
ОЛІЙНИЙ РИНОК: 
КІТ, ЩО ГУЛЯЄ САМ ПО СОБІ?

Можна сказати, що нинішнього
політично напруженого року
держава майже «забула» про
ринок олійних культур.
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СОЯ. 
ПОТРІБНІ ДЕРЖПРОГРАМИ

Що потрібно, аби Україна вийшла на якісно
новий рівень вирощування сої? Про це
йшлося на науково$практичній нараді$
семінарі в м.Глобине Полтавської області.

АГРОБІЗНЕС ОБИРАЄ ОРЕНДУ

Ніякого мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення в Україні немає.
Кожен, хто бажає заволодіти певним шматом землі,
може здійснити свій задум цілком легально, щоправда
за умови наявності кваліфікованого юриста, 

Елеваторами 
керуватиме 
Держкомрезерв

Прем'єр�міністр України Віктор
Янукович 3 жовтня 2007 року
підписав розпорядження «Про
передачу цілісних майнових
комплексів дочірніх підпри�
ємств ДАК «Хліб України» до
сфери управління Держкомре�
зерву» №829. 
Відповідно до розпорядження,
у місячний строк Держкомре�
зерву мають бути передані
«Красноперекопський елева�
тор», «Нижньогірський елева�
тор», «Черняхівський комбінат
хлібопродуктів», «Уманський
елеватор» та «Одеський порто�
вий елеватор».
Міністерству фінансів, Міні�
стерству економіки, Держком�
резерву доручено подати до 20
листопада ц.р. Кабінету Міні�
стрів України проект Закону
України «Про внесення змін до
Закону України «Про Держав�
ний бюджет України на 2007
рік» у частині списання забор�
гованості ДАК «Хліб України»
перед Держкомрезервом на
суму понад 267 млн. гривень.

Додаткова десятка

Україна найближчим часом
планує збільшити кількість пе�
реробних заводів, що експор�
тують свою продукцію до Росії,
до 31 підприємства. Про це по�
відомив міністр агрополітики
України Ю.Мельник 10 жовтня.
Напередодні він із своїм ро�
сійським колегою відпрацював
усі питання в цьому напрямі.
«Ми визначили мінімум 10 під�
приємств – 5 м'ясопереробних
і 5 молокопереробних. Це ті
підприємства, які вже пройшли
інспекцію російської ветери�
нарної служби і по яких у нас
немає сумнівів, що вони змо�
жуть поставляти продукцію,
яка не підпадатиме під санк�
ції», – сказав він. 
Як повідомлялося, домовленість
про збільшення кількості під�
приємств була досягнута в Мос�
кві в ході нещодавньої зустрічі
прем'єр�міністрів – України
В.Януковича і Росії В.Зубкова.
12�13 жовтня  міністр аграрної
політики Ю.Мельник здійснить
робочий візит до Москви, щоб
вирішити це питання. Його су�
проводжуватимуть перший за�
ступник Б.Супіханов, головний
ветінспектор Г.Іванов, глава
«Укрспирту» І.Яковець.

У ВЕРЕСНІ поточного року (пер�

ший місяць 2007/08 МР), за попе�

редніми даними, в Україні було

вироблено 114,9 тис. тонн олії

проти 64,9 тис. тонн у відповідно�

му періоді минулого року або на

77,1% більше. Соняшникової олії

вироблено 106,7 тис. тонн проти

57,1 тис. тонн у вересні 2006 року

або на 86,9% більше. Виробниц�

тво олії рафінованої  у вересні по�

точного року становило 35,0 тис.

тонн проти 34,7 тис. тонн у верес�

ні минулого року. 

На підприємствах асоціації

«Укроліяпром» вироблено 25,5

тис. тонн олії фасованої проти

17,8 тис. тонн у вересні 2006 року

або на 43,3% більше. На внутріш�

ній ринок поставляється, голов�

ним чином, олія фасована. Після

підписання Меморандуму про уз�

годжені дії між Кабінетом Міні�

стрів України та олійно�жирови�

ми підприємствами асоціації «Ук�

роліяпром» поставки олії рафіно�

ваної, зокрема,  фасованої, здій�

снюються, головним чином, на

внутрішній ринок для задоволен�

ня потреб населення. 

Закінчення на стор.4

Ситуація на олійному 
ринку України

ФІНАНСИ
ПОДАТКОВІ ЗМІНИ В АПК

З 1 січня 2008 року змінюється режим
оподаткування сільськогосподарських
підприємств. Питання, чим це «світить»
аграріям і чи можна залишити чинний
режим висвітлила на «круглому столі»
Українська аграрна конфедерація.

СТАТИСТИКА
ХІД ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ 
В УКРАЇНІ НА 1 ЖОВТНЯ 2007

Дані Держкомстату
щодо валового збору
та врожайності основних
сільськогосподарських культур

14

СПОЖИВАЧ
ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
І СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Якої якості ми отримуємо електроенергію,
і як це впливає на роботу агропідприємств,
замислюємося лише тоді, коли це
призводить до численних збитків…
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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ За оперативними даними Мінагрополітики на 8 жовтня соняшник зібрано на площі
2718,4 тис. га або 84% від площі посіву (3236,2 тис. га), валовий збір становив 3509,8 тис. тонн при
урожайності 12,9 ц/га. Прогноз щодо валового збору насіння соняшнику 2007 року підвищено до 4,2
млн. тонн проти 3,5 млн. тонн  на 01.10.07 р.
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ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ, що базу�

ється на оперативних даних ре�

гіонів, станом на 10 жовтня 2007

року в Україні зернові культури

зібрано на площі 12485 тис. га

(92%), намолочено зерна 27289

тис. тонн. При майже однаковій

площі цей показник менший від

минулорічного (31720 тис.тонн)

за рахунок зменшення середньої

врожайності на 2,8 ц/га – 21,9

ц/га у 2007 році та 24,7 ц/га у

2006�му.

Кукурудзу на зерно зібрано з

площ 1051 тис. га, це 54% від

плану. Одержано зерна 4030

тис.тонн при середній урожай�

ності 38,3 ц/га. Торік на цю дату

було оброблено 629 тис.га площ,

одержано 2195 тис. тонн при се�

редній урожайності 34,9 ц/га.

Триває збирання гречки та

проса. Відповідно гречку ско�

шено з площі 290 тис.га (91% від

плану) і   намолочено 235

тис.тонн (89%). Середня уро�

жайність залишилася на рівні

минулорічної – 8,3 ц/га. Кіль�

кість зібраного зерна торік на

цю дату складала 288 тис.тонн.

Проса намолочено 80 тис.тонн

(84 % від плану) при середній

врожайності 10,4 ц/га. Торік ці

показники були дещо більши�

ми: зерна було намолочено  135

тис.тонн (83% від плану), серед�

ня врожайність становила 12,5

ц/га.

Зібрано врожай соняшнику

з 2843 тис га (88% від заплано�

ваного),  одержано 3683

тис.тонн зерна, середня урожай�

ність складає 13,0 ц/га. У 2006

році на цю дату було убрано

3010 тис.га, одержано зерна

4250 тис.тонн при середній уро�

жайності 14,1 ц/га.

Сою зібрано на площі 293

тис. га (48% від плану), одержа�

но зерна 357 тис.тонн, середня

урожайність становить 12,2

ц/га. Торік прибрана площа ста�

новила 417 тис.га (також 48%

від плану), а зерна було одержа�

но 492 тис.тонн. Середня уро�

жайність була нижчою – 11,8

ц/га.

Цукрових буряків з площі

301 тис. га (49% запланованих

до збирання площ) накопано

8737 тис.тонн при середній вро�

жайності 290 ц/га . Вивезено бу�

ряків 7657 тис.тонн. Ситуація

виглядає гіршою ніж на цю дату

у 2006 році. Тоді буряки було ви�

копано на площі 440 тис.га, на�

копано 12187 тис. тонн при де�

що нижчій урожайності – 277

ц/га. Проте вивезено було 10968

тис.тонн.

Озимих зернових культур

посіяно на площі 6612 тис. га

(близько 94 % від заплановано�

го), у тому числі озимої пшени�

ці 5668 тис.га, жита – 442 тис.га,

ячменю – 450 тис.га.. Минуло�

річний показник на цю дату ста�

новив 5376 тис.га загальних по�

сівних площ під озимі зернові

культури. Зокрема, озимої пше�

ниці було посіяно 5376 тис. га

(93% від плану), жита – 349

тис.га (79%), ячменю – 316 тис.

га (52% відповідно).

Наталія Тарченко

Степане Павловичу, з
чим ви пов`язуєте стрибок

цін на олію на внутрішньому
ринку? 

– 2007 рік став переломним. У

світі порушився баланс викори�

стання зернових та олійних куль�

тур, які використовуються для

технічних цілей. Тому в багатьох

країнах миттєво підвищилася

вартість – на всі види олій у трав�

ні ціни виросли майже вдвічі – з

$600 до 1000 за тонну. 

Варто визнати, наш внутріш�

ній ринок стабільний. Цьому

сприяла його насиченість, та й

внутрішні компанії стримували

цінове зростання. Ціна на соняш�

никову олію в роздрібній торгівлі

почала підвищуватись лише на�

прикінці серпня – на початку ве�

ресня. Тобто саме тоді, коли роз�

почався масовий збір соняшнику.

Якщо ціна на олію з початку зро�

сла на 45%, то закупівельні ціни

на насіння соняшнику збільши�

лися на 170% – до 3000 грн. за од�

ну тонну.

Які тенденції притаманні
сьогоднішньому ринку? 

– Цього року сільгоспвироб�

ники самі везуть насіння соняш�

нику на наші підприємства. Бо

розуміють, що на олійно�пере�

робних підприємствах вони отри�

мають розрахунок через 3�5 днів.

Хочу зазначити, що нинішня по�

сівна кампанія в цілому багато в

чому відбулася завдяки продажу

соняшнику. Адже, реалізувавши

1 млн. тонн насіння соняшнику,

сільгосптоваровиробник отримав

близько 3 млрд. грн.

Скільки зібрано соняшни!
ку і на який урожай узага!

лі очікуєте?
– На сьогодні зібрано понад

3,5 млн. тонн насіння соняшни�

ку, а очікується близько  4 млн.

тонн. Якщо не буде масового  ек�

спорту, то цієї кількості достатньо

для виготовлення 1 млн. 800 тис.

тонн олії.

Внутрішній ринок споживає

300 тис. тонн бутильованої олії,

300 тис. тонн маргарину та спец�

жирів, близько 180 тис. тонн ма�

йонезу. Для виготовлення цього

обсягу соняшникової олії потріб�

но 450�500 тис. тонн. Поточного

року прогнозується збільшення

імпорту тропічних олій.

Мушу всіх заспокоїти. Вну�

трішній ринок буде повністю за�

безпечений олійно�жировою

продукцією. У вересні було виро�

блено 100 тис. тонн олії, й біль�

шість цієї продукції реалізується

саме на внутрішньому ринку. Ви�

робникам вигідно торгувати в Ук�

раїні, бо немає проблем із повер�

ненням ПДВ. Проблема відшко�

дування ПДВ експортерам олій�

но�жирової продукції є актуаль�

ною для галузі. Чим більше екс�

портується, тим більшою стає су�

ма невідшкодованого ПДВ. Сума

заборгованості  сягає майже

300 млн. грн.

А яку ви прогнозуєте роз!
дрібну ціну? 

– Роздрібну ціну на рафінова�

ну олію очікуємо на рівні 8�9 грн. 

Але ж сьогодні вона вже
понад 11 грн. Думка про

подальше підвищення поширю!
ється. Чи можна передрікати
певне зниження цін? 

– Зменшення цін не буде. Пе�

редбачається насичення ринку та

стабілізація ціни протягом жовт�

ня. Тому що, відверто кажучи,

світ переживає ціновий шок.

Японці назвали підвищення цін

на всі види продуктів харчування

«новим типом голоду» – бо в цій

країні продукти здебільшого ім�

портуються. Нам варто замисли�

тися. В Україні ще не розпочало�

ся виробництво альтернативних

видів палива, зокрема біодизелю.

Усе – на рівні проектів, проте рі�

пак, що виростили в 2007 році, а

це 1 млн. 100 тис. тонн, був виве�

зений з України. Наші заводи пе�

рероблять 50�60 тис. тонн з 1 млн.

150 тис. тонн. Тому говорити про

програми виробництва біодизелю

на сьогодні проблематично. 

Зазвичай ріпак, який збира�

ють у липні, відігравав стабілі�

зуючу роль. Поточного року він із

нею не впорався – навпаки, «ро�

зігрів» олійний ринок . Ціна на

ріпак�2007 стартувала з 1600 грн.

за тонну. Зараз маємо 2500 грн. за

тонну. 

Ми прогнозували, що старто�

ва ціна на соняшник буде на рів�

ні 2000 грн. за тонну, та вона по�

чалася з 2300 грн. за тонну. А сьо�

годні досягла позначки 2800�2900

грн. за тонну.

Ви не занадто оптимі!
стично налаштовані щодо

перспектив використання біо!
палива? 

– Я хочу зробити акцент на

тому, що такі джерела енергії хоча

й можуть відновлюватися, проте

не є невичерпними. Люди мають

врешті зрозуміти – зерно та олій�

ні мають використовуватися пе�

реважно як харчові продукти. 
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Олії у нас достатньо
ТОЧКА ЗОРУ Наш сьогоднішній співрозмовник – генеральний директор
асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук. Головна тема інтерв’ю з ним –
теперішній стан внутрішнього ринку олієжирових культур та їх переробки.

Степан КАПШУК

Осінній 
комплекс�2007
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Американський фінансист

Моріон Есмінгер у 60�ті роки

минулого сторіччя сказав: «Про�

дукти харчування – це відпові�

дальність та зброя». Людина має

право на повноцінну їжу. А зброя

тому, що і в економіці, і в полі�

тиці продукти харчування віді�

грають важливішу роль, ніж ку�

лі та нафта. Саме над цим ми

сьогодні маємо замислитися.

Яка сукупна потужність
наших переробних під!

приємств? 
– Ми виробляємо приблизно

160�180 тис. тонн олії на місяць.

Внутрішній ринок потребує 21�

22 тис. тонн, не більше. Тобто,

щоб забезпечити внутрішній ри�

нок, вистачить роботи одного за�

воду великої потужності. А в нас

– 23 заводи, сукупна потужність

яких становить 6 млн. тонн на

рік, або 22 тисячі на добу.

У листопаді компанія «Бунге»

запускає велике підприємство з

переробки сої. Тоді сукупна по�

тужність нашої країни стано�

витиме приблизно 6,5 млн. тонн

олії. 

Що можете сказати про
ріпак та сою?

– Станом на 1 жовтня в Ук�

раїні посіяно 1 млн. 300 тис. гек�

тарів озимого ріпаку. Це в 1,5�2

рази більше, ніж минулого року.

Ми очікуємо отримати близько

2 млн. тонн ріпаку. Щодо ярого

ріпаку, то вважаю, що показник

буде на рівні 2007 року.

Сої в Україні вирощується

майже 900 тис. тонн. Показники

вражаю цих двох олійних культур

сумарно дорівнюють кількості

соняшнику. Тому компанії «Укр�

оліяпрому» придивляються до

можливостей переробки й сої, і

ріпаку в 2008 році.

Чи існують якісь механіз!
ми цінового регулювання

на олійному ринку?
– Ми розуміємо, що ціновий

вибух та нагнітання ажіотажного

попиту з боку ЗМІ не призводить

ні до чого хорошого. Хочу вкотре

наголосити – олії в нас досить.

Заводи працюють, сировини до�

статньо.

Але проблема в тому, що як�

що регулювання націнки можна

відстежити в супермаркетах та в

установах інших юридичних ос�

іб, то що стосується фізичних ос�

іб та підприємців на єдиному по�

датку (платять 200 грн. податків,

а мають, скажімо, десяток торго�

вих наметів), – дослідити цінову

ситуацію та, найголовніше, по�

ходження товару надто складно. 

Ми ініціювали зміну спроще�

ного режиму роботи з продукта�

ми харчування для фізичних ос�

іб. Враховуючи, що відбулося

зростання цін на всі види продо�

вольства, асоціація запропонува�

ла запровадити адресну допомогу

малозабезпеченим верствам на�

селення. Можливо, це питання

розглядатиме новий парламент.

Ми всі чудово розуміємо, що

сьогодні ці 100�150 грн. адресних

дотацій для придбання необхід�

них продуктів харчування – це

краще за будь�які обіцянки.

Ми також запропонували

змінити систему оподаткування

сезонно залежних галузей. Тобто

виробник наприкінці року має

декларувати свої залишки сиро�

вини. І, зважаючи на їх кальку�

лювання, платяться податки на

прибуток (хоча із цієї сировини

ще й не вироблена продукція).

До речі, цю ідею, яка має на ме�

ті відхід від тіньових схем, ми

виношуємо протягом останніх

п’яти років. Та в Мінфіні асо�

ціація поки що підтримки не

знайшла. 

Ми також запропонували

внести до закону зміни про від�

строчку платежів ПДВ при ввозі

обладнання для переробної га�

лузі, яке не виробляється в Ук�

раїні.

За вашими прогнозами,
які подальші цінові зміни

відбудуться? 
– З початку вересня всі заво�

ди розпочали сезон переробки

олійних. Приблизно в середині

жовтня, коли буде підрахована

собівартість та складеться екс�

портна ціна, настане певна ста�

білізація. Ціни більше не зроста�

тимуть як на внутрішньому рин�

ку, так і на зовнішніх. Адже пе�

редумов до різкого зростання цін

немає. Тому в майбутнє дивимо�

ся з оптимізмом та сподіваємося,

що цей сезон буде для нас так са�

мо успішним, як і минулий. 

А минулий був показовим,

навіть рекордним. Ми мали ре�

кордний урожай соняшнику –

5 млн. 300 тис. тонн, експорт

олійних теж був рекордний –

1 млн. 800 тис. тонн. Можна

сказати,  що ринок олійних

культур сьогодні дуже добре

розвивається. Найголовніше, на

чому хочу наголосити, – цей

ринок не вимагає жодного сто�

роннього втручання. Він здат�

ний до саморегулювання. По�

дальше підвищення цін до кін�

ця сезону ми очікуємо хіба що

на 5%. 

Соняшник зараз добре реалі�

зується, основні покупці – наші

переробники та зернотрейдери.

Останні, якщо їм вигідно, відда�

ють продукцію для переробки на

наші підприємства та, якщо ціна

сприятлива, можуть вивезти со�

няшник з України. Ми прогно�

зуємо, що цьогоріч буде експор�

товано приблизно 100 тис. тонн

соняшнику. 

І олійний ринок України є

показовим у тому значенні, що

переробка здійснюється саме тут,

у середині країни. У нашій пере�

робній індустрії працюють 20

тис. осіб. В Україні залишається

додана вартість, сплачуються

зарплати та перераховуються

платежі до бюджету. 

Торік податків до бюджету

було перераховано 1 млрд. 300

млн. грн. Цього року сума може

сягнути 2 млрд. грн.

– ЦІНИ на основні види олій�

них культур в цьому році знач�

но підвищилися порівняно з

минулим – приблизно вдвічі.

Якщо минулого року на почат�

ку сезону ціна становила при�

близно 1000�1200 грн. за тонну,

– як на ріпак, так і на соняш�

ник, то зараз вона була в межах

2200�2500 грн. за тонну, та на�

віть перетнула цю позначку, за�

раз сягає навіть 2800 – 2850

грн. за тонну. Цьому сприяють

кілька чинників. Перший – це,

якщо говорити про насіння со�

няшника, зменшення внутріш�

нього урожаю. Але передусім

впливає ситуація на світових

ринках. В Європі значно подо�

рожчала олія. І, оскільки Укра�

їна є великим експортером со�

няшникової олії, то, зрозуміло,

що ця кон`юнктура впливає на

цінову ситуацію в Україні, і

сприяє подорожчанню як сиро�

вини, так і самої олії. 

Володимир ЛАПА, керівник групи експертів 

«Українського клубу аграрного бізнесу»:

КОМЕНТАР

Порівняймо
технології: 
традиційна
та No�Till 
На полях філіалу «Сніги�
рівській» ТОВ СП
«НІБУЛОН» (Миколаїв�
ська обл.) 10 жовтня
2007 року було засіяно 10
гектарів озимого ячменю
сорту «Основа» стерньо�
вою сівалкою «Horsch�
Агро�Союз» для нульо�
вого обробітку ґрунту.
Поряд підприємство «НІ�
БУЛОН» провело посів
озимого ячменю за
своєю технологію. Порів�
няти отримані результати
можна буде наступного
року. 
«НІБУЛОН» з повагою
ставиться до потужних
компаній, що вирощують
сільськогосподарські
культури. 
Без сумніву, ТОВ «Корпо�
рація «Агро�Союз» є од�
ним з лідерів в цій цари�
ні. Вона однією з перших
в Україні почала освоєн�
ня нульової технології,
проводить Дні поля, на
яких проходять демон�
страційні посіви за техно�
логією No�Till. Корпора�
ція пропагує сучасні ре�
сурсозберігаючі техноло�
гії землеробства, тому
звернулася до «НІБУЛО�
Ну» з пропозицією про�
вести демонстраційний
посів. 
Єдиною заковикою є той
факт, що технологія,
пропонована «Агро�Со�
юзом», призначена для
прямого посіву в стерню
без попереднього обро�
бітку ґрунту. А такого на
філіалі «Снігирівській»
немає, всі поля вже дав�
но оброблено. Тому в
результаті експерименту
можна буде лише оціни�
ти різницю в класі вико�
ристаних сівалок. 
Підприємство
«НІБУЛОН» є прихиль�
ником традиційних ме�
тодів обробітку посівів.
Крім того, компанія має
весь комплекс облад�
нання для дотримання
вологонакопичувальної
технології, яка є най�
більш прийнятною для
південної зони. На думку
фахівців компанії, за�
стосування технології ну�
льового обробітку не
зовсім підходить для пів�
денного регіону. 
Свою ж згоду на експе�
римент пояснюють по�
стійним пошуком мето�
дів для отримання висо�
ких урожаїв, задля яких
можна застосовувати не�
стандартні агроприйоми. 

У нашій переробній
індустрії працюють
20 тис. осіб. Торік
податків до бюджету
було перераховано
1 млрд. 300 млн. грн.
Цього року сума може
сягнути 2 млрд. грн.
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Наталія Тарченко

Об’єктом різних маніпулю3

вань, обіцянок, а відтак –

безпосереднього втручання,

тобто регулювань, були зер3

нові. Й, обіцяючи народу де3

шевий хліб насущний, усі

якось забули про олію. Вреш3

ті3решт, ринок регулювався

самостійно. За своїми влас3

ними законами – на превели3

ке задоволення багатьох йо3

го учасників. 

І ОСЬ, як результат – висока

рентабельність олійної сирови�

ни. Продавати її тепер дедалі ви�

гідніше, і в господарствах її засі�

вають чимраз більше – на відмі�

ну від зернових. Утім, як зазна�

чають аналітики агентства

«АПК�Інформ», тенденція збіль�

шення висівних площ під олійні

культури ніяк не стосувалася со�

няшника – його було засіяно

трохи менше. Чому? Основна

причина – зниження рентабель�

ності його виробництва торік.

Ця культура виснажує грунт, а

правил сівозміни в нас не завжди

дотримуються. А тому рента�

бельність із року в рік щоразу

менша. Попри це, цьогорічний

урожай соняшнику аналітики

все ж називають майже рекор�

дним.  

Ріпак – культура для грунту

дуже добра. До того ж, через бум

на біопаливо та великий попит

за кордоном, його сіяли дуже ба�

гато, і левова частка задовольня�

тиме експорт. Загалом площі під

ріпак в Україні збільшилися

вдвічі. Сіяли також сою, льон. 

Привид 
мандрує Україною.
Привид біопалива
СЛІД зазначити, що 22 грудня

2006 року Верховна Рада, ідучи в

ногу із загальносвітовими тен�

денціями, прийняла урядову

програму виробництва біодизе�

лю до 2010 року. А згодом – і За�

кону «Про розвиток виробниц�

тва та споживання біологічних

палив». Утім, будь�яких істотних

кроків для його впроваджування

ще не спостерігалося. А ріпаку

при цьому сіяли дедалі більше,

до того ж цей закон визначав,

що за вищевказаний проміжок

часу виробництво насіння цієї

культури має вирости з 2,17 млн.

тонн до 7,5 млн. тонн. А також

має бути побудовано 20 пере�

робних заводів. Їх загальна ви�

робнича потужність становити�

ме не менше 623 тис. тонн на

рік. Проте це тільки згідно з

програмою.

Існуючі  ж нині  в  Україні

олієпереробні заводи цього року

виявилися незавантаженими. Зі�

грали свою лиху роль погодно�

кліматичні умови цього посу�

шливого літа. З отриманого вро�

жаю�2007 ріпак на 80% було ви�

везено з країни. У вересні асоці�

ація «Укроліяпром» виступала з

ініціативою введення обмежень

на експорт ріпаку, аргументував�

ши це необхідністю завантажи�

ти українські переробні вироб�

ництва. Звісна річ, така ідея ви�

кликала обурення і у сільгоспви�

робників, і у трейдерів, адже це

неринкові методи. Та продов�

ження ця ідея поки що не мала.  

Деякі спеціалісти вважають

одним із позитивних наслідків

впровадження біопалива те, що

олійні культури набувають ста�

тусу енергетичної сировини. І це

усталило їх ціну як на внутріш�

ньому, так і  на зовнішньому

ринках. 

Дари 
соняшнику 
ДО РЕЧІ, на відміну від перероб�

ників ріпаку, підприємства, що

спеціалізуються на соняшнику,

були завантажені на 95%. Загалом

було перероблено 5,6 млн. тонн

насіння – на 9% більше, ніж у

минулому сезоні. 

На ринку активізувалися се�

редні та малі переробники. За та�

ких сприятливих умов, як зро�

стання цін і достатня кількість

сировини, вони змогли нарости�

ти свої потужності. Їх частка у

всій кількості продукції, як вва�

жають експерти, становила 15%

порівняно з 11% у минулому се�

зоні. Експорт становив 1,87 млн.

тонн.  

Дещо про їжу 
У НИНІШНЬОМУ сезоні, як

стверджують експерти («АПК�Ін�

форм»)  в Україні було вироблено

317 тис. тонн маргаринової про�

дукції – на 7% більше, ніж у ми�

нулому. Із цієї кількості експор�

товано 30 тис. тонн. Основний

покупець – Росія. Утім, так воно

було зазвичай. 

Зросло також виробництво

майонезної продукції – 185 тис.

тонн (для порівняння: 173 тис.

тонн у минулому сезоні). Скоро�

тився експорт цієї продукції, зріс

імпорт.  

…і ще 
про регулювання
ТРЕБА відзначити ще одну

спробу державного регулювання,

що викликала в учасників ринку

велике незадоволення. Мається

на увазі ініціатива Міністерства

агрополітики щодо встановлен�

ня 30�відсоткового експортного

мита на нерафіновану соняшни�

кову олію. Це мотивувалося зро�

станням цін на фасований про�

дукт вроздріб – до 8�9 грн. за

пляшку. Так, мовляв, сталося че�

рез дефіцит продукції для спо�

живача завдяки високому обсягу

експорту нерафінованої олії. Ре�

ально зараз маємо роздрібну ціну

на олію майже 12 грн. за пляшку.

І що? Чи ми знову помилилися з

підрахунками – бажаними та ре�

альними?

Дехто назвав пропозицію що�

до введення мита популістським

кроком напередодні виборів.

Перспективи прийняття законо�

проекту експерти бачать, м'яко

кажучи, не дуже оптимістични�

ми. Це – затоварення олієсхо�

вищ, а отже, скорочення вироб�

ництва вже через кілька місяців.

Далі – зниження цін на насіння

соняшника, закупівельних цін із

боку переробників. 

Отже, найсуттєвіше введення

вивізного мита вдарить по това�

ровиробниках насіння соняш�

нику. Оскільки зараз основним

фактором формування цін на

олію є тенденції до збільшення

світової ціни, то можливе вве�

дення вивізного мита не обов'яз�

ково зменшить пропозиції олії

на внутрішньому ринку, а також

істотно не вплине на зниження

внутрішньої ціни. Воно також

не призведе до зменшення обся�

гів експорту. Україна інтегруєть�

ся до світової економіки. Тому

питання не в кількості продукції

або сировини, а в ціні на неї у

світі.

Задоволення потреб тільки

внутрішнього ринку завжди

призводить до розвалу галузі.

Під останніми словами підпи�

шуться всі експерти. 

Отакими складними лабірин�

тами кружляє олійна галузь –

кіт, що здебільшого гуляє сам по

собі.

Олійний ринок: 
кіт, що гуляє сам по собі?

Ситуація 
на олійному 
ринку
України

Початок на стор.1

ОСНОВНОЮ причиною по�

дорожчання олії соняшнико�

вої є збільшення закупівель�

них цін на насіння соняшни�

ку урожаю 2007 року. 

Закупівельні ціни на на�

сіння соняшнику у вересні по�

точного року коливалися від

2600 до 2900 грн./т проти

1100�1200 грн./т на умовах

СРТ�завод у вересні минулого

року, тобто зросли майже у 2,5

рази. Ціни на насіння соняш�

нику встановлюються в залеж�

ності від цін на світовому рин�

ку, ціни на момент укладення

договору, умов поставки, кіль�

кості товару та витрат на реа�

лізацію. 

Внутрішній аграрний ри�

нок України,  як країни із

значним експортним потен�

ціалом у сільському господар�

стві, залежить від кон'юнкту�

ри світового ринку. 

Відповідно росту закупі�

вельних цін на насіння со�

няшнику зросли оптово�від�

пускні ціни на олію. На підви�

щення ціни на олії в Україні

впливає цінова ситуація на

світових ринках, зростаюче

використання  рослинних олій

для виробництва біодизелю. 

На 10 жовтня закупівельні

ціни на насіння соняшнику

(2900�3000 грн./т) та відпускні

ціни на соняшникову олію

(6800�7000 грн./т) досягли

свого максимуму. Відпускні

ціни підприємств на олію фа�

совану на 10.10.2007 р. не пе�

ревищують 8,0�8,3 грн./бут.

(з ПДВ). 

Виробництво соняшнико�

вої олії у 2007/08 МР очікуєть�

ся на рівні 1800 тис. тонн при

споживанні її на внутрішньо�

му ринку 500 тис. тонн. 

За інформацією Департаменту

аграрних ринків МінАП

РИНОК Можна сказати, що нинішнього політично напруженого року дер<
жава майже «забула» про ринок олійних культур.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГОЛОВИ!

«АГРОПРОФІ» – український тижневик ділової інформації 

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

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

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

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

E2mail: info@agroprofi.com.ua
Інтернет: www.agroprofi.com.ua
Тел. (044) 227293255, 23620208. 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ2135, а/с 79.
ОФІС: м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.
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Змінимо стандарти – 
працюватимемо без порушень

Олена Артемова

Ринок продовольчих заморожених на3

півфабрикатів є дуже динамічним в

усьому світі. Через пожвавлення діло3

вої активності населення і відповідний

брак часу на приготування їжі в домаш3

ніх умовах, а також численне збільшен3

ня народонаселення та спроможність

тривалого зберігання харчів, цей ри3

нок розвивається «семимильними кро3

ками». Україна в цьому сегменті забез3

печення продовольчої безпеки є одні3

єю зі світових лідерів з розвитку і на3

повнення внутрішнього ринку. 

ЗАВДЯКИ традиціям української кухні ми

маємо велику кількість різноманітних

страв – вареники, пельмені, голубці,

млинці, картопляники�гречаники тощо –

які можна виготовляти як напівфабрикати

і з успіхом реалізовувати не лише на вну�

трішньому ринку. Тому можна говорити

про значні успіхи і перспективність ро�

звитку цієї галузі навіть за умов вступу Ук�

раїни до СОТ. 

Як усяка продукція заморожені напів�

фабрикати мають бути сертифіковані і

стандартизовані. З 1 січня 2008 року набу�

вають чинності нові стандарти на групу

«пельмені», але між написаним на папері і

реальною продукцією, як це трапляється,

є певні розбіжності. Розробником нових

держстандартів став Технологічний інсти�

тут молока та м'яса УААН. З об'єктивних

причин безпосередньо виробники, а саме

галузева Асоціація «Українське морозиво і

заморожені продукти» (через перереєстра�

цію з асоціації виробників морозива) не

приймала участі у їх розробці. Але поки ще

є час усунути ці розбіжності, асоціація, до

складу якої входять кращі підприємства га�

лузі, вдалася до активних практичних дій. 

Днями вона провела позаплановий

практичний семінар стосовно продукції

групи «пельмені». З низки зауважень було

виділено 2 принципові питання – співвід�

ношення фарш�тісто і використання блоч�

ної замороженої сировини (сире м'ясо) без

розморожування для виготовлення пель�

менів. Щоб бути переконливими у своїй

правоті, до участі у семінарі запросили роз�

робників держстандартів та технологів 19

підприємств і провели їх безпосередньо на

виробництві – на підприємстві «Левада»

(м.Одеса). На сьогодні це найпотужніше

підприємство України, яке виробляє най�

більші обсяги в Україні і відрізняється ви�

сокою якістю продукції.

Результатом проведення семінару стало

підписання Акту дослідної виробки про�

дукції. Разом з комплектом висновків ці

документи асоціація у визначений термін

має подати до відповідних держструктур

для внесення змін до ДСТУ.

* * *

Про сучасний стан і перспективи ро�

звитку ринку заморожених напівфабрика�

тів, а також можливості створення на ба�

зі сільгосппідприємств потужностей для ви�

готовлення цієї продукції читайте в наступ�

ному номері «Агропрофі».

«НІБУЛОН»
збирає
кукурудзу 
На підприємстві «НІБУЛОН»
активно продовжується зби�
рання кукурудзи. 
Станом на 10 жовтня вже зі�
брано понад 75 % цієї культу�
ри. Нині до збирання долучи�
лися у філіалі «Хмільник», де
прибрано близько 20 %
площ. Врожайність окремих
гібридів кукурудзи перевищує
100 центнерів з гектара, а се�
редня врожайність складає
понад 80 центнерів з гектара.
Найближчими днями збиран�
ня кукурудзи розпочнуть у фі�
лії «Південний Буг», де прог�
нозуються вищі показники
врожайності. 
У зв'язку з нещодавними опа�

дами і сприятливими погодни�
ми умовами керівництво
компанії ухвалило рішення
про розширення посів озимої
групи. На даний час посіяно
700 гектарів озимого ячменю,
що складає 28 % від плану.
Озимою ж пшеницею засіяно
близько 13 800 гектарів, що
складає 104 % від плану. 
Почався обробіток посівів ози�
мих культур засобами захисту
рослин від шкідників.
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Соя. Потрібні

НЕОБХІДНІСТЬ державної під�

тримки розвитку виробництва сої

розуміють у багатьох країнах сві�

ту. Так, наприклад, із бюджету

США дотація на 1 га посіву ста�

новить $50, але за умови вико�

нання безвідвальної технології

обробітку ґрунту та виконання

всіх технологічних операцій.

У 2004 році розробка галузевої

програми «Соя України 2005�

2010» засвідчила, що в Україні та�

кож розуміють важливість цієї

сільгоспкультури. 

Після створення «Української

асоціації виробників і переробни�

ків сої» у 2004 році господар�

ствам, які закупили суперелітне й

елітне насіння, вперше з бюджету

за програмою «Селекція в рос�

линництві» було проведено від�

шкодування сортонадбавок, із

2006 року було надано дотацію на

1 га посіву сої в розмірі 65 грн., у

2007 році – в розмірі 80 грн. за

умови посіву насінням не нижче

1�ї репродукції та 50 грн. – не

нижче 3�ї репродукції.

Підтримка держави зробила

свою справу: за два роки – з 2004

по 2006 – посівні площі під соєю

в Україні зросли майже втричі,

виробництво сої збільшилося в

2,4 рази та становило 889,6 тисячі

тонн. З огляду на прогнозоване

збільшення внутрішнього попиту

у зв'язку з будівництвом нових

підприємств з переробки сої до

1,1 млн. тонн, а також прогнозо�

ваний експорт у 300 тис. тонн, за�

гальна потреба в сої 2008 року

становитиме 1,4 млн. тонн.

Проте соєвиків нині непоко�

їть екстенсивний розвиток галузі.

За наявності на 2007 рік 73 сортів

із потенційною врожайністю 20�

30 ц/га, врожайність по Україні за

2004�2006 роки залишається

низькою – 10�12 ц/га. Тож поки

що збільшення врожаїв досяга�

ється лише за рахунок розширен�

ням посівних площ. 

Змиритися з цією проблемою

в Асоціації не хочуть. Так, у 2008

році заплановано підвищити вро�

жайність щонайменше до 15 ц/га,

а в подальші роки – 17�20ц/га.

Такий результат потребує спів�

праці усіх зацікавлених відомств,

тож Асоціація наполягає на вико�

нанні науково�дослідними уста�

новами УААН кроків, що пропи�

сані в постанові бюро президії

УААН ще в травні. 

Серед завдань для науково�

дослідних установ УААН – разом

із Асоціацією підготувати до

1 грудня 2007 року пропозиції з

впровадження районованих

сортів.

Одним із основних чинників

підвищення продуктивності сої є

якість насіння. Тож, відповід�

но, Національному науковому

центру «Інститут механізації і

електрифікації сільського госпо�

дарства» до 1 грудня 2007 року

доручено розробити для насіннє�

вих господарств типовий набір

технологічного обладнання для

післязбиральної обробки насіння

сої. У подальших планах – вне�

сення цього обладнання до пере�

ліку техніки, яка закуповується

частково за рахунок бюджетних

коштів за програмами придбання

техніки.

Обов'язковою умовою досяг�

нення запланованих результатів є

посів високопродуктивного

насіння. При цьому державну

дотацію на 1 га посіву надавати

диференційно за умови посіву

насінням не нижче І, II та III ре�

продукцій. А також за умови про�

ведення інокуляції насіння сої

перед посівом азотофіксуючими

препаратами. Проведення іноку�

ляції насіння створює умови для

накопичення в ґрунті щонаймен�

ше 100 кг/га азоту в діючій речо�

вині, або 340 кг/га аміачної селі�

три. А це у свою чергу сприяє

впровадженню короткоротацій�

ної сівозміни «соя�озима пше�

ниця», «соя�кукурудза», «соя�яч�

мінь», «соя�озимий ріпак».

В Україні для реального впро�

вадження сівозміни сьогодні вже

є ультраскоростиглі сорти. З пе�

ріодом вегетації до 85 днів –

4 сорти, скоростиглі сорти з пе�

ріодом вегетації до 100 днів – 12

сортів. Усього такими сортами в

2007 р. засіяно 197 тис. га. Це оз�

начає, що ця площа може бути

використана під посів озимої

пшениці. Також на цих площах

відпадає необхідність у придбанні

70 тис. тонн аміачної селітри для

ранньовесняного підживлення

озимої пшениці, що дає змогу за�

ощадити близько 84 млн. грн.

Крім того, накопичення азоту

в ґрунті сприяє підвищенню вро�

жайності озимої пшениці на 2�4

ц/га або збільшенню валового збо�

ПЕРЕСПЕКТИВИ Що потрібно, аби Україна вийшла на якісно новий рівень
вирощування сої? Про це йшлося на науково<практичній нараді<семінарі 
13<14 вересня 2007 року в м.Глобине Полтавської області.

У 2004<2006 рр. при значному збільшенні площ під
соєю врожайність залишалася низькою – 10<12 ц/га.
Водночас вітчизняні сорти, такі як Медея, Устя,
Романтика, Легенда, Одеська 150А, Київська 98,
Аннушка, Агат, Полтава, Ірина, Сула, Таврія, можуть
давати врожаї на рівні світових.

11 жовтня за ініціативою

Всеукраїнського громадсь3

кого об'єднання «Українська

аграрна конфедерація» від3

бувся «круглий стіл» на тему

«Зміни в оподаткуванні АПК

у 2008 році. Проблеми та

наслідки». 

У РОБОТІ взяли участь пред�

ставники Міністерства аграр�

ної політики, Міністерства

економіки, Міністерства фі�

нансів, Державної податкової

адміністрації, керівники про�

фесійних та громадських об'єд�

нань, сільськогосподарські ви�

робники. 

З 1 січня 2008 року до мо�

менту вступу України до СОТ

набирає чинності стаття 8�1 ЗУ

«Про податок на додану вар�

тість», відповідно до якої запро�

ваджується спеціальний режим

оподаткування діяльності у сфе�

рі сільського та лісового госпо�

дарства, а також рибальства, що

передбачає ведення ставка ПДВ

на рівні 9% – для проданих

сільськогосподарським підпри�

ємством товарів сільського гос�

подарства, а для товарів лісово�

го господарства та рибальства –

на рівні 6%.  

Зі вступом України до СОТ,

стаття 8�1 (спеціальний режим)

втрачає свою чинність. Тому,

якщо вступ до СОТ відбудеться,

наприклад навесні 2008 року,

підприємства, які обрали спе�

ціальний режим, перейдуть на

загальний режим оподаткуван�

ня. Тобто, протягом діючого по�

даткового періоду відбудеться

зміна умов оподаткування. 

Практично такий самий

спеціальний режим оподатку�

вання діяльності у сфері сільсь�

кого господарства передбачений

і у проекті Податкового кодек�

су, підготовленому Міністер�

ством фінансів України. На від�

міну від статті 8�1 чинного За�

кону, у даному законопроекті

ставку податку в умовах спе�

ціального режиму пропонується

встановити на рівні 11%.

Також проектом Податково�

го кодексу передбачається, що

ставка фіксованого сільськогос�

подарського податку (ФСП) для

сільськогосподарських підпри�

ємств, які спеціалізуються на

виробництві та переробці про�

дукції рослинництва на закри�

тому ґрунті, а також продукції

тваринництва і птахівництва

(коли доход підприємства від

продажу такої  продукції пере�

вищує 75% від загального дохо�

ду), становить 2 відсотка від ба�

зи оподаткування, якою є доход

підприємства. Платниками

ФСП не зможуть стати суб'єкти

господарювання, у яких понад

50% доходу, отриманого від про�

дажу с/г продукції, становить

дохід від реалізації продукції

квітково�декоративного рос�

линництва, декоративних ро�

слин, грибів, диких тварин і

птахів, хутряних виробів і хутра. 

Фахівці УАК звернули увагу

на те, що такі зміни в оподатку�

ванні не є сприятливими для

учасників аграрного ринку.

Більш оптимальним учасники

«круглого столу» вважають чин�

ний режим оподаткування,

яким, зокрема передбачено ре�

жим акумуляції ПДВ сільсько�

господарськими підприємства�

ми, нульова ставка ПДВ при по�

стачанні молока і м'яса перероб�

ним підприємствам, дотації на

м'ясо та молоко, продані това�

ровиробниками переробним

підприємствам. 

За результатами обговорен�

ня планується узагальнити про�

позиції учасників та визначити

заходи щодо можливого збере�

ження пільгового оподаткуван�

ня АПК України. 

Докладніше про «круглий

стіл», а також коментарі уча�

сників читайте у наступному но�

мері «Агропрофі».

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Податкові зміни в АПК

На початку осені у Росії суттє3

во подорожчали продукти

харчування. 

ПІД ЧАС збирання нового вро�

жаю ще влітку подорожчав хліб –

в середньому на 5%, а в деяких ре�

гіонах і на усі 25. Потім, у вересні,

різко – на 40�50% – підскочили

ціни на молоко і, відповідно, на

його похідні: масло (на 30%) і си�

ри (на 40%). Сильно подорожчала

олія (на 60 – 80%), підросли в ціні

і деякі інші продукти, наприклад,

яловичина (на 8 – 10%). Крім то�

го, в Москві істотно виросли в ці�

ні картопля, помідори, сіль.

В цілому по країні подорож�

чання «зачепило» майже 90%

продовольчих товарів, і зростан�

ня цін продовжується в режимі

реального часу. Експерти ринку

вважають, що до листопада моло�

ко коштуватиме вже удвічі біль�

ше, ніж коштувало літом. Навіть

горілка подорожчає на чверть.

Експерти стверджують, що з

економікою країни все гаразд. А

продукти дорожчають, головним

чином, через зовнішні чинники.

Дефіцит продовольства починає

гостро відчуватися у всьому світі.

Почалося із зерна. Цього ро�

ку основних його виробників спі�

ткав неврожай – і Австралію, і

Канаду, і Європу. А перехідні за�

лишки виявилися рекордно

низькими за останні чверть сто�

ліття. У результаті зерно (продо�

вольче і непродовольче) подо�

рожчало за рік майже на 80%, і за

ним пішов вгору весь ланцюжок

продовольчих товарів, у вироб�

ництві яких воно використову�

ється: борошняні вироби, м'ясо,

молоко і його похідні. Напри�

клад, в США і Європі практично

вся молочна продукція зросла в

ціні на 50�80%, а в Китаї удвічі

подорожчала свинина. У світі

спостерігається дефіцит сухого

молока, який позначився на ці�

нах молочної продукції – не се�

крет, що російські виробники

давно «підсіли» на сухе молоко

замість сирого. Песимістична

картина і на світовому ринку олії:

повсюдний неврожай соняшнику

збільшив ціни майже удвічі. За

прогнозами експертів, у Росії на�

Три складові – одна проблема
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держпрограми

ру відповідно на 59 тис. т зерна,

що дорівнює додатковому отри�

манню господарствами до 70 млн.

грн. від реалізації цього зерна.

Окрім цих загальних підготов�

чих операцій, необхідно підбира�

ти адаптовані, пристосовані

до конкретних умов техноло3

гії вирощування сої для кож3

ної грунтово3кліматичної зони

України.

Це можуть бути:

1) інтенсивна технологія ви�

рощування, що передбачає обро�

біток ґрунту за типом пару, або

напівпару із застосуванням пов�

ної дози азоту, фосфору, калію;

2) ресурсозберігаюча (основ�

ний обробіток ґрунту проводить�

ся без обороту пласта);

3) нульова технологія (посів

сої безпосередньо по стерні без

додаткового обробітку ґрунту).  

Для впровадження цих техно�

логій науково�дослідним інститу�

там�оригінаторам сортів спільно

з регіональними центрами науко�

вого забезпечення агропроми�

слового виробництва УААН не�

обхідно розробити і до 1 листопа�

да 2007 року передати Асоціації

технологічні карти та пропозиції

з освоєння технологій. 

Перші кроки вже зроблено. В

2006 році частково такі карти і ре�

комендації були розроблені Хар�

ківським національним аграрним

університетом ім.В.В.Докучаєва

разом з Асоціацією.

Середньорічні втрати врожаю

сої відбуваються через хвороби –

11%, через шкідників – 13%, че�

рез бур'яни – 35%. Тож неабияке

значення має проведення еко3

номічного й ефективного під3

бору комплексу добрив, засо3

бів захисту сої залежно від

фази розвитку культури та

обраної технології вирощу3

вання. 

СОЄВИКИ звернулись по допо�

могу і до владних структур, зо�

крема, до Мінагрополітики з про�

ханням щорічно передбачати на

розвиток виробництва сої та її пе�

реробки бюджетне фінансування

за програмою «Прикладні науко�

ві та науково�технічні розробки».

А також продовжувати надання

державної бюджетної підтримки

соєвиробництва за програмою

«Селекція в рослинництві», на�

дання дотації на 1 га посіву, але за

умови посіву насінням сої не

нижче I, II, III репродукцій, іно�

куляції насіння азотофіксуючими

біологічними препаратами, вико�

нання обраної технології вироб�

ництва сої. 

Одним із невідкладних зав�

дань спеціалісти Асоціації також

вважають розробку за співучасті

Мінагрополітики, УААН, НАНУ

галузевої цільової програми «Соя

України�2015», яку планується

подати на затвердження Кабінету

Міністрів до 1 січня 2008 року.  

Допомога, що була надана в 2007 р. у частині дотації на 1 га
посіву, дала позитивний результат. Так, у 2007 р. було посіяно на
4,2 тис. га більше елітного насіння, що дає можливість повністю
забезпечити посіви сої в 2008 р. насінням I репродукції, тобто
49,3 тис. тонн – це 60% посіву всієї площі. 

ДЕРЖПІДТРИМКА

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А

компанія «Проагро» за�

вершила підготовку но�

в о г о д о с л і д ж е н н я

«УКРАЇНА: РИНОК

СОЇ Й ПРОДУКТІВ

ПЕРЕРОБКИ 2007».

Нове дослідження

висвітлює ситуацію й

основні тенденції ро�

звитку ринку сої і про�

дуктів її переробки в

Україні: виробництво,

переробку і споживан�

ня, торгівлю, питання

логістики і якості про�

дукції, ціноутворення,

вплив на ринок чинни�

ків попиту і пропозиції

і т.д. Метою досліджен�

ня є вивчення і висвіт�

лення всіх основних ас�

пектів функціонування

українського ринку сої. 

Окремі розділи дос�

лідження присвячені

економіці і практиці

обробітку сої в Україні,

державній політиці на

олійному ринку, а та�

кож перспективам ро�

звитку ринку сої, як під

впливом зовнішнього і

внутрішнього попиту,

так і зважаючи на мо�

жливий вступ України

до СОТ.

Обсяг дослідження

– 97 сторінок плюс ста�

тистичні дані і додатки

(всього – 140 сторінок).

Комплект розсилки

містить електронну і

друковану версії дослі�

дження. 

Отримати додаткову

інформацію і замовити

аналітичне досліджен�

ня «УКРАЇНА: РИНОК

СОЇ Й ПРОДУКТІВ

ПЕРЕРОБКИ 2007»

можна, відправивши

запит електронною по�

штою на адресу: info@

proagro.com.ua. 

Детальну інформа�

цію читайте також на

сайті компанії: 

www.proagro.com.ua.

ДОСЛІДЖЕННЯ

сіння соняшнику в 2007 р. збе�

руть близько 5,5 млн. т проти 6,75

млн. т минулого року.

Колись були три складові

марксизму, а біда одна... Тепер

так само. Біда одна загальна –

подорожчання продуктів харчу�

вання, складових – три: зростан�

ня чисельності населення плане�

ти,  бум на альтернативні види

палива – біоетанол і біодизель, і,

нарешті, природні негаразди, такі

як посухи і повені.

Російські ж експерти заспо�

коюють, що їхня країна порівня�

но непогано виглядає на загаль�

ному фоні: в цілому ціни на про�

довольство  виросли значно мен�

ше, ніж в інших країнах. По�

яснюють це тим, що у Росії меш�

кає лише 2% світового населен�

ня, тоді як її сільгоспугіддя стано�

влять 9% від світових. Звичайно,

нинішній рівень розвитку АПК

не дозволяє країні прогодувати не

те що всю Європу (як сто років

тому), але і себе. Більш того, ба�

гато експертів упевнені, що в

умовах зростання цін на продо�

вольство держава почне адміні�

стративно обмежувати експорт

цих товарів. Так, вже відомо, що з

1 листопада 2007 року буде введе�

но 30%�е мито на експорт зерна. І

ще, за даними Мінсільгоспу, при�

ватні подвір'я (тобто дачні сади і

городи) виробляють половину

продовольства в країні. Поки

справи йдуть так, продовольчі

кризи росіянам не страшні.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

Компанія Henkell&Sohnlein Sektkellereien Gesellschaft

m.b.H (Австрія) придбала 26,2% акцій ЗАТ «Київський
завод шампанських вин «Столичний», одного з найбільших
виробників ігристого вина в Україні. Компанія збільшила
свій пакет головним чином за рахунок покупки 24,56%
акцій у фізичної особи�резидента.

***
Кондитерська група «Конті» (Київ) планує в найближчі два
роки інвестувати в розвиток виробництва $100 млн.
(близько 70% з яких будуть позиковими, а 30% –
власними).

***
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надав
ВАТ «Славутській солодовий завод», контрольованому
французькою Soufflet Group, кредит на 30,3 млн. грн.
Кошти надаються терміном на один рік, ставка Libor+0,9%.
Завод збільшить статутний капітал на 32,5 млн. грн, або
майже в 6,3 рази, – до 38,7 млн. грн. Передплата на акції
тривала з 1 по 20 вересня.

***
Чистий прибуток ВАТ «Вімм3Білль3Данн Продукти

Харчування» в II кварталі 2007 р. по US GAAP збільшилася
на 14,8% порівняно з тим же періодом минулого року і
становив 33,7 млн. дол. Чистий дохід компанії зріс на 40,8%
і склав 605 млн. дол.

***
Головою правління ВАТ «Кременчукм'ясо» (м.Кременчук,
Полтавська область) замість Олега БАБАЄВА обрана Ірина
ДРОЗДОВА. Чистий дохід ВАТ «Кременчукм’ясо» в 2006 році
збільшився на 16,6%, або на 32,430 млн. грн. і становив
228,174 млн. грн.

***
Польський виробник напоїв Maspex Wadowice Group на
території збанкрутілого цукрового заводу в селі Грігорьевка
Обухівського району Київської області побудує свій перший
в Україні завод із виробництва соків «Maspex». Інвестиції в
будівництво становитимуть близько EUR 50 млн.

***
Антимонопольний комітет України надав дозвіл
холдинговій компанії з управління активами Allseeds Group
Limited (м.Нікосія, Кіпр) придбати понад 50% акцій ЗАТ

«Зерноторгова компанія «Олсідз Україна».

***
Компанія Heineken CEE, австрійське дочірнє підприємство
пивоварного гіганта Heineken (Хайнекен), в найближчі
півроку�рік має намір інвестувати в купівлю пивоварних
підприємств в Україні, а також в країнах Балтійського
регіону.

Консалтингове агентство ААА
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Держава
продає свій
пакет у СФ
Харківського
тракторного
заводу

Фонд державного майна
України виставив на торги
Української міжнародної
фондової біржі (УМФБ,
м.Київ) 16 листопада п.р.
останній, що належить дер�
жаві, пакет акцій ВАТ «Хар�
ківський тракторний завод»
(ХТЗ) у розмірі 27,62% ста�
тутного капіталу. Про це
йдеться в офіційному ого�
лошенні ФДМУ від 10 жов�
тня. 
Усього на продаж виста�
влено 4,805 млн. акцій но�
міналом 0,25 грн. 
За даними ФДМУ, балансо�
вий збиток ХТЗ в першому
півріччі 2007 р. склав 36,411
млн. грн., обсяг виробниц�
тва – 249,462 млн. грн., де�
біторська заборгованість –
154,712 млн. грн., кредитор�
ська – 85,307 млн. грн. 
ХТЗ контролюється Develop�
ment Construction Holding
(DCH), створеним для упра�
вління активами українсь�
кого бізнесмена, співвлас�
ника Укрсиббанку Олексан�
дра Ярославського. DCH в
кінці вересня п.р. підтвер�
див, що продає завод стра�
тегічному інвестору, проте
має намір зберегти за со�
бою блокуючий пакет. 
За даними ІА «АПК�Ін�
форм, стратегічним партне�
ром ХТЗ з лютого п.р. є ма�
шинобудівна група «ГАЗ»,
підконтрольна російському
підприємцеві Олегу Дери�
пасці. В кінці липня п.р. на�
глядова рада ВАТ повністю
змінила склад дирекції під�
приємства, призначивши
до її складу п'ять топ�мене�
джерів російських машино�
будівних підприємств на
чолі з Олександром Косо�
вим, екс�директором ВАТ
«Ульянівський моторний
завод». 
В той же час, 5 жовтня п.р.
у пресі було опубліковано
офіційне оголошення про
порушення Господарським
судом Харківської області
справи про визнання ХТЗ
банкрутом за позовом ЗАТ
«Торговий центр�2000» і
введення мораторію на за�
доволення вимог кредито�
рів ХТЗ ще 31 травня 2007 р.
Суд призначив розпоряд�
ником майна арбітражного
управляючого Олександра
Баранівського (м.Дніпропе�
тровськ). 

За матеріалами ІА «АПК<Інформ»

Наталія Тарченко

Спільна прес3конференція Ук3

раїнської Зернової Асоціації

та Міжнародної Асоціації Тор3

гівлі  Зерном та Кормами

(GAFTA) була присвячена про3

веденню третьої Міжнародної

Зернової Конференції, що

має відбутися в Одесі 13314

березня. Організатори вирі3

шили, що її девізом буде: «Ди3

намічність торгівлі зерном в

умовах стабільного ринку».

– ВІДОМО, що управління еко�

номікою не ринковими метода�

ми призводить до зниження

рентабельності виробництва бо�

рошна та розвитку галузі в ціло�

му. За державою має залишитися

право формування резервів, за

трейдерами – право продавати

чи не продавати державі зерно,

виходячи з цінової ситуації на

ринку. – пояснила свою позицію

один з учасників прес�конфе�

ренції, директор київського офі�

су GAFTA Анна Голодова. 

Зерновий сектор в Україні –

один із стратегічних. І йому пот�

рібна стабільність, щоб нарощу�

вати виробництво та збільшува�

ти експорт. Організатори заходу

вважають, що для цього є всі пе�

редумови. 

Анна Голодова зазначила, що

GAFTA високо оцінює Указ №

890/2007, підписаний Президен�

том 18 вересня цього року. Бо в

цьому документі йдеться про об�

меження адміністративного

втручання в регулювання цін на

сільгосппродукцію та продо�

вольчі товари, виділення чітких

підстав для застосування кіль�

кісних обмежень експорту на ці

товари, а  також обов'язкова

оцінка ефективності таких захо�

дів. 

В  цьому  році  членами

GAFTA стали Державний Центр

сертифікації та експертизи зер�

на та продуктів його переробки,

шість ведучих лабораторій ДАК

«Хліб України». Учасники прес�

конференції зазначили, що це

перші кроки до лібералізації

ринка, встановлення на ньому

цивілізованих правил. Державна

політика має враховувати вели�

ку кількість факторів, в тому чи�

слі і гармонізацію національних

та міжнародних стандартів. 

Особлива увага на березневій

конференції буде приділятися

біопаливній галузі, через розви�

ток якої ціни на зерно зросли

вдвічі. Будуть обговорюватися

перспективи розвитку зернового

ринку України, а також питання

міжнародної торгівлі цим про�

дуктом. Обговорюватимуться і

питання торгової безпеки в рам�

ках Системи торгової безпеки

GAFTA (GTAS). 

За словами ще одного уча�

сника конференції, президента

УЗА Володимира Клименка,

те, що в Києві знаходиться офіс

такої престижної організації, як

GAFTA, велике досягнення. Від�

крити в себе представництво ба�

жали майже всі країни постра�

дянського простору та Турція,

тож наша країна виграла своє�

рідний тендер. 

Більшу частину свого висту�

пу Володимир Клименко при�

святив розповіді про програму

«Зерно України 2008�2015», що

була розроблена за ініціативи

фахівців УЗА. Сказав дещо і про

те, як треба діяти за нинішніх

умов подорожчання зерна на

світових ринках в 2�3 рази. Дер�

жава має створювати резерви за

рахунок бюджету, необхідно та�

кож створити державну програ�

му підтримки малозабезпечених. 

На питання, чому захід від�

будеться саме в Одесі, Володи�

мир Клименко відповів, що ду�

же хотілося б, щоб гості (а уча�

сників очікується близько 500

осіб) крім всього іншого ознай�

омилися із потужностями укра�

їнських портів. 

Динамічність і стабільність – 
єдність протилежностей

Міжнародна Асоціація Торгівлі Зерном та Кормами (GAFTA) була
заснована у далекому 1878 році. Спочатку вона називалася Асо�
ціацією по торгівлі кукурудзою. Люди, що стояли у її витоків, бу�
ли впевнені: велику користь у справі торгівлі зерном принесе
створення міжнародних правил та принципів торгівлі, які захи�
стять інтереси всіх учасників ринку. Нині до асоціації входять
1000 членів з 80 країн світу. Головний офіс знаходиться в Лондо�
ні. Регіональні – в Києві та Пекіні.

ДОВІДКА

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ комі�

тет України застеріг виробників

хлібної галузі від економічно

необґрунтованих дій та заяв, які

можуть викликати цінову деста�

білізацію в країні. Таку заяву

днями зробив керівник відомства

Олексій Костусєв у зв'язку з

оприлюдненими намірами об'єд�

нання «Укрхлібпром» та окремих

потужних підприємств підвищи�

ти ціни на хлібобулочні вироби.

За його словами, АМКУ зди�

вований одночасними неаргу�

ментованими висловлюваннями

серйозних учасників ринку хліба.

Адже такі декларації можуть

спричинити хвилю безпідставних

коливань ціни на продукт, від

якого залежить життя мільйонів

людей. Тому неконкретні прогно�

зи пекарів О.Костусєв вважає на�

маганням напружити ситуацію і

вплинути на громадську думку.

На переконання керівника

Комітету, непорозуміння та супе�

речки виробників хліба із ДАК

«Хліб України» щодо постачання

борошна не повинні жодним чи�

ном відображатися на населенні.

«Якщо у вас є питання, є реальні

підстави для дій – давайте разом

аналізувати їх і узгоджувати крок

за кроком, а не піднімати ґвалт»,

– запропонував він.

Але, Олексій Костусєв попе�

редив, якщо зловживання повто�

ряться знову – Комітет буде ви�

мушений застосувати жорсткі

санкції. За його дорученням усі

регіональні відділення АМКУ

постійно контролюють це питан�

ня і будуть ретельно розслідувати

кожен випадок підвищення цін

на хліб щодо його обґрунтовано�

сті. До перевірки суб'єктів госпо�

дарювання, які діють на хлібно�

му та суміжних ринках, вже взя�

лися відділення в Одеській, Ми�

колаївський, Вінницькій, Лу�

ганській, Харківській областях та

в Криму. Відповідні заходи бу�

дуть вжиті і в інших регіонах у

разі підвищення цін.

Також Олексій Костусєв не

погодився із пропозицію «Укр�

хлібпрому» ввести єдиний для

всіх підприємств максимальний

рівень рентабельності в 10%. «Від

цього можуть постраждати спо�

живачі, оскільки ті, хто сьогодні

має нижчу рентабельність, підви�

щить її рівень, що призведе до

зростання цін на хліб», – впевне�

ний він.

Довідка: За висновками Ко�

мітету, регіональні ринки хліба

залишаються монополізованими у

Вінницькій, Волинській, Івано�

Франківській, Кіровоградській,

Луганській, Миколаївській, Одесь�

кій, Сумській, Тернопільській,

Хмельницькій, Черкаській, Черні�

вецькій та Чернігівській областях,

а також у місті Києві.

Як відомо, після втручання ор�

ганів Комітету в червні цього року

знизилась вартість масових «со�

ціальних» сортів хліба до попе�

реднього рівня. Зокрема, в Пол�

тавській, Львівській, Дніпропе�

тровській, Сумській, Чернігів�

ській, Тернопільській, Волинській

та інших областях. В деяких ви�

падках ціни знизилися до 20%, а

підприємства почали виготовля�

ти нові «соціальні» сорти хліба,

більш дешеві, ніж аналогічні, що

випускалися раніше.

За матеріалами Прес<служби АМКУ

АМКУ застеріг пекарів



АГРОПРОФІ

№ 6 [006] 12 жовтня, 2007

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 9 КОМПАНІЇ

Шановні читачі!

З питань редакційної передплати телефонуйте: тел. (044) 227�93�55,
тел./факс (044) 236�02�08, або пишіть: info@agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТА

2008
Передплатіть 

газету «АГРОПРОФІ» 
на наступний 2008�й рік

і щотижня отримуйте корисну 
Інформацію для Голови!

Наш індекс: 98990

На часі передплата на український тижневик ділової інформації –
газету «АГРОПРОФІ». Ми ставимо за мету заповнити вакуум
ОПЕРАТИВНОЇ, ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ БЕЗ ПОЛІТИКИ для
фахівців АПК, які приймають рішення: керівників і менеджерів,
власників та інвесторів. Наша інформація стане в пригоді і студентам
вищих навчальних закладів, науковцям.
Передплатити нашу газету ви зможете у будь�якому відділенні
УДППЗ «Укрпошта». Вартість передплати на 1 місяць – 10,84 грн. +
витрати на оформлення передплатних документів (0,35�1,50 грн.).
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію, 
до того ж – з будь�якого місяця та на будь�який термін. 
Вартість редакційної передплати на 1 місяць – 10,80 грн.

«Клуб Сиру» 
вже не український

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

Компанія «Нібулон» до 1 липня 2008 р. введе в експлуатацію
елеватор в Хмельницькій області. Потужність елеватора ста�
новитиме близько 60 тис. т. Вартість його будівництва стано�
витиме $10 млн.

***
ТОВ «Зернопродукт», що входить до складу ВАТ «Миронів�
ський хлібопродукт» (ТМ «Наша Ряба», «Фуа Гра», «Легко!»
та ін.), реорганізоване в ЗАТ «Зернопродукт МХП».

***
Одеський коньячний завод (ОКЗ), один з найбільших в га�
лузі, має намір до 2008 р. збільшити виробничу потужність
на 50�90% і вийти на рівень 75�95 тис. дал в місяць. До кінця
року планується інвестувати не менше ніж $20 млн.

***
ТОВ «Зерноторгова компанія», що входить до групи «Зерно�
торгова компанія Олсідз Україна», залучило синдикований
кредит на суму $100 млн. від Standard Bank Plc (Standard
Bank), ING Bank і «Райффайзен Банк Аваль». Сума кредиту
поділяється на 2 транші по $50 млн., і перший транш «Зерно�
торгова компанія» вже отримала. Перший транш по даному
кредиту – довгостроковий, другий транш – короткостроко�
вий, що виділяється для фінансування закупівлі сировини.
Термін кредиту – 3 року з можливістю пролонгації до 5 років.

***
У с.Городище Біловодськоого району на Луганщині відбулося
урочисте відкриття Деркульського молочного комплексу ЗАТ

«Агротон». Вартість проекту становила близько 12 млн. грн.

***
ТОВ «Виробниче об'єднання «Моліс» (Запорізька обл.), ве�
ликий український виробник молочної продукції, здійснить
закрите розміщення облігацій серії «В» на суму 25 млн. грн.
Облігації будуть випущені номіналом 1 тис. грн. в бездоку�
ментарній формі. Умови випуску передбачають щокварталь�
ну виплату доходу і оферту після другого, четвертого і вось�
мого купонних періодів. Дата погашення облігацій – 25 жов�
тня 2010 р. Залучені за рахунок розміщення облігацій кошти
будуть спрямовані на збільшення виробничих потужностей
емітента (15 млн. грн.) і реалізацію програми технічного пе�
реоснащення (10 млн. грн.).

Консалтингове агентство ААА

Білорусь: 
ціни на молоко
МІнІстерство сільського господарства і продовольства

Білорусі ініціює підвищення закупівельних цін на

молоко. Зокрема, передбачається, що ціна на молоко

вищого сорту зросте на 10% до Br480 за кілограм

(1,12 грн. – ред.)

Як пояснили представники Мінсільгосппроду, необхідність
збільшення закупівельних цін на молоко пов'язана із зростан�
ням витрат на його виробництво, адже теперішній рівень цін
не забезпечує позитивний рівень рентабельності.
Також підвищення закупівельних цін на молоко обумовлене
зростанням цін нього в сусідніх державах. «У країнах�сусідах
– Росії, країнах Євросоюзу, спостерігається зростання закупі�
вельних цін на молоко, необхідно поставити наших виробни�
ків в рівні умови, – сказали фахівці міністретсва. – Це також
дозволить запобігти стихійному вивозу продукції». У перс�
пективі міністерство пропонує довести закупівельні ціни до
рівня довколишніх регіонів Росії.
Як вважають в Мінсільгосппроді, нинішній рівень експортних
цін «дозволить переробникам безболісно перенести підви�
щення закупівельних цін на молоко». Проте завірили, що да�
не рішення не викличе істотного підвищення роздрібних цін
на молочні продукти.
Як повідомлялося, закупівельні ціни на молоко в 2007 році
збільшувалися двічі (у січні і вересні), в обох випадках на
5%. Рішенням Ради міністрів №1058 з 1 вересня 2007 року за�
купівельні ціни на молоко коров'яче вищого сорту затвер�
джені у розмірі Br435 тис. (1022 грн. – ред.) за тонну, першо�
го сорту – Br400 тис. (940 грн. – ред.), другого – Br250 тис.
(590 грн. – ред.).

За матеріалами Інтерфаксу

У молочному бізнесі брати Пе3

трови з 1995 року. Після реа3

німації, модернізації на євро3

пейський кшталт Кремен3

чуцького міського молокоза3

воду і його успішного прода3

жу в 2002 році російській

компанії «Юнімілк», власне, й

почалася діяльність корпора3

ції «Клуб Сиру». Отримані кош3

ти використали на придбання

лежачих заводів:  Світло3

водського (Кіровоградська

обл., який в одній сировинній

зоні з Кременчуцьким), Хер3

сонського, Канівського (Чер3

каська обл.). 

АНАЛОГІВ Канівського масло�

сирзаводу немає на теренах СНД:

пропускна спроможність прий�

мання молока – 2 тис. тонн на

добу; дві автономні лінії з вироб�

ництва сиру загальною потужні�

стю 65 тонн продукції на добу. З

молока, в якому бактофуга «вби�

ває» 98% бактерій і спор, на ви�

ході можна побачити упаковані

масло, сир, суху сироватку і... чи�

сту воду.

«Клуб Сиру» поповнився но�

вими членами – Бобровицьким і

Миронівським заводами сухого

молока, Тальнівськім молокоза�

водом, об'єднанням «Вінницямо�

локо». Розпочалося будівництво

Карлівського сирзаводу на Пол�

тавщині.

Річний обіг у 2005 році стано�

вив $108 млн. – висота, до якої не

кожна хімічна компанія «достри�

бає». Проте такі результати були

завдяки експорту – 82% від ви�

робництва. Експорт здійснювався

переважно до Росії, яка закупила

в 2005�му майже 17 тис. тонн си�

ру. Продукція поставлялася під

торговими марками «Канівські

традиції», «Світловодський стан�

дарт» і «Клуб Сиру»; в рамках

кожної марки – до десяти найме�

нувань сирів. Доленосна помилка

підприємців полягала в тому, що

замість диверсифікації ринку во�

ни працювали на  Росію, яка пла�

тила за кілограм сиру еквівалент

3,5 американських доларів, а Япо�

нія, Мексика, Алжир стільки ж,

скільки й Україна, – $2,2.

І от 20 січня 2006 року Росія

запровадила на українську м'ясо�

молочну продукцію ембарго.

Щоб зберегти бізнес, Олександр

Петров знайшов інвестора – по�

тужну компанію «Ренесанс Капі�

тал», з якою вже 30 січня підпи�

сав угоду про наміри. «Ренесанс

Капітал» протягом восьми міся�

ців ретельно вивчала стан справ у

корпорації – йшлося про продаж

50% її акцій, оцінених у $90 млн.

Після підписання угоди на поса�

ду «своєї» людини від інвестора

був призначений американець

Джеймс Двайер, якого складно

назвати фахівцем у цьому бізнесі.

Бажання розлучитися з 50% акцій

у Петрова посилювалося з кож�

ним невдалим кроком колеги…  У

цілому ж «Клуб Сиру» закінчив

2006 рік з гірким результатом –

$20 млн. збитків. Тому ціна за цей

пакет у травні 2007 року, на мо�

мент підписання договору купів�

лі�продажу, становила лише $20

млн. Її запропонував пан Петров,

хоча «Клуб Сиру» фахівці оціни�

ли на порядок дорожче. Проте й

ця сума засновнику корпорації

досі не виплачена повністю.

Як надалі розвиватимуться

події – покаже час. Але тут варто

віддати належне оптимізму Олек�

сандра Петрова, який серйозно

збирається відродити молочний

бізнес: «Років через два... Уже за�

раз разом із персоналом, від яко�

го завчасно позбавився Двайер,

шукаємо майданчики під будів�

ництво трьох суперсучасних си�

роварень. Ми створимо ще один

клуб сиру, щоправда, під іншою

назвою, і доведемо, що наша ко�

манда краща за найманих інозем�

них менеджерів».
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Євгенія Руженцева

НАГАДАЄМО, що наприкінці

минулого року Верховна Рада

продовжила термін дії морато�

рію, що вводить певні обмежен�

ня на продаж земель сільськогос�

подарського призначення, до

1 січня 2008 року. А якщо точні�

ше, то дія цих обмежень продов�

жується в тому разі, якщо до но�

вого року не наберуть чинності

закони України «Про ринок зе�

млі» та «Про державний земель�

ний кадастр». Останній, як відо�

мо, було ветовано Президентом

(див. «АГРОПРОФІ» від 7 вересня

2007 року).

«Пусть не решит
он всех проблем,
Но веселее 
станет всем...»
УТІМ, ані закон про земельний

кадастр, ані закон про ринок зе�

млі, які нібито й створюють зако�

нодавче поле для функціонуван�

ня ринку земель сільгосппризна�

чення, не зможуть розв'язати всіх

проблем довкола операцій із зе�

млею, вважає старший науковий

співробітник Інституту держави і

права ім. В.М.Корецького НАН

України Павло Кулініч. 

Так, вважається, що з прий�

няттям Закону України «Про

державний земельний кадастр»

ми матимемо сукупність відомо�

стей про власників земельних ді�

лянок по всій території України

– користувачів, орендарів – і

про земельні ділянки, якими во�

ни володіють на праві власності,

користування тощо. Однак цей

закон, який, до речі, має всі

шанси бути прийнятим новооб�

раним парламентом, дає змогу

легко обійти заборону на воло�

діння однією особою більш ніж

100 га, що діє до 2015 року. Таку

ситуацію науковець пояснює

тим, що місцеві чиновники ма�

тимуть доступ до кадастрових ві�

домостей лише своєї області, а

отже, можна придбати по сотні

гектарів в різних областях чи ра�

йонах: «У нас немає об'єднаних

даних щодо власників земельних

ділянок сільськогосподарського

призначення навіть по районах.

Отже, кожен недобросовісний

громадянин України в змозі

придбати по 100 га в різних ре�

гіонах і  таким чином обійти

заборону, встановлену чинним

Земельним кодексом».

Тож закон «Про державний

земельний кадастр» не вирішить

і не зможе вирішити цієї пробле�

ми, переконаний пан Кулініч: це

функція іншого закону, який вже

прийнятий, але не діє. 

Йдеться про Закон України

«Про державну реєстрацію речо�

вих прав на нерухоме майно та їх

обмежень», де записано, що дер�

жавна реєстрація речових прав,

включаючи земельну ділянку, є

єдиним визнанням і підтвер�

дженням державою факту набут�

тя чи зміни прав на земельну ді�

лянку. Тож місія Закону «Про

державний земельний кадастр»

може закінчитися, так і не розпо�

чавшись…

Дайте хоч 
якийсь кадастр!
УТІМ, на думку виконавчого ди�

ректора ІРЦ «Реформування зе�

мельних відносин в Україні»

Максима Федорченка, відсут�

ність державного земельного ка�

дастру завдає державі таких збит�

ків, що дешевше було би погоди�

тися на запровадження його най�

примітивнішого варіанту. 

А поки в органах державного

управління дискутують, чи до�

цільно об'єднувати кадастр та

державний реєстр прав на неру�

хоме майно в єдину систему, про�

мовець проаналізував переваги

обох варіантів.

Так, серед плюсів об'єд3

нання:

1) реалізація принципу «єдино!
го вікна». Зміни в правовому ста�

тусі, межах, використанні, площі,

конфігурації, правах власності та

будь�які інші зміни одночасно

відтворюються в кадастрі та реє�

страційній системі (хоча в тих

країнах, де ці дві системи розді�

лені між різними органами, заз�

вичай не виникає проблем з об�

міном інформацією). Це є пере�

вагою для користувачів;

2) дохідна підсистема (реєстра!
ція права) субсидує витратну (ка!
дастр). Це перевага для державно�

го бюджету.

Агробізнес 
обирає оренду
Особливого бажання купувати землю у фермерів
та керівників підприємств наразі не спостерігається

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Спершу – на рахунок «Украгролізингу», 
а потім – Держказначейству
3 жовтня ц.р. Уряд ухвалив постанову «Про внесення змін
до Порядку використання коштів державного бюджету, що
спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і облад�
нання для агропромислового комплексу на умовах фінансо�
вого лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу»
№1186.
Згідно з документом, перелік і граничні ціни на техніку, що
закуповується НАК «Украгролізинг» (Компанією) у заводів�
виробників та/або дилерів з продажу (постачальників) за
рахунок коштів держбюджету для подальшої передачі у фі�
нансовий лізинг, погоджується Міжвідомчою експертною
радою з питань визначення пріоритетів у виробництві нової
техніки та обладнання для сільгосптоваровиробників. 
Лізингові платежі у частині відшкодування вартості техніки
мають вноситися лізингоодержувачами на рахунок Компанії,
яка перераховує їх протягом трьох робочих днів на рахунки,
відкриті в органах Державного казначейства. Розмір цих пла�
тежів може бути зменшено на суму помилково та/або надмі�
ру сплачених лізингоодержувачами платежів за договорами
лізингу, зокрема у зв'язку з припиненням дії таких договорів
або зміною їх умов в установленому порядку.
Крім того, «Украгролізинг» має забезпечувати контроль за
поверненням лізингових платежів у частині відшкодування
вартості техніки, що надходять на рахунки, відкриті в орга�
нах Держказначейства. 

Щомісяця – перерахунок коштів
Оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України "Про
внесення змін до Порядку використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення фінан�
сової підтримки підприємств агропромислового комплексу
через механізм здешевлення короткострокових та се�
редньострокових кредитів" від 3 жовтня ц.р. №1191. Змінами
встановлено, що Мінагрополітики за погодженням з Мінфі�
ном може щомісяця здійснювати перерозподіл невикориста�
них бюджетних коштів, що виділені в межах помісячного об�
сягу асигнувань на компенсацію відсоткової ставки за креди�
тами між Міністерством аграрної політики АР Крим, голов�
ними управліннями агропромислового розвитку обласних і
управлінням промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міськдержадміністрацій пропорційно до
обсягів пільгових кредитів, залучених на відповідну звітну
дату, з урахуванням обсягів, необхідних для компенсації по�
двійної облікової ставки НБУ за кредитами, наданими під�
приємствам, які постраждали цьогоріч внаслідок пилових
буревіїв 23�24 березня, посухи в травні та градобою в червні
(якщо відповідно до розпорядження КМУ від 18 липня ц.р.
№549 їм надано право на отримання фіндопомоги).
Крім того, передбачено, що компенсація за середньостро�
ковими кредитами надається сільгосппідприємствам – за
кредитами, залученими для: придбання основних засобів
сільськогосподарського призначення, зокрема сільсько�
господарської та зрошувальної техніки вітчизняного ви�
робництва, а також іноземного виробництва, придбаної у
2005�2006 роках, та у поточному році згідно з переліком,
затвердженим КМУ; обладнання для заводів з виробниц�
тва біопалива, переробки харчових продуктів, тварин�
ницьких та птахівничих комплексів; здійснення витрат,
пов'язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих
об'єктів сільгосппризначення, заводів з виробництва біо�
палива і переробки харчових продуктів, тваринницьких
комплексів та систем зрошення; придбання кормів, сиро�
вини та інгредієнтів для виробництва комбікормів. 

Сертифікати про походження
лісоматеріалів видаватимуть 
обласні управління
Державний комітет лісового господарства України наказом
від 7 вересня ц.р. №528 затвердив форму Сертифіката про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та
Інструкції щодо заповнення цієї форми. Видача сертифікатів
суб'єктам господарювання покладається на обласні
управління лісового та мисливського господарства, на
території яких зареєстровані ці суб'єкти. Тим, хто
зареєстрований на території Автономної Республіки Крим,
сертифікати видаватиме Херсонське обласне управління
лісового та мисливського господарства. 

КРУГЛИЙ СТІЛ Ніякого мораторію на продаж земель сільсько<
господарського призначення в Україні немає. Кожен, хто бажає заволодіти
певним шматом землі, маючи кваліфікованого юриста, може здійснити свій
задум цілком легально: благо, на сьогодні вироблено безліч «обхідних»
схем. Ось так була підведена риска під усіма доповідями, які лунали під час
круглого столу «Проблеми становлення та функціонування ринку земель
сільськогосподарського призначення в Україні», що відбувся 10 жовтня ц.р.
за ініціативи Аналітично<дорадчого центру Блакитної стрічки Програми
розвитку ООН.

Місія Закону «Про
державний земельний
кадастр» закінчиться,
так і не розпочавшись

Відсутність державного
земельного кадастру
завдає державі таких
збитків, що дешевше
погодитися на його
найпростіший варіант

Аналітично�дорадчий центр Блакитної стрічки створено 2005
року для надання допомоги українському уряду в реалізації
рекомендації Комісії "Блакитної стрічки" в Україні. Головна мета
Центру � сприяти наступному етапу соціально�економічної
трансформації в Україні шляхом надання підтримки у
формуванні політики, розбудові інституціональної потужності та
стимулюванні й проведенні широкого діалогу на тему
економічного розвитку. Директор Центру – Марчін Свєнчіцкі.

ДОВІДКА
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Розділення ж кадастру та

реєстраційної системи обіцяє

такі переваги:

1) кадастр та реєстрація є дво�

ма принципово відмінними спра�

вами, які використовують над�

бання різних наук, тому ефектив!
не ведення кадастру та здійснення
реєстрації потребують спеціаліза!
ції лише на чомусь одному;

2) паралельно існуючі та незал!
ежні системи дають змогу запрова!
дити певну «конкуренцію» та вза!
ємний контроль з метою виклю�

чення помилок та зловживань,

які є більш вірогідними та до�

ступними в разі об'єднання си�

стем;

3) мінімізується конфлікт інте!
ресів (за формування об'єктів не�

рухомості аналогічним способом

та реєстрацію прав на них відпо�

відають різні організації); цей ас�

пект є важливим для країн з пе�

рехідною економікою, де ризик

корупції є особливо високим. 

Позиція ж пана Федорченка

полягає в тому, що держреєстр

прав мав би бути частиною кадас�

тру і утворювати разом з ним єди�

ну земельно�інформаційну систе�

му. Розділення кадастру та реєс�

тру виникло в ті далекі часи, коли

технології не давали змоги об'єд�

нати графічну і текстову інфор�

мацію: на мапі відтворювали зем�

лю і нерухомість, а в поземельній

книзі вели запис прав. Сучасні ж

технології дозволяють створюва�

ти не просто бази даних, а про�

сторові моделі з можливістю збе�

рігати, відтворювати, обробляти,

аналізувати та передавати безліч

показників (атрибутів) об'єктів

нерухомості.

Зрештою, доповідач визнав,

що об'єднання або роз'єднання

кадастру і реєстру прав як таке не

є вирішальним фактором успіху

кадастрово�реєстраційної систе�

ми: її успіх залежить від того, чи

надає вона правам на землю аде�

кватний захист і чи дозволяє

ефективну, просту, швидку, без�

печну торгівлю цими правами з

мінімальним рівнем витрат. Якщо

відсутні ресурси, необхідні для

постійного підтримання кадас�

трової системи в адекватному

стані, важко знайти обґрунтуван�

ня навіть для створення такої си�

стеми. 

Інвестори чекають
на скасування 
мораторію 
АНАЛІЗОМ очікувань та наслідків

щодо відміни мораторію на про�

даж земель сільгосппризначення

поділився керівник групи Аналі�

тично�дорадчого центру Блакит�

ної стрічки Микола Пугачов. За

його словами, існування морато�

рію в Україні має низку негатив�

них наслідків, зокрема перешко�

джає ефективному використанню

земельних ресурсів та одночасно

обмежує право землевласників

розпоряджатися земельними ді�

лянками. Мораторій не запобігає

здійсненню операцій з землею

сільськогосподарського призна�

чення, а натомість породжує їх

тіньовий обіг за відсутності прозо�

рого ринку. В результаті зазнають

втрат мешканці села – власники

землі, які отримують нижчу ціну за

свої ділянки порівняно з умовами

конкурентного ринку. 

Пан Пугачов оприлюднив та�

кож результати досліджень, про�

ведених Аналітично�дорадчим

центром. Так, до продажу землі

найбільш позитивно ставляться

представники фермерських гос�

подарств (підтримують 45%), а

також керівники сільгосппідпри�

ємств (за – третина опитаних).

Селяни ж – власники паїв, ті, хто

провадить особисте селянське

господарство, – в більшості своїй

висловилися проти продажу. 

Утім, найбільшими реальни�

ми ризиками відкриття ринку зе�

млі доповідач вважає створення

класу так званих рантьє, а також

можливість банків заволодіти ве�

ликими масивами землі (завдяки

іпотеці). 

Однак, попри явну тенденцію

до розширення господарств – а

за даними опитування, 35% фер�

мерів бажають розширити свої

земельні ділянки вдвічі (в се�

редньому до 350�500 га), 38% ке�

рівників агропідприємств в 1,5

разу (до 3�5 тис. га), – основний

механізм збільшення розмірів

господарства вони вбачають не у

придбанні, а в оренді землі.

Таку думку підтримав і стар�

ший експерт Центру Микола Ко3

бець. За його словами, у світі іс�

нують країни, які взагалі віддають

перевагу орендним відносинам

над власністю (зокрема, Нідер�

ланди, Ізраїль та ін.). А що ж до

нашої держави, то дедалі більше

укладається довгострокових дого�

ворів оренди земельних ділянок. 

У суспільстві сформувався

стереотип, що мораторій на про�

даж землі вигідний великим

орендаторам – цей міф узявся

розвінчати Павло Кулініч. Він

послався на позицію Української

зернової асоціації: для того, аби

торгувати більш ефективно, пот�

рібні великі інвестиції в сільське

господарство, й іншого способу їх

залучення, окрім як шляхом за�

стави землі сільськогосподарсь�

кого призначення, УЗА не ба�

чить. Певна частина землевлас�

ників все ж таки починає схиля�

тися до того, що мораторій пот�

рібно відмінити, оскільки це є

гальмом для розвитку зернового

ринку і сільського господарства

України взагалі.

За словами Павла Кулініча, ті,

хто накладає мораторій, просто

не бажають займатися цим пи�

танням: «Політичні сили, які ви�

ступають за його продовження та

голосують за це, просто не розу�

міють повною мірою, що таке ри�

нок сільськогосподарської землі,

і обирають найпростіший шлях –

шлях заборони».

Експерти Центру переконані:

скасування мораторію за умови

прийняття відповідних законів

щодо ринку землі в Україні дасть

чимало позитивних результатів.

По!перше, ефективніші власники

матимуть кращий доступ до зе�

мельних ресурсів. По!друге, за�

провадження іпотеки на землю

сільськогосподарського призна�

чення дасть змогу більше інвесту�

вати у господарства та забезпечу�

вати їх розвиток, менше покла�

даючись на субсидії з державного

бюджету. По!третє, селяни, які

віддаватимуть перевагу несільсь�

когосподарській діяльності у

сільських районах, зможуть про�

давати свою землю чи використо�

вувати її як гарантію, отримавши

таким чином початковий капітал

для інших видів підприємницької

діяльності.

Водночас, запровадження

ринку земель сільськогосподар�

ського призначення потребує

удосконалення відповідної нор�

мативно�правової та інституцій�

ної бази, а також наявності дієвої

та справедливої правової системи

– суду прокуратури, виконавчої

служби, – що дасть змогу забез�

печити належний захист прав

власності на землю. 

Учасники «круглого столу»

порушили також питання охоро�

ни земель за умов зняття морато�

рію. Втім, як зазначив Микола

Пугачов, не варто чекати з мора�

торієм до вирішення питання

безпеки землевласності – ці пи�

тання можуть вирішуватися пара�

лельно. А крім того, наявність

мораторію нікого ні від чого не

захищає…

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

У суспільстві
сформувався стереотип,
що мораторій на продаж
землі вигідний великим
орендаторам

Шановні читачі, у наступному
числі «АГРОПРОФІ» читайте
про дискусію стосовно перс�
пектив та наслідків відміни
мораторію. Запрошуємо Вас
виступити з власним бачен�
ням ситуації та прогнозами
щодо її розвитку.

ДОВІДКА

До кінця року –
продати висівки 
Для забезпечення тваринниц�
тва регіонів, що постраждали
від посухи, концентрованими
кормами (висівками) Мінагро�
політики видало наказ «Про
відпуск висівок, одержаних від
переробки зерна з державного
продовольчого резерву, пере�
робними підприємствами ДАК
«Хліб України» від 11 вересня
ц.р. №645. 
Згідно з документом державна
акціонерна компанія «Хліб Ук�
раїни» до кінця цього року має
здійснити відпуск висівок за
встановленою ціною, відповід�
но до розрахунків ДАК «Хліб
України», підприємствам�опе�
раторам, визначеним Міністер�
ством агрополітики АР Крим та
головними управліннями агро�
промислового розвитку об�
лдержадміністрацій.

Вимоги до 
сировинних зон
Постановою КМУ від 3 жовтня
ц.р. №1195 затверджено Поря�
док надання статусу спеціаль�
ної зони з виробництва сиро�
вини, що використовується для
виготовлення продуктів дитя�
чого та дієтичного харчування.
Для вивчення питання щодо
можливості надання виробни�
кові сировини статусу спе�
ціальної сировинної зони при
Раді міністрів АР Крим, обла�
сних та Севастопольській
міськдержадміністраціях утво�
рюються відповідні комісії.
Для надання статусу спеціаль�
ної сировинної зони виробник
сировини подає заяву за за�
твердженою центральним ор�
ганом виконавчої влади з пи�
тань аграрної політики фор�
мою на ім'я голови комісії з
проханням провести оцінку те�
риторії щодо її відповідності
вимогам до спеціальних сиро�
винних зон. 
До заяви додаються: матеріа�
ли агрохімічної паспортизації
земель сільськогосподарсько�
го призначення, довідка про
обсяги використання пестици�
дів та агрохімікатів за останні
три роки, складена у довільній
формі довідка про розташу�
вання сільськогосподарських
угідь стосовно промислових
підприємств і об'єктів, які мо�
жуть забруднювати навколиш�
нє природне середовище, а
також автомобільних доріг та
залізниць з інтенсивним рухом
транспорту, видана територі�
альним органом центрального
органу виконавчої влади з пи�
тань охорони навколишнього
природного середовища, та
індексна кадастрова карта із
зазначенням межі земельної
ділянки та  кадастрового но�
меру (номерів), видана відпо�
відною державною та/або ін�
шою землевпорядною органі�
зацією.  
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Агропромисловий холдінг

«Астарта3Київ» придбав 98%
Статутного капіталу сільсько�
господарській компанії ТОВ
«Лан�2007» (с. Зубані Гло�
бинського району Полтавської
області), яке має в орендному
користуванні 1,7 тис. га сільсь�
когосподарських земель.

***
На базі ТОВ «Подільський

господар 2004» (с.Вел.Мед�
ведівка Шепетівського р�ну
Хмельницької обл.), яке вхо�
дить в корпорацію «Сварог
2006», введено в експлуатацію
першу чергу комплексу закри�
того типу з безприв'язного
утримання великої рогатої ху�
доби на 850 голів і доїльний
зал італійського виробництва.
Корпорація «Сварог 2006»
вклала в будівництво цього
об'єкту близько 6 млн. грн.

***
ВАТ «Київський завод бе3

залкогольних напоїв «Ро3

синка», один з найбільших ви�
робників напоїв в Україні, збіль�
шило свій пакет акцій ВАТ Євпа�
торійський пивобезалкогольний
завод (АРК) до 78,67%. У 2006
році Євпаторійській пивобезал�
когольний завод отримав чи�
стий дохід у розмірі 3,141 млн.
грн, збитки – 121 тис. грн.

***
«Філіп Моріс Україна», один
з найбільших виробників тю�
тюнових виробів в Україні, має
намір в 2007 році інвестувати
$45 млн. в нове устаткування і
розвиток складської інфра�
структури.

***
ЗАТ «Артемівський завод

шампанських вин Artyo3

movsk Winery» отримав кре�
дитну лінію у розмірі 25 млн.
грн. Ці кошти будуть спрямова�
ні для реалізації комплексної
програми модернізації устатку�
вання на підприємстві, розвит�
ку виробничих потужностей і
закупівлі виноматеріалів.

***
Найбільший виробник горілки
в Україні «Імідж Холдинг»

(ТМ «Хортиця») придбав 20 га
землі під Санкт�Петербургом
для будівництва власного заво�
ду. На думку експертів, витрати
на купівлю земельної ділянки
оцінюються в $60 млн., а будів�
ництво лікеро�горілчаного за�
воду може обійтися «Імідж
Холдингу» більш ніж в $30 млн.

***
Компанія «Євротрейд»

(м.Дніпропетровськ) має намір
реалізувати Нізовський рафі�
надний завод (Сумська обл.).
Зараз підприємство законсерво�
ване, а компанія розірвала дого�
вори оренди землі в Нізовсько�
му районі. Вартість підприємства
оцінюється у $3 млн. Крім того,
значні кошти доведеться вкла�
сти у відновлення заводу. На
підприємстві не коментують мо�
жливу зміну власника.

Консалтингове агентство ААА

Якість електроенергії 
і сільське господарство

Володимир Козирський

СТАТИСТИКА невтішна. Низь�

ку якість електроенергії забезпе�

чують електромережі і трансфор�

маторні підстанції, третина з яких

– в аварійному стані. Маємо пе�

рерви у електропостачанні до

10% від загального часу техноло�

гічних процесів протягом року,

тоді як у розвинутих країнах цей

показник дорівнює 0,1%. Відхи�

лення напруги на затискачах

електроприймачів у 3�4 рази пе�

ревищують допустимі за ДСТУ.

Тривалість поставки неякісної

енергії складає у найвіддаленіших

споживачів 45% від загального

часу роботи. 

Наслідком зниження якості

електроенергії є збільшення втрат

потужності і електроенергії в ме�

режах енергетичних систем і під�

приємств, зменшення пропускної

здатності мереж, погіршення

якості продукції і зменшення

продуктивності технологічних

процесів, підвищення зношення

електрообладнання. 

Енергопостачальні організації

практично не несуть відповідаль�

ність за непланові відключення

електроенергії. У сільській місце�

вості це призводить до зменшен�

ня продуктивності тварин, вро�

жайності сільськогосподарських

культур, зменшення експлуата�

ційного ресурсу та виходу з ладу

виробничої та побутової техніки,

погіршення соціально�побутових

умов селян та ін. 

На сьогоднішній день взаємо�

відносини між споживачем і

електропостачальною організа�

цією здійснюються на основі ти�

пового договору, розробленого

Мінпаливенерго. Те, що у роз�

робці не приймали участь фахівці

інших міністерств та відомств,

призвело до нерівнозначної від�

повідальності селянина�спожива�

ча і постачальника електроенергії

у договірних відносинах. 

Наприклад, правилами кори�

стування електричною енергією

населенням, а також іншими пра�

вилами – для юридичних осіб –

передбачено, що «у разі тимчасо�

вого припинення електропоста�

чання з вини енергопостачальни�

ка, він несе відповідальність згі�

дно з умовами договору у розмірі

п'ятикратної вартості недовідпу�

щеної споживачу електроенергії».

Практика доводить, що частка пе�

редбаченої даними документами

компенсації становить менше 5%,

а іноді – 0,1% від загальної вели�

чини збитків споживача. 

У документі не враховано

надзвичайно важливий фактор –

ступінь залежності споживача

від наявності електроенергії, що

обумовлюється вимогами безпе�

рервності технологічних циклів.

Споживачі електроенергії – пта�

хофабрики, інкубатори, теплич�

ні комбінати, переробні заводи

різних напрямів, побутові спо�

живачі несуть різні збитки за 1

кіловат�годину недоотриманої

або неякісної електроенергії.

Відповідно, компенсація повин�

на формуватись за розміром

збитків, які враховують втрати

від псування продукції, облад�

нання, зниження продуктивно�

сті та ін.

Або інше положення вищез�

гаданого документу. «У разі від�

пуску споживачу електроенергії,

параметри якості якої знахо�

дяться поза межами показників,

зазначених у договорі, енергопо�

стачальник несе відповідаль�

ність і сплачує 25% вартості та�

кої енергії». 

Важливим фактором у форму�

ванні відносин споживача елек�

троенергії та енергопостачальної

організації може бути наявність

незалежного контролю надійно�

сті електропостачання та якості

електроенергії. Правилами не пе�

редбачено участь третьої (контро�

люючої) незалежної сторони у

вирішенні спірних проблем юри�

дичного характеру. 

Тому сьогодні необхідно вне�

сти зміни у ці документи та ство�

рити сертифіковану лабораторію

за міжнародними стандартами,

яка зможе виправити становище

у співвідносинах між спожива�

чем і постачальником електрое�

нергії.

Відхилення показників якості

електроенергії від нормованих

значень в системах сільськогос�

подарських споживачів викликає

негативні наслідки, серед яких

найбільш суттєвими є:

– збитки від порушення нор�

мального ходу технологічних

процесів через відхилення і коли�

вання напруги; 

– виникнення аварійних си�

туацій, небезпечних для життя

людей в приміщеннях, оснаще�

них неавтоматизованими систе�

мами аспірації та вентиляції;

– підвищення захворюваності

та загибелі тварин;

– простої підприємств та ви�

пуск бракованої продукції, погір�

шення якості виконання техно�

логічних процесів;

– збільшення витрат електро�

енергії в елементах систем еле�

кроспоживання та електропоста�

чання;

– скорочення строку служби

електрообладнання  та ін.

З кінця 90�х років суттєво

збільшилась частка нелінійних

електроспоживачів – це ком�

п'ютери і файл�сервери, офісна

техніка тощо. Коли потужність

цих споживачів не перевищує 10�

15%, якихось особливостей в ек�

сплуатації системи електропоста�

чання звичайно не виникає. Але

цей фактор також треба врахову�

вати, бо наслідки виходу з ладу

такої техніки можуть бути непе�

редбачуваними.

Висновки

1 Відсутність капіталовкладень

у розвиток сільських елек�

тричних мереж протягом остан�

нього десятиліття призвела до сут�

тєвого зниження надійності елек�

тропостачання сільських спожи�

вачів та якості електроенергії, що

регламентується ДСТУ 13109�97. 

Перерви у електропостачанні

сільських споживачів сягають

10% від загального часу техноло�

гічних процесів протягом року

(проти 0,1% у розвинутих краї�

нах). Економічні збитки в Україні

від перерв електропостачання та

зниження якості електроенергії

за наближеними оцінками сяга�

ють до 1 млрд.грн.. щорічно.

2 Низький рівень надійності

електропостачання та відхи�

лення показників якості електро�

енергії призводить до зменшення

продуктивності тварин, врожай�

ності сільськогосподарських

культур, зменшення експлуата�

ційного ресурсу та виходу з ладу

виробничої та побутової техніки,

погіршення соціально�побутових

умов селян та ін. 

3 Відповідальність енергопо�

стачальних організацій та

компенсація втрат споживачу від

зниження надійності електропо�

стачання та якості електроенергії,

що передбачені положеннями

«Правил користування електрич�

ною енергією» неадекватні втра�

там споживачів і складають на

сьогодні від 0,1 до 5% від загаль�

ного обсягу збитків.

4 Компенсація електропоста�

чальних організацій спожи�

вачу від перерв електропостачан�

ня та зниження якості електрое�

нергії повинна формуватись за

величиною збитків, які врахову�

ють загальні втрати від псування

продукції, обладнання,  знижен�

ня продуктивності та ін.

5 На сьогоднішній день назрі�

ла необхідність перегляду та

внесення змін у нормативні, ві�

домчі та міжвідомчі документи,

що регламентують відносини сто�

рін електропостачання та елек�

троспоживання.

6 Важливим фактором у фор�

муванні відносин споживача

електроенергії та енергопоста�

чальної організації повинен бути

незалежний контроль надійності

електропостачання та якості

електроенергії.

СПОЖИВАННЯ Сьогодні споживання електроенергії сільським господарством становить лише 2<3%
від загальнодержавного. Але ж якої якості ми маємо цей енергоносій, і як це впливає на роботу
агропідприємств замислюємося лише тоді, коли це призводить до численних збитків.

Економічні втрати
України від перерв
електропостачання
та зниження якості
електроенергії за
наближеними оцінками
сягають до 1 млрд. грн.
щорічно.
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СПОТ
Вінницька товарна універсальна біржа
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574285 2007 DAF 884,00 1612,12 319,23
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574285 2007 DAF 1360,00 1737,20 344,00
Запорізька товарна біржа "Гілея"
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2007 EXW 26,39 1302,36 257,89 1085,30 214,91
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2007 CPT 1517,09 1490,00 295,05 1241,67 245,87
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 EXW 153,77 1250,31 247,59 1041,93 206,32
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 CPT 1459,99 1380,00 273,27 1150,00 227,72
Кримська аграрна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2007 EXW 71,15 1231,59 243,88 1026,32 203,23
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 EXW 74,52 1214,22 240,44 1011,85 200,37
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 CPT 500,00 1300,00 257,43 1083,33 214,52
Луганська агропромислова товарна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2007 EXW 2000,00 1302,36 257,89 1085,30 214,91
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 EXW 1000,00 1250,31 247,59 1041,93 206,32
Рівненська міжрегіональна універсальна товарно�майнова біржа "Прайс"
*Горох 1 клас ДСТУ 452322006 2007 CIP 500,00 2626,00 520,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2007 CIP 66,00 3535,00 700,00
*Насіння вики ГОСТ 7067288 2007 CIP 200,00 3131,00 620,00
*Насіння льону ГОСТ 10582276 2007 CIP 500,00 3080,50 610,00
Сумська товарна біржа "Сумиагропромбіржа"
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2007 EXW 61,36 1400,00 277,23 1166,67 231,02
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 EXW 1283,67 1265,98 250,69 1054,98 208,91
Тернопільська агропромислова біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 CPT 2000,00 1150,00 227,72 958,33 189,77
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2007 CPT 18,14 1000,00 198,02 833,33 165,02
*Насіння вики ГОСТ 7067288 2007 CPT 20,50 3287,85 651,06
Товарна біржа "Аграрна біржа" (м.Херсон)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2007 CPT 1372,93 1476,62 292,40 1230,52 243,67
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 CPT 235,45 1380,00 273,27 1150,00 227,72
*Горох 3 клас ДСТУ 452322006 2007 FOB 2000,00 1595,80 316,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658295 2006 CPT 23,43 5555,00 1100,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658295 2006 CIF 22,01 10857,50 2150,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391289 2007 DAF 10,00 3131,00 620,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391289 2007 FOB 1500,00 3080,50 610,00
Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2007 EXW 731,88 1403,22 277,87 1169,35 231,55
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 EXW 2500,00 1281,99 253,86 1068,33 211,55
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391289 2007 FOB 100,00 3080,50 610,00
Товарна біржа "Київська агропромислова біржа"
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2007 EXW 16538,95 1443,87 285,92 1203,23 238,26
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2007 DDP 1814,34 1451,73 287,47 1209,78 239,56
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 EXW 12958,67 1358,93 269,09 1132,44 224,25
Жито 1 клас ДСТУ 452222006 2007 EXW 500,00 1250,00 247,52 1041,67 206,27
*Просо 3 клас ГОСТ 22983288 2007 FCA 100,00 1010,00 200,00
Яловичина 1 категорія 0 2007 DDP 2000,00 16500,00 3267,33 13750,00 2722,77
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2007 CPT 4000,00 2144,63 424,68
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
*Насіння льону ГОСТ 10582276 2007 DAF 21,00 2134,48 422,67
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 CPT 55,07 1300,00 257,43 1083,33 214,52
Хмельницька обласна товарна біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 CPT 2200,00 1380,00 273,27 1150,00 227,72

Форвард
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246265 30.11.2007 DAF 2000,00 1262,50 250,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246265 30.12.2007 DAF 500,00 1237,25 245,00
*Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129293 30.01.2008 DAF 2000,00 1212,00 240,00
*Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129293 15.12.2007 DAF 540,00 6716,50 1330,00
*Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129293 31.10.2007 FOB 5000,00 4822,75 955,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

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

середня

min середня max

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

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 08 по 11 жовтня 2007 р.

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 08 по 11 жовтня 2007 р.

Внутрiшнi контракти: СПОТ
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2007 EXW 19429,73 1231,59 1426,67 1510,00 282,51
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2007 CPT 2890,02 1360,00 1483,65 1493,00 293,79
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2007 DDP 1814,34 1390,00 1451,73 1460,00 287,47
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 EXW 17970,63 1214,22 1334,01 1455,80 264,16
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 CPT 6450,51 1150,00 1301,80 1380,00 257,78
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2007 CPT 18,14 1000,00 1000,00 1000,00 198,02
Жито 1 клас ДСТУ 452222006 2007 EXW 500,00 1250,00 1250,00 1250,00 247,52
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 2000,00 16500,00 16500,00 16500,00 3267,33

Експортнi контракти*: СПОТ
Просо 3 клас ГОСТ 22983288 2007 FCA 100,00 1010,00 1010,00 1010,00 200,00
Горох 1 клас ДСТУ 452322006 2007 CIP 500,00 2626,00 2626,00 2626,00 520,00
Горох 3 клас ДСТУ 452322006 2007 FOB 2000,00 1595,80 1595,80 1595,80 316,00
Насіння вики ГОСТ 7067288 2007 CPT 20,50 3287,85 3287,85 3287,85 651,06
Насіння вики ГОСТ 7067288 2007 CIP 200,00 3131,00 3131,00 3131,00 620,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391289 2007 DAF 10,00 3131,00 3131,00 3131,00 620,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391289 2007 FOB 1600,00 3080,50 3080,50 3080,50 610,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2007 CPT 4000,00 2144,63 2144,63 2144,63 424,68
Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2007 CIP 66,00 3535,00 3535,00 3535,00 700,00
Насіння льону ГОСТ 10582276 2007 CIP 500,00 3080,50 3080,50 3080,50 610,00
Насіння льону ГОСТ 10582276 2007 DAF 21,00 2134,48 2134,48 2134,48 422,67
Насіння гарбуза ГОСТ 658295 2006 CPT 23,43 5555,00 5555,00 5555,00 1100,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658295 2006 CIF 22,01 10857,50 10857,50 10857,50 2150,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574285 2007 DAF 884,00 1565,50 1612,12 1641,25 319,23
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574285 2007 DAF 1360,00 1717,00 1737,20 1767,50 344,00

Експортнi контракти*: Форвард
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246265 30.11.2007 DAF 2000,00 1262,50 1262,50 1262,50 250,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246265 30.12.2007 DAF 500,00 1237,25 1237,25 1237,25 245,00
Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129293 31.10.2007 FOB 5000,00 4822,75 4822,75 4822,75 955,00
Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129293 15.12.2007 DAF 540,00 6716,50 6716,50 6716,50 1330,00
Олія соняшникова нерафінована ГОСТ 1129293 30.01.2008 DAF 2000,00 1212,00 1212,00 1212,00 240,00

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

Виробничо�лізингове підприємство

«Украгропостач»

Поставки сільгосптехніки:

– Зерно<, кормо<, бурякозбиральні
комплекси на базі універсального
енергозасобу УЕЗ<2<280 «Полісся»; 

– Самохідні зернозбиральні комбайни КЗС<7
(«Полісся») та КЗС<1218 («Полісся»);

– Картоплезбиральна техніка: 
ПКК<2<02, КТН<2В; 

– Комплекси техніки для  заготівлі кормів:
кормозбиральні комбайни КСК<100
(«Полісся»), КДП<3000, косарки, прес<
підбирачі, кормоцехи на колесах; 

– Посівна техніка: сівалки точного  висіву
СПУ<4, СПУ<6; 

– Комунальна техніка. 

Навчання механізаторів.

Гарантійне та сервісне
обслуговування техніки.

Постачання оригінальних
запасних частин.

З високою якістю – 
до швидкої окупності!

Г е н е р а л ь н и й  д и л е р  В О  « Г о м с і л ь м а ш »  в  У к р а ї н і

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

02002, м.Київ, вул.М.Раскової, 11, оф.510�514.

Тел.: (044) 541�07�26, 390�30�85, 592�95�89, (050) 351�13�42.

E�mail: ukragropostach@bigmir.net

Для фінансування Державної про3

грами розвитку вітчизняного маши3

нобудування для агропромислового

комплексу на 200732010 рр. необхід3

но 3,2 млрд. грн. Про це 9 жовтня по3

відомила прес3служба Міністерства

промислової політики України. 

ЗГІДНО повідомленню, для фінансуван�

ня вказаної програми передбачається за�

лучати власні кошти підприємств, креди�

ти та інші джерела фінансування. Дер�

жавна частина фінансування повинна

становити 203,2 млн. грн. 

При цьому 1,56 млрд. грн. будуть

спрямовані на технічне переоснащення

підприємств галузі, формування нових

потужностей, в т.ч. з держбюджету –

всього 141,2 млн. грн., які будуть викори�

стані на компенсацію кредитних ставок

комерційних банків за кредити, що залу�

чаються на технічне переоснащення ви�

робництва. 

Як зазначає прес�служба Міністер�

ства промполітики України, реалізація

програми дасть змогу розробити і поста�

вити на виробництво трактори потужні�

стю 350�500 к.с., потужні кормо– і буря�

козбиральні комплекси, комплекси ма�

шин і обладнання для виробництва кар�

топлі, льону, хмелю, завершити роботи зі

створення нової зернозбиральної техні�

ки,  ввести в експлуатацію доїльні зали

для молочнотоварних ферм, устаткуван�

ня для харчової промисловості. В цілому

здійснення програми має забезпечити

зростання промислового виробництва в

3,5�4 рази. 

Крім того, нова техніка, розроблена і

введена у виробництво в рамках програ�

ми, забезпечить підвищення продуктив�

ності роботи в АПК в 1,5�2 рази, сприя�

тиме зростанню врожайності основних

сільськогосподарських культур в 2�2,5 ра�

зи і збільшенню виробництва продукції

тваринництва більш ніж в 2 рази. 

За матеріалами ІА «АПК<Інформ»

Вітчизняна техніка 
потребує 3,2 млрд.грн.
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Хід збирання 
врожаю в Україні
на 1 жовтня 2007 р.
СТАТИСТИКА Дані Держкомстату щодо валового збору та врожайності
основних сільськогосподарських культур

СТАНОМ на 1 жовтня цього ро�

ку зернові та зернобобові куль�

тури (включаючи кукурудзу)

господарствами усіх категорій

скошено та обмолочено на пло�

щі 12,1 млн.га, що на 4,7% мен�

ше, ніж на аналогічний період

2006 року. Намолочено 25,5

млн.т зерна, що на 16,1% менше

ніж торік. Скорочення валового

збору зернових відбувається і че�

рез скорочення площ збирання

(майже на 600 тис.га), і через

зниження середньої урожайно�

сті зернових на 2,9 ц/га.

Більше у 2,3 рази, ніж у 2006

р., зібрано кукурудзи на зерно.

На 1 жовтня зібрано 2,6

млн.тонн завдяки прискореним

темпам збирання врожаю (на

363,2 тис.га) і більш високій се�

редній урожайності у 38,4 ц/га

проти 35,7 ц/га – торік.

На початок жовтня госпо�

дарства усіх категорій отримали

2,7 млн.тонн насіння соняшни�

ку, що на 18,6% менше проти

відповідного минулорічного рів�

ня.  Середня урожайність –

близько 13,3 ц/га (торік відпо�

відно – 14,9 ц/га). 

Промислових цукрових бу�

ряків зібрано 3,7 млн.т, що на

45,7% менше проти минулоріч�

ного. Хоча продуктивність со�

лодких коренів в цьому сезоні

зросла на 21 ц/га, зібрані площі

цієї культури скоротились вдвічі

порівняно з початком жовтня

2006 р. 

Господарствами усіх катего�

рій накопано 18,9 млн.т карто�

плі, що на 1,5% менше, ніж на

початок жовтня минулого року.

Середня продуктивність карто�

пляного поля становить 132

ц/га. Виробництво овочів від�

критого ґрунту через зниження

середньої урожайності на 23

ц/га скоротилося порівняно з

минулорічним на 14,1%. З полів

зібрано 4,8 млн.тонн різних

овочевих культур. У загальному

обсязі валового збору господар�

ствами населення зібрано 18,7

млн.тонн картоплі та 4,5 млн.

тонн овочів (99% і 94% відпо�

відно).

Під урожай 2008 року сільсь�

когосподарськими підприєм�

ствами (крім малих) посіяно

озимі на зерно і зелений корм

(крім ріпаку)  на площі 3,9

млн.га (99,6% минулорічного

рівня), з яких 98,2% складають

посіви на зерно. З розрахунку на

1 га посівної площі було внесе�

но 27,4 кг мінеральних та 0,4 т

органічних добрив (на початок

жовтня 2006 р. відповідно 22,2 кг

та 0,5 т).

У таблиці 1 наведено дані

про хід збирання урожаю станом

на 1 жовтня 2007 р. у розрізі ка�

тегорій сільськогосподарських

товаровиробників.

С.2г. культури

Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис.т
до відповідної 
дати 2006 р. тис.га

до відповідної 
дати 2006 р. ц/га

+/2 до відпо2
відної дати

2006 р.+/2 у % +/2 у %
Господарства усіх категорій

Зернові та зернобобові культури
(включаючи кукурудзу) 25454,9 24893,7 83,9 12060,6 2598,7 95,3 21,1 22,9

у т.ч. пшениця1) 14532,1 150,7 101,0 5927,6 552,3 110,3 24,5 22,3
кукурудза на зерно 2636,8 1481,8 228,3 686,4 363,2 212,4 38,4 2,7
просо 78,7 245,4 63,5 74,6 226,5 73,8 10,5 21,8
гречка 194,0 253,6 78,3 237,1 269,7 77,3 8,2 0,1
рис 56,4 22,4 166,0 10,4 4,0 162,5 54,1 1,5

Цукрові буряки (фабричні) 3745,3 23148,6 54,3 126,4 2124,0 50,5 296 21
Соняшник 2680,9 2612,9 81,4 2014,8 2201,5 90,9 13,3 21,6
Картопля 18908,5 2289,9 98,5 1427,3 217,9 98,8 132 21
Овочі відкритого ґрунту 4783,4 2788,1 85,9 354,1 1,7 100,5 135 223
Плоди та ягоди 1055,5 221,9 126,6 147,9 3,5 102,4 71,3 13,5

Сільськогосподарські підприємства

Зернові та зернобобові культури
(включаючи кукурудзу) 19455,2 23525,1 84,7 9080,7 2655,8 93,3 21,4 22,2

у т.ч. пшениця1) 12017,1 399,6 103,4 4870,0 515,5 111,8 24,7 22,0
кукурудза на зерно 1615,8 1226,2 414,8 364,1 254,0 330,7 44,4 9,0
просо 64,7 225,0 72,1 59,3 218,4 76,3 10,9 20,6
гречка 173,8 244,7 79,5 212,4 264,7 76,7 8,2 0,3
рис 54,1 21,8 167,6 10,0 3,9 163,9 54,2 1,6

Цукрові буряки (фабричні) 3463,8 22518,8 57,9 114,4 299,7 53,4 303 23
Соняшник 2106,2 2469,7 81,8 1501,0 2218,0 87,3 14,0 21,0
Картопля 250,1 82,6 149,3 13,4 2,7 125,2 185 26
Овочі відкритого ґрунту 263,9 2140,2 65,3 24,8 27,4 77,0 107 218
Плоди та ягоди 91,0 25,6 139,1 28,9 1,9 107,0 31,5 7,2

Господарства населення

Зернові та зернобобові культури
(включаючи кукурудзу) 5999,7 21368,6 81,4 2979,9 57,1 102,0 20,1 25,1

у т.ч. пшениця1) 2515,0 2248,9 91,0 1057,6 36,8 103,6 23,8 23,3
кукурудза на зерно 1021,0 255,6 133,4 322,3 109,2 151,2 31,7 24,2
просо 14,0 220,4 40,8 15,3 28,1 65,4 9,1 25,6
гречка 20,2 28,9 69,2 24,7 25,0 83,2 8,1 21,7
рис 2,3 0,6 135,3 0,4 0,1 133,3 52,3 21,0

Цукрові буряки (фабричні) 281,5 2629,8 30,9 12,0 224,3 33,1 230 219
Соняшник 574,7 2143,2 80,1 513,8 16,5 103,3 11,2 23,2
Картопля 18658,4 2372,5 98,0 1413,9 220,6 98,6 132 21
Овочі відкритого ґрунту 4519,5 2647,9 87,5 329,3 9,1 102,8 137 224
Плоди та ягоди 964,5 196,3 125,6 119,0 1,6 101,4 81,0 15,6

Таблиця 1. Хід збирання врожаю за всіма категоріями господарств на 1 жовтня 2007 року
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Регіони

Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис.т
у % до

відповідної
дати 2006 р.

тис.га
у % до

відповідної
дати 2006 р.

ц/га
(+/2) до

відповідної
дати 2006 р.

Україна 25454,9 83,9 12060,6 95,3 21,1 �2,9

АР Крим 1234,9 103,8 533,8 109,4 23,1 21,3
Вінницька 1376,3 80,2 597,0 97,3 23,1 24,9
Волинська 574,7 105,8 247,0 102,3 23,3 0,8
Дніпропетровська 1506,6 65,0 909,8 100,0 16,6 28,9
Донецька 1180,8 75,5 646,7 91,7 18,3 23,9
Житомирська 602,3 95,6 290,6 91,4 20,7 0,9
Закарпатська 222,5 142,8 65,8 128,5 33,8 3,4
Запорізька 1257,9 73,7 764,2 108,2 16,5 27,7
Івано2Франківська 280,4 104,4 101,4 95,7 27,7 2,4
Київська 1369,9 88,9 526,9 94,3 26,0 21,6
Кіровоградська 1105,3 52,7 720,1 94,1 15,3 212,1
Луганська 741,9 89,7 417,5 89,0 17,8 0,2
Львівська 594,4 103,6 228,6 96,3 26,0 1,8
Миколаївська 651,4 34,3 504,0 62,9 12,9 210,8
Одеська 1279,6 48,8 821,3 78,1 15,6 29,3
Полтавська 2057,9 115,5 794,4 111,8 25,9 0,8
Рівненська 551,2 111,6 223,4 95,0 24,7 3,7
Сумська 1121,9 134,5 459,8 105,4 24,4 5,3
Тернопільська 1032,0 117,7 392,9 104,1 26,3 3,1
Харківська 1924,2 115,1 804,0 100,5 23,9 3,0
Херсонська 776,2 54,8 492,0 85,4 15,8 28,8
Хмельницька 1101,0 118,7 429,9 96,0 25,6 4,9
Черкаська 1347,1 87,5 524,5 99,8 25,7 23,6
Чернівецька 338,8 176,9 95,0 129,4 35,7 9,6
Чернігівська 1225,7 127,3 470,0 103,2 26,1 4,9

Таблиця 3. Збирання урожаю кукурудзи на зерно на 01.10.07

Регіони

Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис.т
у % до

відповідної
дати 2006 р.

тис.га
у % до

відповідної
дати 2006 р.

ц/га
(+/2) до

відповідної
дати 2006 р.

Україна 2636,8 228,3 686,4 212,4 38,4 2,7

АР Крим 12,8 122,1 2,1 105,0 63,0 10,8
Вінницька 59,9 150,3 18,7 242,9 32,0 220,0
Волинська 2,2 у 17,2р.б. 0,4 400,0 59,1 34,1
Дніпропетровська 158,5 106,6 67,4 121,4 23,5 23,3
Донецька 66,9 72,1 44,8 138,7 14,9 213,8
Житомирська 45,3 411,4 6,3 350,0 72,7 10,8
Закарпатська 88,0 371,9 19,7 364,8 44,7 1,4
Запорізька 34,1 158,1 26,0 309,5 13,2 212,6
Івано2Франківська 72,3 124,1 17,1 113,2 42,4 3,8
Київська 183,8 490,7 29,1 440,9 63,0 6,5
Кіровоградська 106,5 227,8 38,3 354,6 27,8 215,6
Луганська 79,4 112,5 29,4 115,7 27,0 20,8
Львівська 38,6 152,3 9,5 148,4 40,5 1,0
Миколаївська 25,5 46,8 14,0 76,5 18,3 211,4
Одеська 30,9 48,9 26,6 122,0 11,6 217,4
Полтавська 398,4 400,9 86,3 427,2 46,1 22,9
Рівненська 11,6 984,7 2,3 575,0 49,7 22,3
Сумська 109,1 у 11,0р.б. 21,0 636,4 52,0 21,7
Тернопільська 63,7 239,9 14,6 214,7 43,8 5,0
Харківська 170,7 218,2 43,0 176,2 39,7 7,6
Херсонська 44,6 235,1 8,9 167,9 50,9 15,3
Хмельницька 99,6 190,9 20,2 147,4 49,4 11,3
Черкаська 295,5 599,0 56,4 648,3 52,4 24,1
Чернівецька 174,6 477,2 36,5 372,4 47,9 10,3
Чернігівська 264,3 336,9 47,8 367,7 55,3 24,9

Таблиця 2. Збирання зернових та зернобобових культур (вкл. кукурудзу) на 01.10.07
1) станом на 31.08.2007 р.
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Таблиця 4. Збирання цукрових буряків (фабричних) на 01.10.07

Регіони

Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис.т
у % до

відповідної
дати 2006 р.

тис.га
у % до

відповідної
дати 2006 р.

ц/га
(+/2) до

відповідної
дати 2006 р.

Україна 3745,3 54,3 126,4 50,5 296 21

АР Крим 2 2 2 2 2 2
Вінницька 540,1 59,5 19,2 54,7 281 22
Волинська 46,4 94,4 1,3 92,9 367 18
Дніпропетровська 28,1 13,0 1,4 16,7 198 261
Донецька 0,6 6,2 0,1 16,7 80 296
Житомирська 140,0 35,4 4,5 33,3 310 17
Закарпатська 2 2 2 2 2 2
Запорізька 0,8 15,3 0,2 100,0 40 2164
Івано2Франківська 30,3 85,4 1,2 75,0 261 38
Київська 378,1 53,7 11,7 55,2 324 29
Кіровоградська 70,3 14,6 3,7 20,1 194 268
Луганська 0,3 3,6 0,0 2 136 248
Львівська 170,5 100,2 5,6 91,8 300 20
Миколаївська 1,2 1,5 0,1 2,9 100 2127
Одеська 7,6 12,6 0,5 21,7 157 2110
Полтавська 542,3 71,1 19,8 67,8 273 13
Рівненська 228,8 205,2 7,5 192,3 306 23
Сумська 45,0 19,4 2,0 21,3 225 222
Тернопільська 505,0 80,4 12,6 62,1 400 90
Харківська 212,2 28,9 9,9 31,2 214 218
Херсонська 2 2 2 2 2 2
Хмельницька 336,4 95,6 9,2 77,3 363 68
Черкаська 320,5 49,4 12,2 54,2 260 228
Чернівецька 23,3 49,2 0,7 38,9 323 65
Чернігівська 117,5 48,5 3,0 43,5 391 40

Таблиця 5. Збирання соняшнику на 01.10.07

Регіони

Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис.т
у % до

відповідної
дати 2006 р.

тис.га
у % до

відповідної
дати 2006 р.

ц/га
(+/2) до

відповідної
дати 2006 р.

Україна 2680,9 81,4 2014,8 90,9 13,3 �1,6

АР Крим 16,3 45,2 23,3 68,9 7,0 23,7
Вінницька 85,3 112,1 54,5 122,2 15,7 21,4
Волинська 0,1 2 0,0 2 48,2 2
Дніпропетровська 405,5 72,9 290,7 88,7 14,0 23,0
Донецька 312,9 80,9 236,0 98,5 13,3 22,8
Житомирська 1,6 179,5 0,8 114,3 20,5 8,2
Закарпатська 1,2 83,3 0,8 72,7 14,5 20,2
Запорізька 313,2 71,1 309,8 102,1 10,1 24,4
Івано2Франківська 0,3 161,1 0,2 100,0 14,5 3,3
Київська 29,6 113,0 16,8 103,7 17,6 1,5
Кіровоградська 211,3 83,7 145,8 88,7 14,5 20,9
Луганська 251,7 104,0 168,3 96,1 15,0 1,2
Львівська 2 2 2 2 2 2
Миколаївська 130,0 46,9 129,1 64,3 10,1 23,7
Одеська 94,3 44,0 125,8 79,2 7,5 26,0
Полтавська 286,2 145,6 130,1 112,8 22,0 5,0
Рівненська 2 2 2 2 2 2
Сумська 41,9 219,4 23,0 155,4 18,3 5,4
Тернопільська 1,1 500,0 0,6 300,0 21,0 11,9
Харківська 267,8 143,4 137,5 110,2 19,5 4,5
Херсонська 85,8 33,3 142,3 64,1 6,0 25,6
Хмельницька 4,9 305,6 3,3 275,0 15,0 2,0
Черкаська 124,1 115,1 66,0 106,1 18,8 1,5
Чернівецька 5,8 117,3 4,2 87,5 14,0 3,9
Чернігівська 10,0 129,5 5,9 128,3 17,3 0,3

Таблиця 6. Збирання картоплі на 01.10.07

Регіони

Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис.т
у % до

відповідної
дати 2006 р.

тис.га
у % до

відповідної
дати 2006 р.

ц/га
(+/2) до

відповідної
дати 2006 р.

Україна 18908,5 98,5 1427,3 98,8 132 �1

АР Крим 166,6 130,8 18,1 103,4 92 19
Вінницька 1273,1 92,8 106,4 96,6 120 25
Волинська 868,7 116,5 66,8 115,0 130 2
Дніпропетровська 364,9 63,4 48,8 101,5 75 245
Донецька 608,0 86,0 62,7 95,4 97 210
Житомирська 1021,8 103,8 57,8 99,3 177 8
Закарпатська 567,1 104,8 35,1 102,3 162 4
Запорізька 117,7 34,3 32,7 99,1 36 268
Івано2Франківська 759,4 103,7 59,9 95,7 127 10
Київська 1362,1 107,0 99,0 99,7 138 10
Кіровоградська 298,5 59,7 48,1 95,1 62 237
Луганська 509,0 84,5 41,5 102,7 123 226
Львівська 1462,8 100,1 92,4 98,6 158 2
Миколаївська 104,2 51,1 22,0 99,1 47 245
Одеська 101,5 34,1 34,3 94,2 30 252
Полтавська 890,9 96,1 61,3 100,7 145 27
Рівненська 1052,1 100,8 63,4 97,5 166 5
Сумська 1047,9 134,3 64,2 98,3 163 44
Тернопільська 880,9 116,4 53,7 93,1 164 33
Харківська 1136,5 118,7 78,3 96,1 145 27
Херсонська 196,6 88,9 22,3 98,2 88 210
Хмельницька 1427,0 124,1 71,6 96,6 199 44
Черкаська 620,3 69,3 70,0 102,5 89 242
Чернівецька 481,8 88,3 31,0 97,2 156 215
Чернігівська 1589,1 109,2 85,9 98,1 185 19

Таблиця 7. Збирання овочів відкритого ґрунту на 01.10.07

Регіони

Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис.т
у % до

відповідної
дати 2006 р.

тис.га
у % до

відповідної
дати 2006 р.

ц/га
(+/2) до

відповідної
дати 2006 р.

Україна 4783,4 85,9 354,1 100,5 135 �23

АР Крим 115,2 206,9 10,2 118,6 113 48
Вінницька 189,4 75,5 12,6 103,3 150 254
Волинська 109,2 132,5 5,8 138,1 191 23
Дніпропетровська 315,2 91,1 25,0 112,1 126 228
Донецька 374,6 85,1 25,7 91,5 146 211
Житомирська 139,6 78,2 6,8 87,2 208 222
Закарпатська 175,3 100,3 10,3 102,0 171 23
Запорізька 193,2 78,4 19,8 93,4 98 218
Івано2Франківська 81,7 99,6 7,0 100,0 117 0
Київська 276,7 99,9 18,6 96,4 148 5
Кіровоградська 131,3 60,3 14,9 93,1 88 248
Луганська 188,4 81,1 11,1 103,7 169 249
Львівська 190,8 100,3 11,0 100,0 174 2
Миколаївська 106,3 46,8 12,2 80,3 87 262
Одеська 187,0 45,1 24,5 94,6 76 284
Полтавська 334,8 94,6 16,6 91,7 201 5
Рівненська 88,5 103,1 6,2 112,7 144 212
Сумська 108,4 175,3 7,5 192,3 143 214
Тернопільська 98,0 76,9 7,0 98,6 140 240
Харківська 428,6 101,3 25,6 98,1 168 6
Херсонська 347,0 78,1 33,8 113,8 103 247
Хмельницька 147,4 86,5 8,0 89,9 186 27
Черкаська 164,5 71,8 16,2 101,3 101 241
Чернівецька 136,4 129,9 8,3 115,3 167 21
Чернігівська 155,9 101,1 9,4 91,3 165 15

Таблиця 8. Збирання плодів та ягід на 01.10.07

Регіони

Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис.т
у % до

відповідної
дати 2006 р.

тис.га
у % до

відповідної
дати 2006 р.

ц/га
(+/2) до

відповідної
дати 2006 р.

Україна 1055,5 126,6 147,9 102,4 71,3 13,5

АР Крим 30,8 141,4 8,9 111,3 34,8 7,7
Вінницька 108,9 112,7 10,6 106,0 101,7 5,1
Волинська 21,7 85,2 2,8 103,7 77,0 216,4
Дніпропетровська 126,0 180,5 12,1 100,0 104,0 46,0
Донецька 82,4 207,5 7,9 101,3 104,1 53,1
Житомирська 30,0 109,6 3,8 102,7 78,4 5,3
Закарпатська 25,6 79,0 5,8 93,5 44,1 27,8
Запорізька 58,9 401,5 6,2 103,3 95,1 70,4
Івано2Франківська 24,4 99,8 6,1 107,0 40,5 22,5
Київська 15,2 118,6 5,4 105,9 28,2 2,6
Кіровоградська 13,5 104,7 3,3 122,2 41,6 27,2
Луганська 24,9 387,1 5,3 115,2 46,6 32,5
Львівська 68,4 102,2 9,8 101,0 70,0 1,0
Миколаївська 20,0 114,7 3,6 94,7 56,0 10,1
Одеська 44,3 63,1 6,5 95,6 68,2 236,0
Полтавська 42,4 150,9 4,3 97,7 98,9 35,6
Рівненська 38,0 100,0 5,8 111,5 65,3 27,2
Сумська 6,2 135,4 2,5 96,2 24,2 6,3
Тернопільська 14,2 115,3 3,9 108,3 36,4 2,4
Харківська 53,0 285,0 4,9 98,0 109,0 72,0
Херсонська 25,1 254,9 4,8 100,0 52,8 32,4
Хмельницька 96,2 90,6 9,3 102,2 103,1 212,7
Черкаська 20,0 103,3 3,1 100,0 64,8 2,3
Чернівецька 49,8 106,9 8,5 94,4 58,3 6,6
Чернігівська 15,6 140,9 2,7 100,0 56,3 15,2

Підготовлено за матеріалами Держкомстату України
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