на їх веб$сто$

рінки. Також на сайті розміщено

показники діяльності банків, що

може стати в нагоді при виборі

банку. Адреса сайту організації:

http://www.aub.com.ua
За адресою http://www.bank

store.com.ua ви зможете знайти ка$

талог і рейтинги українських бан$

ків. Амбіційний проект «Банк$

стор» серед іншого пропонує без$

коштовну послугу «Консультація

кредитного інспектора», що дає

змогу дізнатися свої шанси на от$

римання кредиту до того, як відві$

дати банк. Існує на сайті й форум,

який, оскільки проект ще дуже

молодий, на момент написання

статті ще не запрацював на повну

силу.

Сайт http://www.prosto
bank.com.ua призначений більше

для фізичних осіб, однак може до$

помогти скласти загальне уявлен$

ня про обраний банк.

Максим Мережко

На митниці – 
поповнення 
Перелік пунктів пропуску на
митному кордоні України, че�
рез які здійснюється ввезення
на її митну територію, виве�
зення  за її межі та перемі�
щення транзитом товарів 1�24
груп (сільгосппродукція та
продукція харчопрому, крім
підакцизних товарів та това�
рів позицій 0201�0210, 0302�
0307, 1601�1605 згідно з УКТ�
ЗЕД) доповнено. Так, відпо�
відним розпорядженням від 11
вересня №734�р Уряд додав
до переліку Іллічівський риб�
ний порт, Дніпро�Бузький
морський торговий порт,
Керченський рибний порт,
ТОВ «Іллічівський судоре�
монтний завод».

Кінному заводу
потрібен власник
Указом від 11 вересня
№847/2007  «Про деякі пи�
тання забезпечення реалізації
прав громадян на приватиза�
цію об'єктів державної влас�
ності» Президент доручив
Кабміну та Державному упра�
влінню справами вирішити
питання про передачу майно�
вих комплексів державних
підприємств «Чайка» та «Ді�
брівський кінний завод №62»
в управління Міністерства аг�
рарної політики України для
подальшої їх приватизації. 

«Газуй», Україно!
Постановою Уряду від 11 ве�
ресня ц.р. № 1128 додатково
спрямовується понад 75,8
млн. грн. для будівництва га�
зопроводів та газифікації на�
селених пунктів. Цим же рі�
шенням затверджено перелік
96 об'єктів, переважно сільсь�
ких, у 17 областях, на яких ве�
стимуться названі роботи. 
Джерелом фінансування від�
повідно до Закону України
«Про Державний бюджет Ук�
раїни на 2007 рік» є залишок
коштів спеціального фонду
державного бюджету, не ви�
користаних у 2006 році над�
ходжень збору у вигляді ці�
льової надбавки до чинного
тарифу на природний газ для
споживачів усіх форм
власності. 
Міністерство фінансів та Мі�
ністерство з питань житлово�
комунального господарства
спрямують ці кошти на вико�
нання зазначених робіт від�
повідним обласним і район�
ним бюджетам, бюджетам
міст обласного і районного
значення, селищним та
сільським бюджетам. Вико�
ристовуються кошти відпо�
відно до постанови Уряду від
27 грудня 2001 р. №1764
«Про затвердження Порядку
державного фінансування
капітального будівництва».
Слід додати, що у Державно�
му бюджеті на 2007 рік на
будівництво газопроводів і
газифікацію населених пунк�
тів також передбачено суб�
венцію місцевим бюджетам –
не менше 101,1 млн. грн.

ТОП ТИЖНЯ

Нові нормативні актиСоєвий бум… 
Бум? Бум!

Олена Артемова

ЗА СВОЇМИ хіміко$біологічни$

ми властивостями соєві боби є

максимально насиченим носієм

білку, незамінним у раціоні хар$

чування і людини, і тварини. Са$

ма ж рослина не дуже примхлива

у вирощуванні і виступає най$

привабливішим попередником

для озимої пшениці, кукурудзи,

ячменю у структурі сівозміни че$

рез вміст азоту. У ґрунті накопи$

чується до 100 кг азоту на 1 га

або 340 кг аміачної селітри.

Світове виробництво сої за

останні п'ять років зросло з 220

млн. т до 230 млн. т на рік, з

яких майже 80% припадає на

США – понад 75 млн. т, Брази$

лію – понад 60 млн. т і Аргенти$

ну – понад 40 млн. т. Вирощу$

вання сої в європейських краї$

нах старого світу трохи переви$

щує 1,5 млн. т. Лідерами отри$

мання високих врожаїв є Італія і

Сербія. За середньосвітової уро$

жайності 22$22,5 ц/га завдяки

досконалим технологіям тут

одержують 35$40 ц/га. Проте во$

ни працюють на власний ринок і

суттєвого впливу на світовий ри$

нок не мають.

Загальний обсяг світової

торгівлі соєю перевищує 100

млн. т. Тільки Європа споживає

її понад 30 млн. т, ця цифра має

чітку тенденцію зростання. Ви$

ходить, що в світі спостерігаєть$

ся справжній соєвий бум. А ук$

раїнці знову у роздумах: виро$

бляти бум чи не бум? Мабуть,

бум. У разі, якби Україна спро$

моглася виробляти 2,5$3 млн. т

соєвих бобів на рік, вона б задо$

вольнила і власні потреби, і зак$

ріпилася на європейському рин$

ку як експортер.

В Україні різке збільшення

виробництва сої почалося з 2005

року, коли посівні площі сягну$

ли 435 тис.га, і наші аграрії при

середній урожайності 14 ц/га зі$

брали понад 600 тис. т соєвих

бобів. У Європі це був один із

кращих результатів виробниц$

тва, проте отримали ми його не

за рахунок нових технологій, а

через збільшення посівних

площ.

Торік ми отримали 890 тис.т

з площі 714 тис. га. Середня уро$

жайність була надто низькою –

11,7 ц/га – через несприятливі

погодні умови.

Посівні площі у 2007 році

становлять 665 тис. га. За попе$

редніми підрахунками, через по$

суху, яка зачепила 10 областей,

вал сої очікується в межах 750

тис. тонн. Власне збирання вро$

жаю почали практично усі обла$

сті, крім Херсонської і АР Крим.

На 19 вересня вже зібрано 115

тис. тонн, середня урожайність

– 11 ц/га.

Ось думка президента Асоці$

ації «Українська асоціація ви$

робників та переробників сої»

Віктора Тимченка: «Ми маємо

усі шанси стати потужним ви$

робником сої. Це надзвичайно

перспективна і рентабельна

культура, тим більше в умовах

України. Ми маємо для цього

ідеальні грунтово$кліматичні

умови і достатню кількість по$

тенціальної ріллі. Ми маємо ко$

лосальний дефіцит сої на вну$

трішньому ринку завдяки ро$

звитку, наприклад, птахівничої

галузі. Ішим чинником популяр$

ності є потреби харчової і пере$

робної промисловості, де соя за$

стосовується як замінник м'яса.

І на сьогодні немає сенсу роз$

глядати питання щодо введення

квот, тому що до кінця не від$

працьована система стабільного

виробництва сої в Україні. Для

цього треба вирішити багато пи$

тань. 

Наприклад, впровадження

високоякісних і високопродук$

тивних сортів сої, застосування

інтенсивних технологій вирощу$

вання з усіма технологічними

процесами. Обов'язковою має

бути підтримка держави по про$

грамах селекції у рослинництві.

Необхідні і дотації з бюджету на

1 га посіву за умови посіву сої

насінням не нижче 1$3 репро$

дукції, передпосівної обробки

насіння азотофіксуючими і ін$

шими біопрепаратами.

Соя стабільна у своєму попи$

ті і привабливості цін на вну$

трішньому і світовому ринках.

Наприклад, якщо торік вартість

1 тонни становила 1200 гривень,

то сьогодні – 2000$2100 грн/т на

елеваторі».

Тепер про неприємне. За

словами операторів ринку, наша

соя за якістю, зокрема за вмі$

стом протеїну, поступається ана$

логічній продукції провідних ви$

робників світу. До того ж, вар$

тість українських соєвих бобів та

виробленого з них шроту для

вітчизняних споживачів є досить

високою.

Але за умови вирішення на$

креслених паном Тимченком

питань, наша соя відповідатиме

усім світовим стандартам. По$

тужності ж підприємств, які у

2007$2008 роках вводяться в ек$

сплуатацію, здатні забезпечити

Україні переробку на 1,2 млн.

тонн сої на рік. Отже перспекти$

ви щодо її виробництва і реалі$

зації – величезні.
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Обсяг продукції сільського

господарства в усіх катего3

ріях господарств за 8 місяців

2007 р., проти січня3серпня

2006 р., скоротився на 3,4%, у

т.ч. в агропідприємствах – на

3,0%, у господарствах насе3

лення – на 3,7%. Причина –

зменшення виробництва про3

дукції рослинництва, зокрема

зернових культур. 

Рослинництво
СКОРОЧЕННЯ обсягів вироб$

ництва продукції становить 7,2%,

у т.ч. в аграрних підприємствах –

на 10,0%, у господарствах насе$

лення – на 5,2%. Дані щодо зби$

рання врожаю станом на 31 сер$

пня 2007 р. порівняно з 01.09.

2006 р. наведено у таблиці 1.

Знову ж таки,  станом на

31.08.07 р., зернові та зернобобо$

ві (без кукурудзи) було скошено

та обмолочено на площі 11,2

млн.га, що складає 86% посівних

площ урожаю$2007. Одержано

22,5 млн.т зерна (у початково

оприбуткованій вазі), що на 20%

менше торішнього, у т.ч. агропід$

приємствами намолочено 17,6

млн.т (на 19% менше), господар$

ствами населення – 4,9 млн.т (на

24% менше).

З урахуванням трансформації

посівних площ, аграрним підпри$

ємствам (крім малих) залишилось

збирати 0,3 млн.га зернових та

зернобобових культур (без куку$

ру$дзи), або 3,5% запланованих

площ.

Раніше звичайного розпоча$

лося збирання врожаю кукурудзи

на зерно, якої на цю дату було

одержано 58,6 тис.т з площі 16,0

тис.га при середній урожайності

36,6 ц,/га.

Сільгосппідприємствами (крім

малих) оранку на зяб проведено

на площі 1,5 млн.га, що на 19%

більше проти 2006р., підготовлено

5,0 млн.га ґрунту під посіви ози$

мих культур (торік – 3,8 млн.га).

Озимі на зерно і зелений корм під

урожай 2008 року посіяно на пло$

щі 54,3 тис.га, що становить 95%

від минулорічного рівня, у т.ч. на

зерно – 40,2 тис.га (88%).

Тваринництво
ОБСЯГ виробництва цієї продук$

ції проти показників минулого

року зріс на 0,3%. В аграрних під$

приємствах продукції збільшило$

ся на 5,3%, а от у господарствах

населення навпаки скоротився на

2,3% (див. таблицю 2).

Збільшення загального обсягу

виробництва м'яса відбулося за

рахунок зростання реалізації худо$

би та птиці на забій в аграрних

підприємствах (на 153 тис.т, або на

23,4%). У структурі реалізації ху$

доби та птиці на забій сільгосппід$

приємствами частка птиці всіх ви$

дів становила 53,2% (у 2006р. –

54,3%), у т.ч. бройлерів – 94,0%

(92,8%); великої рогатої худоби і

свиней – по 23,4% (торік – відпо$

відно 24,8% та 20,7%).

В аграрних підприємствах об$

сяг вирощування худоби та птиці

збільшився проти січня$серпня

2006р. на 12,7% (на 90 тис.т), у т.ч.

свиней – на 18,5%, птиці – на

20,5%, а вирощування ВРХ змен$

шилося на 10,1%. Проте відно$

шення загального обсягу виро$

щування до реалізації тварин на

забій загалом по країні становило

99,7% (торік – 109,2%), в окремих

регіонах 83$87%.

СТАТИСТИКА Дані Держкомстату України щодо обсягів виробництва та середніх цін в АПК

С/г культури

Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис.т
2007 р. 

до 2006 р. тис.га
2007 р. 

до 2006 р. ц з 1 га 2007 р. (+/0)
до 2006 р.

+/0 у % +/0 у %
Зернові та зернобобові культури 
(без кукурудзи)1 22537,8 05679,3 79,9 11153,9 0502,2 95,7 20,2 04,0

у т.ч. пшениця (озима та яра) 14532,1 150,7 101,0 5927,6 552,3 110,3 24,5 02,3

ячмінь (озимий та ярий) 6297,8 05448,8 53,6 4068,2 01065,2 79,2 15,5 07,4

жито озиме 591,3 13,1 102,3 334,1 12,8 104,0 17,7 00,3

овес 580,9 07,1 98,8 351,3 35,4 111,2 16,6 02,1

гречка 97,9 07,6 92,8 116,2 1,9 101,7 8,4 00,8

зернобобові культури 373,2 0365,6 50,5 300,9 041,2 88,0 12,4 09,2

Цукрові буряки (фабричні) 8,9 032,8 21,4 0,3 01,5 16,7 278 37

Соняшник1 272,5 245,2 у 10,0 р.б. 251,8 232,8 у 13,3 р.б. 10,8 03,7

Картопля 9541,7 0204,1 97,9 781,3 017,4 97,8 122 0

Овочі відкритого ґрунту 2859,3 0288,7 90,8 217,5 1,5 100,7 131 015

Плоди та ягоди 657,3 196,4 142,6 95,8 3,3 103,6 68,6 18,9

Табл.1. Збирання врожаю основних сільськогосподарських культур у 2007 р.

1 у початково оприбуткованій вазі.

2 реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі).

Продукція

Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %

січень0
серпень
2007 р.

у % до
січня0
серпня 
2006 р.

січень0
серпень
2007 р.

у % до
січня0
серпня 
2006 р.

січень0
серпень
2007 р.

у % до
січня0
серпня 
2006 р.

січень0
серпень
2006 р.

січень0
серпень
2007 р.

М'ясо2, тис.т 1660,2 109,9 804,9 123,4 855,3 99,7 56,8 51,5

Молоко, тис.т 8609,9 93,1 1583,4 87,9 7026,5 94,3 80,5 81,6

Яйця, млн.шт. 9865,7 98,0 4914,4 97,6 4951,3 98,4 50,0 50,2

Табл.2. Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2007 р.

Продукція

Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації Довідково:  серпень 2007 р.

тис.т
у % 
до січня0
серпня 2006 р.

грн. за т
(тис.шт.)

у % 
до січня0
серпня 2006 р.

грн. за т
(тис.шт.)

у % 
до липня 
2007 р.

Зернові культури 6603,8 77,0 775,0 159,2 867,9 117,1

у т.ч. пшениця 3829,5 85,1 732,1 148,2 804,4 114,8

Насіння соняшнику 797,8 104,0 1190,6 119,3 1754,0 121,7

Худоба та птиця (у живій вазі) 805,3 122,9 5987,4 93,1 7011,5 115,5

у т.ч. велика рогата худоба 203,4 117,7 5385,8 98,3 6067,2 109,5

свині 180,2 137,4 7040,6 81,0 8922,6 118,5

птиця 417,5 120,3 5846,5 96,2 6739,6 118,8

Молоко та молочні продукти 1267,1 89,0 1479,3 146,0 1573,5 107,0

Яйця, млн.шт. 4212,7 97,9 222,9 125,9 257,0 89,1

Табл.3. Реалізація основних видів продукції аграрними підприємствами3 у січні+серпні 2007 р.

3 без урахування продукції малих підприємств.

Вітчизняний АПК: 
що маємо у січні�серпні 2007 року

СЕЗОННЕ мито на ввезення
окремих видів овочів введено в
Білорусі. Це передбачено поста�
новою Совєта Міністрів №1143
від 6 вересня 2007 р. Постанова
набуває чинності з дня її офіцій�
ного опублікування. 
Так, на цибулю ріпчасту ставку
ввізного мита встановлено в
розмірі 100% митної вартості
товару, на моркву і столові бу�

ряки – 60%, білокачанну капу�
сту – 35% митної вартості. По�
рівняно з минулим роком став�
ки сезонного мита не змінилися.
Згідно з документом, сезонне
мито діятиме до 1 січня 2008 р. 
Як пояснили в Міністерстві
сільського господарства і продо�
вольства, введення ставок ввіз�
ного мита запроваджується з
метою захисту вітчизняних сіль�

госпвиробників через вироб�
ництво в республіці достатньої
кількості овочів для забезпечен�
ня внутрішнього ринку. Розміри
мита визначаються виходячи з
балансу поставок цих овочів. 
На ці групи сільськогосподарсь�
кої продукції ввізне мито запро�
ваджується урядом Білорусі що�
річно, починаючи від 2004 року.

Інтерфакс з посиланням на AgroBel.by

Імпортне мито на овочі в Білорусі

«Шустов» 
і «Хортиця» 
зіллються
Торговий дім «Мегаполіс»,
лікеро�горілчаний завод
«Хортиця» і Одеський
коньячний завод мають на�
мір завершити операцію по
об'єднанню в єдиний хол�
динг до 2008 року.  Це на
прес�конференції в Одесі
зазначив власник ТМ «Хор�
тиця» Євген Черняк. 
Він повідомив, що колиш�
ній голова правління ОКЗ
Роберт Гулієв відійшов від
оперативного управління
підприємством і займаєть�
ся стратегічними момента�
ми, зокрема питаннями за�
купівлі французьких
коньячних спиртів, лобію�
ванням коньячної галузі в
державних органах. Голо�
вою правління призначено
Валерія Якуніна.
У свою чергу Р.Гулієв ска�
зав журналістам, що в умо�
вах нинішньої конкуренції
реальний виробник конья�
ку не може встояти і закрі�
питися на ринку іншим чи�
ном, ніж об'єднати свої зу�
силля з компанією, що має
відповідний потенціал, а
також привернути інвести�
ції банку, умови якого да�
ють конкурентні переваги
такому об'єднанню. 
Раніше ОКЗ і ТД «Мегапо�
ліс» співробітничали у сфе�
рі продажів і дистрибуції. 
Також Гулієв не виключив
можливості, що в майбут�
ньому до складу холдингу
також може увійти компа�
нія «Одесавинпром» (ТМ
«Французький бульвар»),
але при цьому він наголо�
сив, що це можливо лише
у випадку, якщо ця компа�
нія стане лідером на своє�
му ринку. 
Одеський коньячний завод
випускає 16 видів коньяків,
ОКЗ належить торгова
марка «Шустов». 
Завод «Хортиця» був ство�
рений у 2003 році, інвесто�
ром виступила україно�
данська компанія «Імідж
Холдинг» (100% власник
заводу), випускає продук�
цію під торговими марками
«Хортиця» і «Благов». 

За матеріалами «Українських Новин»

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ



На 1 вересня 2007 року за$

гальне поголів'я великої рогатої

худоби становить 6,5 млн. голів

(на 8% менше 2006 р.), у т.ч. ко$

рів – 3,3 млн. (на 8,9% менше);

більше було свиней – 8,3 млн.

(на 4,1%), птиці всіх видів –

201,4 млн. (на 1,4%), а чисель$

ність овець і кіз залишилася на

минулорічному рівні – 2,0 млн.

голів.

В сільськогосподарських під$

приємствах порівняно з початком

вересня 2006 р. відбулося скоро$

чення чисельності великої рога$

тої худоби на 15,1%, у т.ч. корів

на 14,4%; зросло поголів'я свиней

на 4,9%, овець і кіз на 4,0%, пти$

ці   на 13,5%. 

У господарствах населення

спостерігалося скорочення пого$

лів'я великої рогатої худоби (на

4,1%), у т.ч. корів (на 7,2%), птиці

всіх видів (на 5,1%), овець і кіз

(на 0,7%), а поголів'я свиней

збільшилося на 3,6%. 

Реалізація 
та ціни
РЕАЛІЗАЦІЯ сільгосппродукції

аграрними підприємствами змен$

шилась на 0,3%, у т.ч. продукції

рослинництва – на 13%, а обсяг

продукції тваринництва збіль$

шився на 12%. 

Середні ціни продажу про$

дукції агропідприємствами за всі$

ма напрямами реалізації за цей

період відповідно зросли на 20%,

у т.ч. на продукцію рослинництва

на 43%, тваринництва – на 6%

(див. таблиці 3, 4).

Наявність зерна
СТАНОМ на 1 вересня 2007р. на

підприємствах, що здійснюють

зберігання, переробку зернових

культур, та в сільськогосподар$

ських підприємствах (крім ма$

лих) було в наявності 14,2 млн.т

зерна (на 11% менше проти 1 ве$

ресня 2006р.), у т.ч. 9,3 млн.т

пшениці (на 5% більше). Безпо$

середньо в аграрних підприєм$

ствах було в наявності 8,2 млн.т

(на 11% менше), у т.ч. 5,2 млн.т

пшениці (на 8% більше). Зерно$

зберігаючі та зернопереробні

підприємства мали в наявності

6,0 млн.тонн зерна, у т.ч. зер$

нозберігаючі – 4,0 млн.тонн.

Середня закупівельна ціна

зернових культур, яку пропонува$

ли зберігаючі та переробні під$

приємства, у січні$серпні 2007 р.

становила 790 гривень за тонну, з

них на пшеницю – 768 грн./т (у

січні$серпні 2006 р. – відповідно

525 грн. та 542 грн./т). 

У серпні 2007 р. переробні

підприємства купували зернові

культури в середньому по 917

грн./т, що на 16% більше, ніж у

липні 2007 р., з них пшеницю –

по 859 грн./т (на 12% більше), яч$

мінь – по 1073 грн./т (на 28%

більше).

АГРОПРОФІ

№ 3 [003] 21 вересня, 2007

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 13 РИНОК І ЦІНИ

Період

Зернові
та зерно0

бобові
культури

Насіння
соняшнику

Цукрові
буряки Картопля

Овочі
Худоба

та птиця
(у живій

вазі)

Молоко
та молочні
продукти

Яйця,
за тис.шт.всього

у т.ч. овочі
закритого

ґрунту

Січень 632,0 984,0 173,2 1258,6 802,5 4355,0 5778,8 1423,3 230,7

Січень0лютий 642,4 1015,9 169,8 1338,4 1694,2 9863,2 5637,4 1466,5 217,6

Січень0березень 678,3 1046,4 169,8 1420,0 2570,0 8284,3 5650,7 1484,4 225,1

Січень0квітень 701,2 1085,4 169,1 1457,2 3655,3 7778,8 5692,7 1484,2 227,8

Січень0травень 705,4 1111,3 169,1 1292,5 3819,4 6526,3 5759,9 1472,7 217,1

Січень0червень 713,4 1130,9 169,1 1360,5 3618,4 5515,5 5788,0 1461,9 207,7

Січень0липень 723,9 1139,4 169,1 1453,1 3350,8 5054,7 5831,6 1463,6 217,9

Січень0серпень 775,0 1190,6 153,4 1386,9 2721,2 4594,1 5987,4 1479,3 222,9
Підготував Артем Житков

За матеріалами Державного 
комітету статистики України від 14.09.2007 р.

4 без ПДВ, транспортних, експедиційних та накладних витрат, але з урахуванням дотацій і доплат.

Табл.5. Поголів'я худоби та птиці в 2007 р., тис. голів

Період
Велика
рогата 
худоба

У т.ч. 
корови Свині Вівці 

та кози
Птиця, 

млн. голів

На 1 лютого 6196,9 3338,0 7935,6 1647,8 160,4

На 1 березня 6395,1 3334,7 8162,9 1766,8 158,1

На 1 квітня 6674,1 3337,7 8266,7 1962,1 155,0

На 1 травня 6850,3 3351,4 8175,1 2064,5 159,6

На 1 червня 6830,8 3346,9 8374,7 2070,8 178,1

На 1 липня 6762,7 3339,1 8443,5 2048,8 199,1

На 1 серпня 6672,2 3323,4 8375,5 2016,0 207,7

На 1 вересня 6540,9 3297,3 8281,7 1966,2 201,4 

Табл.5. Рибне господарство у 2007 р., тонн

Період

Вилов риби та 
ін. водних живих ресурсів У т.ч. 

вилов риби
всього у т.ч. у внутрішніх

водоймах

Січень 15465 637 12748

Січень0лютий 28799 1598 20792

Січень0березень 44643 2947 31022

Січень0квітень 61093 3856 46356

Січень0травень 72102 4521 57353

Січень0червень 85180 5784 70423

Січень0липень 104091 7512 89321

Січень0серпень 127613 9801 112831

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

На овочевому
ринку столиці є
все. А за скільки?
За сухими цифрами статистики, де
щось зростає у відсотках, тоннах
або гривнях, не завжди видно ре�
альні ціни, за якими пересічний
громадянин може поповнити влас�
ний раціон овочами, фруктами чи
зелениною. Тому ми вирішили на
власні очі побачити рівень спожив�
чих цін на таку продукцію. Озбро�
ївшись фотокамерою та записни�
ком, цього тижня відвідали най�
більший у Києві гуртовий овоче�
вий ринок на Троєщині. 
Чого там тільки не було у продажу
– мабуть, весь споживчий кошик
Держкомстату. Проте ціни навіть
на дрібно�гуртові партії товару
цієї осені зовсім не демократичні.
Дається взнаки і посушливе літо, і
загальне зростання цін на пальне,
газ тощо.
Порадувала, в першу чергу, карто�
пля, якої на ринку вдосталь і за до�
ступною ціною – 1,60 грн. Помірні
ціни і на моркву, не дивлячись на
те, що багато господарств не раз
пересівали її протягом сезону.
А ось помідори, перець, баклажа�
ни та навіть кабачки цьогоріч вже
доступні не кожному. Рівень цін
на них стартує від 3 грн./кг. Що
стосується яблук, груш, слив та
персиків, виробництво цієї смако�
ти давно вже в дефіциті в Україні.
Винятком цього сезону став лише
виноград: і українське, і заморсь�
ке гроно можна знайти за ціною
від 5�6 грн., що є доволі недоро�
го, беручи до уваги неврожай у
кримських виноградниках.
Узбецька, а якщо точніше – са�
маркандська, диня сорту «Мірза�
гол» коштує зовсім не дешево, по�
рівняно з вітчизняною. Щоправда,
дивовижний смак виправдовує
таку дорожнечу. 

Табл.4. Динаміка середніх ціни реалізації продукції сільгосппідприємствами у 2007 р.4, грн. за тонну

Продукція
Дрібно0
гуртова 

ціна, грн.
Картопля 1,60
Морква 1,50
Цибуля ріпчаста 1,5001,60
Цибуля червона 5,00
Томати 3,3003,50
Огірки 5,0006,00
Кабачки 5,00
Баклажани 3,00
Перець солодкий 3,5004,00
Капуста білокачанна 1,5001,80
Виноград вітчизняний 5,0008,00
Виноград імпортний 6,00011,00
Диня вітчизняна 3,00
Диня узбецька 12,00014,00
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СПОТ
Вінницька товарна універсальна біржа
Жито 2 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 50,00 1050,00 207,92 875,00 173,27
Жито 3 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 70,00 1000,00 198,02 833,33 165,02
*Гречка 3 клас ДСТУ 452402006 2007 FCA 20,00 2941,19 582,41
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 66,00 1515,00 300,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 66,00 1717,00 340,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 DDU 21,00 3282,50 650,00
Запорізька товарна біржа "Гілея"
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 1138,83 1358,06 268,92 1131,71 224,10
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 416,72 1250,00 247,52 1041,67 206,27
Івано&Франківська аграрна біржа
*Горох 3 клас ДСТУ 452302006 2007 FCA 21,00 1493,99 295,84
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FCA 88,00 2083,13 412,50
*Насіння вики ГОСТ 7067088 2007 DDU 21,00 2104,18 416,67
*Насіння льону ГОСТ 10582076 2007 DDU 44,00 1925,31 381,25
Кримська аграрна біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 310,79 1101,55 218,13 917,96 181,77
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 126,86 1300,00 257,43 1083,33 214,52
Луганська агропромислова товарна біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 55,86 1050,00 207,92 875,00 173,27
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 10,40 1050,00 207,92 875,00 173,27
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 7,78 1100,00 217,82 916,67 181,52
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 123,31 1069,38 211,76 891,15 176,47
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 93,11 1072,69 212,41 893,91 177,01
Пшениця м'яка некласифікована ДСТУ 376902004 2007 EXW 8,36 1100,00 217,82 916,67 181,52
Одеська аграрна біржа
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 FOB 5000,00 1977,58 391,60
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 EXW 14,50 4040,00 800,00
Сумська товарна біржа "Сумиагропромбіржа"
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 80,59 1203,53 238,32 1002,94 198,60
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 29,70 1106,29 219,07 921,91 182,56
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 204,16 1250,00 247,52 1041,67 206,27
Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)
*Тритікале ДСТУ 476202007 2007 FOB 1500,00 949,40 188,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 FOB 1900,00 2055,35 407,00
Товарна біржа "Київська агропромислова біржа"
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 13402,20 1332,39 263,84 1110,33 219,87
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 4085,76 1331,83 263,73 1109,86 219,77
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 9568,30 1244,23 246,38 1036,86 205,32
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 517,51 1265,22 250,54 1054,35 208,78
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 640,24 1180,00 233,66 983,33 194,72
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 CPT 8900,00 2049,66 405,87
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 FOB 15000,00 2132,92 422,36
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
*Насіння льону ГОСТ 10582076 2007 DAF 84,00 1969,50 390,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 2269,09 1350,00 267,33 1125,00 222,77
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 29,23 1230,00 243,56 1025,00 202,97
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 33,40 1100,00 217,82 916,67 181,52
*Крупа пшоно ГОСТ 572060 2007 DDU 40,00 3366,00 666,53
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 206,85 1350,00 267,33 1125,00 222,77
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 2054,52 1280,00 253,47 1066,67 211,22
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 FOB 16000,00 2171,50 430,00
Хмельницька обласна товарна біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 500,00 1300,00 257,43 1083,33 214,52
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201068 2007 DAF 67,50 2171,50 430,00

Форвард
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
*Овес 3 клас ГОСТ 28673090 30.10.2007 CPT 7000,00 1237,25 245,00
*Насіння редьки ГОСТ 2240093 01.03.2008 FCA 200,00 1515,00 300,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769098 30.01.2008 DAF 11000,00 1605,60 317,94
*Насіння гарбуза ГОСТ 658095 31.12.2007 FCA 100,00 3030,00 600,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016095 30.10.2007 FOB 3000,00 833,25 165,00
*Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129093 31.12.2007 CPT 750,00 5605,50 1110,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб&
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

* 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 17 по 20 вересня 2007 р.

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 17 по 20 вересня 2007 р.

Внутрiшнi контракти: СПОТ
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 16890,72 1200,00 1335,87 1410,00 264,53
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 206,85 1350,00 1350,00 1350,00 267,33
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 4085,76 1300,00 1331,83 1353,84 263,73
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 9993,88 1050,00 1238,26 1350,00 245,20
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 3312,66 1050,00 1277,44 1300,00 252,96
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 517,51 1250,00 1265,22 1300,00 250,54
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 41,18 1100,00 1100,00 1100,00 217,82
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 640,24 1180,00 1180,00 1180,00 233,66
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 123,31 960,00 1069,38 1100,00 211,76
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 93,11 980,00 1072,69 1145,00 212,41
Жито 2 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 50,00 1050,00 1050,00 1050,00 207,92
Жито 3 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 70,00 1000,00 1000,00 1000,00 198,02
Пшениця м'яка некласифікована ДСТУ 376902004 2007 EXW 8,36 1100,00 1100,00 1100,00 217,82

Експортнi контракти: СПОТ*
Гречка 3 клас ДСТУ 452402006 2007 FCA 20,00 2941,19 2941,19 2941,19 582,41
Тритікале ДСТУ 476202007 2007 FOB 1500,00 949,40 949,40 949,40 188,00
Горох 3 клас ДСТУ 452302006 2007 FCA 21,00 1493,99 1493,99 1493,99 295,84
Насіння вики ГОСТ 7067088 2007 DDU 21,00 2104,18 2104,18 2104,18 416,67
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FCA 88,00 2083,13 2083,13 2083,13 412,50
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 CPT 8900,00 2024,04 2049,66 2091,10 405,87
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 FOB 37900,00 1969,50 2124,82 2171,50 420,76
Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 EXW 14,50 4040,00 4040,00 4040,00 800,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 DDU 21,00 3282,50 3282,50 3282,50 650,00
Насіння льону ГОСТ 10582076 2007 DAF 84,00 1969,50 1969,50 1969,50 390,00
Насіння льону ГОСТ 10582076 2007 DDU 44,00 1704,38 1925,31 2146,25 381,25
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 66,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574085 2007 DAF 66,00 1717,00 1717,00 1717,00 340,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201068 2007 DAF 67,50 2171,50 2171,50 2171,50 430,00
Крупа пшоно ГОСТ 572060 2007 DDU 40,00 3366,00 3366,00 3366,00 666,53

Експортнi контракти: Форвард*
Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769098 30.01.2008 DAF 11000,00 1605,60 1605,60 1605,60 317,94
Овес 3 клас ГОСТ 28673090 30.10.2007 CPT 7000,00 1237,25 1237,25 1237,25 245,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658095 31.12.2007 FCA 100,00 3030,00 3030,00 3030,00 600,00
Насіння редьки ГОСТ 2240093 01.03.2008 FCA 200,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016095 30.10.2007 FOB 3000,00 833,25 833,25 833,25 165,00
Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129093 31.12.2007 CPT 750,00 5605,50 5605,50 5605,50 1110,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб&
ництва / дата 
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Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

«Концерн Хлібпром» відкрив «гарячу» лінію
Для поліпшення зворотного зв'язку із споживачами «Концерн Хлібпром» запустив
проект «Безкоштовна гаряча лінія». Тепер по номеру телефону 8 800 508 9000
споживачі можуть отримувати вичерпну інформацію від фахівців компанії про
продукцію концерну, залишати свої зауваження щодо асортименту і якості прид�
баної продукції, в т.ч. і гарячої випічки ТМ «Наминайко», свої побажання щодо
обслуговування, програм лояльності і наявності виробів на прилавках магазинів
фірмової мережі «Хлібна хатина».  «Гаряча» лінія приймає дзвінки цілу добу. 
За словами комерційного директора ВАТ «Концерн Хлібпром» Анатолія Хомяка,
завдяки «гарячій» лінії концерн, який працює вже більш ніж в 10 областях України,
отримав можливість наблизитись до споживачів і максимально задовольнити їх
запити.
Довідка: ВАТ «Концерн Хлібпром» входить в п'ятірку найбільших національних
виробників хліба і об'єднує 14 хлібозаводів в Львівській, Вінницькій, Івано�Фран�
ківській, Рівненській і Черкаській областях. Компанія займає близько 5,3 % націо�
нального ринку хлібопродуктів. Діяльність «Концерна Хлібпром» складає замкну�
тий інтегрований цикл – від вирощування основної сировини для виробництва до
реалізації готових виробів кінцевим споживачам через власну роздрібну мережу. 

За матеріалами AAA

«АВК» змінює обличчя
Один з найбільших виробників кондитерської продукції – компанія «АВК» прово�
дить ребрендинг торгової марки. Точні витрати, витрачені на оновлення ТМ, ком�
панія не називає, але за оцінками експертів, оновлення логотипу могло обійтися
«АВК» в суму від $30 тис. до $150 тис.
За задумами керівництва, новий логотип допоможе «АВК» сформувати у спожи�
вача образ компанії – виробника шоколадної продукції. Компанія «АВК», повні�
стю відмовившись від випуску карамелі, драже і ірису, протягом минулого року
скоротила асортимент на 100 позицій – з 300 до 200 одиниць. В кінці 2006 р. на
Дніпропетровській кондитерській фабриці «АВК» було демонтовано 13 ліній по ви�
робництву карамелі, на місці яких були змонтовані лінії шоколадної продукції. У
розвиток шоколадного виробництва протягом 2005�2007 рр. компанія інвестувала
більше $30 млн. До кінця поточного року керівництво «АВК» планує довести частку
шоколадних виробів в загальному об'ємі продажів компанії до 80%. 
Довідка: ЗАТ «АВК» заснована в жовтні 1991 р. До складу компанії сьогодні вхо�
дить п'ять кондитерських фабрик, розташованих в Дніпропетровську, Донецьку,
Мукачево і Луганську. За підсумками 2006 р., компанія збільшила реалізацію шо�
коладних виробів на 7%, в грошовому виразі – до 617 млн. грн. Загальний об'єм
продажів «АВК» в минулому році склав 985 млн. грн. У планах компанії на 2007 р.
– удвічі збільшити чистий прибуток в порівнянні з 2006 р. – з 28,5 до 57 млн. грн. 

За матеріалами «Экономических известий»

«КОНТІ» відкрила новий виробничий комплекс
До 10�річного ювілею своєї діяльності на ринку кондитерських виробів, який від�
значається в жовтні 2007 року, група «КОНТІ» приурочила відкриття нового висо�
котехнологічного виробничого комплексу і вихід компанії на ринок шоколаду. 
Відкриття нового виробничого комплексу відбулося 15 вересня 2007 року. Площа
комплексу складає 34300 кв.м. Сума інвестицій в його будівництво і монтаж устат�
кування склала $110 млн. Річний об'єм виробництва нового виробничого корпусу
складе 53 тис. тонн продукції на суму $200 млн. Відкриття нового виробничого
комплексу дозволило створити 1600 нових робочих місць.
Проект по введенню в експлуатацію виробничого комплексу   був реалізований в
рекордно короткі терміни – від ухвалення рішення до реалізації проекту пройшло
3 роки.  
У новому виробничому корпусі випускаються тільки інноваційна продукція, що
відповідає європейським стандартам якості: «Бонжур» десерт, цукерки «Беліссі�
мо». Крім того, тут почнеться випуск нового продукту – шоколаду «Dolci», який
проводитиметься під ТМ «AMOUR».
Довідка: Компанія «КОНТІ» (до лютого 2006 р. – ЗАТ ВО «Київ�Конті») заснована в
1997 році. У 2004 році, після входження в її склад ЗАТ «КОНДИТЕР�КУРСЬК», ком�
панія «КОНТІ» стала групою. У складі групи 4 кондитерських фабрики: 3 – в Украї�
ні (Костянтинівська, Горлівська, Донецька) і 1 в Росії (Курська). За підсумками
2006 р. група «КОНТІ» займає другу позицію на українському кондитерському
ринку (частка ринку в грошовому виразі  складає 10,6%)  і входить в десятку ос�
новних гравців ринку РФ (частка – 1,9 %). Система менеджменту якості на підпри�
ємстві підтверджена сертифікатами ISO 9001:2000 і НАССР (системи безпеки хар�
чових продуктів).

За матеріалами AAA

«Стирол» експортуватиме біодизель 
Хімічний концерн «Стирол» (Донецька область) планує до кінця року побудувати
завод по виробництву біодизеля потужністю 35�40 тис. тонн на рік. «Ми зараз
проектуємо великий завод біодизеля потужністю 35�40 тисяч тонн», – сказав по�
чесний голова правління концерну Микола Янковській в інтерв'ю газеті «Дело». Він
уточнив, що проектування нового заводу буде закінчено у вересні. 
Концерн планує експортувати вироблений біодизель. «З такими об'ємами ми ви�
ходитимемо на експорт, оскільки в Україні цей ринок практично не розвинений. У
нашій країні немає відповідної інфраструктури, немає стійкого внутрішнього попи�
ту», – сказав він. 
Нагадаємо, в червні концерн «Стирол» налагодив виробництво біодизеля з насін�
ня соняшнику загальною потужністю 3 тис. тонн на рік.

За матеріалами «proAPK»

ВЛАСНІСТЬ & ІНВЕСТИЦІЇ & КОМПАНІЇ



Наталія Тарченко

ВОНИ присвячені подіям дуже

гучним, а саме – 29$м Олімпійсь$

ким іграм в Пекіні, Чемпіонату з

футболу Євро$2012 та 60$річчю

утворення фізкультурно$спортив$

ного товариства «Колос». 

В рамках цих загальнодержав$

них ігор планується 200 заходів –

така от  масштабна акція! 

Ось що нам розповів голова

ЦР ФСТ «Колос»  Анатолій

Усенко: 

– Ми дійшли до фінальних та

суперфінальних змагань, які вже

розпочалися в дев`яти районах

Київщини. Відкриття цього вели$

кого загальнонаціонального за$

ходу відбудеться в місті Бориспо
лі, на стадіоні «Колос» о 14:00
22 вересня. 

Закриття буде 28 вересня в

Яготині. На цей час уже з`їхалося

2, 5 тис. учасників – дітей, і стіль$

ки ж має ще прибути. Отже, в фі$

нальній частині візьме участь по$

над 5 тисяч дітей, мешканців се$

ла, студентів, працівників усіх га$

лузей агропромислового ком$

плексу та їхніх дітей. Змагання

проводяться серед найбільш по$

ширених на селі видів спорту, а

таких – 22. Серед них наймасові$

ший – футбол, і на цей час вже

взяло участь 74 тисячі дитячих

футбольних команд різних віко$

вих груп – чотирьох для хлопців і

трьох для дівчат. Всього учасни$

ків було 2 млн. 200 тис. – на сьо$

годні. Загальна ж кількість сягає

3 млн. чоловік. 

«Даруємо радість дітям» – де$

віз Всеукраїнського футбольного

дитячого фестивалю. Будемо та$

кож проводити змагання серед

сільських школярів, під гаслом

«Хто ти, майбутній олімпієць?».

Ігри вже проведені на попередніх

чотирьох етапах (село, селище, ра$

йон, область тої чи іншої галузі).

Ті, хто виборов право змагатися за

найвищі нагороди, вже з'їхалися

на Київщину та змагаються. А зи$

мою на нас чекають інші змагання

– із сезонних видів спорту». 

Цей захід – виконання указів

Президента про раціональний

план дій щодо розвитку фізичної

культури і спорту в Україні, та

Державної програми розвитку

фізкультури і спорту на 2007$2011

роки. Та, звичайно, доручень Каб$

міну. Партнери заходу – Міністер$

ство аграрної політики, Міністер$

ство у справах сім`ї, молоді та

спорту, Міністерство освіти і нау$

ки, Національний олімпійський

комітет, Федерація футболу та

Центральна рада Всеукраїнського

фізкультурно$спортивного това$

риства «Колос» АПК України.

Спонсори – ті, хто працює в галу$

зі агропромислового комплексу. 

Кого тільки не охоплюють ці

змагання! Спробуємо перера$

хувати. 

Отже, дошкільнята, яких нази$

вають олімпійським резервом (у

них будуть окремі вправи). Далі –

учні загальноосвітніх шкіл; діти$

сироти із сільських інтернатів; уч$

ні дитячо$юнацьких спортивних

шкіл, що розташовані в селах та

селищах, райцентрах, обласних

центрах; учні спеціалізованих ди$

тячо$юнацьких спортивних шкіл;

вихованці училищ олімпійського

резерву. 

Беруть участь і  вихованці

сільських профтехучилищ; сту$

денти вищих навчальних закладів

аграрної освіти усіх рівнів акреди$

тації; вузів споживчої кооперації,

харчової та переробної промисло$

вості, лісового й водного госпо$

дарства; всіх закладів, що входять

до системи АПК.

Змагаються також і фермерські

та орендні господарства – під деві$

зом «Тато, мама, я – спортивна

сім`я». Інша категорія – великі аг$

рофірми, Є команди сільських і се$

лищних рад, на чолі з їх головами. 

Будуть змагання і серед керів$

ного складу – голів сільських та

селищних рад, райдержадміні$

страцій тощо. 

Планується участь найсильні$

ших спортсменів Товариства, які

готуються до літніх Олімпійських

ігор в Пекіні. 

– Зараз їх 164 чоловіки, але ми

розраховуємо, що на Олімпіаду

потраплять 30$40 спортсменів, –

каже Анатолій Усенко. 

Отже, такі у нас в країні ви$

рують спортивні пристрасті. 

Відкриття має бути буде видо$

вищним – марш$парад учасників,

велике спортивне свято. Можна

сказати, що це – дитяче свято, і

наші маленькі громадяни отрима$

ють велике задоволення. 

Найголовніша справа тепер –

за погодою. Триматимемо ж кула$

ки, щоб вона не підвела. 
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Український тижневик ділової інформації 

E&mail: info@agroprofi.com.ua

Інтернет: www.agroprofi.com.ua

Тел. (044) 227&9355, 236&0208. 

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

ОФІС: м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

З лану – до Пекіну
СІЛЬСЬКІ ІГРИ Багато талантів на землі українській. А зараз, коли ніжними
променями зігріває землю осіннє сонечко, лагідне та яскраве, всіх нас так і
тягне на вулицю. А ви не відчуваєте в собі вибух енергії, яку вивільнює з вас
бадьора прохолода повітря? Саме на цю благодатну пору і випадає фінальна
заключна частина Всеукраїнських сільських спортивних ігор.
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ОРГАНІЗАТОРИ
ВИСТАВКИ:
– Міністерство аграрної політики

України; 

– Українська зернова асоціація; 

– Журнал «Хранение и переработка

зерна»; 

– Національний комплекс «Експо$

центр України». 

СПІВОРГАНІЗАТОРИ ВИСТАВКИ: 

– Інститут розвитку аграрних ринків; 

– Український виставково$інфор$

маційний центр. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР

ВИСТАВКИ: 

Сільськогосподарське підприємство

«НІБУЛОН»

СПОНСОР: 

Інститут розвитку аграрних ринків

УЧАСНИКИ 
ВИСТАВКИ: 
науково$дослідні інститути та установи,

організації та підприємства всіх форм

власності, виробники зерна (агрофірми,

фермери), підприємства по заготівлі,

зберіганню та переробці зерна, вироб$

ництву борошна та хлібопродукції; ви$

робники техніки, машин та обладнання;

зернотрейдери, експортери, транспорт$

ні підприємства, біржі та торгівельні

структури. 

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ
ВИСТАВКИ:

Агротехнічні засоби:

– техніка, технології та технічні за$

соби обробітку грунту та посіву культур; 

– машини і обладнання для збирання

зернових та зернобобових культур; 

– обладнання для кормо вироб$

ництва; 

– інша техніка та устаткування. 

Зберігання зерна:

– технології, обладнання, та авто$

матизовані системи приймання, очи$

щення, сушіння, зберігання, транс$

портування зерна та продуктів його

переробки в  р ізних типах зерно$

сховищ; 

– технології та обладнання  для

визначення якості зерна.

Переробка зерна:

– технології переробки зерна та

виробництва нових продуктів 

– обладнання та автоматизація

процесів у борошномельній, круп’яній,

комбікормовій галузях 

– енергозберігаючі технології. 

Сучасні технології виробництва: 

– хлібобулочних, кондитерських та

макаронних виробів 

– сучасні інформаційні технології для

аграрного ринку України 

– інноваційні технології та системи

управління якістю а агропромисловому

комплексі України 

Логістика.

Підготовка фахівців для зернового

ринку України.

В ПРОГРАМІ 
ВИСТАВКИ: 

– Конференції, науково$практичні

семінари, круглі столи; 

– Презентації конкурентоспромож$

ної продукції, нових технологій вітчиз$

няної зернової індустрії;

– Презентації інноваційних техноло$

гій в АПК України; 

– Презентація концепції програми

«Зерно України – 2008$2015».

Підведення підсумків «Жнив

2007» та нагородження переможців

за номінаціями:

– для КСП та ФГ – «Жнива2007»; 

– для підприємств$зернотрейдерів –

«Зернотрейдер року»; 

– для кращих працівників – «Селекціо
нер року», «Комбайнер року», «Меха
нізатор року», «Пекар року».

III Міжнародна спеціалізована виставка виробництва, 
зберігання, переробки зернових та олійних культур 
«УКРАЇНА ЗЕРНОВА�2007»

VI Міжнародна спеціалізована конференція
«ЗЕРНОВА ІНДУСТРІЯ�2007»

VII Національна виставка 
«ХЛІБПРОМ�2007»

26�28
вересня

2007
Національний

комплекс
«Експоцентр

України», м.Київ

ПРО ВИСТАВКУ




