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ФІЛІЯ ´ЗОЛОТОНІСЬКАª: 
ЗЕРНО ВИЩОЇ ПРОБИ

27 вересня 2007 р. на Черкащині
урочисто відкрито першу чергу
Золотоніського елеватора філії
«Золотоніська» ТОВ СП «НІБУЛОН». 
Репортаж із місця події.
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ЧОМУ ВИБОРИ ПОВИННІ 
ЩОСЬ ЗМІНЮВАТИ?!

Поляк Стефан Машковські нині працює
заступником генерального директора ТОВ
«Комбікормовий завод Піаст4Ніжин». Пан
Стефан погодився розповісти нам про
відмінності агробізнесу в Україні та Польщі.

НЕ ТАКИЙ СТРАШНИЙ МОРОЗ, 
ЯК ´ВІДМОРОЗª

Однією з проблемних ланок фінансових
відносин в аграрному секторі є надання
страхових послуг. За словами представників
страхових компаній, аграрне страхування є
ризикованим та затратним видом бізнесу…

Затверджено Держ
програму розвитку
машинобудування
для АПК
Кабінет міністрів України за�
твердив Державну програму
розвитку вітчизняного маши�
нобудування для агропромис�
лового комплексу на 2007�2010
роки. Про це повідомила прес�
служба Міністерства економіки
України з посиланням на заяву
міністра Анатолія Кінаха 26 ве�
ресня. 
Згідно з повідомленням, ця
програма передбачає збільшен�
ня промислового виробництва
в 4 рази, експорту сільгосптех�
ніки – до 30% від загального
обсягу її реалізації, а також дає
змогу зменшити потребу у ва�
лютних коштах на закупівлю ім�
портної техніки для АПК. 

Статистика сільгосп
машинобудування

Підприємства сільгоспмашино�
будування України за 8 місяців
2007 р. виробили продукції на
2,02 млрд. грн. (у порівняль�
них цінах). Про це 27 вересня
повідомив директор департа�
менту сільгоспмашинобуду�
вання Міністерства промисло�
вої політики України Володи�
мир Саченко. 
Він  уточнив, що це на 15,1%
перевищує показник за анало�
гічний період 2006 р. Разом з
тим, експортовано було про�
дукції на 600 млн. грн., пере�
важно до Російської Федерації. 
Такі обсяги експорту, на думку
Володимира Саченка, свідчать
про конкурентоспроможність
українського виробника на
зовнішніх ринках. 
Усього за 8 місяців 2007 р. під�
приємства українського сіль�
госпмашинобудування виро�
били продукції, виконали ре�
монтні роботи і надали сервісні
послуги на 1,95 млрд. грн. (у
порівняльних цінах), що на
14,8% більше, ніж за той же
період 2006 р.

За інформацією АПК�Інформ

Прогноз українських врожаїв на 2007 рік

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

Температура ринку
РИНОК І ЦІНИ

БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ

Середньозважені біржові
ціни на сільськогосподарську
продукцію, продукти її
переробки, продовольство.

СВІТОВІ РИНКИ
ПРИСТРАСТІÖ ЗА ЧОРНОЮ

Ви давно смакували чорну ікру? Мабуть,
тому і не звернули уваги, що вона зникла
з полиць наших магазинів. У Росії –
так само. То що ж відбувається?
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ПРАВО
ЗЕМЛЯ ПІД НЕРУХОМІСТЮ ВИДНА"3

У цьому номері: про правовий статус
земель у прибережній зоні та про
особливості придбання землі іноземними
громадянами.
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Квоти на експорт зернових дія�

тимуть з 1 листопада ц.р. по 31

березня 2008�го. Згідно з по�

становою Кабінету Міністрів,

експорт зернових загальним

обсягом 1,5 млн. тонн дозво�

ляється в таких обсягах: куку�

рудзи – 600 тис. т, ячменю –

400 тис. т, фуражної пшениці –

200 тис. т, жита – 3 тис. т. Про

це повідомив пресі міністр

економіки Анатолій Кінах. 

Міністр аграрної політики Ук�

раїни Юрій Мельник вважає 1 ли�

стопада оптимальним для початку

експорту та необхідним для робо�

ти конкурсної комісії, для прий�

мання заявок від експортерів, уз�

годжень з Мінагрополітики фак�

тичного обсягу зерна за заявками

експортерів. Останні, за його сло�

вами, підтримують пропозицію

щодо видачі ліцензій зернотрейде�

рам, реально готовим до експорту.  

Президент Української зер�

нової асоціації Володимир Кли�

менко вважає рішення Уряду про

встановлення квот на експорт

зернових в обсязі 1,2 млн т до�

сить зваженим. Такого обсягу, на

його думку, достатньо, щоб ожи�

вити ринок. 

«Світовий ринок досить на�

пружений, і ми дійшли до того,

що зважене рішення буде таким:

приблизно третину можливого

експорту треба давати зараз, а

далі, в березі, побачимо», – по�

яснив пан Клименко. На думку

президента УЗА, з 1 квітня на�

ступного року експорт не буде

дозволено повністю, а просто бу�

де збільшено квоти. Разом з тим,

на дозвіл експорту до кінця ни�

нішнього маркетингового року

може вплинути посівна кампанія

та  погодні  умови зимового

періоду.

ҐРУНТОВНО, з розподілом да�

них за регіонами, зроблений ана�

ліз врожайності та прогноз вало�

вого збору озимої та ярої пшени�

ці, озимого жита, кукурудзи на

зерно, соняшнику, цукрових бу�

ряків, озимого та ярого ячменю,

озимого та ярого ріпаку. Тож

знайомтесь з прогнозами експер�

тів та грамотно вибудовуйте так�

тику власного бізнесу у поточно�

му маркетинговому році.

Читайте на стор.4�7

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА Гадаємо, всіх господарників
вітчизняного АПК зацікавить детальний
аналітичний прогноз врожаю основних сільсько$
господарських культур в Україні в 2007 році,
підготовлений Консалтинговим агентством «ААА». 

З 1 листопада – зернові квоти 
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Наталія Тарченко

ПРО ЦЕ 21 вересня повідомив

директор Департаменту роз�

витку аграрних ринків Міні�

стерства аграрної політики

України Анатолій Розгон. За

його словами, це була ініціатива

безпосередньо виробників. Стабі�

лізаційний фонд дозволить забез�

печити стійкі ціни на соняшни�

кову олію на території України,

зменшивши вплив ситуації на

світових ринках. 

В Україні ціна на соняшник у

жовтні поточного року може

зрости на 50�100 грн. за тонну. За

словами А.Розгона, очікуване

підвищення пов'язане з тенден�

ціями на світовому ринку. Зокре�

ма, через те, що цьогоріч унаслі�

док несприятливих погодних

умов прогноз загальносвітового

врожаю олійних знижений з 399

до 393 млн. тонн. З початку 2007

р. ціна соняшникової олії на сві�

тових ринках зросла більш ніж

на 50%, тоді як на внутрішньому

ринку України – на 23%. 

Директор департаменту також

припустив, що надалі ціна на со�

няшникову олію може дещо зни�

зитися у зв'язку з виходом на сві�

товий ринок Аргентини (збиран�

ня соняшнику в цій країні відбу�

вається взимку).

За більш детальною інформа�

цією про стабілізаційний фонд

редакція звернулася до голови

« Ук р о л і я п р о м у »  С т е п а н а

Капшука. 

Він повідомив, що ситуація на

українському ринку олії під кон�

тролем, і приводів для будь�яких

хвилювань нема, – цього продук�

ту у нас виробляють більше, ніж

споживають. 

– Ідея створення стабілізацій�

ного фонду виникла давно. І всі

компанії, які об`єднує «Укролія�

пром», із нею погодилися. Вну�

трішній ринок споживає 30�35

тис. тонн олії на місяць, виро�

бляється ж – близько 200 тис.

тонн. На кожному підприємстві

створюються перехідні запаси,

мінімальні – 2�3 тис. тонн. 

У нас 23 підприємства, тож –

проста арифметика показує, що

на заводах залишається понад 100

тис. тонн. Досі не складено екс�

портну ціну. Спостерігається се�

зонний сплеск цін: соняшник на

ринку закінчився, і триває шале�

на конкуренція між компаніями,

що хочуть приєднатися до робо�

ти, та зернотрейдерами. Раніше

ми прогнозували, що ціна на со�

няшник становитиме 2000�2100

грн/т. Але стартова ціна станови�

ла 2300 грн., а на сьогодні вже до�

сягла 2700 грн. 

Це нонсенс. Порівняйте: 2,50

грн. за 1 кг цукру, і майже 3 грн.

за кіло насіння з лузгою. Заводи

вже «пропустилися», починають

працювати. В середині жовтня,

коли буде підрахована собівар�

тість, ми вийдемо на реальну ціну

продукції. За нинішньої ринкової

кон`юнктури, коли ціна на насін�

ня виросла в 2�2,5 рази, зростан�

ня цін на олію прогнозуємо при�

близно на 30%. Всі чудово розу�

міють, що олієжировий  ком�

плекс – стабільний. Ціни підні�

малися на будь що, але тільки не

на олію. Так було до серпня цього

року. Але я впевнений – ми пере�

живемо цей важкий рік, все ста�

білізується.

Стабілізаційний фонд мати�

ме обсяг 100�150 тис. тонн олії

(можливо, трохи менший), тому

що внутрішній ринок споживає

близько 500 тис. тонн на рік,

всього ж прогнозується отрима�

ти 1 млн. 800 тис. тонн . Напри�

кінці вересня «Укроліяпром» бу�

де аналізувати темпи експорту.

Щоб не спричинити обмеження

експорту олії, треба забезпечити

високоякісною олієжировою

продукцією ринок внутрішній. І

це розуміють всі підприємства.

Місткість внутрішнього ринку

бутильованої олії становить 300

тис. тонн. 

Ціни складаються згідно зі

світовою кон’юнктурою. Ниніш�

ній рік через бум на біопаливо

став переламним – багато зерна

та олійних культур пішли на тех�

нічні цілі. Саме це спровокувало

двократне зростання цін. Проте

на внутрішньому рину лишилося

досить олії. 

Олія із  стабілізаціонного

фонду буде зберігатися на під�

приємствах, під «солідарну» від�

повідальність всіх членів «Укр�

оліяпрому».
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Наталія Тарченко

ЯБЛУКУ ніде було впасти серед

посадових осіб, зокрема пред�

ставників міністерства, голів

обласних та районних управлінь

агропромислового розвитку (за�

сідання тривало в режимі коле�

гії Мінагрополітики). Відбував�

ся захід за участі віце�прем'єра

України з питань АПК Віктора

Слаути та міністра аграрної по�

літики Юрія Мельника. Члени

уряду презентували Державну

цільову програму розвитку ук�

раїнського села на період до

2015 року. 

Головна мета представленої

програми, як було заявлено, –

реалізувати сприятливі умови

для розвитку в Україні високо�

ефективного сільськогосподар�

ського виробництва на внутріш�

ньому та зовнішньому ринках,

для розвитку технологій, а також

забезпечення продовольчої без�

пеки держави.

На конференції порушували

багато цікавих питань. Зокрема,

йшлося про контроль якості

зерна. 

Так, Василь Мельник, на�

чальник Державної інспекції

з якості сільськогосподарсь�

кої продукції та моніторингу

її ринків, повідомив, що зараз

введені нові ДСТУ на жито, а

розробляються – на кукурудзу. 

Олександр Горбатюк, ди�

ректор ЗАТ «Рівне�Борошно»,

поділився нехитрим рецептом

підтримки якісних показників

продукції: дотримуйся технології

– буде і якість. Навіть у посу�

шливі роки. А загалом, за його

словами, жодне підприємство�

виробник борошна не дає про�

дукції, що відповідала б світовим

стандартам. Дуже часто якісні

показники (зокрема, щодо клей�

ковини) погіршуються в процесі

зберігання. 

Взагалі, якість – питання ду�

же багатовимірне. Буває, що бі�

лок у зерні має одні показники, а

клейковина – зовсім інші. Та й

вимоги трейдерів і пекарів часто�

густо дуже різні. Запитання – як

створити умови, щоб вони влаш�

товували усіх, – дуже складне, і

відповіді поки що немає. 

Насамкінець слова несподі�

вано попросив підприємець�аг�

рарій із Рівного Валерій Богуць�

кий, людина дуже енергійна,

прихильник палких сперечань

(до речі, у 2006�му він був основ�

ним суперником мера міста Вік�

тора Чайки на виборах міського

голови). Він висловив власну

думку: суть обговорюваного пи�

тання насправді полягає в тому,

що на якісну хлібопродукцію за

нинішніх умов немає попиту. А

ще в тому, що політики люблять

спекулювати з приводу цін на

хліб, хоча реально, за його влас�

ним дослідженням, покупці в

магазинах дуже рідко звертають

увагу на ці речі. А отже, питання

штучно роздмухане. «Кому не

лінь, лізе регулювати галузь», –

додав він. 

Отже, наприкінці присутні

погодилися, що урядовці, «…які

були в цьому залі до нас», просто

повинні дати галузі спокій, не

перешкоджаючи її самостійному

розвитку.   

* * *

ІЗ САМОГО Ж ранку в іншому

павільйоні презентували ініційо�

вану Українською зерновою асо�

ціацією державну цільову про�

граму «Зерно України 2008�

2015», про результати якої пре�

з и д е н т  У З А  В о л о д и м и р

Клименко сказав нашому ко�

респонденту так: 

– Я вважаю, що міністерська

Програма «Зерно 2005�2010» не

виконується, і це питання було

поставлено дуже вчасно. І добре,

що хоч тепер почали аналізувати,

чому програма не виконується.

Можу додати, що представлена

сьогодні програма – лише попе�

редня, це проект. Вже є указ

Президента, яким Кабмін зо�

бов'язаний протягом трьох міся�

ців розробити не лише галузеву

програму, а державну цільову, що

народжуватиметься в стінах Вер�

ховної Ради. Ми готові до цієї

роботи.

ФОРУМ ФАХІВЦІВ Конференція «Зернова індустрія & EXTRUtec – 2007»
відкрилася 26 вересня в Києві під час профільної виставки «Україна
зернова'2007» на НВЦ. Треба визнати, що перший день її роботи пройшов
жваво, із палкими суперечками, хоча в залі було далеко до кворуму – він
був заповнений ледь наполовину. 

РЕЗЕРВИ Українські виробники продукції олієжирового комплексу мають
намір створити стабілізаційний фонд у розмірі 100$150 тисяч тонн
соняшникової олії

Заочні дебати: урядовці VS спеціалісти

Взагалі, якість – питання
дуже багатовимірне.
Буває, що білок у зерні
має одні показники, а
клейковина – зовсім
інші. Та й вимоги
трейдерів і пекарів
часто$густо дуже різні

Стабілізаційний фонд соняшникової олії



Експерти FAO вважають, що

поки збільшуватиметься по�

пит на біоетанол, особливо в

США, зростання галузі тро�

стинного цукру в Бразилії та

інших країнах не припинить�

ся, що прямо впливатиме на

рівень світових цукрових цін.

І поки Бразилія почувається

доволі комфортно в такій си�

туації, Євросоюз поступово

перетворюється з нетто�ек�

спортера на нетто�імпортера

цукру. Також можна ствер�

джувати, що Росія на най�

ближчі десятиліття зали�

шиться найбільшим імпорте�

ром цукру, тоді як Індія, три�

валий час залишаючись нет�

то�імпортером, різко ввійшла

до ліги найбільших виробни�

ків (2�ге місце) та експорте�

рів цукру. 

Виробництво 
та споживання
МОДЕЛЮВАННЯ ситуації зі

світовим виробництвом і спожи�

ванням цукру показує, що в пе�

ріод із 2007 по 2016 роки вироб�

ництво зростатиме на 1,4% на

рік, тоді як споживання, на пре�

велику радість цукрових корпо�

рацій, зростатиме на 1,8% щоріч�

но. В абсолютних цифрах тонна�

жу це виражається в глобальному

збільшенні на 21�30 мільйонів

тонн до 152�155 мільйонів тонн.

А загалом глобальні виробництво

та споживання залежать від по�

тенційних можливостей Бразилії.

З іншого боку, світові посівні

площі під цукровими буряками

зменшуються до 6,0 млн. гекта�

рів, тоді як посіви цукрової тро�

стини до 2016/2017 МР ще збіль�

шаться на 2,0 млн. га до 23,5 млн.

гектарів. 

Торгівля
ЯК І ДВА попередні показники

– виробництво й споживання, –

обсяги світової торгівлі також

виростуть. Очікується, що при�

ріст може становити близько

1,5% щорічно протягом най�

ближчих 10 років, що в тоннажі

виражається як збільшення на

5,0 мільйонів тонн від рівня

2006/2007 МР. До 2016/2017 МР

обсяг щорічної торгівлі може бу�

ти на рівні 35,0 млн. тонн. 

Прогнози щодо світових цін

на цукор (цукор�сирець, FOB�

порти Карибського басейну)

свідчать (аналітики FAPRI, зо�

крема), що до 2016 року ціни

все�таки виростуть відносно 2007

року. Один сценарій дає можли�

вий приріст у 26%, інший сцена�

рій показує зростання цін лише

на 11% протягом найближчих 10

років.

Сценарій 
розвитку ситуації
по країнах
Бразилія. У цій країні, найбіль�

шому у світі виробникові й ек�

спортері цукру, відбудеться зро�

стання виробництва як цукру,

так і біоетанолу за рахунок при�

росту плантацій цукрової трости�

ни й обсягів її переробки. Вироб�

ництво може збільшуватися на

3,1% щорічно з 31,0 млн. тонн у

2004�2006 роках до 45,0 млн.

тонн у 2016 році. Оскільки націо�

нальне внутрішнє споживання

цукру в Бразилії й так уже най�

більше у світі (близько 60 кг на

рік на людину), приріст спожи�

вання в найближчі 10 років від�

ставатиме від приросту вироб�

ництва. Усе�таки очікується, що

до 2016 року внутрішнє спожи�

вання може вирости з 11,0 млн.

тонн (2006) до 14 млн. тонн.

Приріст виробництва приз�

веде до різкого збільшення ек�

спорту з 19,0 млн. тонн у період

2004�2006 до 31,0 млн. тонн у

2016 році. Але експерти FAPRI

налаштовані більш песимістич�

но, стверджуючи, що до 2016

року бразильське виробництво

може становити «усього» 35,0

млн. тонн, що обмежить ек�

спорт у рамках 22,0 млн. тонн. У

цілому обсяги бразильського ек�

спорту цукру залежатимуть не

стільки від загального вироб�

ництва солодкого продукту,

скільки від обсягів виробництва

біоетанолу. 

Євросоюз. Бразилія сповна по�

жинатиме плоди європейської

цукрової реформи, збільшивши

свої поставки на Старий конти�

нент. До 2016 року внутрішнє ви�

робництво цукру в Євросоюзі

знизиться до 16,0 млн. тонн, що

на 4,0 млн. тонн менше обсягів

2004�2006 років. Відповідно, спо�

живання також знизиться. Ек�

спорт, що досяг у 2006 році по�

значки 5,1 млн. тонн, до 2016 ро�

ку зменшиться до 1,4 млн. тонн.

У свою чергу імпорт збільшить�

ся з 2,8 млн. тонн у 2004�2006 ро�

ках до 4,0 млн. тонн у 2016 році,

що зробить Євросоюз чистим ім�

портером цукру, наблизивши йо�

го за імпортованими обсягами до

Росії та Китаю. 

Австралія. Виробництво цукру

в Австралії поступово збільшува�

тиметься з 5,3 млн. тонн у 2006

році до 5,7 млн. тонн у 2016 році.

Відповідно, на ці 400,0 тисяч

тонн збільшиться й експорт, до�

сягши 4,5 млн. тонн через 10 ро�

ків. 

Таїланд. Як і Бразилія з Австра�

лією, Таїланд – ще один найбіль�

ший гравець на світовому ринку

цукру – повною мірою оцінить

глобальні зміни в правилах й об�

сягах світової торгівлі, ставши в

майбутньому одним з основних

постачальників цукру до Євро�

союзу. Очікується, що до 2016

року експорт із Таїланду виросте

до 4,6 млн. тонн із нинішніх 2,8

млн. тонн. За іншими прогноза�

ми, експорт може становити не

менше 5,2 млн. тонн. 

Південна Африка. Зростання

виробництва цукру на півдні Аф�

риканського континенту насам�

перед стимулюватиме зростання

внутрішнього споживання, що

не дозволить експорту істотно

вирости протягом найближчих

10 років. До 2016 року обсяги ек�

спорту з країн Південної Афри�

ки становитимуть не більше 1,2

млн. тонн. 

Індія. Порівняно з Євросоюзом

цукрова індустрія Індії розви�

вається з точністю до навпаки.

Так, в останнє десятиліття краї�

на перетворилася з нетто�імпор�

тера цукру на чистого експорте�

ра, поставивши на світовий ри�

нок з початку 2007 календарно�

го року понад 1,5 млн. тонн го�

тового продукту. Згідно з прог�

нозами FAPRI, національне ви�

робництво цукру до 2016 року

збільшиться до 29,0 млн. тонн

(20,0 млн. тонн у 2004�му), а

внутрішнє споживання дасть

приріст із 21,0 млн. тонн у 2004�

му до 27,0 млн. тонн у 2016�му.

Зовнішні поставки протягом

найближчих 10 років коливати�

муться в обсягах 2,0 – 2,4 млн.

тонн щорічно.

Росія. До 2016 року Росія може

поступитися лаврами першості

за обсягами імпорту цукру Євро�

союзу й Китаю. Так, прогнози

підтверджують, що імпорт зни�

зиться з 3,6 млн. тонн у 2006 році

до 2,5 млн. тонн у 2016�му. Го�

ловними причинами зниження

обсягів імпорту є: а) зростання

національного виробництва з

нинішніх 2,9 млн. тонн до мо�

жливих 4,0 млн. тонн у 2016 році;

b) стагнація внутрішнього спо�

живання цукру з наступним

зменшенням – як результат по�

дальшого зниження рівня життя

населення, що у свою чергу є ре�

зультатом сировинного характе�

ру національної економіки. 

Китай. На відміну від Росії, ки�

тайська економіка має яскравий

товарний та інноваційний харак�

тер, що привело до різкого зро�

стання економіки та збільшення

внутрішнього споживання у всіх

товарних групах. Не є виключен�

ням й цукор. Так, щорічний при�

ріст споживання цукру станови�

тиме 2,7%, тоді як приріст ви�

робництва відстає й тримається

на рівні 1,5% на рік. У результаті

Китай буде змушений імпортува�

ти не менше 20% від обсягів вну�

трішнього споживання, що в

2016 році може нараховувати не

менше 17,0 млн. тонн.  

США й Канада. Споживання

цукру в США збільшуватиметься

пропорційно природному при�

росту населення з 9,4 млн. тонн у

2004�2006 до 9,9 млн. тонн 2016

року. Відповідно, збільшиться й

національне виробництво з 7,2

млн. тонн (2006) до 8,0 млн. тонн

у 2016 році. Імпорт зменшиться

до 1,9 – 2,0 млн. тонн щорічно.

На відміну від США, Канада, яка

займається виключно перероб�

кою цукру�сирцю, протягом

найближчого десятиліття збіль�

шить імпорт із 1,3 млн. тонн до

1,5 млн. тонн. 

ААА

Вересень 2007 р.
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Прогноз розвитку світового 
ринку цукру з 2007 по 2016 р. 

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА Світові ціни на цукор дедалі більше залежать від
ситуації в Бразилії, де врожай цукрової тростини буквально розтягується
виробниками біоетанолу й цукру. Після 2005/2006 МР цукрові ціни
знизилися до середнього рівня в US $250 і, як очікують експерти,
залишаться на цьому рівні ще кілька років. Хоча інші аналітики очікують, що
до 2016 року ціни можуть піднятися до середньої позначки в $300 за тонну.
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Прогноз українських
Озима 
пшениця
ДО ПОЧАТКУ вересня жнива

пшениці як озимої, так й ярої бу�

ли завершені. В умовах нинішньо�

го року озима пшениця хоча й по�

страждала від посухи, однак істот�

но перевищила за продуктивністю

яру, оскільки краще використала

зимові запаси вологи в ґрунті. 

У початковий період вегетації

посіви озимої пшениці розвива�

лися благополучно. Практично

на всіх посівах були отримані

сходи, на 90% площ ця культура

пішла в зиму в гарному й задо�

вільному стані, відсутність нес�

приятливих агрометеорологічних

явищ у період зимівлі забезпечи�

ла хороше збереження посівів.

Однак через брак 65�70% опадів

від норми у квітні й травні, а та�

кож через високі температури по�

вітря в травні й червні (36 – 41°?),

низьку відносну вологість повітря

(менше 30%) умови вегетації ро�

слин різко погіршилися й озима

пшениця поступово почала втра�

чати високий потенціал продук�

тивності, наявний на початку

весни. Через пересихання верх�

нього шару ґрунту сформувався

низькорослий стеблестій, у ро�

слин почало передчасно відмира�

ти нижнє листя та бічні стебла,

відбулася редукція колосків у ко�

лоссі, через високі температури

повітря частина пилка в період

цвітіння виявилася стерильною,

що призвело до череззерниці в

колоссі. Продовження посухи в

червні й липні, коли відбувається

налив зерна, призвело до його

дрібнозернистості (маса 1000 зе�

рен 25�35 г, при нормі 45�50 г).

Частина слаборозвинених посівів

у південному регіоні засохла на

корені і її не збирали. 

Водночас у західних і північ�

них областях, а також подекуди

у східному регіоні посуха була

меншою, а часті дощі в червні й

липні  сприяли формуванню

врожайності зерна, наближеної

до середніх багаторічних показ�

ників.

Із посіяних під урожай 2007

року 5920,4 тис. га озимої пшени�

ці (2005/06 рік – 5138,5 тис. га), за

попередніми даними регіонів, бу�

ло зібрано 5530,7 тис. га (2006 рік

– 5012,6 тис. га). Середня врожай�

ність зерна становила 22,8 ц/га

(2006 рік – 26,3 ц/га), валовий збір

– 12598,6 тис. тонн (2006 рік –

13183,1 тис. тонн). 

У Миколаївській, Херсонсь�

кій, Одеській, Кіровоградській,

Дніпропетровській областях, де

посуха проявилася найбільше,

урожайність зерна становить ли�

ше 13,5 – 18,8 ц/га. Водночас у лі�

состепових і поліських областях

зібрано в середньому по 25,5 –

29,5 ц/га цієї культури.

Найбільші обсяги зерна ози�

мої пшениці зібрані в Харківській

області – 1071,7 тис. тонн, Запо�

різькій – 884,5 тис. тонн, Полтав�

ській – 856,9 тис. тонн, Дніпропе�

тровській – 852,6 тис. тонн, До�

нецькій – 760,5 тис. тонн, у Кри�

му – 752,9 тис. тонн, Вінницькій

області – 734,9 тис. тонн.

Яра 
пшениця
ЯРА ПШЕНИЦЯ була розміщена

переважно в лісостеповій і полісь�

кій зонах (88,3% площ), де вона

менше постраждала від посухи,

ніж у степовій зоні.

При посівній площі 471,5 тис.

га (2006 рік – 494,6 тис. га) її зби�

ральна площа становить 432,7 тис.

га (2006 рік – 481,5 тис. га), серед�

ня врожайність зерна – 17,9 ц/га

(2006 рік – 22,1 ц/га), валовий збір

– 775,4 тис. тонн (2006 рік – 1063,9

тис. тонн). Недобір зерна стався

значною мірою через погану про�

дуктивність цієї культури в півден�

ному регіоні, де її врожайність ста�

новила лише 5,1 – 8,8  ц/га. 

Найбільші обсяги зерна ярої

пшениці в Тернопільській – 115,8

тис. тонн, Київській – 113,6 тис.

тонн, Вінницькій – 73,1 тис. тонн,

Львівській області – 63,4 тис. тонн. 

Усього зерна пшениці (озимої

та ярої) зібрано 13376 тис. тонн

(2006 рік – 14247 тис. тонн). Хоча

врожайність зерна пшениці мен�

ша за торішню, відповідно: 22,4 й

25,9 ц/га, більша збиральна площа

цієї культури (озимої і ярої), від�

повідно: 5963,4 тис. га й 5494,1

тис. га, забезпечила рівень врожаю

близький до торішнього.

Озиме жито
ПРОТЯГОМ останніх років посіви

озимого жита істотно зменшилися

(2004 р. – 737,1 тис. га, 2005 р. –

622,4 тис. га, 2006 р. – 380,1 тис. га,

2007 р. – 352,2 тис. га), що призве�

ло до дефіциту зерна цієї культури

на ринку та росту цін на нього. 

Перезимівля озимого жита

пройшла задовільно. Посушлива

погода навесні в південному ре�

гіоні призвела до суттєвого зни�

ження врожайності зерна, однак

у поліській зоні, де зосереджені

основні площі цієї культури,

сформувався врожай зерна близь�

кий до середніх багаторічних по�

казників. 

За попередніми даними, зби�

ральна площа становила 335,3 тис.

га (2006 рік – 359,1 тис. га), серед�

ня врожайність зерна – 16,8 ц/га

(2006 рік – 17,0 ц/га), валовий збір

– 563,5 тис. тонн (2006 рік – 613,3

тис. тонн). 

Такий невеликий збір зерна

жита два роки поспіль за потреби

близько 1 млн. тонн може призве�

сти до необхідності його імпорту.

Найбільші обсяги зерна ози�

мого жита зібрані в Чернігівській

області – 136,0 тис. тонн, Жито�

мирській – 75,6 тис. тонн, Во�

линській – 53,5 тис. тонн, Рів�

ненській – 43,7 тис. тонн, Сумсь�

кій – 42,0 тис. тонн.

Регіони посіяно, 
тис. га

зібрано, 
тис. га

урожайність, 
ц/га

збір, 
тис. т

АР Крим 343,4 336,1 22,4 752,9
Вінницька 283,4 274,2 26,8 734,9
Волинська 107,8 107,4 26,4 283,5
Дніпропетровська 478,3 453,5 18,8 852,6
Донецька 324,8 318,2 23,9 760,5
Житомирська 99,7 96,5 21,4 206,5
Закарпатська 30,0 29,8 29,2 87,0
Запорізька 422,5 417,2 21,2 884,5
Івано,Франківська 35,3 34,4 26,6 91,5
Київська 206,8 203,7 29,4 598,9
Кіровоградська 311,9 303,3 18,5 561,1
Луганська 234,7 218,2 20,6 449,5
Львівська 114,4 111,7 25,6 286,0
Миколаївська 384,4 273,9 13,5 369,8
Одеська 486,5 426,9 17,5 747,1
Полтавська 305,4 302,8 28,3 856,9
Рівненська 77,7 77,5 26,1 202,3
Сумська 171,6 170,9 25,5 435,8
Тернопільська 163,8 161,4 26,1 421,3
Харківська 410,3 407,5 26,3 1071,7
Херсонська 405,6 291,6 17,1 498,6
Хмельницька 157,6 157,4 27,5 432,9
Черкаська 214,5 209,4 29,3 613,5
Чернівецька 31,5 31,3 29,5 92,3
Чернігівська 118,5 115,9 26,5 307,1
УСЬОГО 5920,4 5530,7 22,8 12598,6

Прогноз врожаю озимої пшениці

Регіони посіяно, 
тис. га

зібрано, 
тис. га

урожайність, 
ц/га

збір, 
тис. т

АР Крим 0,4 0,4 10,1 0,4
Вінницька 49,7 43,0 17,0 73,1
Волинська 23,0 21,1 19,2 40,5
Дніпропетровська 9,1 8,3 7,5 6,2
Донецька 3,6 2,9 8,8 2,6
Житомирська 22,8 21,8 16,4 35,8
Закарпатська 3,0 2,8 21,5 6,0
Запорізька 3,6 3,2 7,3 2,3
Івано,Франківська 10,2 9,7 22,7 22,0
Київська 61,8 61,1 18,6 113,6
Кіровоградська 7,8 5,2 6,8 3,5
Луганська 2,4 1,8 8,1 1,5
Львівська 30,9 29,9 21,2 63,4
Миколаївська 5,1 2,2 5,1 1,1
Одеська 5,4 2,8 6,3 1,8
Полтавська 22,6 22,2 18,7 41,5
Рівненська 19,8 19,6 21,2 41,6
Сумська 26,6 22,1 15,4 34,0
Тернопільська 61,4 56,2 20,6 115,8
Харківська 15,0 13,6 12,5 17,0
Херсонська 3,1 1,3 5,8 0,8
Хмельницька 26,6 25,2 22,8 57,5
Черкаська 19,2 18,6 15,1 28,1
Чернівецька 5,0 4,6 21,3 9,8
Чернігівська 33,4 33,1 16,8 55,6
УСЬОГО 471,5 432,7 17,9 775,4

Прогноз врожаю ярої пшениці

Регіони посіяно, 
тис. га

зібрано, 
тис. га

урожайність, 
ц/га

збір, 
тис. т

АР Крим 0,5 0,7 14,3 1,0
Вінницька 8,8 7,2 17,6 12,7
Волинська 35,5 35,2 15,2 53,5
Дніпропетровська 5,6 4,7 14,9 7,0
Донецька 2,2 2,8 19,1 5,3
Житомирська 56,5 52,5 14,4 75,6
Закарпатська 0,4 0,4 29,4 1,2
Запорізька 2,8 3,0 14,4 4,3
Івано,Франківська 3,9 3,9 20,7 8,1
Київська 17,5 16,9 18,7 31,6
Кіровоградська 3,3 2,9 16,8 4,9
Луганська 9,0 7,0 14,8 10,4
Львівська 13,5 13,2 19,1 25,2
Миколаївська 2,3 1,5 10,5 1,6
Одеська 4,3 3,5 12,4 4,3
Полтавська 12,5 12,3 20,6 25,3
Рівненська 34,9 33,6 13,0 43,7
Сумська 24,1 23,2 18,1 42,0
Тернопільська 7,1 6,5 16,3 10,6
Харківська 5,1 5,0 22,0 11,0
Херсонська 4,8 4,1 9,0 3,7
Хмельницька 13,9 13,7 19,7 27,0
Черкаська 6,6 6,5 22,1 14,4
Чернівецька 1,5 1,5 21,2 3,2
Чернігівська 75,6 73,5 18,5 136,0
УСЬОГО 352,2 335,3 16,8 563,5

Прогноз врожаю озимого жита

«Кернел» продає 
свої елеваторні
активи
Група компаній «Кернел»,
великий виробник соняшнико�
вої олії, продає свої елеватори.
Про це повідомила прес�служ�
ба компанії. 
Таким чином, «Кернел» опти�
мізує свої елеваторні активи
шляхом продажу менш рента�
бельних і модернізації передо�
вих підприємств. Станом на 24
вересня продано вже 12 елева�
торів. Зокрема, продано ЗАТ
«Селещинський елеватор», Бі�
ловодська філія «Міловського
заводу рафінованих олій «Стрі�
лецький степ», Зимогор’ївська
філія МЗРО «Стрілецький
степ», Марківський елеватор
МЗРО «Стрілецький степ», ТОВ
«Житниця», ЗАТ «Богодувське
ХПП», ЗАТ «Власівський КХП»,
ЗАТ «Кегичевське ХПП», ЗАТ
«Вовчанський КХП», ЗАТ «Зо�
лочевське ХПП», ЗАТ «Ново�
санжарський елеватор» і ВАТ
«Підгороднянський елеватор». 
Покупцями цих елеваторів ста�
ли місцеві великі сільгосптова�
ровиробники та інвестиційні
компанії. Суми операцій не
розголошуються. 
Довідка. Компанія «Кернел» –
вертикально інтегрована націо�
нальна компанія, що працює в
агропромисловому секторі Ук�
раїни з 1994 р. «Кернел» виро�
бляє соняшникову олію, здій�
снює її дистрибуцію на вну�
трішньому і зовнішньому рин�
ках.  Також компанія експортує
зернові культури, надає послу�
ги зі зберігання зернових і
олійних культур на елеваторах,
має агровиробництво. До скла�
ду компанії входять Полтав�
ський олієекстракційний завод,
Приколотнянський ОЕЗ, Вов�
чанський ОЕЗ, найбільша ме�
режа елеваторів (загальний
обсяг зберігання – до 1,74 млн.
тонн), агропідприємства, тор�
гова компанія «Кернел�трейд»,
компанія «Кернел�капітал», що
діє на ринку цінних паперів,
компанія Inerco, яка предста�
вляє інтереси групи на міжна�
родних ринках. Представниц�
тва компанії розміщені в усіх
регіонах України. 
Групі належать торгові марки
«Щедрий Дар», «Стожар»,
«Любонька», «Kernel Profes�
sional».
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врожаїв на 2007 рік
Кукурудза 
на зерно

Підвищений ринковий попит

на зерно кукурудзи стимулював

розширення посівів цієї культу�

ри до 2202,4 тис. га (2006 рік –

1776,9 тис. га). 

У південному регіоні через по�

суху в період сівби на багатьох

площах були отримані зріджені

сходи. Дефіцит вологи в ґрунті та

високі температури повітря (36 –

41°) заважали росту і розвитку ро�

слин. Вони сформувалися на ба�

гатьох полях низькорослими, з

дрібними качанами, на частині

площ качани навіть не утворили�

ся. Через стерильність пилка на

багатьох качанах спостерігається

череззерниця. 

Продовження посухи в липні

й серпні призвело до передчасно�

го засихання листя та стебла. То�

му значну частину площ кукуру�

дзи господарства змушені були зі�

брати на зелену масу. Більшість

посівів, що залишилися до жнив,

у південному регіоні дали низь�

кий урожай зерна – 15�20 ц/га.

Надлишок тепла й дефіцит вологи

прискорювали дозрівання ро�

слин, а на початку третьої декади

серпня кукурудза дозріла, що від�

булося на 8�10 днів раніше за зви�

чайні строки. Сума ефективних

температур вище +10° на початку

вересня перевищувала норму на

265�400° і становила в Степу –

1450�1656° при нормі 1180°, у Лі�

состепу – 1100�1410° при нормі

930° й у Поліссі – 1065�1185° при

нормі 835°.

Водночас у західних, північних

областях і прилеглих до них райо�

нах центральних і східних обла�

стей, де умови зволоження були

кращими, сформувався непоганий

урожай зерна цієї культури, що на

багатьох площах становить 50 – 70

і більше центнерів із гектара. 

Очікується, що збиральна пло�

ща кукурудзи на зерно буде знач�

но меншою за посівну і станови�

тиме 1830,6 тис. га (2006 рік –

1748,3 тис. га). Середня врожай�

ність зерна становитиме 32,5 ц/га

(2006 рік – 35,7 ц/га), валовий збір

– 5950,0 тис. тонн (2006 рік –

6378,3 тис. тонн). 

Найбільші обсяги зерна куку�

рудзи будуть зібрані в господар�

ствах Полтавської області – 988,7

тис. тонн, Черкаської – 774,4 тис.

тонн, Київської – 580,0 тис. тонн,

Чернігівської – 482,6 тис. тонн,

Вінницької – 442,4 тис. тонн.

Соняшник
НА ПОЧАТКУ вересня посіви

соняшнику квітневих строків сів�

би досягли повної спілості та по�

чалися жнива. У Криму, Хер�

сонській, Запорізькій, Миколаїв�

ській й Одеській областях через

тривалу весняно�літню посуху

стан посівів на більшості площ

незадовільний: рослини низько�

рослі, кошики маленькі, погано

озернені, насіння дрібне. 

Фактична врожайність таких

посівів становить 5�8 ц/га. У лі�

состеповій зоні стан посівів пере�

важно гарний та задовільний.

Перші намолоти свідчать, що в

цих регіонах сформувався непо�

ганий урожай насіння – 14�21

ц/га. Переважно суха погода в

липні та серпні сприяла незнач�

ній захворюваності цієї культури,

однак дощі на початку вересня

можуть активізувати розвиток сі�

рої та білої гнилизни. 

При посівній площі соняш�

нику 3461,2 тис. га (2006 рік –

3964 тис. га) його збиральна пло�

ща становитиме 3277,2 тис. га

(2006 рік – 3837,4 тис. га), серед�

ня врожайність насіння – 11,5

ц/га (2006 рік – 13,1 ц/га), вало�

вий збір – 3756,3 тис. тонн (2006

рік – 5025,8 тис. тонн). 

Найкращий урожай соняшни�

ку буде зібрано в господарствах За�

порізької області – 575,4 тис. тонн,

Дніпропетровської – 518,9 тис.

тонн, Донецької – 479,7 тис. тонн,

Харківської – 415,6 тис. тонн, Кі�

ровоградської – 341,4 тис. тонн,

Луганської – 341,3 тис. тонн.

Цукрові буряки 
ОСНОВНІ площі цукрових буря�

ків розміщені в лісостеповій і по�

ліській зонах, де посушливі явища

були меншими, а рясні дощі в

липні та серпні сприяли інтенсив�

ним процесам росту. 

На початку вересня у Він�

ницькій, Волинській, Житомир�

ській, Львівській, Рівненській,

Полтавській, Хмельницькій і

Черкаській областях вага корене�

плоду цієї культури була більшою,

ніж торік і становила 377 – 422 г,

на кращих площах – понад 500 г.

Однак у південних областях зони

бурякосіяння через посуху вага

коренеплоду сформувалася мен�

шою, ніж торік. 

Регіони посіяно, 
тис. га

буде зібрано, 
тис. га

урожайність, 
ц/га

збір, 
тис. т

АР Крим 4,9 4,6 35,9 16,5
Вінницька 146,3 135,3 32,7 442,4
Волинська 6,1 5,2 34,7 18,0
Дніпропетровська 192,7 125,6 17,5 219,8
Донецька 114,1 74,5 19,8 147,5
Житомирська 37,8 28,1 32,8 92,2
Закарпатська 37,1 36,9 43,2 159,4
Запорізька 62,1 42,1 17,8 74,9
Івано,Франківська 25,7 25,2 36,7 92,5
Київська 121,8 118,6 48,9 580,0
Кіровоградська 143,3 83,4 20,3 169,3
Луганська 67,3 44,8 19,6 87,8
Львівська 18,4 16,9 35,4 59,8
Миколаївська 47,1 25,4 14,9 37,8
Одеська 132,2 85,9 17,5 150,3
Полтавська 271,4 259,5 38,1 988,7
Рівненська 12,1 10,3 35,8 36,9
Сумська 90,8 77,3 31,2 241,2
Тернопільська 50,7 47,4 32,9 155,9
Харківська 134,1 123,1 32,0 393,9
Херсонська 26,9 15,8 21,4 33,8
Хмельницька 67,3 66,6 36,1 240,4
Черкаська 181,9 176,4 43,9 774,4
Чернівецька 56,6 55,9 45,4 253,8
Чернігівська 153,7 145,8 33,1 482,6
УСЬОГО 2202,4 1830,6 32,5 5950,0

Прогноз врожаю кукурудзи на зерно

Регіони посіяно, 
тис. га

буде зібрано, 
тис. га

урожайність, 
ц/га

збір, 
тис. т

АР Крим 29,6 26,2 7,5 19,7
Вінницька 74,0 73,5 14,2 104,4
Волинська 0,0 0,0 0,0 0,0
Дніпропетровська 462,5 459,2 11,3 518,9
Донецька 401,4 390,0 12,3 479,7
Житомирська 2,2 2,0 10,2 2,0
Закарпатська 1,9 1,9 11,5 2,2
Запорізька 529,9 527,9 10,9 575,4
Івано,Франківська 0,3 0,3 9,3 0,3
Київська 26,9 26,5 15,1 40,0
Кіровоградська 284,9 273,1 12,5 341,4
Луганська 285,4 282,1 12,1 341,3
Львівська 0,0 0,0 0,0 0,0
Миколаївська 264,3 264,3 7,5 198,2
Одеська 212,4 169,8 7,9 134,1
Полтавська 170,4 156,7 15,7 246,0
Рівненська 0,3 0,3 12,8 0,4
Сумська 33,3 31,4 12,6 39,6
Тернопільська 3,1 3,0 10,9 3,3
Харківська 276,7 273,4 15,2 415,6
Херсонська 293,7 208,9 6,4 133,7
Хмельницька 5,2 5,1 11,3 5,8
Черкаська 89,9 89,0 15,6 138,8
Чернівецька 4,3 4,2 12,8 5,4
Чернігівська 8,6 8,4 12,1 10,2
УСЬОГО 3461,2 3277,2 11,5 3756,3

Прогноз врожаю соняшнику

Регіони посіяно, 
тис. га

буде зібрано, 
тис. га

урожайність, 
ц/га

збір, 
тис. т

АР Крим 0,0 0,0 0,0 0,0
Вінницька 101,5 98,7 245,5 2423,1
Волинська 26,4 26,1 254,3 663,7
Дніпропетровська 10,4 8,6 175,1 150,6
Донецька 1,9 1,7 172,3 29,3
Житомирська 23,2 23 245,3 564,2
Закарпатська 0,0 0,0 0,0 0,0
Запорізька 1,6 1,6 175,3 28,0
Івано,Франківська 6,0 5,9 225,4 133,0
Київська 55,0 54,8 291,5 1597,4
Кіровоградська 24,6 18,3 188,2 344,4
Луганська 1,1 0,8 180,6 14,4
Львівська 21,4 21,2 235,4 499,0
Миколаївська 6,1 5,4 190,6 102,9
Одеська 8,0 5,7 192,5 109,7
Полтавська 74,5 71,0 270,5 1920,6
Рівненська 36,7 36,5 241,3 880,7
Сумська 22,7 22,4 220,1 493,0
Тернопільська 59,6 59,3 255,7 1516,3
Харківська 48,7 47,4 245,4 1163,2
Херсонська 0,0 0,0 0,0 0,0
Хмельницька 41,0 40,0 261,3 1045,2
Черкаська 46,4 42,5 275,9 1172,6
Чернівецька 4,6 4,5 245,5 110,5
Чернігівська 13,5 13,2 265,6 350,6
УСЬОГО 634,9 608,6 251,6 15312,5

Прогноз врожаю цукрових буряків

Продовження на стор.6

«Зерноторгова
компанія»
отримала
довгостроковий
транш
ТОВ «Зерноторгова компа�
нія», що входить до групи
«Зерноторгова компанія Ол�
сідз Україна», отримало
перший транш у розмірі $50
млн. у рамках залучення
синдикованої позики на
$100 млн. Про це 24 вересня
повідомила прес�служба
компанії. 
Сума кредиту поділяється на
два транші, кожен по $50
млн.: перший транш довгос�
троковий, другий – коротко�
строковий, який виділяється
на фінансування закупівлі
сировини. 
Андеррайтерами позики ви�
ступають Standard Bank Plc.
(SB), ING і Райффайзен Банк
Аваль («Банк Аваль»). 
Строк кредиту – 3 роки з
можливістю пролонгації до
5 років. 
Згідно з даними прес�служ�
би, група планує використо�
вувати кредит для фінансу�
вання інвестиційної програ�
ми та оборотних активів. Як
застава розглядаються ос�
новні фонди і товарні запаси
компанії. 
За словами голови правлін�
ня Allseeds Group Internatio�
nal Group Graine Trading
Company Allseeds Ukraine
Любомира Мудрича, ця
операція є новою точкою
відліку для міжнародного
фінансування переробки
олійних культур (соняшник,
ріпак, соя) на олію. Пояс�
нюється це передусім тим,
що термін операції більший,
ніж звичайний термін для
виконання подібних зо�
бов'язань, а формою забез�
печення цієї операції част�
ково слугують основні засо�
би компанії. 

Довідка. Група «Зернотор�
гова компанія Олсідз Украї�
на» утворена в 2005 р. ук�
раїнським холдингом «Зер�
ноторгова компанія» і ком�
панією «Олсідз S.A.» (Швей�
царія). До складу групи вхо�
дять виробниче підприєм�
ство ВАТ «Кіровоградолія»
(Кіровоградська обл.), ОЕЗ
«Екотранс» (Миколаївська
обл.), торгово�закупівельні і
транспортні компанії, зерно�
приймальні підприємства
загальною потужністю збері�
гання близько 700 тис. тонн і
підприємства, які здійсню�
ють інвестиції в АПК
України. 
За підсумками 2006/07 МР,
на продукцію компанії при�
падає 10,4% усієї виробле�
ної в Україні соняшникової
олії, а також 11% від усього
обсягу українського експор�
ту цієї продукції.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ



НАПРИКЛАД, у Дніпропетров�

ській області, відповідно: 320 й

456 г. У середньому по Україні цей

показник становив 376 г (2006 рік

– 351 г), середня цукристість пло�

ду була на рівні торішньої – 14,1%

(2006 рік – 14,2%). Через переси�

хання посівного шару ґрунту в пе�

ріод сходів цієї культури середня

густота рослин була дещо мен�

шою за торішню – 82 тис.

штук/га (2006 рік – 84 тис.

штук/га). Подекуди в лісостепо�

вій зоні частина площ сильно ура�

жена такою небезпечною хворо�

бою, як церкоспороз.

Низька рентабельність вироб�

ництва цукрових буряків торік

призвела до втрати інтересу части�

ни господарств до його обробки та

скорочення посівів цієї культури

до 634,9 тис. га (2006 рік – 825,3

тис. га). 

Частину посівів через посуху

вибракували в період вегетації і, за

даними регіонів, до збирання при�

датні 608,6 тис. га цукрових буря�

ків (2006 рік – 806,8 тис. га). 

Середня врожайність культури

може становити 251,6 ц/га (2006

рік – 252,14 ц/га), валовий збір –

15312,6 тис. тонн (2006 рік –

20343,7 тис. т). Найбільший збір

урожаю очікується у Вінницькій

області – 2423,1 тис. т, Полтав�

ській – 1920,6 тис. т, Київській –

1597,4 тис. т, Тернопільській –

1516,3 тис. т, Черкаській – 1172,6

тис. т, Харківській – 1163,2 тис. т.

Озимий ячмінь
ОСНОВНІ площі озимого ячме�

ню як слабозимостійкої культури

розміщені в південному степу

(Одеська, Миколаївська області,

АР Крим). 

Восени минулого року ця

культура була посіяна на площі

617,8 тис. га (2006 рік – 538,7 тис.

га). Практично на всій площі були

отримані сходи, завдяки теплій

зимі посіви благополучно перези�

мували і на початку весняної веге�

тації перебували переважно в за�

довільному стані. Однак посуха в

квітні, травні й червні значно по�

гіршила стан посівів, а на частині

площ (41,0 тис. га) призвела до за�

гибелі рослин. 

Через надлишок тепла дозрі�

вання цієї культури настало вже

в першій декаді червня, що на 10

– 12 днів  раніше звичайних

строків. 

Збиральна площа озимого яч�

меню становила 490,3 тис. га (2006

рік – 426,0 тис. га), середня вро�

жайність зерна – 18,0 ц/га (2006

рік – 24,8 ц/га), валовий збір –

881,3 тис. тонн (2006 рік – 1056,5

тис. тонн). 

Найбільші обсяги зерна ози�

мого ячменю зібрано в Одеській

області – 263,3 тис. тонн, у Криму

– 230,5 тис. тонн, Миколаївській

області – 92,8 тис. тонн.

Ярий ячмінь
РАННІЙ початок весни, достатні

запаси вологи ґрунтів у більшості

регіонів у період сівби, хороша

забезпеченість господарств на�

сіннєвим матеріалом, високий

попит на ринку – усе це сприяло

тому, що ярий ячмінь був посія�

ний на досить великій площі –

4437,3 тис. га (2006 рік – 4883

тис. га). 

Сильна посуха у квітні, травні

й червні не дала можливості рос�

линам у південному регіоні розку�

щитися й утворити розвинену ко�

реневу систему. Вони сформува�

лися низькорослими (25 – 35 см),

із дрібним колоссям, малим зер�

ном. На частині посівів у Хер�

сонській, Миколаївській, Кірово�

градській, Одеській областях через

пересихання верхнього шар ґрун�

ту рослини не виколосилися, за�

сохли на корені і їх не збирали. У

західних, північних областях та

прилеглих до них районах інших

областей у червні пройшли рясні

дощі, що значно поліпшило стан

посівів ярого ячменю, на яких

сформувався врожай зерна, близь�

кий до середньобагаторічних по�

казників.

Через загибель частини посівів

цієї культури від посухи, а також

від злив, граду та шквалів її зби�

ральна площа суттєво зменшилася

порівняно з посівною і становила

3648,1 тис. га (2006 рік – 4798,6

тис. га). Середня врожайність зер�

на сформувалася на рівні 14,6 ц/га

(2006 рік – 22,2 ц/га), валовий збір

– 5329,2 тис. т (2006 рік – 10681,6

тис. тонн). 

Найбільшу кількість зерна

ярого ячменю зібрано в Полтав�

ській області – 612,6 тис. тонн,

Харківській – 439,7 тис. тонн,

Хмельницькій – 404,5 тис. тонн,

Вінницькій – 365,8 тис. тонн,

Черкаській – 336,3 тис. тонн. 

Усього зерна ячменю (озимо�

го і ярого) зібрано 6210,5 тис. т

(2006 рік – 11738,1 тис. тонн). 
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НАШІ ПАРТНЕРИ

Прогноз українських врожаїв на 2007 рік
Початок на стор.4

Регіони посіяно, 
тис. га

зібрано, 
тис. га

урожайність, 
ц/га

збір, 
тис. т

АР Крим 91,2 80,7 15,4 124,3
Вінницька 219,3 202,1 18,1 365,8
Волинська 35,9 35,6 22,3 79,4
Дніпропетровська 383,5 283,4 8,4 238,1
Донецька 255,6 228,5 10,2 233,1
Житомирська 69,6 69,2 18,1 125,3
Закарпатська 2,7 2,7 23,3 6,3
Запорізька 301,5 267,2 8,1 216,4
Івано,Франківська 22,6 22,4 25,2 56,4
Київська 159,4 148,5 20,5 304,4
Кіровоградська 379,2 297,7 7,7 229,2
Луганська 152,5 112,9 9,6 108,4
Львівська 34,3 34,2 25,7 87,9
Миколаївська 311,5 120,5 5,8 69,9
Одеська 339,2 217,6 10,5 228,5
Полтавська 313,3 304,8 20,1 612,6
Рівненська 56,0 55,6 25,5 141,8
Сумська 164,1 160,4 17,4 279,1
Тернопільська 116,0 115,2 24,7 284,5
Харківська 302,9 287,4 15,3 439,7
Херсонська 243,5 133,3 8,1 108,0
Хмельницька 155,3 153,8 26,3 404,5
Черкаська 219,9 207,6 16,2 336,3
Чернівецька 17,9 17,7 26,1 46,2
Чернігівська 90,4 89,1 22,8 203,1
УСЬОГО 4437,3 3648,1 14,6 5329,2

Прогноз врожаю ярого ячменю

Регіони посіяно, 
тис. га

зібрано, 
тис. га

урожайність, 
ц/га

збір, 
тис. т

АР Крим 104,7 99,8 23,1 230,5
Вінницька 19,2 18,1 22,2 40,2
Волинська 0,2 0,1 19,3 0,2
Дніпропетровська 37,6 32,8 14,6 47,9
Донецька 5,1 5,0 23,3 11,7
Житомирська 0,5 0,5 18,8 0,9
Закарпатська 6,8 6,5 28,9 18,8
Запорізька 21,1 20,4 15,7 32,0
Івано,Франківська 2,1 2,0 22,6 4,5
Київська 0,8 1,0 19,8 2,0
Кіровоградська 34,9 25,1 16,6 41,7
Луганська 2,2 1,8 18,6 3,3
Львівська 2,8 2,7 26,5 7,2
Миколаївська 121,6 80,0 11,6 92,8
Одеська 204,7 151,3 17,4 263,3
Полтавська 2,0 2,0 25,9 5,2
Рівненська 0,7 0,6 23,1 1,4
Сумська 0,0 0,0 0,0 0,0
Тернопільська 3,8 3,3 24,2 8,0
Харківська 1,7 1,4 18,5 2,6
Херсонська 31,2 22,1 14,0 30,9
Хмельницька 4,6 4,5 25,6 11,5
Черкаська 4,8 4,8 23,8 11,4
Чернівецька 4,4 4,2 29,4 12,3
Чернігівська 0,3 0,3 33,6 1,0
УСЬОГО 617,8 490,3 18,0 881,3

Прогноз врожаю озимого ячменю

«Укроліяпром» 
займеться 
податками

Асоціація «Укроліяпром» для
стабільної роботи підприємств�
учасників асоціації і подальшо�
го розвитку олієжирової галузі
розробила основні напрямки
діяльності в 2007/08 МР. 
Головним напрямком, в якому
збирається працювати «Укр�
оліяпром» в 2007/08 МР, є вне�
сення змін до проекту Податко�
вого кодексу України. 
Зокрема, асоціація вважає за
необхідне запровадити відтер�
мінування сплати ПДВ на 360
діб при перетині кордону Ук�
раїни приладів контролю і ви�
мірювання, технологічного та
енергетичного обладнання,
комплексних технологічних лі�
ній, а також запасних частин до
них, які не виробляються в Ук�
раїні та ввозяться підприєм�
ствами харчової й переробної
промисловості для задоволен�
ня виробничих потреб. 
Крім того, учасники «Укролія�
пром» пропонують звільнити
від оподаткування до 20% при�
бутків підприємства, які спря�
мовуються на оновлення тех�
нічної бази та запровадження
нових технологій і обладнання.

Зберегти експортне
мито на соняшник

Голова Запорізької ОДА Євген
Червоненко звернувся до уряду
з проханням продовжити тер�
мін дії експортного мита на на�
сіння соняшнику, повідомила
прес�служба адміністрації. 
Такі дії, на думку Є.Червоненка,
дозволять уникнути дестабілі�
зації ситуації на українському
внутрішньому ринку олії та
олієжирової продукції, а також
забезпечити переробні підпри�
ємства сировиною. 
Запорізька область посідає пер�
ше місце в Україні за обсягами
виробництва насіння соняшни�
ку. Середньорічне виробництво
цієї олійної культури впродовж
трьох останніх років становить
майже 600 тис. тонн. Проте в
поточному році через несприят�
ливі погодні умови і посуху
прогнозований валовий збір
насіння соняшнику в області
становитиме 507,4 тис. тонн,
що на 293,8 тис. тонн менше,
ніж минулого року. 
До цього з метою запобігання
безпідставному зростанню цін
на продукти харчування в липні
поточного року голова Запо�
різької облдержадміністрації
видав розпорядження щодо
впровадження держрегулюван�
ня цін шляхом затвердження
граничної торгової надбавки, у
тому числі й на олію – до 14%. 
Сьогодні вивізне (експортне)
мито на насіння соняшнику в
Україні становить 17%. З мо�
менту вступу країни до СОТ во�
но знизиться до 16% і щорічно
зменшуватиметься на 1% до
рівня 10%.



Головною причиною такого зменшен�

ня врожаю є сильна посуха в основних

регіонах вирощування цієї культури.

Озимий 
ріпак
ПІДВИЩЕНИЙ температурний режим у

південному регіоні сприяв прискореному

розвитку рослин озимого ріпаку, і його

дозрівання настало вже в першій декаді

липня, що на 10�12 днів раніше звичайних

строків. 

Спека та посуха в період наливу насін�

ня призвели до істотного недобору вро�

жаю в степовій зоні. Водночас у західних і

північних областях вплив посухи на фор�

мування врожаю був значно меншим, і тут

сформувався здебільшого високий урожай

насіння. 

Частина посівів (близько 10%) загину�

ла в період зимівлі, частину пошкодили

зливи, шквали та град. Тому збиральна

площа цієї культури була значно меншою

за посівну (820,7 тис. га) і становила 718,4

тис. га (2006 рік – 262,1 тис. га), середня

врожайність культури – 13,6 ц/га (2006 рік

– 17,3 ц/га), валовий збір – 976,1 тис.

тонн (2006 рік – 453,4 тис. тонн). 

Найбільші обсяги врожаю озимого рі�

паку зібрано в Одеській області – 108,8

тис. тонн, Хмельницькій – 94,7 тис. тонн,

Черкаській – 91,1 тис. тонн, Вінницькій

– 87,1 тис. тонн, Кіровоградській – 82,4

тис. тонн.

Ярий ріпак
ЯРИЙ ріпак, через посуху в південному

регіоні сформував низький урожай, у за�

хідному й північному – задовільний. 

При посівній площі 142,6 тис. га (2006

рік – 134,7 тис. га) його збиральна площа

становила 121,5 тис. га (2006 рік – 127,0

тис. га). Частина посівів загинула від посу�

хи та інших стихійних лих (шквали, зливи,

град). Середня врожайність культури ста�

новить 9,9 ц/га (2006 рік – 13,5 ц/га), ва�

ловий збір – 120,1 тис. тонн (2006 рік –

171,5 тис. тонн). 

Найбільший урожай цієї культури зі�

брано в Сумській, Хмельницькій, Терно�

пільській, Черкаській, Чернігівській обла�

стях. Усього насіння ріпаку (озимого і

ярого) зібрано 1096 тис. т (2006 рік – 606

тис. тонн).

ААА
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2007 EXW 19,96 1255,86 248,69 1046,55 207,24
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574,85 2007 DAF 136,00 1515,00 300,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574,85 2007 DAF 68,00 1717,00 340,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2007 FCA 20,00 2171,50 430,00
Запорізька товарна біржа "Гілея"

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2007 EXW 210,89 1254,01 248,32 1045,01 206,93
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2007 CPT 1100,00 1380,00 273,27 1150,00 227,72
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2007 EXW 167,53 1124,96 222,76 937,46 185,64
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2007 CPT 500,00 1300,00 257,43 1083,33 214,52
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768,2004 2007 EXW 981,92 1001,11 198,24 834,26 165,20
Кримська аграрна біржа

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2007 EXW 124,14 1112,09 220,22 926,74 183,51
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2007 CPT 1150,00 1282,17 253,90 1068,48 211,58
Рис 3 клас ГОСТ 6293,90 2007 CPT 2000,00 1400,00 277,23 1166,67 231,02
Луганська агропромислова товарна біржа

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2007 EXW 7000,00 1500,00 297,03 1250,00 247,52
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2007 EXW 5000,00 1400,00 277,23 1166,67 231,02
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2007 FAS 1100,00 2020,00 400,00
Рівненська міжрегіональна універсальна товарномайнова біржа "Прайс"

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2007 CPT 188,00 1300,00 257,43 1083,33 214,52
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768,2004 2007 CPT 118,50 1160,00 229,70 966,67 191,42
Сумська товарна біржа "Сумиагропромбіржа"

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2007 EXW 100,00 1255,86 248,69 1046,55 207,24
Товарна біржа "Аграрна біржа" (м.Херсон)

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2007 CPT 400,00 1360,00 269,31 1133,33 224,42
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2007 CPT 5000,00 1320,00 261,39 1100,00 217,82
*Насіння гарбуза ГОСТ 658,95 2006 CPT 7,51 5555,00 1100,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2007 FOB 1000,00 2020,00 400,00
Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2007 CPT 1000,00 1360,00 269,31 1133,33 224,42
Товарна біржа "Київська агропромислова біржа"

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2007 EXW 16939,84 1334,29 264,22 1111,91 220,18
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2007 DDP 11941,77 1406,96 278,60 1172,46 232,17
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2007 EXW 13964,98 1267,50 250,99 1056,25 209,16
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2007 DDP 2414,07 1353,43 268,01 1127,86 223,34
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 700,00 15500,00 3069,31 12916,67 2557,76
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2007 DAF 450,00 2161,40 428,00
Товарна біржа "Львівська Універсальна" (м.Львів)

*Насіння вики ГОСТ 7067,88 2007 DDU 110,00 1010,00 200,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2007 EXW 693,74 1350,00 267,33 1125,00 222,77
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2007 EXW 80,94 1280,00 253,47 1066,67 211,22
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768,2004 2007 EXW 40,00 1100,00 217,82 916,67 181,52
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2007 EXW 74,00 1000,00 198,02 833,33 165,02
Жито 1 клас ДСТУ 4522,2006 2007 EXW 126,00 1140,00 225,74 950,00 188,12
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2007 EXW 201,00 1250,00 247,52 1041,67 206,27
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391,89 2007 EXW 446,00 2731,21 540,83 2276,01 450,69
*Крупа пшоно ГОСТ 572,60 2007 DDU 20,00 3366,00 666,53
Хмельницька обласна товарна біржа

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2007 CPT 79,90 1093,07 216,45 910,89 180,37
*Крупа гречана ядро ГОСТ 5550,74 2007 FCA 10,00 3131,00 620,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201,68 2007 DAF 87,50 2064,73 408,86

Форвард

Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)

*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 31.10.2007 FOB 6400,00 2092,11 414,28
*Насіння вики ГОСТ 7067,88 31.10.2007 FCA 20,00 3348,05 662,98

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 24 по 27 вересня 2007 р.

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 24 по 27 вересня 2007 р.

Внутрiшнi контракти: СПОТ
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2007 EXW 24964,43 1200,91 1380,14 1500,00 273,29
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2007 CPT 2500,00 1360,00 1368,80 1380,00 271,05
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768,2004 2007 DDP 11941,77 1250,00 1406,96 1420,00 278,60
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2007 EXW 19337,59 1095,24 1299,58 1400,00 257,34
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2007 CPT 6838,00 1210,00 1311,63 1320,00 259,73
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768,2004 2007 DDP 2414,07 1350,00 1353,43 1370,00 268,01
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768,2004 2007 EXW 1021,92 1001,11 1004,98 1100,00 199,01
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768,2004 2007 CPT 118,50 1160,00 1160,00 1160,00 229,70
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2007 EXW 74,00 1000,00 1000,00 1000,00 198,02
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768,2004 2007 CPT 79,90 980,00 1093,07 1300,00 216,45
Жито 1 клас ДСТУ 4522,2006 2007 EXW 126,00 1140,00 1140,00 1140,00 225,74
Рис 3 клас ГОСТ 6293,90 2007 CPT 2000,00 1400,00 1400,00 1400,00 277,23
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769,98 2007 EXW 201,00 1250,00 1250,00 1250,00 247,52
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391,89 2007 EXW 446,00 2540,00 2731,21 2800,00 540,83
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 700,00 15500,00 15500,00 15500,00 3069,31

Експортнi контракти*: СПОТ
Насіння вики ГОСТ 7067,88 2007 DDU 110,00 1010,00 1010,00 1010,00 200,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2007 DAF 450,00 2161,40 2161,40 2161,40 428,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2007 FOB 1000,00 2020,00 2020,00 2020,00 400,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 2007 FAS 1100,00 2020,00 2020,00 2020,00 400,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159,71 2007 FCA 20,00 2171,50 2171,50 2171,50 430,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658,95 2006 CPT 7,51 5555,00 5555,00 5555,00 1100,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574,85 2007 DAF 136,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574,85 2007 DAF 68,00 1717,00 1717,00 1717,00 340,00
Крупа гречана ядро ГОСТ 5550,74 2007 FCA 10,00 3131,00 3131,00 3131,00 620,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201,68 2007 DAF 87,50 2045,25 2064,73 2070,50 408,86
Крупа пшоно ГОСТ 572,60 2007 DDU 20,00 3366,00 3366,00 3366,00 666,53
Експортнi контракти*: Форвард
Насіння вики ГОСТ 7067,88 31.10.2007 FCA 20,00 3348,05 3348,05 3348,05 662,98
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583,76 31.10.2007 FOB 6400,00 2092,11 2092,11 2092,11 414,28

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

Регіони посіяно, 
тис. га

зібрано, 
тис. га

урожайність, 
ц/га

збір, 
тис. т

АР Крим 36,0 25,2 10,4 26,2
Вінницька 67,0 60,1 14,5 87,1
Волинська 5,9 5,7 16,8 9,6
Дніпропетровська 34,2 27,9 13,4 37,4
Донецька 1,6 1,0 15,6 1,6
Житомирська 18,4 17,0 12,1 20,6
Закарпатська 0,4 0,3 9,9 0,3
Запорізька 32,5 27,8 13,1 36,4
Івано,Франківська 5,2 4,9 17,6 8,6
Київська 42,8 40,4 16,5 66,7
Кіровоградська 68,4 61,5 13,4 82,4
Луганська 4,6 2,9 10,3 3,0
Львівська 13,3 12,6 16,5 20,8
Миколаївська 49,6 40,9 11,6 47,4
Одеська 107,1 87,0 12,5 108,8
Полтавська 32,8 30,5 15,6 47,6
Рівненська 18,7 18,6 14,9 27,7
Сумська 12,1 11,5 14,1 16,2
Тернопільська 38,5 36,4 13,4 48,8
Харківська 7,1 6,4 12,2 7,8
Херсонська 65,9 46,6 9,8 45,7
Хмельницька 72,6 69,6 13,6 94,7
Черкаська 57,1 55,2 16,5 91,1
Чернівецька 5,4 5,0 16,0 8,0
Чернігівська 23,5 23,4 13,6 31,8
УСЬОГО 820,7 718,4 13,6 976,1

Прогноз врожаю озимого ріпаку

Регіони посіяно, 
тис. га

буде зібрано, 
тис. га

урожайність, 
ц/га

збір, 
тис. т

АР Крим 2,4 1,4 6,2 0,9
Вінницька 10,2 8,5 10,3 8,8
Волинська 3,0 2,9 11,8 3,4
Дніпропетровська 4,9 3,0 4,8 1,4
Донецька 0,4 0,3 5,1 0,2
Житомирська 6,2 4,8 7,9 3,8
Закарпатська 0,0 0,0 0,0 0,0
Запорізька 3,5 2,1 7,2 1,5
Івано,Франківська 1,1 1,0 11,5 1,2
Київська 9,7 7,5 12,1 9,1
Кіровоградська 3,7 1,5 7,1 1,1
Луганська 1,8 1,0 6,5 0,7
Львівська 2,7 2,6 11,9 3,1
Миколаївська 1,5 0,7 5,1 0,4
Одеська 1,2 0,8 6,2 0,5
Полтавська 5,2 4,8 11,8 5,7
Рівненська 3,8 3,7 11,3 4,2
Сумська 27,8 25,5 8,4 21,4
Тернопільська 11,3 10,9 10,4 11,3
Харківська 6,2 4,1 8,2 3,4
Херсонська 1,7 0,6 5,2 0,3
Хмельницька 10,7 10,5 11,8 12,4
Черкаська 11,4 11,2 11,5 12,9
Чернівецька 0,4 0,3 11,6 0,3
Чернігівська 11,8 11,8 10,5 12,4
УСЬОГО 142,6 121,5 9,9 120,1

Прогноз врожаю ярого ріпаку
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У рамках ІІІ міжнародної спе�

ціалізованої виставки�конфе�

р е н ц і ї  « Ук р а ї н а  з е р н о в а

'2007» відбулося підбиття під�

сумків «Жнив�2007». В урочи�

стій обстановці 28 вересня

нагороджено призерів у та�

ких номінаціях:

Жнива�2007

Серед сільськогосподарських під�
приємств:

1. ТОВ «Бучачагрохлібпром»

(Тернопільська область), керівник:

Керницький М.М.

2. СГ ТОВ «Городище» (Во�

линська область), керівник: Нико�

тюк А.М.

3. ТОВ агрофірма «Дружба»

(Дніпропетровська область), керів�

ник Вуйчицький А.С.

Серед селянсько�фермерських
господарств:

1. КФГ «Сиваш» (АР Крим), ке�

рівник: Тимошенко В.М.

2. СФГ «Фортуна» (Вінницька

область), керівник: Івасенко Н.М.

3. ФГ «Коник» (Закарпатська

область), керівник: Мелеш В.В.

Зернотрейдер року

1. ТОВ СП «НІБУЛОН»

2. АТ «Каргіл»

3. Альфред С.Топфер Інтерне�

шенал Гмбх

Селекціонер року

1. Литвиненко Микола Антоно�

вич – зав. відділу селекції та насін�

ництва пшениці Селекційно�гене�

тичного інституту Національного

центру насіннєзнавства та сорто�

вивчення, доктор сільськогоспо�

дарських наук, академік УААН.

2. Дзюбецький Борис Володи�

мирович – заст. директора Інсти�

туту зернового господарства, заві�

дувач відділу селекції і насінниц�

тва, доктор сільськогосподарських

наук, професор, академік УААН,

заслужений діяч науки і техніки

України.

3. Манько Андрій Євсейович –

заст. директора з наукової роботи Ін�

ституту коренеплідних культур, заві�

дувач відділу селекції, доктор сіль�

ськогосподарських наук.

Комбайнер року

1. Мальцев Юрій Леонідович,

ТОВ «Перспектива», Добропільсь�

кий район, Донецька обл.

2. Москаленко Віктор Дмитро�

вич, СК АФ  «Матюші», Білоцерків�

ський район, Київська обл.

3. Бондар Микола Іванович,

ПСП «Ксена», Ніжинський район,

Чернігівська обл.

Механізатор року

1. Бугай Михайло Іванович,

ТОВ «Україна», Підволочиський ра�

йон, Тернопільська обл.

2. Москаленко В'ячеслав Вікто�

рович, ФГ «Колос», Білгород�Дні�

стровський р�н, Одеська обл. 

3. Павлюк Василь Васильович,

ТОВ «Воловське», Кіцманський ра�

йон, Чернівецька обл. 

Пекар року

1. Ватуня Світлана Іванівна –

пекар ВАТ «Хорольська механізова�

на пекарня».

2. Мацювита Ольга Сергіївна –

пекар ДП ВАТ «Київхліб», «Хлібо�

комбінат №2»

3. Лузман Ніна Михайлівна –

майстер бригади булочників ВАТ

«Кримхліб».

* * *

Для переможців кожної з но�

мінацій генеральний спонсор

виставки ТОВ СП «НІБУЛОН»

підготував новенькі легкові автів�

ки «Славути» і ВАЗи.

З 26 ПО 28 ВЕРЕСНЯ в НК «Ек�

споцентр України» проходили дві

спеціалізовані виставки: Третя

міжнародна виставка�конферен�

ція «Україна зернова'2007» і

«Київська осінь'2007». 

Урочисто відкрив заходи ві�

це�прем'єр�міністр України Вік�

тор Слаута.  

У виставці «Київська осінь»

взяли участь найкращі господар�

ства агропромислового комплек�

су України, які представили для

реалізації весь спектр сіль�

госппродукції: від живої птиці й

поросят до виробів харчової і пе�

реробної промисловості та про�

дукції бджільництва, сільсько�

господарського реманенту.

Також пропонувалося до

продажу насіння зернових, ово�

чевих, кормових і технічних

культур, картоплі, плодоовочева

продукція у свіжому та консер�

вованому вигляді, посадковий

матеріал.

Участь у виставці�ярмарку

«Київська осінь�2007» беруть всі

області України, понад півтори

тисячі вітчизняних та іноземних

підприємств і фірм, з них у яр�

марку – близько 700, у виставко�

вій частині – більше 800 учасни�

ків. 

Серед учасників – 40 науко�

во�дослідних установ Української

академії аграрних наук, які пре�

зентували свої наукові здобутки,

зорієнтовані на великотоварні

підприємства, фермерські та

присадибні господарства, гаран�

тують досягнення товаровироб�

никами конкурентоспроможно�

сті на внутрішньому та зовніш�

ньому ринках, а також характе�

ризуються високою часткою нау�

комістких та інноваційно�інве�

стиційних складових.

Жнива на «Зерновій»Аграрна осінь в Києві

“ ” –

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 компаній4лідерів вітчизняного АПК;
— відповіді на питання соціальної та кадрової політики.

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

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

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ,135, а/с 79.
ОФІС: м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.
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ЦЕЙ сучасний красень загальною

ємністю 60 тисяч тонн на площі 15

гектарів міг з'явитись ще півтора

року тому, до речі, на місці сміт�

тєзвалища. Саме стільки часу зна�

добилося компанії на узгодження

земельних питань, знадобилося

аж шість сесій районної та обла�

сної рад. Нарешті 23 червня 2007

року відбулися урочистості з наго�

ди початку будівництва. 

А вже 27 вересня урочисто вве�

дено в експлуатацію першу чергу

комплексу з приймання та збері�

гання зерна ємністю 33 тис. тонн. 

Безумовно, відкриття такого

елеватора – визначна подія не ли�

ше для ТОВ СП «НІБУЛОН» і

Черкаської області, а й для всієї

України. Про це свідчить рівень го�

стей, які відвідали урочистості. На

заходах були присутні віце�

прем'єр�міністр України Віктор

Слаута, заступник міністра аграр�

ної політики Валентина Завалев�

ська, голова Черкаської обладміні�

страції Олександр Черевко, голова

Черкаської облради Володимир

Гресь, Миколаївський міський го�

лова Володимир Чайка, заступник

голови правління ВАТ «Укрексім�

банк» Юрій Храмов, президент

УЗА Володимир Клименко, голови

районних адміністрацій і районних

рад, численні керівники сіль�

госппідприємств, місцеві жителі.

У своєму виступі віце�прем'єр�

міністр Віктор Слаута високо оці�

нив роботу підприємства, подяку�

вав його керівникові і працівни�

кам за їхню роботу. Він, зокрема

наголосив, що в Україні катастро�

фічно не вистачає елеваторів, тим

більше такого сучасного, світового

рівня. Згідно з програмою «Зерно

2008�2015», Україна має щороку

виробляти близько 50 млн.тонн

зерна, а зберігати його в такій

кількості ми практично неспро�

можні. Тому Україні вкрай потріб�

ні саме такі найновітніші комп�

лекси, як скрізь у «НІБУЛОНі»,

оснащені сушильними комплек�

сами з сімома зонами сушіння, а

не двома�трьома, як на більшості

наших старих елеваторів. Це запо�

рука гарантованої якості зерна.

«Звідси зерно кукурудзи можна

одразу відправляти на експорт, до

Єгипту. Вони там дуже прискіпли�

ві. На кожну партію зерна засила�

ють до нас своїх фахівців, які ледь

не в лупу розглядають кожну зер�

нинку». На думку віце�прем'єра,

будівництво саме таких комплек�

сів дозволить Україні гідно вигля�

дати на світовому ринку.

Для Черкаської області поява

філії «Золотоніська», сказав у сво�

їй промові голова ОДА Олександр

Черевко, дає можливість сіль�

госпвиробнику працювати напря�

му з зернотрейдерами. У такий

спосіб складатиметься справедли�

ва ціна для виробників зерна. Від�

так бажаючих привозити своє

збіжжя саме на цей елеватор буде

багато. Це означає підвищення

конкуренції, яка у свою чергу,

змусить решту елеваторів прово�

дити модернізацію, «підтягувати�

ся» до рівня «НІБУЛОНа». 

Про неоціненну соціальну

значимість відкриття елеватора

говорив голова Черкаської облас�

ної ради Володимир Гресь. Село

потерпає від нестачі робочих міс�

ць, а в селі Вознесенському завдя�

ки «НІБУЛОНУ» роботу, а отже й

зарплату, отримають понад двісті

місцевих жителів. Для села це ду�

же багато. Та й рівень цієї зарпла�

ти для селянина досить високий –

в середньому 1100 грн на місяць.

Робота підприємства дозволить

наповнювати обласний і місцевий

бюджети, отже, дасть можливість

суттєво покращити соціальний

розвиток. 

Генеральний директор ТОВ

СП «НІБУЛОН» Олексій Вадатур�

ський щиро подякував усім при�

четним до цієї події. Він зауважив,

що створення комплексу «Золото�

ніський елеватор» – це не просто

введення в експлуатацію чергово�

го зерносховища. Це додатковий

поштовх для розвитку зернової га�

лузі регіону, демонополізація рин�

ку зерна. Від цього виграють усі. А

головне – сільгоспвиробники от�

римають справедливу ціну за ви�

рощений урожай. 

Водночас, на переконання ге�

нерального директора ТОВ СП

«НІБУЛОН», земельні питання

треба передавати сільським радам.

«Тоді буде справжня мотивація за�

лучення інвестицій. Сільські ради

відчують самостійність. Тоді до се�

ла насправді будуть залучені ква�

ліфіковані фахівці. Сільським ра�

дам треба дати право приймати рі�

шення з питань продажу земель�

них ділянок під впроваження ін�

вестиційних проектів. А не вирі�

шувати ці питання вже після вве�

дення в експлуатацію об'єкта.

Інакше інвестор є просто заручни�

ком – об'єкт побудовано, а землю

викупити не можна. Земля має бу�

ти товаром. Цю позицію днями я

виклав під час зустрічі з Прези�

дентом України Віктором Ющен�

ком у Шполі на Черкащині». 

Менш ніж за три місяці з дот�

риманням усіх найсуворіших буді�

вельних норм та технічних вимог

побудовано також сучасні адміні�

стративно�побутове приміщення,

лабораторія. Прокладено нові ко�

мунікації: водо�, газо– та електро�

постачання, мережі пожежегасін�

ня, каналізація, телефонний

зв'язок тощо. Вже облаштовано

під'їзні шляхи для автомобільного

і залізничного транспорту.

Золотоніський елеватор – це

сучасне автоматизоване підприєм�

ство, здатне забезпечувати сервіс

світового рівня безпосередньо

сільгоспвиробнику. Сьогодні він

має 6 ємностей загальним об'ємом

33 тис.тонн. Комплекс здатен

приймати, класифікувати, очищу�

вати і відвантажувати щодоби до

2,5 тисячі тонн зерна. Найсучасні�

ший сушильний комплекс амери�

канської фірми «Метьюс» є горді�

стю підприємства, адже дозволяє

доводити до кондиції до 3 тис.

тонн зерна на добу. Потужності

елеватора оснащені конвеєрними

транспортними системами, елек�

тронним ваговим обладнанням.

Лабораторні дослідження щодо

визначення якості сільгосппро�

дукції тут проводяться оперативно

завдяки сучасному європейському

обладнанню.

Другу чергу комплексу з прий�

мання та зберігання зерна філії

«Золотоніська» планується звести

до кінця 2007 року, загальна вар�

тість будівництва становитиме

$10 млн.

Це масштабне будівництво на

Черкащині дало роботу багатьом

вітчизняним компаніям. На ньо�

му було задіяно 810 робітників з 32

підрядних будівельних організацій

Миколаївської, Черкаської та

Полтавської областей; 67 органі�

зацій забезпечувало будівництво

матеріалами та обладнанням. Для

того, щоб збагнути обсяг проведе�

ної роботи, варто навести декілька

цифр. Так, за цей короткий час

було виготовлено і змонтовано

понад 1500 тонн металоконструк�

цій, укладено понад 15 тис.тонн

залізобетону тощо. За такий тита�

нічний труд нібулонівці щиро

вдячні будівельникам.

Устаткування на філії «Золо�

тоніська» – вітчизняне. Зокрема:

норії і транспортери – машинобу�

дівного заводу «Комсомолець»

(м.Лубни, Полтавська обл.), мета�

леві ємності – «Карлівського ма�

шинобудівного заводу» (Полтав�

ська обл.) та ТПК «Лорд» (м.Ми�

колаїв). Загальна вартість устатку�

вання сягає понад 10 млн. грн.

На підприємстві буде створено

120 робочих місць. Важливим є те,

що  працюють тут молоді кадри,

виховані самим «НІБУЛОНом»:

їхній середній вік становить 29

років. 

ТОВ СП «НІБУЛОН» давно є

взірцем соціальної відповідально�

сті бізнесу у регіонах, де працю�

ють підрозділи компанії. Підпри�

ємство взяло шефство над 47

школами України, допомагає їм в

оснащенні комп'ютерами та спор�

тінвентарем, ремонтом примі�

щень. Для лікарень закуповується

найсучасніше унікальне облад�

нання. На виконання згаданих

програм тільки у 2006�2007 рр.

спрямовано понад 3 млн. грн.

Тільки у Черкасах і області остан�

нім часом 10 шкіл отримали 36

нових комп'ютерів та 2 ноутбуки.

Для оплати проектної документа�

ції щодо газифікації пальмірської

дільничної лікарні с.Вознесенсь�

ке, у якому безпосередньо розта�

шовано елеватор, було виділено

45 тис. грн.

Філія «Золотоніська» запро�

шує господарства завозити зерно.

Вона, як і всі решта, має власний

вантажний транспорт, тому гаран�

тує доступні ціни на транспорту�

вання. Вимоги до якості зерна та

умови і ціни закупівель розміще�

но на Інтернет�сайті ТОВ СП

«НІБУЛОН». 

Тетяна Шелкопляс

Філія «Золотоніська»
ТОВ СП «НІБУЛОН»

Черкаська обл., Золотоніський р4н,
с.Вознесенське

Тел. 8050439448541, 8050449341593

www.nibulon.com

Філія «Золотоніська»: зерно вищої проби
ПОДІЯ Скільки на Черкащині елеваторів? 
Запитання навіть для фахівця складне: він не
одразу почне перераховувати і неодмінно
загинатиме пальці, щоб нікого не забути.
Про пересічного громадянина годі й говорити… 
Та хоч би скільки їх там було, перед працівниками
нового найсучаснішого Золотоніського елеватора
однойменної філії ТОВ СП «НІБУЛОН» поставлено
завдання – бути кращим в області. 
Отже, бути першим. У будь$чиєму переліку.
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Наталія Тарченко

Наш співрозмовник – Стефан

Машковські, заступник гене�

рального директора ТОВ «Ком�

бікормовий завод Піаст�Ніжин». 

Пане Стефане, яке ваше
перше враження від України? 

– Перше зауваження, про яке

хочу сказати, що просто впадає у

вічі, – бачу тут надто багато необ�

робленої землі. Яка різниця між ха�

зяїном в Україні та в Польщі? У нас

багато маленьких господарств, не

більше 30 гектарів.    

Ви давно працюєте у нас в
Україні? 

– Перші перемовини з пред�

ставниками України ми розпочали

рік тому, але рішення про створен�

ня підприємства було прийняте

лише чотири місяці тому. Ми укла�

ли попередній договір, і ось з по�

чатку травня – я тут. 

Розкажіть трохи про ваше
підприємство. Воно вели�

ке? Чому ви вирішили прийти
працювати в Україну?  

– Наш концерн називається

«П'яст» на честь князя П'яста, що в

Х столітті зробив неоціненний вне�

сок у побудову нашої держави. За

західнослов`янською легендою, три

брати Чех, Рус і П'яст поїхали у різ�

ні кінці світу шукати долі. Чех знай�

шов себе в Чехії, Рус – на Русі, а ось

П'яст – у Польщі. 

У Польщі ми маємо чотири

комбікормові заводи, кожен із

яких виробляє 12�13 тис. т. комбі�

кормів на місяць. Є у нас підпри�

ємства з переробки м`яса, зокрема

бройлерів. Але проблема в тому,

що в нашій країні ринок комбікор�

мів уже зайнятий – на 100%. Ко�

жен район має свій комбікормовий

завод, а відтак панує велика конку�

ренція. Про розширення й думки

не може бути. Логічним стало за�

снування підприємства «Комбі�

кормовий завод Піаст�Ніжин» в

Україні.

На ніжинському підприємстві

вже почалося виробництво комбі�

кормів – для бройлерів, свиней та

несучок. 

Швидше за все, в Україні наші

ціни спершу не будуть дешевими,

проте ми не будемо їх штучно зани�

жувати за рахунок якості. Споді�

ваємось, покупці нашого комбікор�

му зрозуміють, що доцільніше

придбати продукцію нехай трохи

дорожче, але більш якісну. Тобто

вони підрахують, що на основі на�

ших комбікормів можна мати біль�

ше м`яса від бройлерів, свиней і

яєць від несучок. А відтак, якщо

хтось прийде до нас один раз – то

прийде і вдруге, тобто стане нашим

клієнтом.

Чи великі проблеми були з
українською бюрократією

при відкритті підприємства? У
нас це зробити важче, ніж у
Польщі? 

– Так, звісно, є відмінності. В

Україні треба мати набагато більше

документів, довше чекати на рішен�

ня. Так, у Польщі, щоб зареєстру�

вати фірму, я повинен піти в Адмі�

ністрацію – і наступного дня вже

маю відповідне рішення; іду до бан�

ку та відкриваю рахунок. В Україні

на ці процедури витрачається біль�

ше місяця. 

У нас стало набагато легше, від�

коли ми вступили до Євросоюзу.

Так, на перший погляд, здається,

що в ЄС дуже багато бюрократії.

Треба підписувати багато докумен�

тів. Але коли ти нарешті це зробиш,

можна спокійно працювати. Ти от�

римуєш сертифікат, що підтверджує

дотримання мною як виробником

усіх вимог, зокрема санітарних.

Отже, моя продукція якісна. І поку�

пець мені довірятиме. 

Якщо ж якість у чомусь не від�

повідає тому, що заявлено в доку�

ментах, – підприємство одразу за�

кривають. Тому всі заводи, особли�

во виробники харчових продуктів,

роблять усе, щоб дотримуватися са�

нітарних вимог. 

В Україні з дотриманням
вимог простіше?

– Я тут не так давно, але з при�

воду того, що побачив, мушу визна�

ти: тут санітарні критерії дещо ниж�

чі. В Україні багато вирішують гро�

ші. Якщо вдається щось продати –

то це вважається успіхом. А ось пи�

тання безпеки продуктів стоїть на

другому плані. Проте це лише моя

суб'єктивна думка. 

А як щодо генетично мо�
дифікованих продуктів?

Чи не це мається на увазі, коли
йдеться про нові технології в
виробництві комбікормів? 

– Ні, всю сировину наше під�

приємство закупляє в Україні. З са�

мого початку був такий задум – ви�

користовувати тільки місцевий

продукт. І сировина ця має серти�

фікати, де вказаний, приміром, рі�

вень протеїну.

Загалом ніхто у світі ще так і не

відповів на запитання, чи шкідливі

генетично модифіковані продукти.

Усе залежить від того, хто пропонує

таку продукцію. Якщо її виробник

– то вона вважається нормальною.

Якщо його конкурент – то зовсім

інша справа. Отже, аргументи зав�

жди на боці того, хто їх замовив. У

Польщі генетично модифіковані

продукти поки що не заборонені. У

Євросоюзі кожна країна, і навіть

регіон, ухвалюють власне рішення

з цього приводу. 

Ринок збуту вашого під�
приємства лише Україна? 

– Поки що так. Хоча придив�

ляємось до Білорусі, Молдови, Ро�

сії. Ми вважаємо, що не можна від�

кидати жодних можливостей.  

Скільки у вас працівників?
Із ким легше працювати –

українцями чи поляками? 
– Зараз – 27. Відмінностей у

співпраці я не вбачаю. Мені одна�

ково, з ким працювати. Хоча і чув

думку про те, що, мовляв, треба

мати якісь особливі підходи. Якщо

є конкретне завдання, головне –

сформулювати його так, щоб усім

було зрозуміло. Тоді робота буде

ефективною. 

Повернімося подумки до
вашої рідної країни. Як у

Польщі працюється в агробізне�
сі після вступу до Євросоюзу –
важче чи легше?

– Від вступу до ЄС насамперед

виграли власники господарств.

Вони отримують гроші за землю,

залежно від посадженої на ній куль�

тури. Також багато коштів надій�

шло та продовжує надходити на мо�

дернізацію, придбання нової техні�

ки. Але ці можливості більше вико�

ристовують молоді хазяї, бо саме

їхня енергія та завзятість дають змо�

гу впоратися з великою кількістю

документів, яка для цього потрібна.

А загалом дуже великі гроші у нас

вкладають у сільське господарство

й екологію. За період з 2006 по 212

роки Польща отримає близько 62

млрд. євро дотацій на різні проек�

ти. Крім згаданих екологічних і

сільськогосподарських, це, напри�

клад, і будівництво доріг та інше.

Якими ви бачите перспек�
тиви для розвитку фер�

мерства в Україні?
– Чудовими. Дуже великими.

Проте в Україні панує
думка, що майбутнє –

лише за великими, потужними
господарствами…

– Я її чув. Ось що мене дивує:

українці надто не вірять у власні

сили. Тут також протягом 5�10 ро�

ків усе буде зовсім інакше. Я сказав

би так: ситуація, яку ви маєте тут

зараз, 10�12 років тому була в Поль�

щі. Тепер у нас усе зовсім інакше.

Хоча я тут часто чую, що в Україні

нічого неможливо. Та все можливо! 

А чому ж настільки різ�
няться ситуації в наших

країнах?! Адже ми майже одно�
часно відійшли від тоталітарно�
го керування… Ваша особиста
думка, чому так?

– Найголовнішим фактором,

що прискорив наш розвиток, був

вступ до ЄС. До того ж я бачу, що в

Україні великий вплив на хазяйства

та промисловість має політика. У

Польщі ж політичне життя тече десь

поруч, паралельно та не може шко�

дити бізнесу. Звісно, політики мо�

жуть якось впливати, приймаючи ті

чи інші закони – зручні або не дуже.

Але на загал якби в нас зовсім не

стало Кабінету міністрів, жодного

апокаліпсису не трапилось би. 

А тут ніхто нічого не знає, і всі

гадають, що буде до виборів, а що

– після. Мені ще ніхто не відповів

на запитання – чому вибори по�

винні щось змінювати?! 

Чому вибори повинні щось змінювати?!

Стефан Машковські:

Свого часу закінчив
Академію сільськогос�
подарського вироб�
ництва. За фахом – ін�
женер із машин для
аграрного виробниц�

тва. Останні роки
працював у Польщі на
великій птахофермі
(понад 2 млн. голів
несучок, що давали
2 млн. 200 тис. яєць на
добу). Багато прац�

ював на теренах ко�
лишнього Союзу. Був у
Москві, Мурманську,
Новосибірську – за ча�
сів перебудови. Їздив
тоді й до України. Під�
приємство в Ніжині, на

якому зараз працює
пан Стефан, вигото�
вляє комбікорми для
всіх видів тварин і пти�
ці, на бажанням за�
мовника – за ексклю�
зивними рецептами. 
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Виготовлення високоякісних комбікормів, 
а також БВМД для всіх видів тварин та птиці: 
А) для свиней: 

– стартер (10�20кг); 

– гроуер (20�40кг) ;

– фінішер�1 (40�70кг); 

– фінішер�2 (70�10кг);

Б) комбікорми для ВРХ; 

В) комбікорми для бройлерів та несучок.

Можливе виготовлення комбікормів
за рецептами замовника.

Прийомка, сушка та зберігання зернових.

Завод постійно закуповує фуражне зерно 
(пшениця, ячмінь, тритікале, кукурудза).

Підприємство постійно закуповує соєвий
та соняшниковий жмих і шрот.

З питань співробітництва звертайтеся: 

тел.: 8 (04631) 3�16�01; 
тел./факс: 8(04631)3�17�41; 
моб. 8 (097) 919�13�06 – Сергій 
моб. 8 (098) 083�44�04 – Стефан 
е�mail: s.maszkowski@wp�piast.pl

ОСОБОВА СПРАВА

Стефан МАШКОВСЬКІ

Обмежень експорту
ріпаку не буде
Міністерство аграрної полі�
тики України не розглядає
можливості введення зако�
нодавчих обмежень на ек�
спорт ріпаку, повідомив 21
вересня директор Департа�
менту розвитку аграрних
ринків МінАП Анатолій Роз�
гон. Він уточнив, що такі роз�
мови велися і взимку, і
навесні. 
Разом з тим, директор де�
партаменту припустив, що до
2010 р. частка експорту насін�
ня ріпаку з України змен�
шиться у зв'язку з реаліза�
цією держпрограми з вироб�
ництва альтернативних видів
палива (біодизеля). 
За даними Мінагрополітики,
нині з України експортується
80% насіння ріпаку, 20% за�
лишається на переробку. 
В Україні станом на 26 серп�
ня ріпак зібрано на площі
788 тис. га. Зібрано 1,58 млн.
тонн насіння, середня вро�
жайність склала 13 ц/га.
Усього в 2007 р. в Україні
планується зібрати ріпак на
площі 878 тис. га, в т.ч. 736
тис. га озимого ріпаку і 142
тис. га – ярого. 
На цю саму дату під урожай
2008 року посіяно озимого
ріпаку на площі 1,300 млн. га,
що суттєво перевищує запла�
новані обсяги. Сівба практич�
но вже на стадії завершення.
Але не слід забувати про
ярий ріпак, якого буде посія�
но не менше 150 тис.га, тобто
прогнозні цифри поки на
рівні минулого року.

НОВИНИ ï СТИСЛО



Однією з проблемних ланок

фінансових відносин в аг�

рарному секторі є надання

страхових послуг. Розвиток

добровільного страхування

відбувається дуже повільно.

За словами представників

страхових компаній, аграрне

страхування є ризикованим

та затратним видом стра�

хування порівняно з іншими.

Розмір відшкодування може

б у т и  д у ж е  в е л и к и м ,  щ о ,

врешті, критично позначить�

ся на фінансовому стані

страхової компанії, тоді як

більшість сільгосптоварови�

робників вважають, що мак�

симально прийнятний стра�

ховий тариф становить не

більше 5%.

Селянина 
обіцянками 
не візьмеш
НЕДОВІРА сільгосптоварови�

робників до страхових компаній

має своє підґрунтя. Не пооди�

нокими були випадки, коли сіль�

госптоваровиробники, які за�

страхували свій урожай, у разі

настання страхового випадку не

могли отримати компенсацію че�

рез різне розуміння сторонами

змісту та визначення страхової

події. Отже, через намагання де�

яких страхових компаній уни�

кнути виплати відшкодувань

сільгосптоваровиробники часто

відмовляються від послуг стра�

хування взагалі.

Як відомо, страхові компанії

активно відмовляли аграріям у

відшкодуванні збитків невро�

жайного 2003 року, коли через

посухи та вимерзання озимини

більшість аграріїв отримали

вкрай низькі врожаї або просто

зазнали величезних збитків. І це

відбувалося попри те, що страхо�

вим компаніям надавали всі

необхідні висновки та довідки

Торгово�промислової палати Ук�

раїни, Гідрометеоцентру… Нор�

мальною практикою поведінки

страхових компаній було поси�

лання на невідповідність причин

загибелі врожаю з обумовленими

у договорі умовами страхування,

на підставі чого компанії не ви�

плачували страхові компенсації. 

Урешті�решт аграрії були

змушені звертатися до судових

органів та доводити власну пози�

цію у судовому порядку.

Здійснити 
розвідку
ЗАЗНАЧЕНІ побоювання аграрі�

їв залишаються актуальними і

сьогодні. Утім, без страхування

майбутнього врожаю сільгоспто�

варовиробник не зможе за по�

треби отримати кредит, а тому

при страхуванні відповідних

ризиків потрібно звертати осо�

бливу увагу на такі фактори.

Важливим є питання пра�

вильного вибору страховика,

оскільки страхуванням сільсько�

господарських ризиків займа�

ються багато страхових компа�

ній. Для того, щоб прийняти оп�

тимальне рішення, необхідно

дізнатися про досвід, який має

страховик у справі страхування

врожаю сільськогосподарських

культур та про рівень виплат

страхового відшкодування ана�

логічних видів страхування у

компанії за певний період.

У договорі страхування слід

звернути увагу на те, як визна�

чаються страхові ризики, що є

страховим випадком, а за що

страховик не несе відповідаль�

ності, які передбачені обмежен�

ня та в якому випадку страховик

може відмовити у виплаті стра�

хового відшкодування, особли�

ву увагу варто приділити правам

та обов'язкам сторін, методиці

визначення збитків та страхової

виплати, а також питанню про

те, в яких випадках договір при�

пиняє дію.

Щодо будь�якого моменту,

який міститься у договорі, стра�

ховик зобов'язаний надати вам

пояснення. 

Вчасно 
повідомити
ПРИ УКЛАДАННІ договору

необхідно провести огляд стану

посівів. Потрібно бути уважним

при оформленні документів зі

страховою компанією та надава�

ти повну й достовірну інформа�

цію про об'єкт страхування.

Адже, згідно з п. 3 ст. 26 Закону

України «Про страхування», по�

дання страхувальником свідомо

неправдивих відомостей про

предмет договору страхування

або про факт настання страхово�

го випадку є підставою для від�

мови страховика у здійсненні

страхових виплат або страхового

відшкодування. 

Бажано, щоб у складі комісії,

яка проводитиме огляд об'єкта

страхування, був агроном. Акт

огляду посівів, який складається

за результатами його про�

ведення, має містити повну та

об'єктивну інформацію про стан

посівів на момент огляду.

Якщо ж страховий випадок

все�таки відбувся, і було знище�

но чи пошкоджено посіви,

необхідно негайно повідомити

страховика про таку подію.

Строк звернення завжди обме�

жений, у разі його порушення

страховик має право відмовити

у виплаті. Так, у п. 5 ст. 26 Зако�

ну України «Про страхування»

зазначається, що несвоєчасне

повідомлення страхувальником

про настання страхового випад�

ку без поважних на це причин

або створення страховикові пе�

решкод у визначенні обставин,

характеру та розміру збитків є

підставою для відмови страхови�

ком у здійсненні страхових ви�

плат або страхового відшкоду�

вання.

Провести 
екскурсію полями 
ПІСЛЯ подання заяви про стра�

ховий випадок потрібно прове�

сти огляд об'єкта страхування у

присутності представника стра�

хової компанії. Результати огляду

фіксуються в акті, а у разі заги�

белі врожаю складається акт про

загибель посівів. 

Також необхідно отримати

довідку відповідної установи про

настання страхового випадку

(серед них можуть бути факти

зливи, бурі, граду, вимерзання

тощо, які може підтвердити ме�

теостанція, факт пожежі може

бути підтверджений органами

пожежної служби) та надати від�

повідну довідку співробітнику

страхової компанії.

Зауважимо, що завжди слід

робити копії усіх документів, що

передаються до страхової компа�

нії, оскільки іноді документи мо�

жуть бути втрачені, у зв'язку з

чим буде важко довести ті чи

інші обставини справи.

* * *

СЬОГОДНІ страховий ринок в

аграрній сфері України залиша�

ється нерозвинутим, що зумо�

влено низкою причин, серед

яких і загальний стан сільсько�

господарського виробництва, і

недостатній фінансовий потен�

ціал страхових компаній, і вели�

кий ризик та незначна зацікав�

леність страхових компаній у

сільському господарстві порів�

няно з іншими видами страхової

діяльності, крім того, існує про�

блема створення ефективної

нормативно�правової бази для

цього виду страхування.

Не такий страшний мороз,
як «відмороз»Володимир Кушнір

адвокат АК «Гвоздій та Оберкович»

ПРАВОЧИН Основною проблемою розвитку страхування ризиків в аграрному секторі є недовіра
сільськогосподарських товаровиробників до страхових компаній та занадто високі тарифи.

Офіційний партнер рубрики «ПРАВОЧИН»
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Подання
страхувальником
свідомо неправдивих
відомостей про предмет
договору страхування
або про факт настання
страхового випадку є
підставою для відмови
страховика у здійсненні
виплат або
відшкодування

Завжди потрібно робити
копії усіх документів, що
передаються до
страхової компанії,
оскільки іноді документи
можуть бути втрачені, і
тоді буде складно
довести обставини
справи

Несвоєчасне
повідомлення про
настання страхового
випадку без поважних
причин або створення
страховикові перешкод у
визначенні обставин,
характеру та розміру
збитків є підставою для
відмови у здійсненні
страхових виплат або
страхового
відшкодування



БІЗНЕС на нерухомості в нашій

державі часто�густо будується на

принципі героїні «Звіяних віт�

ром» Скарлетт О'Хари: «Про це я

подумаю завтра…» Спершу так

звані девелопери, або ті люди, які

займаються будівництвом, купу�

ють земельну ділянку чи набува�

ють на неї права користування, а

на завтра сідають мізкувати: а що

ж можна з цією ділянкою зроби�

ти. Ціна вигідна, дістався непога�

ний шмат землі. Та от заковика:

під час придбання не проводився

аналіз правового статусу земель�

ної ділянки, розуміння потреби в

якому приходить значно пізніше

– коли потрібно збудувати буди�

нок, готель чи ферму. І ось тут

юристи, яких запросили вже

після придбання прав на землю,

починають натикатися на цілу го�

ру каміння, залишеного поза ува�

гою новоспечених землекористу�

вачів. 

Будівля на березі –
«замок з піску»?
ОДНИМ з таких рифів є розта�

шування земельної ділянки по�

близу річок та водойм. Щоправ�

да, обійти його, на думку дирек�

тора адвокатської компанії «Ле�

гіс» Вадима Терещука, цілком

реально.

Прочитавши ст. 60 Земельно�

го кодексу України, яка віддає зе�

мельні ділянки вздовж річок, мо�

рів, навколо озер та водосховищ

під прибережні захисні смуги, а

також ще низку норм Земельно�

го та Водного кодексів, більшість

юристів вирішують, що будувати

чи розміщувати якийсь об'єкт,

окрім доріг, дамб і подібного, тут

заборонено. Однак доповідач за�

пропонував підійти до цього пи�

тання глибше й проаналізувати

норми не лише кодексів, а й під�

законних нормативних актів, які

також регулюють правовий статус

цих земель. «Хтось може зі мною

не погодитися, оскільки Водний

кодекс має пріоритет над підза�

конними документами, однак ми

розглядаємо їх як норми, що тлу�

мачать та розширюють норми ко�

дексу», – пояснив він.

Згідно з тим�таки Водним ко�

дексом маємо прибережну смугу,

водоохоронну зону, чітко встанов�

лені розміри цієї території, обме�

ження щодо землекористування,

будівництва тощо. Проте ледь не

в кожному місті бачимо не лише

будинки з виходом на водойму, а

й великі підприємства, зокрема й

хімічні, та інші екологічно небез�

печні, розташовані в безпосеред�

ній близькості до води. Що ж ви�

ходить: закон нібито забороняє, а

на практиці ніхто й не думає при�

пиняти свою діяльність…

На думку пана Терещука, вис�

новку про те, що на березі чи в

прибережній смузі заборонено

будівництво, доходять псевдофа�

хівці�екологи та інші спеціалісти,

які подеколи захищають не гро�

мадські інтереси, а інтереси кон�

курентів.

«Якщо навіть звернутися до

того ж таки Водного кодексу, то,

як видно із самого визначення,

прибережна захисна смуга розта�

шована в межах водоохоронної

зони. Це означає, що більшою за

цю зону вона бути не може, – го�

ворить доповідач. – Зокрема, іс�

нує уточнення: якщо водоохорон�

на зона на березі межує з лісом, то

вона визначається за урізом води

за межею лісу, що також підтвер�

джує наведену вище думку. Крім

того, стаття 80 кодексу передбачає

низку умов, які варто враховува�

ти під час встановлення прибе�

режної захисної смуги. Ідеться

про крутизну схилу, межі населе�

ного пункту, межі затоплення,

підтоплення, наявність конструк�

цій інженерного захисту берегу,

цільове призначення земель на

березі, рельєф місцевості та ін. Та�

ким чином, говорити про те, що

прибережна захисна смуга – це

чітка межа, яку можна відрахува�

ти від берега, а точніше урізу во�

ди, не видається коректним». 

На підтвердження цієї точки

зору Вадим Терещук процитував

також окремі норми постанови

Кабінету Міністрів від 8 травня

1996 року, Положення про поря�

док визначення розмірів меж во�

доохоронних зон та режиму здій�

снення інвестиційної діяльності в

них, Методики упорядкування

водоохоронних зон річок Украї�

ни, затвердженої Державним ко�

мітетом водного господарства Ук�

раїни. Згідно з останньою, роз�

ширення діючих та будівництво

нових підприємств та об'єктів у

межах водоохоронних зон у ви�

няткових випадках і за умови уз�

годження з місцевою виконавчою

владою та водоохоронними орга�

нами дозволяється… 

«Підмазатися» 
до міста
ЩО Ж ДО правового статусу, то

захисна смуга і водоохоронна зо�

на – це насамперед ділянка, яка

висуває певні вимоги. Вона по�

винна бути винесена в натурі, ма�

ють бути встановлені межові зна�

ки. І лише після цього можна го�

ворити про існування певного

правового режиму ділянки на

конкретній території. Обов'язок

щодо винесення в натурі та бла�

гоустрою ділянки належить до

компетенції райрад. На жаль, са�

ме держадміністрація дуже часто

вимагає встановлення меж при�

бережної захисної смуги в проек�

ті відводу, що суперечить нормам

чинного законодавства, конста�

тував доповідач. Він перекона�

ний, що райдержадміністрація

повинна зробити це самостійно,

узгодивши проект винесення меж

земельної ділянки по прибереж�

ній захисній смузі як з власника�

ми чи землекористувачами ділян�

ки, так і з органами Мінекономі�

ки, Держкомзему та іншими. 

Серед складних, але дієвих ме�

тодів Вадим Терещук назвав, зо�

крема, внесення ділянки, що ціка�

вить забудовника, до меж населе�

ного пункту. Йдеться про прохо�

дження всієї процедури, пов'яза�

ної зі зміною меж населеного

пункту та встановленням розмірів

водоохоронних зон на цій терито�

рії. У такому разі розміри захисної

смуги коригуватимуться з ураху�

ванням фактичної забудови. 

Два відводи 
від води
НЕ МЕНШ цікаве питання по�

стає у випадку, коли при передачі

земель раптом з'ясовується, що

вони належать до водного фонду

або частина ділянки належить до

водного фонду, а частина – до зе�

мель рекреації або, що гірше, до

земель сільськогосподарського

призначення. Замовник просить

органи райдержадміністрації про�

контролювати процес відведення

такої ділянки. І тут практика йде

різними шляхами, принаймні в

Одеській області. Одні наполяга�

ють на відведенні двох ділянок

окремо. Інші, до яких приєдну�

ється й наш промовець, вважають

це, по�перше, нелогічним, а по�

друге, недоцільним.

«Як відомо, процес зміни ці�

льового призначення земель, які

перебувають у приватній власно�

сті чи в користуванні приватних

осіб, регулюється Постановою

Кабміну №520. Однак механізм

зміни цільового призначення зе�

мель, які перебувають у державній

або комунальній власності, окре�

мо не прописаний. Нерідко засто�

совують норми за аналогією, ви�

магаючи під час розробки проекту

відводу земельної ділянки розроб�

ляти проект відводу зі зміною ці�

льового призначення ділянки. Та�

ким чином вирішується питання

про різний статус землі, який змі�

нюється на той, що найбільше

відповідає інтересам землекори�

стувача», – поділився з учасника�

ми семінару пан Терещук.

Утім, попри те, що мораліза�

торство вважається моветоном у

журналістиці, дозволю собі пора�

дити юристам не завжди йти на

поводу у клієнта, хоч би якою була

«ціна питання». Можливо, інколи

краще здаватися «непрофесіона�

лом», ніж отримати дозвіл, який

може обернутися непоправним

екологічним лихом? Адже забруд�
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МінАП і
«Укроліяпром»
підписали
меморандум 
Меморандум про узгодже�

ні дії між урядом і пред�

ставниками олієжирової

промисловості підписано

24 вересня 2007 року. До�

кумент набуває чинності з

дня його публікації.

МЕМОРАНДУМ підписали мі�

ністр агрополітики України

Юрій Мельник і генеральний

директор асоціації «Укролія�

пром» Степан Капшук, хол�

динг «Зерноторгова компанія»,

компанії «Кернел Груп» і «Бун�

ге», промислова група «Віолія». 

Згідно з документом, оліє�

жирові підприємства асоціації

«Укроліяпром» , з метою стабі�

лізації цінової ситуації на вну�

трішньому ринку, створять пе�

рехідні стабілізаційні запаси

олії, нарощуватимуть її вироб�

ництво і розширюватимуть ме�

режу фірмової торгівлі шляхом

створення, зокрема, пунктів

продажу олії населенню за ці�

нами виробника. 

Виробники також прово�

дитимуть ціновий моніторинг

і братимуть участь в узагаль�

ненні і аналізі даних галузевої

звітності, а також оперативно

інформуватимуть органи дер�

жавної влади про зростання

цін на ринку сировини і оліє�

жирової продукції, інформува�

ти про прояви монополізму і

втручання органів виконавчої

влади у формування ринкових

відносин. 

Кабінет Міністрів України,

у свою чергу, забезпечуватиме

збереження впродовж марке�

тингового року чинного поряд�

ку тарифно�митного регулю�

вання при експортно�імпорт�

них операціях на цьому ринку

для недопущення значних ці�

нових коливань, а також коор�

динацію дій місцевих органів

виконавчої влади щодо дотри�

мання встановлених граничних

рівнів торгових надбавок. 

Крім того, уряд зобов'язу�

ється сприяти залученню кре�

дитних ресурсів на пільгових

умовах для підприємств оліє�

жирової галузі на формування

сировинних запасів насіння

олійних культур з метою їх зде�

шевлення. 

По суті, це є угода про намі�

ри. У разі невиконання умов з

боку олєжировиків уряд в рам�

ках чинного законодавства вжи�

ватиме заходів, щоб не допусти�

ти надмірного зростання опто�

вих і роздрібних цін на олію.

Сьогодні оптово�відпускна

ціна з підприємства коливаєть�

ся від 7,22 до 7,77 грн. Торго�

вельна ж надбавка коливається

в межах від 7 до 23%. А це вже

компетенція органів виконав�

чої влади на місцях.

Земля під нерухомістю
СЕМІНАР Завершуємо серію публікацій за матеріалами одеського земельноправового семінару.
Як було обіцяно, цього разу поговоримо про правовий статус земель у прибережній зоні та про
особливості придбання землі іноземними громадянами, юридичними особами та українськими
підприємствами, створеними за їхньої участі.

Євгенія Руженцева
Київ�Одеса�Київ

Початок у N№ 2, 3/2007

Прибережні захисні смуги 

1. Уздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм
з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і
засмічення та збереження їх водності у межах водоохоронних зон
виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги. 
2. Прибережні захисні смуги встановлюються на берегах річок та
навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: 
а) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків 
площею менш як 3 гектари – 25 метрів; 
б) для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків
площею понад 3 гектари – 50 метрів; 
в) для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 метрів. 
При крутизні схилів більше трьох градусів мінімальна ширина
прибережної захисної смуги подвоюється. 
3. Розмір та межі прибережної захисної смуги уздовж морів та
навколо морських заток і лиманів встановлюються за проектами
землеустрою, а в межах населених пунктів – з урахуванням
містобудівної документації.

Ст.60 Земельного кодексу України

ОФІЦІЙНО

«Для створення
сприятливого режиму
водних об'єктів уздовж
морів, навколо озер,
водосховищ та інших
водойм встановлюються
водоохоронні зони,
розміри яких визна$
чаються за проектами
землеустрою»

Ст.58 Земельного кодексу України



10 мільйонів гривень – на село 
Постановою від 19 вересня ц.р. № 1131 уряд затвердив
порядок використання 10 млн. грн., передбачених у
державному бюджеті 2007 року на підтримку
сільськогосподарської дорадчої служби. 
Постанова визначає механізм розподілу та спрямування
бюджетних коштів для задоволення потреб аграрних
товаровиробників та сільського населення у підвищенні рівня
знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового
ведення сільського господарства.
Бюджетні кошти спрямовуються на оплату дорадчих послуг,
які мають найбільшу ефективність, – проведення навчальних
семінарів, демонстраційного показу форм і методів роботи
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сільській
місцевості.

25 мільйонів гривень – 
на водообмін 
Уряд прийняв пропозицію Мінприроди та Держводгоспу
щодо виділення коштів на суму 25 млн. грн. для проведення
водообміну Краснопавлівського водосховища у Харківській
області за рахунок залишку коштів Державного фонду
охорони навколишнього природного середовища
(утвореного 1 січня 2007 р.). Про це йдеться у розпорядженні
КМУ від 19 вересня ц.р. №747�р.
Так, на Держводгосп покладено обов'язок здійснювати
використання зазначених коштів відповідно до Порядку
використання у 2007 році коштів, передбачених у
держбюджеті для захисту територій від шкідливої дії вод,
затвердженого постановою Уряду від 21 лютого 2007 р.
№254. А до 20 грудня 2007 року відзвітувати Мінфіну,
Мінприроди та Держказначейству.

Напівдержавний 
музей виноробства
Урядовцям сподобалася ідея створити Музей виноробства
«Магарач» як підприємство з державною часткою у його
статутному фонді понад 50%. Відповідну постанову за 
№ 746�р підписано 19 вересня ц.р.
Інститут винограду і вина «Магарач» – загальновизнана у
світі наукова установа зі значним науково�дослідним
потенціалом. Інститут має унікальні бібліотечні фонди,
півмільйонний патентний фонд, а головне – одну з
найбільших світових колекцій винограду – понад 3200 сортів.
Мета затвердженої урядом у 2005 році Програми розвитку
Національного інституту винограду і вина «Магарач» на
2006�2010 рр. полягає у зміцненні наукової, матеріально�
технічної, дослідно�виробничої бази Інституту, його
соціальної інфраструктури, поліпшенні наукового
забезпечення галузі виноградарства і виноробства.
Проте проголошений Програмою курс на інноваційний
розвиток Інституту не забезпечується державними
фінансовими інвестиціями, передбачений порядок
фінансування не дає змоги оперативно залучати необхідні
ресурси.
Утворення господарського товариства «Музей виноробства
«Магарач» дасть змогу подолати згадані негативні фактори,
ліквідувати численні фінансові та організаційні обмеження.
Це сприятиме ефективному використанню внутрішніх
можливостей інститутів та залученню недержавних інвестицій
у розширення дослідно�виробничої бази. 

нену воду доведеться «розхльо�

бувати» дітям тих�таки юристів,

які свого часу показали «шик»…

«Ввечорі – дозвіл,
вранці – конкурс»
І НА ЗАВЕРШЕННЯ – кілька

порад від адвоката юридичної

фірми «АНК» Андрія Селютіна

щодо особливостей придбання

землі іноземними громадянами,

юридичними особами та україн�

ськими підприємствами, створе�

ними за їхньої участі. 

Як відомо, для того,  щоб

придбати землю державної або

комунальної власності, іноземцю

необхідно отримати дозвіл Кабі�

нету Міністрів (на відчуження зе�

мельної ділянки). А як бути з

продажем ділянок за конкурсом?

За словами Андрія Селютіна, в

Одеській області й з цього приво�

ду не дійшли спільної думки.

Так, у деяких районах дозвіл

КМУ вимагають після проведен�

ня конкурсу, в інших – «ввечері –

дозвіл, а вранці – конкурс». Учас�

ники ж нашого семінару були од�

ностайні: логічніше видавати та�

кий дозвіл за результатами кон�

курсу, а не про всяк випадок.

Та що не кажіть, а отримати

землю у місцевої ради іноземцю

досить складно. З приватною

особою простіше – укладай дого�

вір і користуйся на здоров'я.

Зрештою, як натякнув доповідач,

завжди можна знайти підставного

громадянина України…

Іншим обхідним маневром

може бути придбання землі в ук�

раїнської юридичної особи. Схе�

ма проста: громадянин України

організовує підприємство, воно

набуває прав на земельну ділян�

ку, а згодом – продає свою частку

чи «віддається» повністю в руки

іноземця. І не потрібно ніяких

дозволів та інших бюрократичних

складнощів. Та й довіряти вітчиз�

няним державним органам іно�

земні громадяни якось не схиль�

ні, тож оренду земельної ділянки

в органу місцевої влади залиша�

ють на крайній випадок. 

Утім, як жартома зазначила

віце�президент МЮК «Алексан�

дров і Партнери» Руслана Му�

зичко, «насправді іноземці роз�

прощалися зі своїми коштами ще

там, у себе на батьківщині, розу�

міючи, що в Україні можуть як

вигідно вкласти, так і втратити

все й одразу, тож не слухають ані

юристів, ані економістів, а хіба

що голос власної інтуїції»…  

Пані Музичко порушила та�

кож проблему розпорядження зе�

мельними паями для іноземців,

які чи то успадкували, чи в інший

спосіб набули прав на частку зе�

млі в Україні. З одного боку, згід�

но зі ст. 81 Земельного кодексу,

пай має бути відчужений протя�

гом року. З другого, на відчужен�

ня земель сільськогосподарсько�

го призначення діє мораторій.

Деякі учасники семінару пропо�

нували в такому разі укладати до�

говір довгострокової оренди. Та

Андрій Селютін поставив крапку

в суперечках та здогадах, знову ж

таки навівши одеський приклад.

Так, одесити в подібних випадках

проводять примусове відчуження

земельної ділянки на користь

держави за плату. На сьогодні ві�

домо вже про два акти такої на�

ціоналізації. І законодавство не

порушується, й іноземець отри�

мує свої кошти, резюмував про�

мовець. 
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Обмеження у використанні земельних ділянок

прибережних захисних смуг уздовж річок,

навколо водойм та на островах 

1. Прибережні захисні смуги є природоохоронною
територією з режимом обмеженої господарської
діяльності. 
2. У прибережних захисних смугах уздовж річок,
навколо водойм та на островах забороняється: 
а) розорювання земель (крім підготовки ґрунту
для залуження і залісення), а також садівництво та
городництво; 
б) зберігання та застосування пестицидів і добрив; 
в) влаштування літніх таборів для худоби; 
г) будівництво будь�яких споруд (крім
гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у
тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок
автомобілів; 

ґ) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ,
накопичувачів рідких і твердих відходів
виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів
фільтрації тощо; 
д) миття та обслуговування транспортних засобів і
техніки. 
3. Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній
смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не
порушується її режим. Не придатні для
експлуатації споруди, а також ті, що не
відповідають встановленим режимам
господарювання, підлягають винесенню з
прибережних захисних смуг. 
4. Режим господарської діяльності на земельних
ділянках прибережних захисних смуг уздовж
річок, навколо водойм та на островах
встановлюється законом.

Ст.61 Земельного кодексу України
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Іноземці не схильні
довіряти українським
державним органам, тож
намагаються придбати
земельну ділянку через
купівлю підприємств$
резидентів

ТОП ТИЖНЯ

Нові нормативні акти
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РФ підтримуватиме 
закупівлю
мінеральних добрив 

Мінсільгосп РФ має намір від�
новити держпідтримку закупі�
вель мінеральних добрив для
збереження родючості сіль�
госпугідь, повідомляє інформ�
агентство Прайм�ТАРС. Про це
21 вересня, перебуваючи з ро�
бочою поїздкою в Уфі, заявив
в.о. міністра сільського госпо�
дарства Росії Олексій Гордєєв. 
«У 2008 р., – зазначив він, – на
такі цілі буде виділено 2,5
млрд. рублів, а в перспективі
цю цифру планується довести
до 5�7 млрд. рублів. Якщо за
часів СРСР на кожен гектар
вносилося до 90 кг активної
речовини, то зараз в окремих
регіонах – до 15�17 кг, а в се�
редньому по Росії ця цифра
становить 10 кг». 
О.Гордєєв наголосив, що вирі�
шення проблеми полягає не в
збільшенні кількості добрив,
що вносяться, а в новітніх тех�
нологіях, використовуваних
для відновлення родючості
сільгоспугідь.

Росія обмежить
експорт зернових

Росія введе з листопада
обмеження експорту ячменю,
повідомляє інформагентство
Прайм�ТАСС. Про це заявив
в.о. міністра сільського
господарства Російської
Федерації Олексій Гордєєв на
прес�конференції в Уфі. За
його словами, пропонується
ввести мито у розмірі 30% від
контрактної вартості і не менше
70 євро/т. 
Глава Мінсільгоспу також
зазначив, що нині вже
розглянуто питання про
можливе обмеження експорту
пшениці. «Зараз уточнюється...
прогноз на світовому
зерновому ринку і динаміка
темпів вивозу зерна з Росії», –
додав він. 
Після введення обмежень на
експорт, продовжив О.Гордєєв,
буде ухвалено рішення і про
проведення товарних зернових
інтервенцій». «Технічно до цієї
роботи ми вже готові, є
необхідні нормативно�правові
акти, визначений поріг
мінімально�оптимального
рівня цін на пшеницю», –
повідомив урядовець.

Ікра осетрових риб, відома

широкому загалу, як «ікра

чорна», була і залишається

джерелом великих прибутків

і стратегічним експортним то�

варом. Росія знову прагне по�

сперечатися з Іраном за сві�

тове лідерство з виробництва

чорної ікри. І планує запрова�

дити держмонополію на ви�

робництво, реалізацію та

експорт чорної ікри.

ЗА ОЦІНКАМИ Федерального

агентства з риболовства (Росри�

боловство), через 10 – 15 років

держконтролю Росія зможе ви�

робляти щороку 300�400 т ікри та

стане найбільшим експортером

чорної ікри, випередивши Іран. 

На сьогодні Росія щорічно

легально виробляє всього 7 – 9 т

чорної ікри, які реалізуються на

внутрішньому ринку. Разом із

тим з 2007 року секретаріат Кон�

венції про міжнародну торгівлю

дикими видами фауни та флори,

що знаходяться під загрозою

зникнення (CITES), дозволив

Росії експортувати близько 20 т

ікри. Це пояснює бажання ро�

сійських чиновників не лише

відновити експорт чорної ікри, а

й зберегти над ним державний

контроль.

На думку незалежних експер�

тів, держмонополія – хороший

вихід із ситуації, але тільки в

тому випадку, якщо вона дійсно

працюватиме. В Ірані на ікру іс�

нує держмонополія, але там за

браконьєрство передбачена стра�

та. Також викликає сумнів, що

держмонополія дасть змогу Росії

через 10 – 15 років позмагатися з

Іраном в обсягах виробництва.

Річ у тому, що осетрові почина�

ють нереститися тільки на 10�12

році життя, і за такий короткий

термін поголів'я навряд чи ви�

росте в 40 разів. У штучних умо�

вах, на фермерських господар�

ствах, виростити 400 т ікри не�

можливо через відсутність інфра�

структури. У Ірані ж є стада,

яким по 80�100 років, ікру там

добувають за особливою техно�

логією – рибу «доять». У Росії

саме існування такого стада, вва�

жають експерти, неможливе в

найближчі десятиліття.

Мінсільгосп РФ активно під�

тримує Росриболовство та пропо�

нує ввести держмонополію на ек�

спорт чорної ікри, а також забо�

ронити її продаж на ринках і

викупити акції риболовецьких

підприємств у нерезидентів. До�

кладно це питання розглядали 31

серпня на засіданні президії

Держради під головуванням Пре�

зидента Росії Володимира Путіна. 

Виступаючи на засіданні, в.о.

міністра сільського господарства

РФ О.Гордєєв наголосив, що

цього року на внутрішній ринок

Росії чорна ікра легально поки не

поставлялася, відбувається зни�

щення незаконно виробленого

продукту. Згідно з поправкою до

закону «Про рибальство», що на�

була чинності з 1 серпня 2007 р.,

тепер конфісковану у браконьє�

рів ікру треба знищувати, а не

відправляти на реалізацію, як

було раніше. Подібна практика

існує у всьому світі. 

За офіційними даними, за три

тижні серпня МВС Росії із мага�

зинів тільки в московському ре�

гіоні конфіскувало майже 2 т

чорної ікри на загальну суму 1,5

млн. євро. 

Чиновники констатують, що

з магазинів практично повністю

зникла чорна ікра, тому що у

браконьєрів перекритий канал

збуту. Проте представники торго�

вих мереж вважають, що забо�

ронні заходи не допоможуть чи�

новникам у боротьбі з браконьє�

рами, оскільки якщо товар не

можна знайти на полиці звичай�

ного магазину, він з'явиться на

чорному ринку.

Мінсільгосп РФ також вва�

жає необхідним запропонувати,

щоб всі акції риболовецьких під�

приємств належали російським

компаніям. Що стосується іно�

земних держав, то вони повинні

продати свої акції, інакше їм не

будуть видані квоти на вилов

риби.

Зараз питаннями рибальства

в Росії займаються 16 відомств,

хоча реальної відповідальності в

результаті ніхто не несе. Віднови�

ти рибні запаси, посилити бо�

ротьбу з браконьєрством і дове�

сти споживання риби населен�

ням до нормативного рівня, на

думку учасників засідання, не�

можливо без створення органу

виконавчої влади – Федеральної

служби рибного господарства

при уряді РФ. Цей орган пови�

нен виконувати функції норма�

тивно�правового регулювання,

контролю і нагляду, надання дер�

жавних послуг у встановленій

сфері діяльності. Відповідний

проект указу президента РФ уже

підготовлений. 

ДЕРЖРЕГУЛЮВАННЯ Ви давно смакували чорну
ікру? Мабуть, тому і не звернули уваги, що вона
зникла з полиць наших магазинів. У Росії – так
само. То що ж відбувається?

НОВИНИ ï СТИСЛО Пристрасті… за чорною

Узагалі існує три різновиди чорної ікри: ікра білуги, осетра й
севрюги. Залежно від способу обробки, вона поділяється на:
зернисту (ікринки без зусиль відокремлюються) – з добірної зрілої
ікри; паюсну (у вигляді пюре) – з жирних сортів ікри севрюги або
суміші севрюжачої й осетрової; ястичну (засолюється просто в
плівці, що містить ікру, – ястику) – з гіршої частини вилову.

ДОВІДКА

Наслідки посухи спекотного

літа 2007 року виявилися для

Молдови критичними. За офі�

ційними даними, збитки лише

у сільському господарстві

держава оцінює в $1 млрд.  

НА ЗАКЛИК уряду цієї країни

щодо надання їй допомоги ак�

тивно відгукнулася світова спіль�

нота. Про обсяги й умови надан�

ня такої допомоги йшлося на

спільній прес�конференції

прем'єр�міністра Молдови Васи�

ля Тарлєва та регіонального ди�

ректора Світового банку Пола

Бірмінгема 24 вересня поточного

року в Кишиневі, повідомляє

InfoMarket.md.

Так, Світовий банк надасть

Молдові для подолання наслід�

ків посухи безвідсотковий кре�

дит у розмірі $10 млн. терміном

на 40 років. За словами пана Бір�

мінгема, ця допомога призначе�

на  для  найбільш уразливих

верств населення та фермерів,

які зазнали найбільших збитків

від посухи. Для визначення оп�

тимального порядку їх викори�

стання зараз у Молдові працює

група експертів СБ. 

Він також нагадав, що СБ у

2007 році вже надав Молдові кре�

дит на суму  $16 млн. для реаліза�

ції програми відновлення доріг, а

також $17 млн. – для підвищення

якості послуг охорони здоров'я  та

соціального захисту в країні.

Прем'єр�міністр повідомив,

що до Фонду страхування ризиків

у сільському господарстві Молдо�

ви уже надійшли кошти:  $1 млн.

– від уряду Азербайджану, $50 тис.

– від Червоного Хреста КНР, $75

тис. – від міжнародної групи ком�

паній ITERA, а також 850 тисяч

леїв (близько $75 тис.) – від ком�

панії «Молдовагаз». Крім того,

Молдова отримала як гуманітарну

допомогу посівний матеріал від

уряду США на суму $350 тис. Уряд

Чехії виділив 400 тонн насіння,

Словаччини – 40 тонн. Президент

Білорусі Олександр Лукашенко

наказав допомогти країні зерном і

картоплею. За словами пана Тар�

лєва, уряд України постановив на�

дати дизпаливо на 6 млн. грн.

(близько $1,2 млн.).

Молдова потребує допомоги

Сторінку підготував Артем Житков
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НауковоC
практична 
конференція, 
або Свято Сала –
це вам не 
просто так! 
РОЗПОЧАЛОСЬ це дійство 22

вересня в с.Рокині Луцького 

р�ну на базі Волинського інсти�

туту агропромислового вироб�

ництва Української академії аг�

рарних наук, урочистим від�

криттям та науково�практич�

ною конференцією за участі

провідних спеціалістів України

у галузі свинарства та тварин�

ництва: начальника Головного

управління агропромислового

розвитку Волинської облдерж�

адміністрації – А.Аршуліка, дві�

чі Лауреата Державної премії

України у галузі науки і техніки,

доктора сільськогосподарських

наук, академіка Української

академії аграрних наук та ро�

сійської академії сільськогоспо�

дарських наук, головного нау�

кового співробітника інституту

свинарства ім.О.В.Квасницько�

го В.Рибалка (м.Полтава), кан�

дидата сільськогосподарських

наук, доцента Львівської націо�

нальної ветеринарної академії

ім.Гжицького А.Доманського

(м. Львів), кандидата біологіч�

них наук, старшого наукового

співробітника Волинського ін�

ституту агропромислового ви�

робництва Української академії

аграрних наук – В.Карп'юка,

директора музею сільського гос�

подарства Волині, докторанта

Київського військового патріо�

тичного інституту ім.Хороброго

О.Середюка, Головного спеціа�

ліста управління охорони здо�

ров'я Волинської облдержадмі�

ністрації з народної і нетради�

ційної медицини, лікаря�тера�

певта вищої категорії Волинсь�

кої обласної клінічної лікарні

В.Іщука.

Окрім того, після завершен�

ня конференції науковці огля�

нули експозицію музею сільсь�

кого господарства Волині. За�

вершили перший день Чемпіо�

нату «Волинські вечорниці з

САЛОМ».

День другий – 
і попоїсти, 
і до Книги 
рекордів 
потрапити
23 ВЕРЕСНЯ свято продовжу�

валось в м. Луцьку при вході в

міський парк культури і відпо�

чинку ім. Лесі Українки. Уча�

сників Чемпіонату любителів

Сала привітали голова Во�

линської облдержадміні�

страції Володимир

Бондар та представ�

ник «Книги рекор�

дів України» та

«Книги рекор�

дів Гіннесса»

Ігор Підчібій,

який вручив

з а с л у ж е н о м у

діячу мистецтв Ук�

раїни, автору про�

е к т у,  д и р е к т о р у

Чемпіонату любите�

лів САЛА Віталію

Іваницькому сертифікат�дору�

чення бути офіційним пред�

ставником «Книги рекордів

України» в західному регіоні

України.

Цілий день в парку тривали

різноманітні конкурси і забави,

участь у яких мав змогу взяти

кожен бажаючий. Також цього

дня в Луцьку було побито два

минулорічні рекорди, які були

занесені до «Книги рекордів

України» і  «Книги рекордів

Гіннесса»,  це виготовлення

н а й д о в ш о г о  б у т е р б р о д у  з

С А ЛОМ  в с і м а  б а ж а ю ч и м и .

Довжина цьогорічного бутер�

броду сягнула 73 метри (мину�

лого року – 43 метри), а утво�

рили його 390 осіб – лучан і го�

стей міста. 

Організатори чемпіонату від�

значили найстарішого і наймо�

лодшого учасників церемонії

встановлення рекорду на най�

довший бутерброд. Ними вия�

вились: Валентина Бурдукова

(86 років) і Валерій Гончаров (2

рочки).

Слід зазначити, що подиви�

тись та взяти участь у ІІ Чемпіо�

наті  любителів Сала «З лю�

бов'ю… до САЛА», приїхали лю�

ди не тільки з різних куточків

України, але і з інших держав –

Білорусі, Словаччини, Чехії,

Угорщини, Польщі.

Окрім цього рекорду, відбув�

ся ще один – світовий рекорд. У

пивному клубі «Майдан» відбу�

лася презентація найбільшого

бутерброду з Салом. Площа бу�

терброду, що «потягнув» на сві�

товий рекорд, становила 24,44

кв.м.  (минулого року  –

21 кв.м.). За словами директора

пивного клубу Ігора Хелеменди�

ка на виготовлення найбільшо�

го бутерброду було використано

більше 350 буханок чорного хлі�

ба та більше ніж 100 кілограмів

Сала.

Людські 
і нелюдські 
перемоги
ЗА АКТИВНУ участь у виставці

Сала і конкурсі краси серед сви�

ней Фермерське господарство

«Аміла» Турійського р�ну було

нагороджене путівкою в Чехію,

а звання «Міс глядацьких сим�

патій» отримала свинка  з ТОВ

«Городище» Луцького р�ну.

У конкурсі «Саломанів –

товстунів» переміг Назар Васи�

люк (Рівненська обл., с. Боре�

мель) – 141 кг. За що й отримав

приз – запечене порося і ди�

плом від Дирекції Чемпіонату.

На жаль, цього року в кон�

курсі «Поїдання 1 кг Сала на

швидкість» минулорічний ре�

корд не був побитий – за 24 хв.

з'їв 1 кг Сала  Володимир Стри�

ганін (минулого року  – за

20 хв.). Проте приз «швидкоїду»

дістався – путівка до Туреччини

та запечене порося.

У конкурсі�караоке «Наше

Сало з «Нашим Радіо» перемо�

гли: ІІІ місце – Зінчук Ірина (м.

Луцьк),  ІІ місце – Дашко Яна

(м. Луцьк), І місце – Гончарук

Валентина (м. Луцьк), які отри�

мали призи в ід  FM «Наше

радіо».

Ще один спеціальний приз

від газети «Волинські оголошен�

ня» отримала Каспрук�Васкул

Анастасія за найкращий рецепт

з Сала.

Після закриття чемпіонату

вже добре погладшавших люби�

телів Сала було запрошено на

святковий  концерт «Ода Салу».

Проведення другого чемпіо�

нату любителів Сала на Волині і

широке його висвітлення ба�

гатьма провідними вітчизняни�

ми та зарубіжними засобами ма�

сової інформації зайвий раз пе�

реконує, що Сало справді є на�

ціональним брендом України.

Петро САЛІЙ
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РЕКОРДИ 22$23 вересня 2007 року в Луцьку і
Луцькому районі проходив ІІ Чемпіонат любителів
Сала «З любов'ю… до САЛА». Організатором заходу
виступила творча фірма «Ідея», співорганізаторами –
Волинська облдержадміністрація і Луцька міська
рада.

Автор проекту, директор Чемпіонату  любителів САЛА Віталій ІВАНИЦЬКИЙ

З любов’ю … до САЛА

ФОТО ДО ТЕМИ

Українці так люблять сало, що їсти його можуть з чим завгодно.
Наприклад, із шоколадом.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

Елеватор 
під Києвом 
проінвестують
серби
«Агроінвест Україна», підроз�
діл сербської компанії MK
Group, почало будівництво
елеватора загальною місткістю
113 тис. т в м.Яготин Київської
області. У будівництво буде ін�
вестовано EUR 10 млн. Кредит
наданий Європейським бан�
ком реконструкції і розвитку
(ЄБРР). Будівництво елеватора
в Яготині компанія планує пов�
ністю закінчити в 2009 р.
Як повідомив директор пред�
ставництва Торгово�промисло�
вої палати Сербії в Україні
Предраг Мініч, «Агроінвест Ук�
раїна» нині обробляє 35 тис. га
землі в Київській, Вінницькій,
Черкаській і Полтавській обла�
стях. Кінцева ж мета  компанії
– обробляти 150 тис. га.
Компанія спеціалізується на ку�
курудзі, сої, пшениці і цукро�
вих буряках.
За останній рік «Агроінвест Ук�
раїна» вклала у виробництво
EUR 17 млн.
Довідка: MK Group є одним з
провідних виробників і експор�
терів сільгоспкультур в Сербії і
одною з найбільших компаній
агропромислового комплексу в
Європі. До складу MK Group
входять 25 компаній, 2006 рік
група закінчила з чистим при�
бутком EUR 30,68 млн.

«ЗМГ» 
планує зайняти
7% ринку
ТОВ Торговий дім «Західна
молочна група» (Волинська
обл.), один з найбільших ви�
робників молочної продукції в
Україні, планує до кінця 2007
року продати 1,5 тис. тонн
продукції під торговою мар�
кою Optimal і зайняти близько
7% ринку функціональних мо�
лочних продуктів країни при
його прогнозованій місткості
на цей рік в 20,4 тис. тонн.
Про це повідомив генераль�
ний директор компанії Ігор
Кушіль на прес�конференції в
Києві 26 вересня. 
За його словами, в 2008 р.
компанія розраховує продати
14 тис. тонн продукції і зайняти
32% ринку при його прогнозо�
ваній місткості в 43,2 тис. тонн,
в 2009 р. – 25 тис. тонн і зайня�
ти 35% ринку при прогнозова�
ній місткості в 71,7 тис. тонн. 
Функціональна молочна про�
дукція – це продукти, до скла�
ду яких входять вітамінні ком�
плекси, мікроелементи тощо. 
Довідка. ТОВ «Торговий дім
«Західна молочна група» за�
сноване в 2002 р. Компанія
реалізує продукцію під ТМ
«КОМО», «Гурманіка»,
«Молочна родина». 
Обсяги продажів ТД в 2006 р.
перевищили 80 тис. тонн мо�
лочної продукції, оборот від
реалізації склав близько 600
млн. грн. 



Центральна рада Всеукра�

їнського фізкультурно�спор�

тивного товариства «Колос»

АПК України спільно з Міні�

стерством у справах сім'ї, мо�

лоді та спорту, Міністерством

аграрної політики, Національ�

ним олімпійським комітетом

та іншими державними і гро�

мадськими органами прово�

дять цієї осені Всеукраїнські

літні сільські спортивні ігри

2007 року «Спорт для всіх». 

ВОНИ присвячені XXIX Олім�

пійським іграм в Пекіні, Чемпіо�

нату континенту зфутболу Євро�

2012 та 60�річчю утворення това�

риства «Колос».

19 вересня в м.Бориспіль

Київської області офіційно стар�

тували заключні змагання Всеук�

раїнських сільських спортивних

ігор 2007 року. Протягом року в

селах, селищах та містечках різні

категорії населення, яке проживає

саме на сільських територіях, зма�

гались у багатьох видах спорту. За

даними ФСТ «Колос» в спортив�

них іграх взяло участь понад 2 мі�

льйони учасників. Зокрема, тіль�

ки у дитячому футболі змагалися

74 тисячі команд. Серед сьогод�

нішніх юних спортсменів нео�

дмінно є і майбутні переможці

офіційних змагань будь�якого рів�

ня та навіть Олімпійських ігор.

Загалом змагання  за програ�

мою Всеукраїнських сільських

спортивних ігор відбувались в 5

етапів серед усіх верств населен�

ня та працюючих в системі агро�

промислового комплексу Украї�

ни за 16 віковими категоріями,

починаючи від дітей дошкільно�

го віку і до змагань ветеранів

«Колосу».

Фінальні змагання Всеукра�

їнських сільських спортивних

ігор проходять протягом тижня

на спортивних майданчиках 9

районів Київщини. Загалом розі�

грується 49 комплектів команд�

них нагород та 100 золотих, сріб�

них і бронзових медалей. 

Заключні свята та вручення

нагород переможцям відбувають�

ся 28 вересня в м.Бориспіль. 

У рамках ігор проходив Все�

український дитячий футбольний

фестиваль під девізом «Даруймо

радість дітям!», урочиста частина

якого відбулася  22 вересня 2007

року на центральному стадіоні

«Колос» у Борисполі. Кадри цієї

видовищної події ми і пропонує�

мо вашій увазі.
Анатолій Книш серед юних волинян�чемпіонів 

Всеукраїнських сільських спортивних ігор 2007 року
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На ці фінальні змагання 2007 року Во�
линська область виставляла п'ять ко�
манд – дві футбольні і команду важко�
атлетів складали юні спортсмени. Ко�
манду борців і легкоатлетів представля�
ли юнаки. 
– Ми пишаємося своїми спортсмена�
ми, – говорить голова обласної ради
ФСТ «Колос» Анатолій Книш. – Наші
юні футболістки посіли 2 і 4 місце у сво�
їй віковій групі. Серед важкоатлетів є
одна золота, три срібні і одна бронзова
медалі. Дзюдоїсти також отримали од�
не золото, два срібла і дві бронзи. Лег�
коатлети вибороли одну золоту і по дві
срібні та бронзові медалі. Ми ніколи ще
так успішно не виступали.

Регіони на п’єдесталі

Свято спорту для всіх


