
СИТУАЦІЯ НА РИНКУ МОЛОКА 
І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Враховуючи дефіцит сировини, у
листопаді 2007 року очікується
подальше зростання закупівельної
ціни на 5�9% (залежно від регіону)
порівняно з жовтнем.  
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА: 
ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО СОТ

Новий податковий кодекс у купі з вже
прийнятими законами передбачають у
недалекому майбутньому перехід
сільгосппідприємств на оподаткування на
загальних підставах. Чи можна цього уникнути
вирішували за «круглим столом».

ПРИВИД МОРАТОРІЮ�2008

За прогнозами експертів, новий рік ми
зустрінемо з мораторієм на продаж
земель сільськогосподарського
призначення, однак цього разу він
ризикує стати ще жорсткішим. Утім, як і
раніше, на обороті земель це майже не
позначиться.

ООН – за ринок землі
Координатор системи ООН в Укра�
їні Френсис О'Доннелл говорить,
що ООН має намір просити Вер�
ховну Раду відмінити мораторій на
продаж земель сільськогосподар�
ського призначення. «Найважливі�
ше в боротьбі з бідністю в Україні
– відмінити мораторій на продаж
сільськогосподарських земель», –
сказав він. На його думку, пробле�
ма полягає в недосконалості юри�
дичної системи. «Законодавство
необхідно переробити, щоб воно
відповідало європейським стан�
дартам і забезпечувало чесний
процес продажу землі, а це забез�
печить дохід сільському населен�
ню», – сказав О'Доннелл. Він також
повідомив, що ООН має намір
просити Раду створити єдину інте�
гровану систему реєстрації землі. 

Уряд узявся 
за хліб і спирт

На засіданні Урядового комітету
з питань економічної політики
та європейської інтеграції було
підтримано проект постанови
КМУ "Про деякі заходи щодо
забезпечення стабільного ро�
звитку ринків зерна та продуктів
його переробки у 2007/2008
маркетинговому році".
Проектом передбачено:
– забезпечення безперебійного
постачання хлібопекарних під�
приємств борошном, виробле�
ним із зерна державних та ре�
гіональних ресурсів;
– забезпечення контролю за ці�
ноутворенням на хліб та хлібо�
продукти;
– створення умов для оновлен�
ня основних фондів хлібопекар�
них підприємств;
– пошук можливостей для ком�
пенсації втрат малозабезпече�
ним категоріям громадян внас�
лідок подорожчання хліба.
Крім того, було схвалено до
розгляду на наступних засідан�
нях Уряду проект закону Украї�
ни «Про внесення змін до Зако�
ну України «Про ставки акциз�
ного збору на спирт етиловий
та алкогольні напої».

– СЬОГОДНІ ми можемо гово�

рити, що в Україні існує ринок

заморожених продуктів, який іще

порівняно молодий, але він роз�

вивається за світовими механіз�

мами (нормами, принципами). З

2005�го динамічно зростають не

тільки обсяги продажів – близь�

ко 20% щороку, а й асортимент.

Ми маємо впливових гравців у

вигляді приблизно двох десятків

потужних підприємств�виробни�

ків із добре відомими вже торго�

вими марками. Наші виробники

вийшли зі своєю продукцією на

зовнішній ринок. 

Невже сьогодні усе так
райдужно?

– Ні. Просто за всім цим сто�

їть постійна копітка робота і тве�

резі обрахунки. Індустрія холоду

– це те, що складає технології ви�

робництва, зберігання і реалізації

заморожених продуктів, зокрема

морозива, – почала розвиватися

в Україні значно раніше за напів�

фабрикати. Майже на початку її

розвитку було створено Асоці�

ацію «Українське морозиво» для

відстоювання інтересів галузі. 

Продовження на стор.4

Заморожені продукти – 
пожива для розуму і шлунку

ТЕХНОЛОГІЇ
СУЧАСНИЙ ТРАКТОР: 
НЕ РОЗКІШ, А ЗАСІБ
На вітчизняному ринку сільгосптехніки
останніми роками спостерігається
збільшення обсягів продажів машин
і обладнання. І дедалі більше
виробників віддають перевагу купівлі
нової сучасної техніки…

ВІТАЄМО ЗІ СВЯТОМ!
21 ЖОВТНЯ ñ 
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Колектив редакції газети «АГРОПРОФІ»
щиросердно вітає всіх харчовиків
України з професійним святом і бажає
наснаги, здоров’я, здійснення всіх
задумів і процвітання вашій справі!

РИНОК І ЦІНИ
ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО
РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
Як очікується, темпи зростання
світового виробництва та споживання
олійних культур у найближче
десятиліття дещо знизяться, проте
будуть удвічі більшими, ніж аналогічні
показники для зернових культур. 14

ІНТЕРВ’Ю Пельмені і вареники, групи м'ясних, рибних та сирних виробів, овочі і фрукти наповнюють
ринок заморожених продуктів – напівфабрикатів і готових страв, які потрібно лише розігріти. Для
виробників та інвесторів це – прибуток, який залежно від налагодженості збуту та впливу зовнішніх
чинників, становить від 3 до 15%. Для споживачів це – швидкий, якісний і порівняно недорогий спосіб
харчування. «Для Асоціації «Українське морозиво і заморожені продукти» – робота щодо захисту
інтересів та здоров'я і виробників, і споживачів», – говорить її президент Ігор Бартковський.

12

ПЕРЕДПЛАТА

2008
Передплатіть 

газету «АГРОПРОФІ» 
на наступний 2008�й рік і

щотижня отримуйте корисну 
Інформацію для Голови!

Наш індекс: 98990



ПЕРЕДПЛАТА

2008
Передплатіть 

газету «АГРОПРОФІ» 
на наступний 2008�й рік 

і щотижня отримуйте корисну 
Інформацію для Голови!

Наш індекс: 98990

АГРОПРОФІ

№ 7 [007] 19 жовтня, 2007

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaГАЛУЗЕВІ РИНКИ2

український тижневик ділової інформації

СПIВЗАСНОВНИКИ ГАЗЕТИ:
ТОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН»;
ТОВ «ДНІПРО#АЛЬФА#ПЛЮС»;
ТОВ «АГРОМЕДІА#ПРО».
Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ
КВ 12931#1815ПР від 31.07.2007 р.

Передплатний індекс 98990.

ВИДАВЕЦЬ4РЕДАКЦIЯ: 
ТОВ «АГРОМЕДІА#ПРО».

Офіс – м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.
Для листів – 01135, Київ4135, а/с 79.

Тел./факс (044) 23640208. Тел. 22749355.
info@agroprofi.com.ua, www.agroprofi.com.ua

Головний редактор Тетяна Шелкопляс.
Випусковий редактор Павло Мороз.

Редактор відділу юридичної аналітики Євгенія Руженцева.
Редактор відділу економічної політики Наталія Тарченко.

Дизайн та верстка Олексій Шелкопляс.

Газета виходить по п’ятницях.
Наклад — 5 000 екз. Ціна договірна. 

Друк: ТОВ «МЕГА4Поліграф», 02090, м.Київ, 
вул.Алма4Атинська, 2/1. Тел. (044) 451486470.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. Редакція
залишає за собою право скорочувати авторські матеріали та вносити
в них правки. Рукописи не рецензуються та не повертаються.
Листування з читачами ведеться лише на сторінках газети.
Відповідальність за достовірність опублікованої в газеті інформації
несуть автори та рекламодавці. При використанні матеріалів
посилання на газету обов’язкове.

© ТОВ «АГРОМЕДІА4ПРО», 2007

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ, що базу�

ється на оперативних даних ре�

гіонів, станом на 17 жовтня

2007 року в Україні зернові

культури зібрано на площі 12760

тис. га (95%), намолочено зерна

28406 тис. тонн. При майже од�

наковій площі цей показник

менший від минулорічного

(31723 тис.тонн) за рахунок

зменшення середньої врожай�

ності на 2,4 ц/га – 22,3 ц/га у

2007 році та 24,7 ц/га у 2006�му.

Кукурудзу на зерно зібрано

з площ 1304 тис. га, це 68% від

плану. Одержано зерна 5172

тис.тонн при середній урожай�

ності 39,7 ц/га. За останній тиж�

день показник середньої уро�

жайності збільшився на 1,4 ц/га.

Торік на цю дату було обробле�

но 858 тис.га площ, одержано

2971 тис. тонн зерна при серед�

ній урожайності 34,6 ц/га.

Наближається до завершен�

ня збирання гречки та проса.

Відповідно, гречку скошено з

площі 301 тис.га (96% від плану)

і   намолочено 243 тис.тонн

(94%) зерна. Середня урожай�

ність залишилася майже на рівні

минулорічної – 8,2 ц/га (проти

8,4). Кількість скошених площ

гречки торік на цю дату стано�

вила 347 тис.га, намолоченого

зерна – 288 тис.тонн. Проса на�

молочено 81 тис.тонн (89% від

плану) при середній врожайно�

сті 10,3 ц/га. Торік ці показники

були дещо більшими: зерна було

намолочено 135 тис.тонн (83%

від плану), середня врожайність

становила 12,5 ц/га.

Зібрано врожай соняшнику

з 3059 тис га (94% від заплано�

ваного), одержано 3975 тис.

тонн зерна, середня урожай�

ність  становить 13,0 ц/га. У

2006 році на цю дату було зібра�

но 3417 тис.га, одержано зерна

4839 тис.тонн при середній уро�

жайності 14,2 ц/га.

Сою зібрано на площі 376

тис. га (62% від плану), одер�

жано зерна 464 тис.тонн, се�

редня урожайність становить

12,4 ц/га. Торік на цю дату пло�

ща збирання становила 517

тис.га, а зерна було одержано

631 тис.тонн. Середня урожай�

ність була трохи нижчою –

12,2 ц/га.

Цукрових буряків з площі

409 тис. га (67% запланованих

до збирання площ) накопано

11689 тис.тонн при середній

врожайності 285,9 ц/га . Вивезе�

но буряків 10490 тис.тонн. Си�

туація здається гіршою, ніж на

цю дату в 2006 році. Тоді буря�

ків було викопано на площі 572

тис.га, накопано 15979 тис. тонн

при дещо нижчій урожайності –

279,4 ц/га. Проте вивезено було

14374 тис.тонн.

Озимих зернових культур

посіяно на площі 7224 тис. га

(це вже 103% від заплановано�

го), у тому числі озимої пшени�

ці 6047 тис.га (103% від плану),

жита – 457 тис.га (97% заплано�

ваного), ячменю – 645 тис.га.

(104% від плану). Минулоріч�

ний показник на цю дату стано�

вив 6717 тис.га загальних посів�

них площ під озимі зернові

культури. Зокрема, озимої пше�

ниці було посіяно 5679 тис. га

(95% від плану), жита – 364

тис.га (81%), ячменю – 468 тис.

га (77% відповідно).

Озимого ріпаку посіяно на

площі 1367 тис.га, а це 164% від

запланованих 833 тис.га. Торік

на цю саму дату було посіяно

664 тис.га.

З я б л е в и й  о б р о б і т о к

ґрунту проведений на площі

8447 тис.га (64 % від плану), у

тому числі глибока оранка – 671

тис.га (79% від плану). У 2006

році ці показники були на рівні

8429 тис.га і 1123 тис.га відпо�

відно.

Осінній 
комплекс�2007

Наталія Тарченко

Подарунок 
до свята… 
Міністр економіки Анатолій Кі�

нах на брифінгу повідомив, що

прийнято рішення не вводити

квотування на експорт насіння

соняшника та олії з нього. Вод�

ночас уряд намагатиметься сти�

мулювати переробку соняшника

на Україні. Зокрема, планується

встановити мінімальні індикатив�

ні ціни на насіння соняшника.

До того ж, за словами міністра

економіки, зростання цін стри�

муватиметься за рахунок імпорту.

Його підтримав і  в іце�

прем’єр�міністр України Віктор

Слаута. «До 1 листопада ціни на

сировину стабілізуються», а отже,

квотування недоцільне.

Ось як прокоментував корес�

понденту «Агропрофі» це рішен�

ня голова Асоціації «Укролія6

пром» Степан Капшук: 

– Це – зважена політика, що

насамперед відповідає нашим ін�

тересам, тобто інтересам вироб�

ників олійної продукції. Скажу

більше, це – подарунок до Дня

працівника харчової промислово�

сті. Бо з`явилася впевненість у то�

му, що ми працюватимемо ста�

більно.

Тепер наше завдання – наси�

тити внутрішній ринок якісною

продукцією та знизити ціни. А

відтак, задовольнити шалений

попит на олію та стабілізувати си�

туацію на ринку загалом.

Уже сьогодні всі провідні

компанії, що виробляють фасова�

ну олію, зменшили ціни на 50 ко�

пійок. Більше того, сьогодні від�

криваються торгові точки фірмо�

вого продажу олії – зокрема, у

Вінниці та Одесі. У містах, де є

заводи, відкриті точки продажу

олії на розлив.

За даними Мінагрополітики,

прогноз урожаю олійних культур

збільшений до 4 млн. 200 тис.

тонн. Цього достатньо, щоб ви�

робити 1 млн. 800 тис. тонн олії.

А внутрішній ринок  – це 500�

600 тис. тонн. Тобто олії виста�

чить всім – і для українців, і на

експорт.

…і трохи 
статистики 
ЗА ОПЕРАТИВНИМИ даними

Мінагрополітики України, ста�

ном на 15.10.2007, соняшник зі�

брано на площі 3,0 млн. га. Вало�

вий збір становив 3,91 млн. тонн,

урожайність – 13 ц/га. Прогноз

щодо валового збору насіння цієї

культури у 2007�2008 МР підви�

щено до 4,2 млн. тонн (порів�

няно з 3,5 млн. тонн станом на

01.10.2007). 

Закупівельні ціни на насіння

соняшнику досягли максималь�

ного значення і становлять у се�

редньому 2800�2900 грн/т, від�

пускні ціни на олію соняшникову

нерафіновану також досягли мак�

симуму і не перевищують 6900

грн/т. Подальшого зростання цін

не спостерігається. 

2007: олії стає 
дедалі більше… 
У ВЕРЕСНІ, за попередніми да�

ними, в Україні було вироблено

114,9 тис. тонн олії проти 64,9

тис. тонн у відповідному періоді

минулого року, або на 77,1% біль�

ше. Соняшникової олії виробле�

но 106,7 тис. тонн проти 57, 1 тис.

тонн у вересні 2006 року, або на

86,9% більше. Виробництво олії

рафінованої у вересні поточного

року становило 35 тис. тонн про�

ти 34,7 тис. тонн у вересні мину�

лого року, тобто на 0,9% більше.

Підприємствами Асоціації

«Укроліяпром» у вересні поточ�

ного року вироблено 25,5 тис.

тонн олії фасованої порівняно з

17,8 тис. тонн у вересні 2006 року,

або на 43,3% більше. На внутріш�

ній ринок головним чином по�

стачається олія фасована. 

…і вона 
навіть починає 
дешевшати 
ВІДПУСКНІ ціни на олію со�

няшникову рафіновану фасовану,

що на 12.10.2007 на підприєм�

ствах Асоціації становили в се�

редньому 8,30 грн./пляшку (з

ПДВ), станом на 15.10.2007 за

оперативною інформацією низки

підприємств, ціни в середньому

знижені на 0,50 грн./пляшку. У

кількох регіонах підприємства

відновлюють фірмову торгівлю за

цінами виробника. 

У торговельній мережі олій�

но�жирова продукція, зокрема

олія соняшникова, присутня в

широкому асортименті. Знижен�

ня цін на олію, як вважають фа�

хівці «Укроліяпрому», можна до�

сягти за умови встановлення гра�

ничного рівня торговельних над�

бавок у розмірі 7�10%. 

А що було б, 
якби… 
ОБМЕЖЕННЯ експорту олії со�

няшникової, особливо з огляду

на те, що для забезпечення по�

треб внутрішнього ринку не�

обхідно лише 30% від її загально�

го виробництва, призвело б до

скорочення обсягів виробництва,

значного скорочення робочих

місць (у галузі працюють понад

20 тисяч осіб), втрати зовнішніх

ринків, і, як наслідок, скорочен�

ня надходжень до державного

бюджету України.

Крім того, обмеження ек�

спорту олії призвело б до того,

що почався б масовий експорт

насіння соняшнику, якого не

зможе зупинити ані експортне

мито на нього, ані встановлення

індикативної ціни. Соняшник бу�

ло б вивезено впродовж двох мі�

сяців, й олійно�жирові підприєм�

ства України повністю зупини�

лися б. 

Подібну кризу галузь пережи�

ла в 1998 році.

ОЛІЄПРОМ «Найближчим часом несприятливу ситуацію на продовольчих
ринках буде ліквідовано, а ціни на продукти харчування, зокрема, на
соняшникову олію, борошно та хлібобулочні вироби знизяться», –
повідомив 17 жовтня перший віце+прем'єр+міністр, міністр фінансів України
Микола Азаров під час наради щодо цінової ситуації на продовольчих
ринках за участі заступників голів облдержадміністрацій.

Олія потече 
за кордон вільно
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИСитуація на ринку молока
і молочної продукції
у січні�вересні 2007 р. за даними НАМУ «Укрмолпром»

ЗА ОПЕРАТИВНИМИ даними, у

січні�вересні 2007 року порівня�

но з відповідним періодом мину�

лого року продаж молока усіма

категоріями господарств для про�

мислової переробки збільшився

на 197,8 тис. тонн, або на 4,5%, і

станом на 1 жовтня 2007 року

становив 4618,5 тис. тонн. В тому

числі, питома вага  молока у за�

гальних його обсягах продажу

складає (див. діаграму 1):

– сільгосппідприємства –

28,6%;

– господарства населення –

63,9%;

– посередники – 7,5%.

Станом на 15 жовтня порівня�

но з вереснем поточного року рі�

вень закупівельної ціни молока 1

сорту базисної жирності  зріс на

4% і становить – 1540 грн./тонну

молока, по окремих регіонах заку�

півельна ціна досягає 2600 грн./т.

Враховуючи дефіцит сировини, у

листопаді ц.р. очікується зростан�

ня закупівельної  ціни на 5�9% (в

залежності від регіону) порівняно

з жовтнем (див. діаграму 2).

Імпорт%експорт
молочної 
продукції
ЗА ДАНИМИ митних органів Ук�

раїни у січні�серпні 2007 р. порів�

няно з відповідним періодом ми�

нулого року експорт молочної

продукції у вартісному виразі

збільшився на 50,1% і становить

$404,6 млн. За цей же період ім�

порт молочної продукції до Укра�

їни збільшився на 31% і ста�

новить  $56,6 млн.

Незважаючи на складнощі

розширення зовнішнього ринку,

експорт перевищує імпорт у 7,1

разів, торгове сальдо позитивне і

становить $348,0 млн.

Продукція

Фактично вироблено Темп

ЗалишкиЗвітний рік Попередній рік
місяць

з початку
рокумісяць з початку року місяць з початку року

Молоко оброблене рідке 71200 625453 65570 608559 108,6 102,8 1878
Вершки 1147 10234 1503 10103 76,3 101,3 70
Молоко і вершки сухі 14659 102915 8393 94658 174,7 108,7 9122
Масло вершкове жирністю до 85% 10378 79674 9567 85921 108,5 92,7 9241
Масло вершкове і молочні жири
жирністю більше 85% 67 571 26 274 3р. 2р. 15

Сир свіжий неферментований 
та сир кисломолочний, т 7800 71059 7821 67473 99,7 105,3 467

Сири жирні, в т.ч.: 21539 180548 22561 158489 95,5 113,9 17164
– сир сичужний 17483 145939 18021 123146 97,0 118,5 16739
– сир плавлений не тертий і не в порошку 4056 34609 4540 35343 89,3 97,9 425

Молоко і вершки згущені з додаванням  
або без додавання цукру та інших 
підсолоджуючих речовин

9027 78111 8547 70606 105,6 110,6 2783

Продукти кисломолочні, т 42374 418036 40281 396516 105,2 105,4 1276

Молоко і вершки коагульовані 
Йогурт, кефір, сметана, ацидофілін 
Молоко, вершки, ферментні чи сквашені

39037 393666 36825 364423 106,0 108,0 1233

Йогурт не ароматизований без додавання фруктів,
горіхів, какао та інших наповнювачів 71 990 74 707 95,9 140,0 4

Йогурт ароматизований з додаванням фруктів,
горіхів, какао та інших наповнювачів 6977 68609 6785 63545 102,8 108,0 280

Казеїн і казеїнати, т 1045 7979 1097 11757 95,3 67,9 383
Морозиво і харчовий лід, т 9073 120548 7540 108790 120,3 110,8 6261

Спреди та суміші жирові , що містять масову частку
загального жиру  від 50 до 85%, в тому числі
молочного жиру в жировій фазі не менше 25%

8335 66179 7165 56865 116,3 116,4 1324

Враховуючи сировинні ресурси, молокопереробними підприємствами за 9 місяців  поточного року вироблено продукції (див.таблицю нижче):

Діаграма 1. Продаж молока по кварталах з початку року (тис.т)

Діаграма 2. Динаміка закупівельних цін на молоко 1 гатунку
базисної жирності по сільгосппідприємствах по місяцях за 2007 р.
порівняно з аналогічним періодом 2006 р. (грн./т)

Податковий
кодекс щодо
«нульової»
ставки ПДВ
18 жовтня Уряд на своєму засі�
данні схвалив доопрацьований
проект Податкового кодексу з
тим, щоб передати його на роз�
гляд Верховної Ради України,
повідомляє прес�служба Мінфі�
ну України.
Проект Податкового кодексу
передбачає зниження загальної
ставки податку на додану вар�
тість з 20% до 17%, що дасть
змогу знизити податкове наван�
таження на споживачів продук�
ції, заощаджувати обігові кошти
підприємств та направляти їх на
оновлення виробничої бази.
З метою узгодження з вимогами
законодавства ЄС скасовується
«нульова» ставка податку на
додану вартість по операціях з
постачання сільськогосподар�
ськими товаровиробниками пе�
реробним підприємствам моло�
ка та м'яса живою вагою. Нато�
мість, пропонується встановити
нижчу ставку податку для
сільського та лісового госпо�
дарства, а також рибальства,
що дасть змогу компенсувати
податковий кредит («вхідний»
ПДВ) з придбаних товарів та ос�
новних фондів.
Крім того, запроваджено ставки
податку для землі, грошову
оцінку якої проведено. Зокре�
ма, це стосується несільськогос�
подарських угідь за межами на�
селених пунктів. Розмежовано
плату за землю та збір за спе�
ціальне використання лісових
ресурсів і запроваджено ставки
податку за земельні ділянки лі�
согосподарського призначення,
оскільки згідно з чинним зако�
нодавством податок за земельні
ділянки лісового фонду спра�
вляється як складова плати за
використання лісових ресурсів.

Уряд затвердив
порядок
декларування цін
на продтовари
Кабінет Міністрів України
прийняв постанову про затвер�
дження Порядку декларування
зміни оптово�відпускних цін на
продовольчі товари. Про це по�
відомив на брифінгу міністр
економіки Анатолій Кінах. За
його словами. Постанова пе�
редбачає винятково економічні
методи. 
За словами міністра, суб'єкт
господарювання, який має на�
мір підвищити ціну, у відповід�
ний термін має подати заявку в
підрозділ державної адміні�
страції. А держадміністрація
прийме відповідне рішення. Та�
ким чином уряд посилить моні�
торинг ринку продтоварів, зо�
крема буде здійснюватися по�
стійний контроль за складови�
ми собівартості продтоварів,
рівнем рентабельності, торго�
вельними надбавками тощо. 
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Заморожені 
пожива для

– МОРОЗИВО – це продукт се�

зонний на противагу замороже�

ним продуктам. Тому, вивчивши

потреби ринку, підприємства�ви�

робники морозива почали дедалі

активніше займатися виготовлен�

ням заморожених продуктів. От�

же, наприкінці минулого року

виникла необхідність розширити

«повноваження» нашого об'єд�

нання, перереєструвати статут і

назву. З середини квітня ми має�

мо Асоціацію «Українське моро�

зиво і заморожені продукти».

Але ж формувати і насичува�

ти ринок напівфабрикатами –

пельменями, варениками, млин�

цями – за власною рецептурою й

технологіями почали багато років

тому такі відомі на сьогодні під�

приємства, як ПП «Дригало»

(Київська обл.), ТОВ ТД «Лева�

да» (м.Одеса), ПП «Урсуленко»

(м.Херсон), ТОВ «Донецький

комбінат заморожених продук�

тів», ТОВ «Запорізький завод на�

півфабрикатів» та інші. Їм по�

трібно віддати належне, адже во�

ни були першопрохідцями. Сьо�

годні вони ввійшли до складу на�

шої асоціації.

То з кого складається асо�
ціація і чим вона може за�

радити фахівцям ринку холоду?
– Станом на жовтень 2007 ро�

ку до асоціації входять 34 органі�

зації, шість з яких – вищі на�

вчальні заклади, зокрема Націо�

нальний університет харчових

технологій (м.Київ) та Одеська

академія харчових технологій. 

Серед підприємств, які виро�

бляють морозиво і заморожені

продукти: Житомирський масло�

завод «Рудь», ВАТ «Вінтер», ЗАТ

«Геркулес», ДО АПВТ «Ласка»,

ВАТ «Лубенський молочний за�

вод», ТОВ «Три ведмеді».

Щоб надавати професійну

експертну допомогу членам асо�

ціації у професійній діяльності,

брати участь у розробці норма�

тивних документів і внесенні змін

до вже існуючих національних

стандартів, проведенні тематич�

них заходів, у березні була ство�

рена постійно діюча експертна

рада. Так ж сама рада з успіхом

працює в галузі морозива. До ре�

чі, ми пишаємося тим, що стали

розробниками трьох національ�

них стандартів – «морозиво мо�

лочне вершкове пломбір», «моро�

зиво з комбінованим складом си�

ровини», «морозиво плодово�

ягідне, ароматичне, шербет, лід»,

які у лютому 2007 року введені в

дію. Це гордість асоціації, тому

що ніхто до цього, у тому числі

Росія як один із потужних вироб�

ників морозива, такого не робив.

За словами пана Вигодіна, прези�

дента Союзу морозивників Росії:

«Ви нас випередили у двох мо�

ментах: перший – створення

стандартів, якими користуємося і

ми, а другий – створення спіль�

ної Асоціації виробників морози�

ва і заморожених продуктів. Мене

із такою пропозицією про об'єд�

нання ніхто не підтримав». 

Отже, до складу експертної

ради із заморожених продуктів

увійшли 22 провідні фахівці від

виробничих підприємств і нау�

ковці НУХТ та ОНАХТ. 

Як будь�яка гідна продукція,

заморожені напівфабрикати ма�

ють бути сертифіковані й стан�

дартизовані. З 1 січня 2008 року

набувають чинності нові стандар�

ти на групу «пельмені», але між

написаним на папері й реальною

продукцією, як це буває, є певні

розбіжності. Розробником нових

ДСТУ став Технологічний інсти�

тут молока та м'яса УААН. Через

перереєстрацію асоціація не бра�

ла участі у їх розробці. Експертна

рада виклала свої зауваження з

приводу 10 розділів нових стан�

дартів «напівфабрикати м'ясні». 

На тему двох принципових

питань – співвідношення фарш�

тісто (40:60) і використання блоч�

ної замороженої сировини (сире

м'ясо) без розморожування для

виготовлення пельменів – ми два

тижні тому провели науково�

практичний семінар. Щоб бути

переконливими у своїй правоті,

до участі у семінарі ми запросили

розробників ДСТУ та технологів

19 підприємств і провели захід

безпосередньо на виробництві –

на підприємстві «Левада» (м.Оде�

са). Сьогодні це найпотужніше

підприємство України, яке виро�

бляє найбільші обсяги в Україні й

вирізняється високою якістю

продукції.

Результатом проведення семі�

нару стало підписання Акту до�

слідної виробки продукції. Разом

із комплектом висновків ці доку�

менти асоціація терміново пода�

ла до відповідних держструктур

для внесення відповідних змін до

ДСТУ 4437:2005 («Напівфабрика�

ти м'ясні та м'ясо�рослинні посі�

чені. Технічні умови») та ДСТУ

4424:2005 («Виробництво м'ясних

продуктів. Терміни та визначення

понять»).

Давайте поговоримо про
ринок заморожених про�

дуктів.
– Молоко, м'ясо і борошно

дорожчатимуть. Причини всім

добре відомі. 

Через низьку купівельну

спроможність населення попит

на напівфабрикати, порівняно зі

збільшенням обсягів виробниц�

тва, зростає повільно. Проте, за

прогнозами аналітиків, вітчизня�

ний ринок напівфабрикатів що�

року збільшуватиметься на 10%.

Сьогодні обсяг ринку м'ясних

напівфабрикатів становить $50�

75 млн. на рік. При цьому на на�

ших теренах працює велика кіль�

кість невеличких регіональних

виробників і приватних підпри�

ємців. 

Ринок напівфабрикатів на�

пряму пов'язаний із благополуч�

чям населення: що заможніша

країна, то більше затребувані на�

півфабрикати.

За статистикою, у 2006 році

було вироблено 50551 т напів�

фабрикатів у тісті, за перше пів�

річчя цього року – 48281 т Обся�

ги ж виробництва м'ясних напів�

фабрикатів у січні�червні, у тому

числі з м'яса птиці, удвічі пере�

вищили «тістові» і становили

87894 тонн. 

Існує кілька міфів про замо6

рожені напівфабрикати:

1 Якщо ви споживаєте напів�
фабрикати – в домі погана

господиня;

2 Усі напівфабрикати містять
консерванти і шкідливі до�

мішки;

3 Заморожування вбиває всі
корисні речовини і вітаміни,

у продукті залишаються лише жи�
ри й вуглеводи.

ТМ «Дригало» легко спро�

стовує ці та інші міфи. Підпри�

ємство працює на ринку напів�

фабрикатів більше 10 років, по�

стійно покращуючи рецептуру і

збільшуючи асортимент продук�

ції. Сьогодні підприємство  ви�

пускає 140 видів продукції під

різними торговими марками.

Майже третина з них – м'ясні

напівфабрикати,12% – рибні,

8% – овочеві. На підприємстві

використовують глибоку пере�

робку м'ясної сировини, заморо�

жені напівфабрикати готують без

будь�яких домішок. Єдина допу�

стима добавка – немодифікова�

ний рослинний протеїн.

На підприємстві проводиться

постійний контроль якості  про�

дукції. Керівництво ТМ «Дрига�

ло» уже давно дійшло висновку

про необхідність запровадження

на підприємстві  системи упра�

вління якістю  відповідно до між�

народного стандарту ISO 9001   і

системи управління безпекою

продуктів харчування ISO 22000,

необхідними для виходу ТМ на

міжнародний ринок. Серед укра�

їнських виробників заморожених

напівфабрикатів білоцерківське

підприємство ТМ «Дригало»

перше отримало  сертифікати

відповідності ДСТУ ISO

9001:2001 MC ISO 22000�2005 на

системи управління якістю і без�

пекою продуктів харчування,

згідно з вимогами ДСТУ ISO

9001:2001, ISO 22000�2005.

А нещодавно в рамках Дер�

жавної програми з оздоровлення

нації торгова марка «Дригало»

розробила продукти, які можуть

бути використані для раціональ�

ного й дієтичного харчування

населення (дієта №8,9, дієта

№1,5,10). Розробка проводилася

з участю фахівців інституту еко�

гігієни і токсикології ім.Л.Мед�

ведя й отримала експертну оцін�

ку відповідності Асоціації вироб�

ників геронтологічно цінних

продуктів.

Наші дієтичні продукти мо�

жуть вживати хронічно хворі на

цукровий діабет 2 типів, люди із

надмірною вагою, хронічними

захворюваннями органів трав�

лення та серцево�судинної си�

стеми. До складу кожного із на�

борів входять різні продукти,

яких вистачить на два дні одній

людині. Усі вони дієтичні, зі

зниженим вмістом жирів, готу�

ються на пару. Їх можуть вжива�

ти діти та всі, хто піклується про

своє здоров'я. ТМ «Дригало» ба�

жає всім здоро�

вого і смач�

ного харчу�

в а н н я .

Початок на стор.1

Про міфи та
напівфабрикати

Ігор БАРТКОВСЬКИЙ
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продукти –
розуму і шлунку

Обсяги експорту напівфабри�

катів із вмістом м'яса та інших

продуктів у першому півріччі ста�

новили 6207 т, в основному за ра�

хунок Польщі й Молдови. Най�

більша частка імпорту напівфаб�

рикатів припадає на Росію. Зага�

лом в Україну за перші півроку

було імпортовано напівфабрика�

тів із начинкою м'ясо та інших

продуктів 9136 т на суму $7476,44

тис. Отже, імпорт перевищив ек�

спорт на 2929 т.

Яка продукція користуєть�
ся найбільшим попитом?

– За оцінками експертів, то�

рік структура продажів замороже�

них напівфабрикатів була такою:

пельмені – 60%, вареники – 15%,

млинці (бендерки, сирники) –

8%, котлети – 7%, фарш – 5%, ті�

сто – 2%, піца – 2%, решта – 1%.

Розвивається напрямок замо�

рожених хлібобулочних виробів.

Перспективною є ніша для гото�

вих заморожених страв. Щодо

плодоовочевої заморозки, то оці�

ночна вартість українського рин�

ку не перевищує 5000 т на рік. 

Найбільшим попитом тради�

ційно користуються пельмені й

вареники дешевого сегменту.

Причому існує зворотна залеж�

ність між рівнем цін на напівфаб�

рикати і м'ясо: поява на ринку де�

шевої свинини або яловичини

миттєво знижує попит на напів�

фабрикати. Отже, за оцінками

експертів, цей сегмент ринку на

сьогодні близький до насичення.

Тому потужні виробники почали

переглядати свій асортиментний

ряд, замінюючи традиційні види

напівфабрикатів новими – котле�

тами, млинцями, голубцями.

Водночас у нас, як і в Росії,

зростає попит на продукцію пре�

міум�класу. Серед основних при�

чин – загострення конкуренції,

збільшення платоспроможності

населення великих міст і, відпо�

відно, зростання вимог до якості

продукції. За даними операторів,

дохід виробників, залежно від на�

лагодженості мережі реалізації,

цін на сировину, популярності на

ринку тощо, становить від 3 до

15%. При цьому оптова націнка

становить 15%, роздрібна – 20�

30% від вартості. 

Конкурентоспроможність на�

шої продукції безпосередньо за�

лежить від ціни. Майже половина

населення, а в невеликих населе�

них пунктах – до 80%, змушено

віддають перевагу дешевій замо�

розці. Щоб зменшити вартість,

дрібні виробники відмовляються

від послуг торговельної мережі (а

це належне транспортування й

зберігання) та фасування, вико�

ристовують численні рослинні

наповнювачі (крохмалі, кліткови�

ну тощо). Усе це, безумовно, по�

гіршує якість продукції. На жаль,

саме така продукція користуєть�

ся стабільним попитом. Деякі

експерти припускають, що част�

ка дрібних регіональних вироб�

ників у загальному обсязі ринку

становить до 50%.

Через низьку ціну курячого

м'яса, а також зважаючи на євро�

пейські тенденції, де 60�70% цьо�

го продукту споживається у пере�

робленому вигляді, можна про�

гнозувати подальше розширення

сегменту напівфабрикатів з м'яса

птиці.

Що можна сказати про
ринок заморожених про�

дуктів, зокрема напівфабрика�
тів, за умови приєднання або
неприєднання України до СОТ?

– Це питання зараз турбує

всіх. Перед нами постали чіткі

вимоги щодо нормативної бази

на харчову продукцію при вступі

України до СОТ. 

Отже, що дає Україні
приєднання до СОТ?

– Членство в організації від�

криває безпечний і стабільний

доступ для українського експор�

ту (товарів і послуг) на ринки 150,

а найближчим часом 175 країн�

членів СОТ.

Україна зможе здійснювати

контроль за безпідставним обме�

женням експорту та впевнено

відстоювати інтереси власних ви�

робників за кордоном.

Відкривається широкий до�

ступ у країну інвестиційного ка�

піталу, стає можливою передача

технологій, ноу�хау; натомість

значно розширюються міжнарод�

ні дистриб'юторські мережі укра�

їнських виробників.

При транспортуванні укра�

їнських товарів територією країн�

учасниць СОТ почнуть діяти

справедливі платежі та збори;

транзит товарів стане безпечним

та прогнозованим.

Споживач отримає можливість

обирати товари та послуги з мак�

симально широкого асортименту

та за конкурентними цінами.

Нарешті, вступ до СОТ від�

криває нам шлях до європейської

інтеграції та встановлення правил

вільної торгівлі з усіма країнами�

членами цієї організації.

Якими ж будуть наслідки,
якщо Україна так і зали�

шиться за бортом цивілізованих
зовнішніх ринків через неприєд�
нання до СОТ?

– По�перше, ми втрачаємо

власні позиції (ніші) на міжна�

родних товарних ринках. По�дру�

ге, ми втрачаємо значний обсяг

міжнародних інвестицій, у тому

числі у вигляді новітніх техноло�

гій. До того ж чим далі Україна

відкладає вступ до Світової орга�

нізації торгівлі, тим жорсткіші

вимоги до нас висуваються, тим

важче і затратніше виконувати

умови вступу та ведення перего�

ворів з приводу цього питання.

Щодо власне харчової продук�

ції, яку виробляють члени нашої

асоціації, для галузі вкрай необхід�

но мати відповідну часу норматив�

ну та регуляторну базу. Це значно

сприятиме розвитку і фінансуван�

ню харчопереробного бізнесу, над�

ходженню інвестицій. Відсутність

нормативного врегулювання вже

зараз гальмує вихід нашої продук�

ції на зовнішні ринки та може ста�

ти нездоланним бар'єром.

На прикладі тих самих замо�

рожених продуктів ми бачимо, що

сьогодні замало мати в Україні

ГОСТи. Їх необхідно трансформу�

вати в технічні регламенти. Це

єдиний нормативний документ,

визнаний Європою. Наявність ре�

гламентів забезпечить Україні

значно комфортніші умови пере�

бування в СОТ.

На жаль, на сьогодні жодна

державна інституція не займаєть�

ся технічними регламентами на

м'ясну та молочну продукцію. То�

му ми адресували звернення до мі�

ністра аграрної політики України

Ю. Мельника щодо створення при

його відомстві робочої групи з

цього питання, до якої може уві�

йти і наша асоціація, яка має знач�

ний досвід із розробки ГОСТів. У

лавах асоціації достатньо фахівців,

які повинні взяти участь у ство�

ренні нормативної та регламентної

бази для заморожених напівфаб�

рикатів. Тож маємо бажання і всі

можливості для вирішення цієї

проблеми, проте часу на це зали�

шається чимраз менше: подальше

зволікання призведе до втрати

прибутків та зашкодить іміджу.

В основі переходу підприєм6

ства на виготовлення напів6

фабрикатів лежить ідеоло6

гія виживання, яка спонукає

до розвитку. За умов конку6

ренції принцип «помри ти

сьогодні, а я – завтра» не6

прийнятний для цивілізова6

ного ринку, який ми намага6

ємося розвивати. 

ВИЖИТИ можна тільки будучи

цікавим покупцю і посереднику.

При цьому якість має бути най�

вищою, ціна – найнижчою, ім'я

(популярність торгової марки) –

найпоширенішим. 

На сьогодні підприємства,

які виробляють морозиво, вже

на 90% працюють в секторі замо�

рожених напівфабрикатів. Адже

морозиво – це сезонний про�

дукт, заморожені ж напівфабри�

кати – всесезонний.

У 2005 році кіровоградська

фірма «Ласка», яка входить до

п'ятірки лідерів ринку морозива,

запустила фабрику заморожених

напівфабрикатів. «Ласкава» тор�

гова марка «Щедров» уже добре

відома мешканцям великих міст,

адже ця продукція виготовляєть�

ся в основному середнього і пре�

міум�класів. Продукція під мар�

кою «Моя бабуся» дуже схожа на

домашню, при цьому ціновий ді�

апазон економ�класу цілком

прийнятний для споживачів

скромного достатку. 

Сьогодні фабрика виробляє

на добу близько 60�70 тонн замо�

рожених напівфабрикатів 80

найменувань, що забезпечує їй у

цьому сегменті місце у першій

десятці. Вимоги до постачальни�

ків сировини дуже жорсткі – уся

вона має бути вітчизняного ви�

робництва і найвищої якості. До

речі, саме цей фактор – вигото�

влення з натурального молока –

став домінуючим при проведенні

німецькою торговельною мере�

жею «Метро» тендера на вигото�

влення морозива під своєю

маркою АРО. Фірма «Ласка» у

ньому отримала переконливу пе�

ремогу, тож з наступного сезону

«метрівське» морозиво виробля�

тиметься у Кіровограді. 

Група пельменів фабрики на�

півфабрикатів становить до 80%

загального обсягу виробництва,

решта – вареники, котлети, фар�

ші, бендерки. Новинка – греча�

ники – є особливою гордістю

підприємства, адже розроблені,

як і решта продукції, за власною

рецептурою, одразу знайшли по�

пит серед споживачів.

Щодня комісією з 12 осіб

проводиться дегустація продук�

ції, відстежуються готові фарші,

заміси тіста і, звісно, готова про�

дукція. 

Виробництво пельменів, ва�

реників, котлет автоматизоване.

Вручну виготовляють решту

притаманної українській націо�

нальній кухні смакоти. Продов�

жують інвестувати у виробниц�

тво і в розгалуження мережі реа�

лізації. Намагаються бути кра�

щими, бо визначили для себе

життєві переваги.

Життєві 
переваги «Ласки»

Сторінки підготувала Тетяна Шелкопляс
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ЦЕЙ ЗАХІД, який днями відбув�

ся з ініціативи Всеукраїнського

громадського об'єднання Укра�

їнська аграрна конфедерація, бу�

ло присвячено обговоренню змін

в українському законодавстві. Зо�

крема, згідно з чинним українсь�

ким законодавством, 1 січня 2008

року автоматично втрачають чин�

ність пункти 6.2.6, 11.21, та 11.29

Закону України «Про податок на

додану вартість». А це означає,

що перестають діяти: 

– режим акумуляції  ПДВ

сільськогосподарськими підпри�

ємствами;

– нульова ставка ПДВ при

поставках молока і м`яса пере�

робним підприємствам; 

– дотації на м'ясо та молоко,

продані товаровиробниками пе�

реробним підприємствам. 

Також із 1 січня 2008 року до

моменту вступу України до Світо�

вої організації торгівлі (СОТ) на�

буває чинності стаття 8�1 Закону

України «Про податок на додану

вартість», що передбачає запро�

вадження спеціального режиму

оподаткування діяльності у сфері

сільського та лісового господар�

ства, а також рибальства. Стаття

передбачає ставку ПДВ 9% для

проданих сільськогосподарським

підприємством товарів сільсько�

го виробництва, а для товарів лі�

сового господарства та рибаль�

ства – на рівні 6%. 

Із моменту вступу України до

СОТ стаття 8�1 (спеціальний ре�

жим) втрачає свою чинність, і

підприємства, що обрали цей ре�

жим, переходять на загальний ре�

жим оподаткування. 

Майже такий самий спеціаль�

ний режим оподаткування перед�

бачений у проекті Податкового

кодексу, підготовленого Мінфі�

ном. У цьому проекті ставку по�

датку в умовах спеціального ре�

жиму пропонується встановити

на рівні 11%. Проте ця ініціатива

суперечить вимогам СОТ, згідно з

якими ставка ПДВ при імпорті

товарів має дорівнювати ставці,

що застосовується до подібних

товарів на території країни.   

ВГО «Українська аграрна кон�

федерація» вважає, що для сільсь�

когосподарських виробників

більш сприятливим буде продов�

ження режиму акумуляції ПДВ

на рахунках. А для цього треба

вносити зміни до податкового за�

конодавства.  

У своєму вступному слові

Президент «Української аграрної

конфедерації» Леонід Коза6

ченко зазначив, що питання

змін в оподаткуванні розгляда�

ється вже два роки. Головна мета

– привести нашу податкову си�

стему у відповідність до вимог,

які ставить СОТ, до якої, як усі

сподіваються, Україна вступить

наступного року. 

За словами пана Козаченка,

сумарний прибуток минулого ро�

ку в АПК становив 3 млрд. гри�

вень. Тобто є певні старі напрац�

ювання, які слід зберегти, бо, як

ми знаємо із досвіду, краще – во�

рог хорошого. Та в нинішній не�

певний політичний момент не

дуже зрозуміло, із ким у владі ве�

сти діалог.  

У свою чергу директор депар�

таменту фінансів Мінагрополі�

тики України Григорій Зуб пові�

домив, що 22 серпня в Полтаві

відбулося виїзне засідання уряду. І

на ньому було наголошено на до�

цільності зберегти спеціальне опо�

даткування ще на один рік.  

Він навів такі цифри: в 2001 –

2006 роках непряма підтримка

сільгоспвиробників державою

становила 17 млрд. 977 млн. грн.. 

Пряма ж державна підтримка,

на його думку, може, зокрема,

стимулювати будівництво тва�

ринницьких комплексів. Для

цього треба застосовувати довгос�

трокові та короткострокові кре�

дитування, проте ставки мають

бути дещо вищі. А 2010 року тре�

ба ввести новий фіксований

сільськогосподарський податок.  

Наталія Сеперович, керів�

ник напряму з питань податків та

субсидій Проекту USAID «Ре�

форма в галузі сільського госпо�

дарства» запропонувала залиши�

ти на 1 рік податкове законодав�

ство в такому стані, як зараз.

ПДВ ж варто акумулювати на ра�

хунках. Доречним вона вважає

відмову від 0% ПДВ та дотацій на

молоко та м'ясо. Натомість ком�

пенсувати виробникам цих про�

дуктів 2 млрд. грн. Варіант акуму�

ляції коштів, на думку пані Сепе�

рович, не має жодних протиріч із

вимогами СОТ.  

Прозвучала також цікава про�

позиція  з  приводу того,  як

сприяти розвиткові сільськогос�

подарських кооперативів. Для

цього їм треба надати статусу не�

прибуткової організації – тобто

звільнити від сплати податків.

Оподатковувати треба хіба що

послуги для них. 

Під час дискусії деякі учасни�

ки погодилися висловити журна�

лістам свої особисті думки з

питань, що обговорювались. 

Наводимо їх нижче.

Податкова система: 
тернистий шлях до СОТ
ОБГОВОРЕННЯ «Круглий стіл» «Зміни в оподаткуванні АПК у 2008 році.
Проблеми та наслідки», пройшов доволі спокійно. Принаймні, зовні всі,
хто брав у ньому участь, а це й представники влади (Мінагрополітики,
Мінекономіки, Мінфін, Державна податкова адміністрація), й учасники
ринку (сільськогосподарські виробники), й експерти – були згодні одне з
одним. Хіба що «за кадром» деякі учасники нарікали, що дискусія велася
«різними мовами». 

10 жовтня 2007 р. ВАТ «Дер6

жавний експортно6імпорт6

ний банк України» отримав

дозвіл Комісії Національно6

го банку України з питань

нагляду та регулювання

діяльності банків на ство6

рення Представництва бан6

ку в м.Нью6Йорку (США). 

З ОТРИМАННЯМ цього доку�

мента ВАТ «Укрексімбанк» за�

вершив усі реєстраційні проце�

дури, які дозволяють йому здій�

снювати повноцінні представ�

ницькі функції в Нью�Йорку –

одному з найбільших міжнарод�

них фінансових та торгових цен�

трів, де розташовані провідні фі�

нансово�банківські установи сві�

ту. Факторами, що сприяли от�

риманню позитивного рішення

НБУ стали бездоганна репутація

та імідж державного банку, вели�

кий досвід роботи з імпортерами

і експортерами, міжнародними

фінансовими інститутами та за�

кордонними банками.

У серпні 2007 р. ВАТ «Укрек�

сімбанк» отримав позитивне рі�

шення Федеральної резервної

системи (Центрального банку)

Сполучених Штатів Америки

(ФРС) на відкриття представ�

ництва банку в Нью�Йорку, на�

явність якого є обов'язковою ви�

могою для організації та функ�

ціонування представництв іно�

земних фінансових установ у

США. 

Одним із ключових аргумен�

тів, що істотно вплинув на пози�

тивне рішення ФРС є наявність

в Укрексімбанку необхідних

процедур з протидій легалізації

доходів, набутих злочинним

шляхом, а також комплексної

системи моніторингу, виявлення

та унеможливлення здійснення

сумнівних банківських операцій,

що розроблені на основі реко�

мендацій Міжнародної групи з

протидії відмивання криміналь�

них доходів (ФАТФ).

Голова Правління ВАТ «Ук�

рексімбанк» Віктор Капустін

зазначив: «Робота представниц�

тва Укрексімбанку в Нью�Йорку

буде спрямована на зміцнення

присутності фінансової установи

в США, просування інтересів

вітчизняних компаній, передус�

ім експортноорієнтовних, на

американських та світових рин�

ках, поглиблення українсько�

американського співробітниц�

тва». Рішення американської

сторони щодо відкриття Пред�

ставництва Укрексімбанку в

Нью�Йорку є якісно новим рів�

нем визнання прогресу фінансо�

во�банківської системи України

світовою спільнотою та підтвер�

дженням високої міжнародної

репутації державного банку, до�

віри до нього з боку провідних

країн світу. 

За словами Глави Представ�

ництва Укрексімбанку в Нью�

Йорку Ігоря Обозинцева, діяль�

ність банківського представниц�

тва буде зосереджена на вирі�

шенні двох основних завдань:

подальша інтеграція банку в

міжнародний фінансовий сектор

та сприяння у налагодженні

плідних ділових контактів вели�

ких корпоративних клієнтів із

своїми зарубіжними партнерами.

У представництва існують широ�

кі можливості контактувати з

міжнародними фінансовими ко�

лами, що позитивно впливатиме

на процес встановлення та по�

глиблення співробітництва між

національними та зарубіжними

товаровиробниками. 

Рішення про відкриття пред�

ставництва ВАТ «Укрексімбанк»

у м. Нью�Йорку було прийнято

Наглядовою Радою банку 7 ве�

ресня 2005 року.

Укрексімбанк
відтепер 
і в Нью�Йорку

– НАШІ розрахунки показують,

що ми можемо давати пряму

бюджетну підтримку на рівні 25

– 26 млрд. гривень. Та в бюдже�

ті ця цифра ще не скоро фігуру�

ватиме, хоча не відкидаю, що

врешті�решт вона там буде ви�

писана. 

До речі, слід зазначити, що в

2007 році пряма бюджетна під�

тримка в 14 разів більша, ніж

була в 2002�му. А на наступний

рік ця підтримка планується ще

більша, десь на 38%. Головне –

щоб була стабільна політична

ситуація.  

Григорій ЗУБ, 

директор департаменту фінансів 

Міністерства аграрної політики України:

КОМЕНТАР
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– У ЗАСІДАННІ «круглого

столу» брали участь представ�

ники 26 громадських профе�

сійних об’єднань. І всіх хви�

лювало одне�єдине запитання:

що буде через 2 місяці, коли

зміниться система оподатку�

вання в сільському господар�

стві. Для того, щоб внести в це

ясність, треба терміново прий�

няти закон. А хто його прий�

матиме? Як працюватиме Вер�

ховна Рада, який уряд подасть

цей закон? І чи сприйме пар�

ламент той закон, який уже іс�

нує, прийнятий нинішнім уря�

дом? Усе це нас непокоїть, ос�

кільки загрожує великими

втратами для сільського гос�

подарства – від 4 млрд. гри�

вень і більше. 

І сьогодні ми зібралися для

того, щоб відпрацювати пев�

ний механізм дій, і після 1 січ�

ня наступного року сільсько�

господарські підприємства по�

чувались впевнено. Принайм�

ні, ми хочемо зберегти таку

систему оподаткування, яка

б у л а  п о т о ч н о г о  р о к у,  щ о б

впродовж наступного (споді�

ваємось, що тоді на нас не че�

катимуть ніякі вибори) можна

було прийняти такі закони,

які на перспективу давали б

можливість сільськогосподар�

ським підприємствам та їх ке�

рівникам зрозуміти, як плати�

ти податки. Адже від цього

залежить дуже багато. 

Ще одне питання, яке нас

турбує, – це членство України

в СОТ. Воно вимагає певних

підходів до змін в оподатку�

ванні в сільському господар�

стві. І ці вимоги треба обов`яз�

ково врахувати, адже ми впев�

нені, що наступного року Ук�

раїна таки вступить до СОТ.

До цього ми маємо бути готові

та прийняти відповідні рішен�

ня. Хто їх прийматиме – пар�

ламент, уряд чи Президент?

Ось що нас турбує. Якщо ніхто

їх не прийматиме – то що ми

робитимемо, як працюватиме�

мо? 

Вважаю, що результатом

нашої роботи буде прийняття

рішення про створення спе�

ціальної групи, до якої ввій�

дуть представники багатьох

підприємств. І ця робоча група

в активному режимі вестиме

діалог із владою, яка відпові�

датиме за ситуацію в державі.

Усе треба робити так, щоб не

втратити, а зберегти той пози�

тив, який уже сьогодні сфор�

мувався, – завдяки, зокрема,

певній стабільності в бюдже�

туванні сільського господар�

ства, яка панувала впродовж

року. Цей позитив обов`язко�

во повинен стати базою для

подальшого розвитку.

Леонід КОЗАЧЕНКО, 

президент Української аграрної конфедерації

КОМЕНТАР

– СЬОГОДНІ відбулася дуже

цікава дискусія. Товаровироб�

ники підтримують нашу пози�

цію щодо оподаткування в

2008 році – я вважаю, що треба

залишити положення, які існу�

ють у році 2007�му. Норми

оподаткування, закладені в

Податковому Кодексі, опри�

люднені. Ми готові прислуха�

тись до кожного, щоб обгово�

рити всі пропозиції, але це по�

винна бути мова аргументів та

розрахунків. Єдиний принцип

– зробити так,  щоб наш

сільськогосподарський товаро�

виробник був конкурентос�

проможний.  Щоб система

оподаткування, одночасно з

системою прямого кредиту�

вання та фінансування це за�

безпечували.     

Загалом фінансування

сільського господарства відбу�

вається таким чином, що, з од�

ного боку, в нас є регулюючі

механізми сприяння через

пільги, різні підходи щодо

оподаткування. З іншого боку,

ми рахуємо, скільки в нас от�

римує сільське господарство

як пряму підтримку, і скільки

– як пільги. 

Якщо наш господар акуму�

люватиме в себе те, що він по�

винен заплатити, то це буде

механізмом найпростішим –

порівняно з фінансуванням

його державою, тобто через

впровадження бюджетної про�

грами. Що ж треба робити для

того, щоб така програма прац�

ювала ефективно та якнайско�

ріше доходила до товаровироб�

ника? Для цього насамперед

разом із Міністерством аграр�

ної політики треба опрацювати

певні механізми. І на сьогод�

нішньому заході говорилося

саме про це – як створити від�

повідні нормативні акти на на�

ступний рік.

Тетяна ЄФИМЕНКО, 

заступник міністра фінансів України:

КОМЕНТАР

Наталія Тарченко

Пане Володимире, що
таке «Український клуб

аграрного бізнесу»? 
– Те, що ми організовуємо,

не має аналогів в Україні. Ця

ідея відносно нова – зокрема, за

форматом взаємовідносин. Цей

клуб об`єднає успішних людей,

аграрних менеджерів, які довели

свою спроможність виживати за

нинішніх економічних умов і чо�

гось досягати. Підходи, що ми

хочемо застосовувати у своїй ро�

боті, також будуть певною мірою

новими. 

Ми не збираємося виступати

посередниками між бізнесом і

владою. Ми – громадське об'єд�

нання. Наша справа – активно

допомагати бізнесменам у вирі�

шенні різних практичних аспек�

тів діяльності: від налагодження

бізнес�процесу до розвитку

діяльності, підбору кадрів і ба�

гатьох інших питань. Тому що ті

компанії, які досягли успіху і за�

раз активно розвиваються, дій�

сно дуже часто потребують фа�

хової допомоги: і маркетингової

підтримки, і консультації з біз�

нес�стратегій тощо.  Отже,

спектр діяльності в нас широ�

кий. Ми бачимо неоране поле і

впевнені, що діяльність, яку ми

започатковуємо, принесе успіх

та користь. 

Коли виникла ідея ство�
рення клубу? 

– Кілька місяців тому. Увесь

цей час ми її плекали, розуміли

таку необхідність, розроблювали

базові засади. 

І скільки членів сьогодні
у вашому клубі? 

– На цей час ще не завер�

шені юридичні процеси з реє�

страції клубу. Зараз триває під�

готовчий період, хоча ми й до�

помагаємо в деяких аспектах

нашим членам. Юридично ми

будемо зареєстровані протягом

тижня�двох. Наша організація,

безумовно, динамічно розвива�

тиметься. Зараз клуб об'єднує

десяток керівників аграрних

компаній, яких я поки що не

хочу називати – лише після ре�

єстрації. 

Вважаю, що до кінця року

до клубу входитимуть не менше

15�20 успішних бізнесменів�аг�

раріїв. А в перспективі, якщо

говорити про 2008�2009 рік, ми

сподіваємося приблизно на 50

членів.  

Що ви можете сказати
про членів клубу? 

– Це – власники або топ�ме�

неджери аграрних компаній. Їх

об'єднує те, що вони знають ре�

цепти успіху. А отже, такі люди

потребують об'єднання зусиль,

спілкування з однодумцями та

ефективної й цілеспрямованої

допомоги, яку, власне, і надава�

тиме «Український клуб аграр�

ного бізнесу». 

Ви говорите про людей,
які вже досягли успіху. А

як щодо початківців? Невже
для них двері вашого клубу за�
чинені? Ви маєте певний кри�
терій успішності? 

– Щодо критеріїв, це і фі�

нансовий стан, і погляд у май�

бутнє – усе в комплексі. У прин�

ципі, логіка дуже проста: члена�

ми клубу стають люди, які

сприйняли нашу ідею й стануть

її провідниками. 

І ще – потенційний член

нашої асоціації має отримати

дві рекомендації від дійсних

членів. Власне кажучи, ми не

ставимо за мету мати якомога

більше членів. Наша мета –

знайти однодумців та вирішу�

вати з ними ті питання, які за�

раз стоять перед аграрним біз�

несом України. 

Членом клубу може бути
лише топ�менеджер або

власник? 
– Саме так. Більше того, за�

раз до нас прийшли навіть не

топ�менеджери, а лише власни�

ки. Усі вони – виробники аграр�

ної продукції, займаються рос�

линництвом або тваринниц�

твом, власники вертикально ін�

тегрованих компаній. І таким

чином складається певний рі�

вень спілкування та робота.

Адже людям завжди цікаво спіл�

куватися з рівними – за стату�

сом, думками, за баченням роз�

витку свого бізнесу. 

Хоча не йдеться про те, що

для когось двері зачинені чи мо�

жливість членства в клубі визна�

чається певними розмірами біз�

несу. Є один важливий критерій

– людина має бачити свій бізнес

на багато років уперед, розуміти

його до дрібниць.

Членство в новоство�
реному клубі платне? 

– Так. Це доволі великий

розмір внесків – і вступних, і

членських. Та коли збільшиться

кількість членів, фінансове на�

вантаження на кожного змен�

шиться.   

Які заходи проходити�
муть у вашому клубі? 

– Ми розмірковуємо над

цим. Можу сказати, що планує�

мо співробітництво із Київ�

ським міжнародним контракто�

вим ярмарком. Зокрема, разом

проведемо виставку аграрної

техніки приблизно в січні�лю�

тому 2008 року. Буде й ще низка

заходів, у яких ми братимемо

участь або які пройдуть за на�

шої підтримки. Гадаю, дуже

скоро про нас говоритимуть у

розрізі конкретних практичних

дій, що принесуть користь не

лише нашим членам,  але  й

усьому агропромисловому ком�

плексу України. 

Які привілеї мають члени
асоціації «Український

клуб аграрного бізнесу»? 
– Перш за все це – можли�

вість співробітництва з нашим

штатом висококваліфікованих

фахівців, консультації. А в нас є

експерти із біоенергетики, із

ринків рослинницької, тварин�

ницької продукції тощо. Усі во�

ни мають певні напрацювання в

агропромисловому комплексі. У

нас планується багато подій,

пріоритетне право доступу на

які, певна річ, матимуть члени

клубу. 

«Ми не збираємося
виступати посередниками
між бізнесом і владою»
ІНТЕРВ’Ю Наш сьогоднішній гість –
Володимир Лапа, керівник групи експертів
асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».
Це зовсім нове формування на українських
аграрних теренах. Чому і навіщо створений цей
клуб, ми довідалися із перших вуст.

Володимир ЛАПА
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Євгенія Руженцева

ПРОДОВЖЕННЯ чи відміна мо�

раторію стало питанням року для

всіх, хто має хоч якийсь інтерес

до земель сільськогосподарсько�

го призначення. А для політиків

напередодні позачергових вибо�

рів – ще й козирною картою, з

якою, щоправда, вони ніяк не

могли визначитися: чи то витяг�

ти чи то засунути назад у колоду. 

Постійні «розгойдування»

Верховної Ради попереднього

скликання призвели до того, що

донині не прийнято законів,

необхідних для скасування мо�

раторію (про державний земель�

ний кадастр та про ринок зе�

мель), а у нових парламентаріїв,

попри пишномовні виступи, ще

не скоро дійдуть руки до земель�

ної законотворчості. Та й пози�

ції політичних сил, які вкотре

зійдуться під куполом, досить

суперечливі. 

Утім, можливо, не така й по�

гана ця відстрочка і не варто вза�

галі квапитися з відкриттям рин�

ку землі? Адже, як кажуть деякі

«стріляні горобці», ані село, ані

підприємництво, ані держава за�

галом не готові до вільного обо�

роту землі…

Законодавець 
любить трійцю
ОТЖЕ, насамперед згадаймо, що

ж таке мораторій на оборот зе�

мель сільськогосподарського

призначення. Слід зауважити, що

згідно з Перехідними положен�

нями Земельного кодексу Украї�

ни мораторіїв фактично три. 

Перший з них триватиме до 1

січня 2015 року, і набуття чинно�

сті згаданими вище законами не

має до нього жодного стосунку.

Йдеться про заборону набувати

право власності на землі сільсь�

когосподарського призначення

загальною площею понад 100 гек�

тарів. Це стосується і громадян, і

юридичних осіб. Утім, ця площа

може бути збільшена, якщо зе�

мельні ділянки успадковані за

законом. 

Дія другого мораторію, який

наразі забороняє внесення права

на земельну частку (пай) до ста�

тутних фондів господарських то�

вариств, завершується 31 грудня

цього року.

А третій, щодо якого, власне,

й ведеться стільки суперечок,

може бути відмінено з 1 січня

2008 року лише за умов набуття

чинності все тими ж злощасни�

ми законами. Як відомо, він

передбачає такі заборони на

оборот сільськогосподарських

земель:

1) не допускається купівля�

продаж земельних ділянок сіль�

госппризначення державної та

комунальної власності, крім ви�

лучення (викупу) їх для суспіль�

них потреб;

2) не допускається купівля�

продаж або іншим способом від�

чуження земельних ділянок і змі�

на цільового призначення (вико�

ристання): 

– земельних ділянок, які пе�

ребувають у власності громадян

та юридичних осіб для ведення

товарного сільськогосподарсько�

го виробництва;

– земельних ділянок, виділе�

них в натурі (на місцевості) влас�

никам земельних часток (паїв)

для ведення особистого селянсь�

кого господарства;

– земельних часток (паїв),

крім передачі їх у спадщину, об�

міну земельної ділянки на іншу

земельну ділянку відповідно до

закону та вилучення (викупу) зе�

мельних ділянок для суспільних

потреб. 

Угоди та, зокрема, довірено�

сті, укладені під час дії зазначено�

го мораторію, в частині їх купів�

лі�продажу та іншим способом

відчуження, а так само в частині

передачі прав на відчуження цих

земельних ділянок (паїв) на май�

бутнє є недійсними з моменту їх

укладення (посвідчення).

Експерти 
прогнозують: 
на потепління 
годі чекати
З БІЛЬШОЮ чи меншою певні�

стю учасники нашої дискусії про�

рокують продовження дії морато�

рію і після 1 січня 2008 року. Так,

Віктор Кобилянський, началь�

ник юридичного відділу компанії

«ВЕГА консалтинг», адвокат, ві�

домий як лектор семінарів та

співавтор книг у галузі земельно�

го права, підтверджує своє пере�

конання фактичною відсутністю

законів «Про державний земель�

ний кадастр» та «Про ринок зе�

млі» та малою ймовірністю їх

прийняття цьогоріч: «Парламент

має ще зібратися, обрати керівні

органи, сформувати коаліцію,

призначити уряд і встигнути ух�

валити бюджет наступного року.

Крім того, з політичних сил, які

пройшли до Верховної Ради, під�

тримує якнайшвидше припинен�

ня мораторію лише НУНС, яка

має менше 15% мандатів».

Влада, швидше за все, ство�

рюватиме ілюзію активних дій

щодо сприяння відміні морато�

рію, насправді протидіючи їй, до�

дає старший юрист міжнародної

юридичної компанії «Integrites»

Олена Зайцева.

Справді, скасування морато�

рію є малоймовірним, погоджу�

ється і Олександр Поліводсь6

кий, к.ю.н., адвокат, директор

правничої  фірми «Софія»,

н.с. Інституту держави і права

ім.В.М.Корецького НАН Украї�

ни, доцент НаУКМА. Для повно�

цінного функціонування ринку

землі потрібна низка інституцій�

них складових, таких як: належ�

не функціонування системи зе�

мельного кадастру, чітких та зро�

зумілих правил зміни цільового

призначення земель, оцінки зе�

мель, їх охорони, навіть правил

забудови тощо. І це розуміють не

тільки фахівці, а й інвестори, які

прагнуть захистити свої інтереси

через державні інституції. Вони,

наприклад, зацікавлені не мати

таких випадків, які відбулися в

Обухові, коли було викрадено

всю документацію та інформацію

про земельні ділянки району з

державного відділу державного

земельного кадастру і сотні влас�

ників втратили надію підтверди�

ти свої права на землю.  

На думку ж завідувача відділу

економіки Національного науко�

вого центру «Інститут землероб�

ства УААН» Миколи Калінчика,

неможливо дати чітку відповідь:

чи буде продовжений, чи відміне�

ний мораторій. «Ще з початку ре�

форм в АПК треба було знайти

компроміси між усіма учасника�

ми ринку (щоправда, зараз це

зробити також не пізно). При

цьому необхідно відповісти на ос�

новне для села запитання: якій

моделі розвитку ми розчищаємо

дорогу – приватному землеволо�

дінню з розвитком фермерства,

селянським господарствам, вели�

ким ефективним підприємствам,

що збереглися від руйнацій, чи

інвесторам з інших галузей, ін�

ших країн світу тощо, які органі�

зовують підприємства розмірами

30�200 тис. га та ведуть вироб�

ництво без затрат ручної праці?

Оскільки запитання залишають�

ся без відповіді й невідомо, яке

місце належить ринку землі в іє�

рархії вітчизняних проблем, тому

неможливо спрогнозувати по�

дальшу долю мораторію. Швид�

ше за все, рішення буде спонтан�

ним без системної оцінки ієрар�

хії проблем», – вважає Микола

Володимирович. 

У зняття ж мораторію вірить

голова ради асоціації «Земельна

спілка України» Микола Ка6

люжний, який завжди був апо�

логетом відміни мораторію. «Тут

більше політики, аніж економіки,

– пояснює він. – Перед кожни�

ми виборами чи не кожна партія

заявляє, що продовжить морато�

рій, прикриваючись піклуванням

про охорону інтересів селян. Ціл�

ком очевидно, що час відкрити

ринок земель, адже що довше

триватиме мораторій, то більше

вигадуватимуть тіньових схем».

То хто ж 
виграє?
НАСЛІДКИ відміни мораторію

пан Кобилянський вбачає у по�

ступовому (українське селянство

повільно «запрягає») пожвавлен�

ні ринку. Однак, на його думку,

це навряд чи різко позначиться

на цінах на землю, оскільки про�

позиція збільшиться там, де по�

пит менший. «У регіонах з висо�

ким попитом на землю (насампе�

ред райони навколо Києва) цей

попит задовольняється за раху�

нок обходу мораторію. Більш ва�

гомим наслідком стане розвиток

іпотечного кредитування сіль�

госпвиробників. А це вже (знову

поступово) може призвести до

підвищення ефективності сіль�

госпвиробництва. 

Продовження ж мораторію,

безперечно, сприятиме подаль�

шій тінізації ринку землі. Поки є

попит і пропозиція, сільгоспзе�

мля буде продаватися, і жодний

мораторій цього не зможе зупи�

нити», – переконаний Віктор

Ананійович.

Від зняття мораторію аграрії

тільки виграють, впевнений

Микола Калюжний: «На сьо�

годні щонайменше 30% селян го�

тові продати свій пай. Це, по�

перше, люди похилого віку, які

виїжджають із сіл до своїх дітей у

міста. Їм не потрібні якісь два

мішки зерна, вони залюбки про�

дадуть свою земельну частку. 

По�друге, ті ж такі літні люди ба�

жають жити сьогодні, а не в яко�

мусь примарному майбутньому.

Їм сьогодні потрібні гроші на лі�

кування, на продовження свого

життя. Вони могли б і дітям ку�

пити квартиру, й самі ще пожити.

А мораторій їх обмежує…. Таких

людей дуже й дуже багато. І якщо

ми продовжимо заборону на про�

даж сільгоспземлі ще років на

п'ять, то цих пайовиків уже не

знайдемо – залишаться відсотків

десять. А решта – хто виїде, а хто

вже й не доживе…»

Ще більш песимістично на�

лаштований Микола Калінчик:

«За відсутності розробленої стра�

тегії регіонального просторового

розвитку та мети (враховуючи

суспільні цінності країн ЄС, куди

ми хочемо увійти) створити рівні

життєві шанси для всіх громадян

держави, наслідки рішень щодо

продовження або відміни морато�

рію будуть однаково негативни�

ми, – каже він. – По�перше че�

рез ігнорування будь�яких зако�

нів (чинних і  тих, що будуть

прийняті), які врегульовують зе�

мельні відносини». 

Привид мораторію�2008
Шлагбаум залишиться, як залишаться і об'їзні шляхи
ОБГОВОРЕННЯ За прогнозами експертів, новий рік ми зустрінемо з
мораторієм на продаж земель сільськогосподарського призначення, однак
цього разу він ризикує стати ще жорсткішим. Утім, як і раніше, на обороті
земель це майже не позначиться. Таку думку поділяє більшість опитаних
нами фахівців у галузі земельного права та економіки.

”
Микола КАЛЮЖНИЙ:

«Якщо ми продовжимо
мораторій ще років на
п'ять, то пайовиків уже
не знайдемо»

”
Олександр ПОЛІВОДСЬКИЙ:

«Під приводом захисту
державних інтересів
можливе запровадження
додаткових перешкод
в оформленні прав
на землю»
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Основною ж проблемою Ми�

кола Володимирович вважає те,

що ринкові відносини змушують

товаровиробників підвищувати

урожайність с/г культур та про�

дуктивність тварин: «При цьому

на 1 жителя маємо у 5�7 разів

більше ріллі, а реалізовуємо у 5�

10 разів менше з 1 га порівняно з

країнами ЄС. Якщо навіть досяг�

немо 75�80% продуктивного по�

тенціалу країн ЄС й повністю бу�

де відсутній експорт продукції, то

для внутрішніх потреб нам

необхідно буде використати всьо�

го 14,5 млн. га ріллі. Надлишок

ріллі у 15�20 млн. га в ринкових

умовах буде чинити неймовірний

тиск на ціну землі для неіндустрі�

альних великих підприємств (не

говорячи про дрібні господарства

населення). Швидше за все, від�

міна мораторію призведе до мит�

тєвого розлучення селян із зе�

млею. Але пропаганда високої ці�

ни наших земель сільгосппризна�

чення та постійне надходження

інформації щодо продажу земель

в приміських зонах за великою

ціною збурює розум людей. Звід�

си – ринку землі нам не минути.

Але перш ніж селяни залишаться

без своїх паїв та місця для прожи�

вання, варто було би провести ре�

ферендум по кожному селу й за�

питати: чи хочуть вони ринку

землі та опинитись на вулиці або

в резерваціях?»

Про певний ризик відміни

мораторію попереджає й Олена

Зайцева. Середня ціна на зем�

лю, за її словами, не впаде (сьо�

годні вона і так все ще недостат�

ньо висока порівняно з цінами

найближчих західних сусідів),

проте бум на ринку може прий�

няти форму купівлі певних тери�

торій за «мідний гріш». Рівень

правової обізнаності на терито�

ріях, віддалених від великих про�

мислових центрів, провокує не�

добросовісних дільців до зловжи�

вань довірою і відвертого шах�

райства. «Торгівлю землею, без�

умовно, потрібно вивести з тіні,

проте без законодавчого врегулю�

вання така торгівля постійно сти�

катиметься з процесуальними

ускладненнями і зловживаннями

владою», – переконана пані

Олена.

Перспективи 
«непідйомних» 
законів
НАРАЗІ у Верховної Ради є шанс

все ж таки прийняти закони,

необхідні для відміни мораторію,

вважає пан Калюжний: «Зараз,

коли до парламенту не пройшли

соціалісти, які вперто виступали

за продовження мораторію, реш�

ті депутатів фактично розв'язано

руки. Так, у Законі України «Про

державний земельний кадастр»,

який цілком слушно ветував Пре�

зидент, треба лише доопрацюва�

ти три�чотири статті – і можна

вводити в дію. Та й прийняти

Закон «Про ринок земель», який

вже пройшов перше читання, та�

кож не проблема. Утім, він абсо�

лютно нічого не дає – це рамоч�

ний закон. Його положення мож�

на було б прописати в Земельно�

му кодексі й розв'язати всі про�

блеми».

Не вбачає потреби у законі

про ринок землі й Олександр

Поліводський. Закон з такою

назвою можливий тільки як полі�

тичний акт, як визнання того, що

земельний ринок в Україні мо�

жливий. Проте за змістом такий

закон може бути суто декларатив�

ним або містити доповнення до

ринкових елементів, вважає він.

Хай там як, але з «ринковим»

законом, на думку Віктора Ко6

билянського, не все так просто:

«Можлива спроба блокувати роз�

гляд цього законопроекту. Оче�

видними є й наміри багатьох пар�

ламентаріїв «зарегулювати» ри�

нок, запровадивши в цьому зако�

ні істотні обмеження його функ�

ціонування в частині продажу зе�

мель державної, комунальної

власності та сільськогосподарсь�

ких земель. Щодо останніх – не

відкидаю, що мораторій з Земель�

ного кодексу мігрує в Закон «Про

ринок землі».

Детальніше, 
жорсткіше 
і надовше!
СТОСОВНО того, яким може бу�

ти сам мораторій�2008, думки на�

ших експертів розбіглися. 

Так, на думку пана Коби6

лянського, якщо парламент пі�

де на продовження мораторію

шляхом ухвалення окремого за�

кону, то, скоріше за все, наявні

обмеження стануть ще жорсткі�

шими: «Щоразу вносячи зміни до

п.15 Перехідних положень ЗК Ук�

раїни, Верховна Рада намагалася

поставити шлагбаум на шляху ві�

домих схем обходу мораторію.

Навряд чи політика в цьому пи�

танні зміниться на протилежну».

Олександр Поліводський

також не відкидає прийняття ще

одного тексту мораторію, більш

ліберального, ніж чинний, але із

збереженням суттєвих обмежень

обороту земельних ділянок. 

У будь�якому разі, Олександр

Анатолійович радить нам готува�

тися до більш критичного розу�

міння існуючого на сьогодні тек�

сту мораторію: «З часом юристи

та власники капіталів, викори�

стовуючи юридичну казуїстику та

буквальне читання мораторію,

знаходитимуть більш витончені

моделі фактичного перерозподілу

земель. Підставою для таких су�

джень є практика застосування

мораторію: є суттєві відмінності у

застосуванні законодавства на

початку цього року і на сьогодні». 

Пан Поліводський прогнозує

також зміну в законодавстві сто�

совно іноземних юридичних осіб

та іноземних громадян. Їм буде

надано більше можливостей для

набуття прав на землю. Це зумо�

влено зокрема тим, що за їхньої

участі створюється попит на зе�

мельні ділянки, а отже, такі змі�

ни можуть суттєво підвищити

вартість земель, що може бути

вигідно громадянам України. Від�

повідні зміни до законів України

вже запропоновані діючим уря�

дом, до складу якого, до речі,

входять ліві фракції, які тради�

ційно проти ринку землі та іно�

земців�інвесторів. 

Якщо ж дивитися на тенден�

ції, то кожен наступний текст мо�

раторію був більш деталізованим,

намагався «перекрити» певні

можливості обходу. Тож і новий

текст мораторію буде більш дос�

коналим з погляду юридичної

техніки, наскільки це можливо

зробити за умови, що мораторій

існує в системі свободи догово�

рів, яка вже склалася й закріпи�

лася в Україні. 

«Не виключено також, що під

приводом захисту державних ін�

тересів можливе фактичне запро�

вадження додаткових бюрокра�

тичних, податкових, юридичних

або технічних перешкод у офор�

мленні прав на землю, у порядку

оформлення договорів тощо», –

додає Олександр Анатолійович.  

Утім, ніякої різниці немає –

чи буде мораторій з розширеним

переліком обмежень чи з вузь�

ким: у середовищі ігнорування

законів не працюють і надвеликі

обмеження, переконаний Мико�

ла Калінчик. І на підтвердження

наводить приклад розбазарюван�

ня земель Києва та його примісь�

ких зон. 

Гра 
світла й тіні
ЩО Ж ДО ЗМІН в схемах обходу

мораторію,  то  вони стануть

більш витонченими лише за умов

зміни самого мораторію. Обме�

ження використання корупцій�

них схем можливе за умови більш

жорсткого контролю за дотри�

манням земельного законодав�

ства, який може забезпечити

оновлена влада.

Що ж стосується «тіньових»

схем, то, за словами Віктора Ко6

билянського, популярними за�

лишаться попередні договори та

довгострокова оренда з правом

викупу. Альтернативою останній

може стати емфітевзис. Але він

набуде реального поширення ли�

ше після того, як це право на зем�

лю почнуть реєструвати в када�

стрі, що, скоріше за все, відбу�

деться лише після набуття чинно�

сті все тим же Законом «Про дер�

жавний земельний кадастр».

На завершення заборони на

внесення частки (паю) до статут�

ного фонду підприємств звертає

увагу Олександр Поліводсь6

кий. Це створює додаткові мо�

жливості для тих, хто ще не замі�

нив сертифікат про право на зе�

мельну частку (пай) на держав�

ний акт. А на тлі цього можна че�

кати внесення землі до статутно�

го фонду і подальший продаж

підприємства, яке є власником

такої землі. 

Ситуація на ринку землі може

змінитися тільки у випадку вико�

нання лозунгів «Закон один для

всіх», наголошує Микола Калін6

чик. «Ми ж поки що потрапили в

пастку реформування, а саме: на

дрібних наділах землі неможливо

організувати ефективне вироб�

ництво. 

”
Олена ЗАЙЦЕВА:

«Влада створюватиме
ілюзію активних дій
щодо сприяння відміні
мораторію, насправді
протидіючи їй»

”
Віктор КОБИЛЯНСЬКИЙ:

«Популярними
залишаться попередні
договори та
довгострокова оренда з
правом викупу або ж
емфітевзис»

Продовження на стор.10



ЗА ВІДСУТНОСТІ високих по�

датків на дрібні наділи, низьких

– на підприємства оптимальних

розмірів, та високих – на лати�

фундії розміром 30�200 тис. га

створюється для невідомих на

конкретній території власників

паїв сприятлива ситуація – зем�

лю вони зможуть продати за на�

думаною ними ціною (10�50 тис.

дол. США) або ж століттями її не

продавати (фінансових втрат у

вигляді податку не несуть ніяких

від того, що заважатимуть іншим

й самі не займатимуться сільсько�

господарською діяльністю). Це є

одним із головних шляхів до рей�

дерства й розвалу функціонуючих

нині потужних підприємств (про

дрібні – навіть не йдеться). 

Законодавчі 
«підніжки»
ВАРТО ТАКОЖ звернути увагу на

законопроекти, що можуть впли�

нути на «ігнорування» мораторію.

Як зазначає Віктор Кобилянсь6

кий, один з них, за №3096 («Про

внесення змін до пункту 15 розді�

лу X «Перехідні положення» Зе�

мельного кодексу України», пода�

ний нардепом В.Толстенком),

фактично заборонить договори

міни, які сьогодні використову�

ють для відчуження сільгоспзе�

мель. Інший, №2610 («Про вне�

сення змін до деяких законодав�

чих актів України (щодо зміни ці�

льового використання земельних

ділянок сільськогосподарського

призначення)», поданий нардепа�

ми В.Толстенком та В.Сільчен�

ком) має на меті ускладнити про�

цедуру зміни цільового призна�

чення сільськогосподарських зе�

мель, зокрема шляхом впрова�

дження еколого�економічного

обґрунтування впорядкування

угідь. І якщо перший з цих доку�

ментів – це спроба «уточнити»

мораторій, то другий скоріше

спрямований на майбутнє, коли

п.15 Перехідних положень Зе�

мельного кодексу припинить дію.

Тож тим, хто має намір пра�

цювати довго, експерти радять

уже зараз замислитися над набут�

тям права власності на землі, які

нині орендуються. Що не кажіть,

а земля у власності – це конку�

рентна перевага. 
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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.

E4mail: info@agroprofi.com.ua
Інтернет: www.agroprofi.com.ua
Тел. (044) 227493455, 23640208. 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ4135, а/с 79.
ОФІС: м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.
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Привид мораторію�2008
Початок на стор.8�9

– ВИРІШЕННЯ питання про�

довження чи скасування морато�

рію на відчуження земельних ді�

лянок сільськогосподарського

призначення на сьогодні має як

правовий, так і політичний харак�

тер. Звісно, першочерговою при�

чиною введення мораторію була

необхідність створення правово�

го підґрунтя для діяльності «циві�

лізованого» ринку землі. Так, в

редакції Закону України №490 від

19 грудня 2006 року до Земельно�

го кодексу введено умову закін�

чення мораторію в разі набуття

чинності законами України про

державний земельний кадастр та

про ринок земель. 

Однак, все ж таки, навіть від�

кидаючи особливості української

політики з постійними спекуля�

ціями на тему земель сільськогос�

подарського призначення, роз�

робка та впровадження механіз�

мів для функціонування ринку

землі, в тому числі прийняття заз�

начених законів, залишається в

руках законодавців. Тому, врахо�

вуючи шістнадцятирічний «дос�

від» земельної реформи, прогно�

зувати реальні строки впрова�

дження дієвих правових механіз�

мів для функціонування ринку

землі сільськогосподарського

призначення без урахування по�

літичних та інших соціальних

чинників досить важко.

Найбільш вірогідно, що дія

мораторію буде подовжена, і най�

більш явною причиною продов�

ження є сумнівна спроможність

Ради встигнути до кінця року

прийняти відповідні закони. З

другого боку, навіть прийняття

необхідних законів не може бути

передумовою, що ринок землі

сільськогосподарського призна�

чення буде відразу належним чи�

ном функціонувати, оскільки

необхідно ще впровадити меха�

нізми реалізації прийнятих зако�

нів, зокрема безпосередньо ство�

рити державний земельний ка�

дастр – впровадити механізми

формування та ведення кадастро�

вої документації, створити та за�

провадити умови функціонуван�

ня єдиної автоматизованої систе�

ми кадастру та інше.

Щодо змісту мораторію на

відчуження земельних ділянок

сільськогосподарського призна�

чення, якщо він матиме місце й

надалі, необхідно зазначити, що

до цього часу законодавець роз�

ширював його обсяг «по факту» з

урахуванням все нових і нових

схем його уникнення. Так, зміст

мораторію на 2007 рік було роз�

ширено стосовно купівлі�прода�

жу земельних ділянок сільсько�

господарського призначення дер�

жавної та комунальної власності,

введено заборону зміни цільово�

го призначення, також, крім фак�

тичної заборони правочинів від�

чуження земельних ділянок

сільськогосподарського призна�

чення, введено заборону право�

чинів укладення яких може приз�

вести до відчуження в майбутньо�

му (зокрема довіреності) тощо.

Тому зміст мораторію навряд

чи буде звужено, навпаки, мо�

жливе його розширення, зокре�

ма, стосовно земель запасу та ре�

зерву, укладення попередніх дого�

ворів та заборони зміни цільового

призначення земельних ділянок

для ведення особистого селянсь�

кого господарства не лише виді�

лених власникам паїв, а й тих, які

були набуті іншим шляхом.

Андрій БАРТОЩУК, 

юрист міжнародної юридичної компанії «Александров та Партнери»

КОМЕНТАР

”
Микола КАЛІНЧИК:

«Швидше за все рішення
щодо подальшої долі
мораторію буде
спонтанним»



ЩО НЕ КАЖИ, а ми більш охоче

купуємо не знеособлену продук�

цію, а певної торгової марки. Тут

спрацьовує реклама й бажання ку�

пувати якісний товар. Бо саме з

якістю асоціюється торгова марка,

або бренд. Особливо, коли йдеть�

ся про продукти харчування.

У вітчизняному сільському

господарстві поки що торгових

марок немає: наша агропродукція

– знеособлена й однакова для

всіх. Світова ж практика свідчить,

що брендована продукція здатна

приносити власникам значно

більший прибуток, ніж звичайна

продукція під маркуванням

«м'ясо» або «сир» із Великих Вась�

ків. Упізнаваність і хороша репу�

тація гарантують збут. А отже, пе�

ретворення торгової марки на до�

лари або євро. У нашій країні й на

гривню було б непогано. Тому

компанії, що намагаються зроби�

ти свій товар упізнаваним, з'явля�

ються в багатьох секторах АПК

України. Торгові марки привлас�

нюють яйцю, молоку, цукру, ово�

чам. Не є виключенням і вироб�

ники м'яса. Деякі з них витрача�

ють на розробку брендів сотні ти�

сяч доларів. Брендують в основно�

му птицю і продукцію птахівничої

галузі. Мусить зацікавити нове

віяння і тваринників – їм дове�

деться вчитися не лише вирощу�

вати, забивати тварин і обробляти

туші, але й красиво подавати свій

продукт.

Створити торгову марку мож�

на силами співробітників власно�

го підприємства, головне, щоб во�

на мала хороший «бренд�потен�

ціал». Ідеться про створення вда�

лої назви торгової марки, розроб�

ку фірмового стилю та позиціону�

вання. Під останнім поняттям ро�

зуміють створення образу марки

на підставі даних маркетингових

досліджень, слоган, висвітлення

конкурентних переваг і «первинні

тексти». 

Охочим створити свій бренд

фахівці радять не економити на

дослідженнях: вони важливі для

правильного просування товару,

оскільки дозволяють оцінити по�

треби й очікування цільової ауди�

торії. Якщо не знати, чого хоче

покупець, то від інвестицій у

бренд можна не отримати бажано�

го ефекту. 

Слоган – один із найважливі�

ших атрибутів торгової марки. На�

приклад, «ХХХ – означає відмін�

не!» або «Наш продукт створений

для вас!»  зобов'язує виробника

стежити за якістю. Якщо продукт

низької якості – це означає, що

ваш рекламний бюджет витраче�

ний даремно. А якщо протягом

певного часу ви не налагодите

якість, торгова марка може потяг�

ти за собою на дно всю вашу ком�

панію. Наслідки – плачевні й не�

передбачувані.

Кількість торгових марок ко�

жен обирає на свій розсуд. Одне

підприємство може мати кілька

брендів, наприклад, «Краще яйце»

і «Краще м'ясце». Можна навпаки

об'єднати всю продукцію під од�

ним брендом, який збігається з

назвою компанії. Наприклад, під

маркою «Смакота» продавати не

лише сире м'ясо, але й решту кра�

щих найменувань продуктів, зо�

крема готових до вживання: шин�

ку, ковбаски тощо. 

Ринок брендів у агропроми�

словій сфері починає розвивати�

ся, але його можливості й досі за�

лишаються недослідженими.

Маркетологи відзначають великі

обсяги, але даних не наводять. От�

же, сьогодні найбільша кількість

торгових марок припадає на про�

дукцію переробки. Щодо агрови�

робників, то найбільше брендів у

птахопромі. Нині це найбільш

розвинена й інтегрована галузь

тваринництва. Саме сюди наді�

йшло найбільше інвестицій, у то�

му числі й у створення торгових

марок. Утім, для загальної кілько�

сті наявних в Україні птахофабрик

торгових марок порівняно небага�

то. Більша частина продукції м'яса

птиці (65%) реалізується в основ�

ному на переробні підприємства,

без торгової марки. 

Експерти прогнозують, що

наступним сектором м'ясного

ринку, де з'являться бренди, ста�

не свинарство, яке розвивається.

Але це справа майбутнього: охо�

чих брендувати свою продукцію,

на відміну від птахівників, тут

одиниці. Проте відсутність сви�

нини під торговими марками мо�

же стати перевагою для бажаючих

їх створити: компанії, що перши�

ми виведуть на ринок брендоване

м'ясо, отримають перевагу перед

конкурентами. Водночас на мит�

тєве зростання продажів розрахо�

вувати не варто. Споживачеві

потрібний час оцінити те, що

продається під брендами й сфор�

мувати позитивне ставлення до

нового продукту. 

У сегментах яловичини брен�

дів немає. Але незабаром ситуація

має змінитися, бо зростання про�

позиції свинини і яловичини в

роздрібній торгівлі через мережі

супермаркетів та зростання кон�

куренції між виробниками м'яса

вже через рік�півтора підштов�

хнуть крупних гравців ринку до

створення торгових марок. 

Перші спроби красиво подати

свинину на прилавку вже були.

Але мало просто упакувати м'ясо.

Подавати за допомогою торгових

марок слід тільки найякісніше,

щоб результат продажів виправдав

вкладені кошти. Експерти сумні�

ваються, що сильні свинарські

бренди з'являться найближчим

часом: виробники не здатні гаран�

тувати повне дотримання техно�

логій, санітарно�гігієнічних норм,

а значить, і високу якість м'яса. А

тих, чия продукція відповідає та�

ким вимогам, можна перерахува�

ти на пальцях.
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Ковбаса – це не просто так. Уміння обрати і

правильно подати ковбасу – це майже мис6

тецтво. Своїми порадами діляться спеціалі6

сти ТОВ «Доброслав6Тернопіль». 

СИРОКОПЧЕНІ ковбаси поділяються на дрібно�

зернисті (з дрібним шпиком, як «Сервелат») і

крупнозернисті (з крупним шпиком, як «Свинна»

або «Московська»).  Дуже важливо, щоб шматоч�

ки шпику були білими, рівними і цілими. Якщо

шпик жовтуватого кольору, то він не зовсім сві�

жий і може мати гіркуватий присмак. 

Сирокопчена ковбаса не повинна бути м'якою.

Податливість, м'яка консистенція – ознака того, що

ковбаса надійшла в продаж не достатньо готовою.

У жодному разі не зберігайте сирокопчені

ковбаси в поліетиленових пакетах. Ідеальна по�

стійна температура  – від 0 до +15°С. Продукт

найкраще смакує протягом 4�х місяців, з часом

підсихає. Перед тим, як подавати на стіл, сиро�

копчену ковбасу слід потримати при кімнатній

температурі, наприклад, підвісивши, як цибулю.

Для нарізання сирокопченої ковбаси використо�

вуйте дерев'яну дощечку. Щоб смак розкрився

повністю, різати її потрібно тоненькими шматоч�

ками під кутом не менше 45°.

Ковбасний профі

ТОВ «Доброслав�Тернопіль»
добре відоме на внутрішньо�
му і зовнішньому ринках
завдяки високій якості та на�
дійності партнерства й спів�
робітництва. Уся продукція
ТМ «Доброслав»  випуска�
ється під суворим держав�
ним ветеринарним і контро�
лем якості на всіх етапах ви�
робничо�технологічного
процесу. Різноманітність си�
рокопчених ковбас, як і ком�

позицій спецій, дуже велика.
У колекції від ТМ «Добро�
слав» представлені як тради�
ційні сорти, так і новинки,
виготовлені за ексклюзивни�
ми рецептами.
У 2007 році Тернопільський
м'ясокомбінат брав участь у
національному дегустаційно�
му конкурсі «М'ясний Ета�
лон», який відбувався у Киє�
ві в рамках Міжнародної
спеціалізованої виставки

«М'ясний Салон». Експертна
комісія найвищими нагоро�
дами відзначила продукцію
ТМ «Доброслав», яка нале�
жить Тернопільському м'ясо�
комбінату. А саме нагороди
отримали: золоту медаль –
сирокопчена ковбаса
«Махан», срібну – ковбаса
«Тернопільська» сирокопче�
на, ковбаса «Довбушська» –
бронзову відзнаку серед
напівкопчених.

Як марки перетворюються 
на долари. Або на гривні
МАРКЕТИНГ Брендування, тобто створення, розкручування торгових
марок і управління ними, в галузі сільського господарства лише починає
набирати обертів. Воно насамперед стане в пригоді агропідприємствам,
які вирішили перейти від тотального зниження витрат до інших методів
збільшення прибутку.

Торговою маркою називається будь�яке позначення або будь�яка
комбінація позначень, придатні для виділення товарів (послуг), які
виробляються (надаються) однією особою для іншої особи. Таки�
ми позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри,
образотворчі елементи, комбінації кольрів тощо. Для отримання
права власності на торгову марку її необхідно зареєструвати. 
Реєстрацію і охорону прав на інтелектуальну власність в Україні
здійснює Державне підприємство Український інститут промисло�
вої власності Держдепартаменту інтелектуальної власності Міні�
стерства освіти і науки України (м.Київ, вул.Глазунова, 1). 
Право власності на знак дається на 10 років, після чого він може
бути продовжений неодноразово на наступні 10 років. 
Якщо торгова марка знаходиться на реєстрації, заявник має пра�
во використовувати маркування «ТМ», а якщо марка зареєстро�
вана, то ставити ® на продукцію поряд зі своїм торговим знаком. 
Реєстрація торгової марки передбачає проведення експертизи на
тотожність і схожість торгової марки із зареєстрованими і пода�
ними на реєстрацію торговими марками. У випадку якщо при
експертизі виявляються тотожні торгові марки або схожі настіль�
ки, що їх можна сплутати, в реєстрації буде відмовлено, всі пла�
тежі при цьому не повертаються. Для того, щоб упевнитися в то�
му, що ваша торгова марка не подана на реєстрацію або не заре�
єстрована іншими особами, можливе проведення експертизи на
тотожність і схожість перед подачею торгової марки. За резуль�
татами перевірки надається звіт, в якому вказуються схожі або
тотожні торгові марки. Звіт дозволяє зробити висновок про до�
цільність подачі на реєстрацію торгової марки. Можливе прове�
дення пошуку тільки по зареєстрованих на території України тор�
гових марках.

Реєстрація торгової марки

ДОВІДКА
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Артем Житков

ЦЬОМУ сприяють кілька чин�

ників. По�перше, близько 60%

тракторів і зернозбиральних ком�

байнів перевищили нормативний

термін служби, і вони потребують

заміни. По�друге, укрупнення

господарств і перехід на інтен�

сивні технології агровиробництва

вимагають нової економічної та

потужної техніки. По�третє, за�

працювали механізми державної

підтримки у придбанні нової тех�

ніки. І нарешті, сільгоспвиробни�

ки отримали можливість вибору

між вітчизняною й імпортною

технікою завдяки появі в Україні

потужних компаній�дилерів і

офіційних представників кращих

світових брендів – виробників аг�

рарної техніки.

Компанія «АМАКО» на сьо�

годні є одним з лідерів на ринку

сільгосптехніки України. Таких

успіхів компанія досягла завдяки

якості запропонованої техніки і

широкому асортименту, гнучкій

ціновій політиці і наявності спе�

ціальних кредитних програм, за�

провадженню нових енергозбері�

гаючих технологій, розгалуженій

мережі сервісних центрів. А ще –

прозорістю і відкритістю своєї

діяльності. 

Для того, щоб запропонувати

селянину найоптімальніше рі�

шення, фахівці «АМАКО» здійс�

нюють ретельний аудит наявної в

господарстві техніки, проводять її

комплексне оцінювання за техні�

ко�технологічними й економіч�

ними показниками, а також виз�

начають потреби клієнта залежно

від обсягів, кліматичних умов, фі�

нансових можливостей тощо. З

огляду на результати такого ауди�

ту пропонують господарству і

техніку, і технології для вироб�

ництва конкретних культур. 

Але є ще одна обов'язкова

умова – покупець має побачити

техніку в роботі, переконатися,

що вона справді відповідає ви�

кладеним на папері характери�

стикам і у визначені терміни

дасть бажаний економічний

результат. 

Тому компанія «АМАКО» за�

провадила в Україні практичні се�

мінари – Дні поля, на яких у віль�

ному доступі можна побачити

увесь асортимент найсучаснішої

сільгосптехніки і передових світо�

вих технологій. Цієї осені компа�

нія «АМАКО» разом зі своїми

партнерами�сільгоспвиробника�

ми провела низку семінарів «День

поля» в Черкаській, Рівненській,

Чернігівській та Київській обла�

стях. Cерію репортажів про ці за�

ходи ми розпочали в №№2, 3 та 5

за цей рік. Кількість фахівців, які

побували на цих заходах, переви�

щила дві тисячі осіб. 

У переважній більшості вони

переконалися, що весь асорти�

мент машин відповідає вимогам

до сільськогосподарського вироб�

ництва за переліком виконуваних

ними технологічних операцій, за

якістю виконання технологічного

процесу, шириною міжрядь, за ве�

личиною втрат і пошкодженням

сільськогосподарської продукції

та іншими показниками. Іноземні

машини – сівалки, розкидачі мін�

добрив, культиватори – добре аг�

регатуються з вітчизняними трак�

торами і навпаки. Закордонні

трактори, комбайни і машини в

основному мають меншу масу,

ніж вітчизняні аналоги. Вони є

енерго– і ресурсозберігаючими, а

отже, забезпечують вищу культуру

агровиробництва.

Під час Днів поля в реальних

умовах демонструвалися сучасні

технології виробництва, які ком�

плексно пропонуються компані�

єю «АМАКО» – від насіння до

навісної техніки, тракторів та

комбайнів. Запропоновані техно�

логії охоплюють весь комплекс

польових робіт – від вирощуван�

ня до збирання – для основних

сільськогосподарських культур:

цукрових буряків, кукурудзи,

озимої пшениці та ячменю. Тех�

ніка від «АМАКО» забезпечує ви�

рощування культур як за інтен�

сивними енергозберігаючими

технологіями мінімального обро�

бітку грунту, так і традиційними

– з осіннім і весняним комплек�

сами робіт.

– В Україні живуть і працюють
трудолюбиві люди. Тут гарні
природні умови і одні з кращих
у світі землі. Тому ці люди і ця
земля гідні сучасної енергозбе�
рігаючої техніки і технології. 
Для компанії «АМАКО» прове�
дення Днів поля вже стало тра�
диційним. Ми намагаємося
проводити їх на високому орга�
нізаційному та інформаційному
рівні Я вважаю, що такі заходи,
як Дні поля, дуже важливі для
господарств та спеціалістів�аг�
раріїв. Бо коли презентуємо

щось на папері – то одна спра�
ва, а от коли в роботі – зовсім
інша. До того ж тут присутні лю�
ди, які вже мають нашу техніку,
тому вони також можуть висло�
вити свою думку. Ми вважаємо,
що подібні заходи – найважли�
віший інструмент продажів. 
Щодо появи нових клієнтів, по�
ки що нічого не загадую. Бо це
ж не такий швидкий процес –
потрібно все показати потен�
ційним клієнтам. Але процес
цікавий і, безсумнівно, має
перспективи. 

Пекка ХОЛКЕРІ, Президент компанії «АМАКО»:

ОРГАНІЗАТОРИ

– НАШ ДЕПАРТАМЕНТ, зокре�
ма, досліджує попит та формує
вимоги до техніки, яку має ви�
пускати вітчизняне сільгоспма�
шинобудування. 
Дні поля, які тепер проводить
«АМАКО», демонструють, що
уся та ніша, яку не здатна за�
повнити вітчизняна промисло�
вість, – через недостатню кіль�
кості складної техніки, недоско�

налу якість, технологічні невід�
повідності, – здатні заповнити
іноземні компанії. Компанія
«АМАКО» – одна з небагатьох,
хто пропонує різноманітну іно�
земну високотехнологічну тех�
ніку у різній комплектації.
Якщо розібрати техніку на еле�
менти, то сьогодні вже є відпо�
відні напрацювання Мінпром�
політики в частині, наприклад,
ґрунтообробної техніки.
Усе залежить від розміру гос�
подарств і їхньої потреби у тех�
ніці. Звісно, високопродуктивну
техніку треба вміти завантажу�
вати. Тому це мають бути по�
тужні господарства.
Але МінАП мусить думати і
про тих товаровиробників, які
не є гігантами. Це фермерські
господарства, дрібнотоварні
тощо, яких сьогодні нарахову�
ється близько 46 тисяч. Тому і
технічна політика повинна
ґрунтуватися на підході до

кожного товаровиробника,
підтримувати його технічне за�
безпечення. У поточному році
на програми державної під�
тримки товаровиробників що�
до придбання техніки вперше
виділено 131,8 млн. грн. на
компенсацію вартості прид�
бання складної вітчизняної
техніки, 270 млн. грн. – на фі�
нансовий лізинг. Ще 667 млн.
грн. – це кошти на компенса�
цію кредитних ставок, з яких
майже половина використову�
ється саме на придбання техні�
ки. Працюємо над тим, щоб
компенсація кредитних ставок
банків стала можливою і для
придбання іноземної техніки.
Усі технологічні комплексні
процеси, які ми побачили на
Днях поля компанії «АМАКО»,
– це новий підхід, нові техно�
логії. Їх потрібно досконало
вивчати і застосовувати на те�
ренах України.

Павло ГРИНЬКО, заступник директора Департаменту

інженерно6технічного забезпечення МінАП України:

ОФІЦІЙНІ ГОСТІ

ТЕХНІКА АПК На вітчизняному ринку сільгосптехніки останніми роками спостерігається збільшення
обсягів продажів машин і обладнання. І дедалі більше виробників віддають перевагу купівлі нової
сучасної техніки, а не б/в.

Сучасний трактор:
не розкіш, а засіб

ТОВ СП «Нібулон» веде бу�
дівництво другої черги еле�
ватора по прийманню і збе�
ріганню зерна в с. Возне�
сенське (Золотоніський р�н
Черкаської обл.). Вартість
будівництва другої черги
Золотоніського елеватора –
$3 млн. Загальна вартість
будівництва становитиме
$10 млн. 
СП «Нібулон» планує в цьо�
му році почати будівництво
ще трьох ємностей, після
чого загальна потужність
Золотоніського елеватора
становитиме 50 тис. тонн. 
16 вересня СП «Нібулон» за�
вершило будівництво пер�
шої черги комплексу по
прийманню і зберіганню
зерна в с.Вознесенське Зо�
лотоніський елеватор – це
сучасне автоматизоване
підприємство, обладнане
новітнім високопродуктив�
ним устаткуванням вироб�
ництва США по сушці і віт�
чизняного виробництва –
по очищенню і транспорту�
ванню кукурудзи. Потуж�
ність сушильних агрегатів –
до 2,5 тис. тонн на добу. 

***
ЗАТ «Меловський завод

рафінованих олій «Стрі�

лецький степ» (Луганська
обл) розпочало випуск со�
няшникової олії під новою
торговою маркою «Дар
сонця». З 1 липня власником
Меловського заводу рафі�
нованих олій «Стрілецький
степ» є компанія «Блок»
(Луганська обл.).

***
Чистий прибуток ТОВ

«Юнімілк Україна» за під�
сумками 9 місяців 2007 р.
становив 1,326 млн. грн.
Про це йдеться в офіційно�
му звіті компанії, направле�
ному в Державну комісію
цінних паперів і фондових
ринків. 
За підсумками першого пі�
вріччя чистий прибуток
«Юнімілк Україна» становив
944 тис. грн. При цьому до�
хід від реалізації продукції
за січень�вересень становив
169,584 млн. грн. Валовий
прибуток компанії за звіт�
ний період досяг 5,607 млн.
грн. Витрати на оплату праці
становили 3,242 млн. грн. 
«Юнімілк Україна» входить
до російської групи «Юні�
мілк». До складу групи
«Юнімілк Україна» входять
ВАТ «Галактон», ТОВ «Юні�
мілк», ДП «Галактіс» і ВАТ
«Кременчуцький міськмо�
локозавод». Компанія випу�
скає продукцію під торгови�
ми марками «Біо�баланс»,
«Простоквашино», «Галак�
тон», «Дивина», «Кремез»,
«Френді», «Петмол», «Літній
День», «Актуаль».

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ
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БЕЗУМОВНО, для запроваджен�

ня інтенсивних технологій з ви�

конанням цілого комплексу робіт

за один прохід за допомогою ши�

рокозахватного навісного облад�

нання необхідна відповідна трак�

торна техніка. І цей сегмент рин�

ку представлений компанією

«АМАКО» доволі широко. 

Провідна всесвітньовідома

торгова марка, техніку якої пред�

ставляє компанія «АМАКО», –

Massey Ferguson (Массей Фергю�

сон). Треба зазначити, що в Укра�

їні ця техніка завдяки надійності і

відповідності вимогам «ціна�

якість» – одна з найпоширеніших

і найуживаніших. За всю історію

свого існування американська

компанія Massey Ferguson має в

своєму доробку понад 5 млн. про�

даних тракторів.

«АМАКО» пропонує цілий

спектр сучасних тракторів цього

виробника різної комплектації,

різних за ціною, від тракторів ма�

лої потужності серії MF 400 (55�

64 к.с.) для фермерських госпо�

дарств та ферм, до флагманської

серії  надпотужних тракторів

MF 8400 (235�315 к.с.).

Саме представник останньої

серії – трактор Massey Fergu6

son 8480 – максимальної по�

тужності найбільше попрацював

на демонстраційних показах під

час проведення Днів поля. З цим

трактором агрегатуються і якісно

та безвідмовно працюють: комп�

лексний широкозахватний ди�

сковий чизель «Sunflower 4511»

(Санфлавер) для осіннього ком�

плексу безвідвального обробітку

ґрунту; модульна техніка поверх�

невого обробітку ґрунту за кла�

сичною технологією – напівпри�

чепний плуг Kuhn Challenger

(Кун Челенжер) та дисковий

культиватор Wil�Rich (Віл Річ)

DC III; культиватор для міжряд�

ного обробітку «Sfoggia» (Сфогія)

та багато інших.

Трактори серії MF 8400 від�

значаються перш за все наявні�

стю безступеневої трансмісії

Dyna�VT для роботи саме на пі�

двищених потужностях, яка до�

зволяє регулювати швидкість ру�

ху у двох діапазонах: до 28 км/год

– для роботи в полі, до 40 км/год.

– при транспортуванні. Керуван�

ня рухом машини можна здій�

снювати за допомогою двох важе�

лів: важеля керування потужні�

стю Power Control (ліворуч) та ва�

желем Dyna�VT, вмонтованим у

підлокітник. При цьому, що

дужче механізатор тисне на ва�

жіль, то швидше прискорюється

трактор. І жодних перемикань

швидкостей, жодних ривків та

провалів у тязі. Проте для деяких

операцій зручніше користуватися

педальним режимом, який також

реалізований у цій машині.

Трактори обладнуються 6�ци�

ліндровими турбованими дизель�

ними двигунами з водяним охо�

лодженням з об'ємом 7,4 та 8,4

літра різної потужності. Палив�

ний бак місткістю 600 літрів за�

безпечує тривалу безперервну ро�

боту в полі. Внутрішнє ергоно�

мічне обладнання кабіни, двопо�

зиційна підвіска кабіни, яка мак�

симально стабілізує  ї ї  рух  в

польових умовах, забезпечують

високий рівень комфорту для

тракториста.

Закрита гідравлічна система

об'ємом 150 літрів з центральним

розподіленням навантаження

дозволяє піднімати вантаж масою

до 10,5 тонн. Наостанок зазначи�

мо, що питома витрата пального

для всієї важкої серії тракторів

становить 200 г на 1 кВт�год.

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.

– НА ДЕНЬ поля приїхав, аби
подивитись демонстрацію но�
вої техніки в роботі. Наше гос�
подарство із самого початку
було зорієнтоване на інтенсивні
технології, тому техніка у нас
добра. В обробітку маємо
близько 10 тис. га землі. Сіємо
переважно кукурудзу, сою, рі�
пак і ранні зернові. Завдяки
техніці і технологіям врожаї ма�
ємо непогані. Проте хороший
господар завжди прагне пра�
цювати краще, час від часу по�

новлює техніку, придивляється
до більш ефективної. 
З компанією «АМАКО» спів�
працюємо більше року. В них
ми уже придбали сівалку Грейт
Плейнс, комбайн Массей Фер�
гюсон 7260 і трактор Массей
Фергюсон 8480. Це нова висо�
котехнологічна техніка, тож,
звісна річ, ми нею задоволені.
Маємо плани на майбутнє. Піс�
ля завершення цього сезону пі�
діб'ємо підсумки і, можливо,
ще куплятимемо таку ж техніку.

Анатолій ЗАЄЦЬ, головний інженер 

ТОВ «Концерн «Нафтаенерго» Черкаської обл.

ВІДВІДУВАЧІ

ТОВ «Виробничо�комерцій�

на фірма «Варто» (Снятин,
Івано�Франківська обл.), що
входить до промислової групи
корпорації Fozzy, придбало
85,17% акцій ВАТ «Птахофаб�
рика «Ужгородська» (с.Концо�
во, Закарпатська обл.). Про це
йдеться в офіційному повідо�
мленні птахофабрики. 
Згідно з повідомленням,
продавцем пакету виступила
фізична особа�резидент. 
Птахофабрика «Ужгородська»
з 2003 р. знаходиться в проце�
дурі банкрутства, з 2006 р. –
в процедурі ліквідації, тому фі�
нансово�господарської діяль�
ності не проводила. 

***
Регіональне відділення Фонду
державного майна по Запорізь�
кій області 21 листопада 2007 р.
виставить на торги в Запорізь�
кому аукціонному центрі
29,867% ВАТ «Якимівський

елеватор» (смт Якимівка). 
Початкова ціна акцій визначе�
на на рівні номінала – 0,25 грн. 
Статутний фонд Якимівського
елеватора становить 2,659
млн. грн. Вартість основних
фондів оцінюється в 14,4 млн.
грн. Дебіторська заборгова�
ність становить 4,62 млн.
грн., кредиторська – 1,106
млн. грн. Вартість активів –
27,077 млн. грн.

6�7 грудня 2007 г.в Києві три�
ватиме Перша міжнародна
конференція «Біопаливо�2007:
Перспективи аграрного секто�
ра України». Організатори за�
ходу: Агентство Промислових
Новин і Аналітичний Центр
«Украгроконсалт».
Під час проведення конферен�
ції планується розглянути такі
теми:
– Сировина і ефективність ви�
робництва біопалива в Україні
і Росії;
– Державна політика з розвит�
ку виробництва біопалива в
Україні;
– Україна: експортер зерна і
олійних культур або виробник
біопалива;
– Перспективи селекції зерно�
вих культур для виробництва
біоетанолу;
– Схеми фінансування існую�
чих проектів по біопаливу в Ук�
раїні: практичний досвід спів�
праці;
– Світовий ринок сировини під
впливом біопаливних ринків:
конкуренція між зерновими і
олійними культурами до 2010
року;
– ЄС: зростаючий попит на олії
з боку біодизельної промисло�
вості в ЄС. Перспективи на
2007/08 рр.
– Ринок біодизельного палива
в ЄС: подальше нарощування
потужностей або перехід на ін�
ші альтернативні палива?

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ЕКСПОïАНОНС
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НОМІНАЛЬНІ ціни на олійні до

2016 року обіцяють зростати в то�

му ж темпі, що і попит. Як очіку�

ється, Бразилія наздожене США,

основного експортера, за обсяга�

ми виробництва й переробки

олійних. Китай, за прогнозами,

до 2016/2017 МР споживатиме

близько половини обсягу світової

торгівлі олійних культур і продук�

тів їх переробки. Євросоюз через

десятиліття стане другим після

Китаю імпортером олійних куль�

тур і олії.

Примітка. Це дослідження базуєть�

ся на висновках Організації економіч�

ного співробітництва і розвитку

(OECD), Продовольчої й сільськогос�

подарської організації ООН (FAO

UN), Дослідницького інституту з

питань продовольства і сільського

господарства (FAPRI), Міністер�

ства сільського господарства США

(USDA) і Аграрного департаменту

Європейської комісії (ЄС AGRI G.2).

У посиланнях у тексті будуть вико�

ристані оригінальні абревіатури.

OECD, FAO і FAPRI у дослідженнях

олійних грунтуються на даних про

соняшник, ріпак/канолу та сою. В

основі досліджень USDA – відомості

про світову торгівлю соєю.

Прогнози OECD і FAPRI що�

до виробництва і споживання

олійних до 2016/2017 МР прак�

тично повністю збігаються – 370�

375 мільйонів тонн (300 млн.

тонн у 2006/2007 МР), що відпо�

відає щорічному приросту в 2,2%

протягом найближчих 10 років.

Це дає можливість припустити,

що потік інвестицій в олійний

сектор сільського господарства і

надалі збільшуватиметься. 

Збільшення виробництва

олійних культур відбуватиметься

за рахунок зростання врожайно�

сті (насамперед за рахунок шир�

шого використання ГМ техноло�

гій) і розширення посівів при�

близно на 1% за рік. Згідно з

прогнозами FAPRI, до 2016 року

посіви олійних збільшаться ще на

15 мільйонів гектарів (пальмові

плантації  не враховуються).

Прогнози FAO більш стримані й

фахівці ООН очікують, що посі�

ви збільшуватимуться на 0,8%

щорічно, або на 11 мільйонів гек�

тарів до 2016 року.

Глобальна торгівля найближ�

чого десятиліття збільшувати�

меться швидше, ніж виробниц�

тво, і додасть в обіг близько 20 мі�

льйонів тонн (FAPRI). Така тен�

денція не дозволить знизитися

номінальним цінам на олійні. 

Ціни
НОМІНАЛЬНІ ціни до 2016/2017

МР мають вирости до $310. Се�

редні номінальні ціни на олійні

культури розраховуються відпо�

відно до цін на основні види

олійних культур (ріпак, соя і со�

няшник) на основі середньоріч�

ного тренда і можуть не відобра�

жати реальних показників на

окремі культури в певні періоди

маркетингового року. Загалом

очікується збільшення загально�

світових цін на основні олійні

культури більше ніж на 20%. 

Огляд по країнах%
експортерах 
США. Фахівці FAPRI очікують,

що чистий експорт олійних із

США знизиться з 30 мільйонів

тонн у 2006/2007 МР до 24�25 мі�

льйонів тонн до 2016/2017 МР.

Цей прогноз практично повністю

збігається з даними OECD –

26 млн. тонн до кінця аналізова�

ного десятиліття. 

USDA більш песимістично

налаштоване у своїх прогнозах

щодо американського експорту

сої – зменшення до 23 мільйонів

тонн у 2008/2009 МР з подаль�

шою стагнацією.

Бразилія. Після проблем за

останні 2 роки з експортом бра�

зильської сої через різке зміц�

нення реала ситуація почала ви�

рівнюватися завдяки зростанню

світових цін на олійні. USDA

прогнозує, що бразильський екс�

порт виросте з 26 мільйонів тонн

у 2006/2007 МР до 30 мільйонів

цього сезону. Протягом най�

ближчого десятиліття експорт

сої подвоїться до 62 мільйонів

тонн (USDA). Очікування OECD

більш песимістичні – збільшен�

ня експорту за 10 років усього

лише до 37 мільйонів тонн. Фа�

хівці FAPRI прогнозують зро�

стання експорту сої з Бразилії до

2016/2017 МР до 50 мільйонів

тонн на рік. Але у всіх трьох

прогнозах погоджуються із тим,

що до 2016 року Бразилія «обій�

де» США і посяде місце лідера за

експортними поставками сої. У

майбутньому половина світової

торгівлі соєю припадатиме на

Бразилію. 

Аргентина. Експорт олійних з

Аргентини (в основному соя та

меншою мірою соняшник), обсяг

якого цього року може сягнути 10

мільйонів тонн, у майбутньому

зменшиться до 7�8 мільйонів

тонн. USDA ще більш песимі�

стично налаштоване у своїх прог�

нозах – зниження до 6 мільйонів

тонн. Усі основні фахівці сходять�

ся на думці, що зменшення ек�

спорту олійних культур у першу

чергу буде пов'язане зі збільшен�

ням національних потужностей з

переробки. Таким чином, Арген�

тина збільшить обсяги виробниц�

тва олійних культур та їх перероб�

ки – торгівля продуктами пере�

робки приносить більше дивіден�

дів. У майбутньому Аргентина за�

лишиться у трійці найбільших ек�

спортерів олійних і продуктів їх

переробки.   

OECD і FAPRI прогнозують,

що інші світові експортери – Ка�

нада, Східна Європа, Україна й

Австралія – протягом найближ�

чого десятиліття істотно не збіль�

шать своїх часток в обсягах світо�

вих поставок через обмежену

кількість посівних площ.

Огляд по країнах%
імпортерах
ДВІ ОРГАНІЗАЦІЇ – OECD і

FAPRI – прогнозують, що Китай,

найбільший світовий імпортер

олійних, збільшить зовнішні заку�

півлі до 2016/2017 МР до 45�50 мі�

льйонів тонн на рік з 33 мільйонів

тонн у 2006/2007 МР. Фахівці

USDA очікують, що найбільша

країна світу через десятиліття по�

требуватиме додаткових 57 міль�

йонів імпортних тонн, що стано�

витиме більше половини світової

торгівлі олійними культурами. 

Євросоюз. ЄС�27 буде і в май�

бутньому другим за обсягами ім�

портером олійних і продуктів їх

переробки. Нетто�імпорт до

2016/2017 МР може збільшитися

на 15 млн. тонн (згідно з OECD і

FAPRI) або на 10 мільйонів тонн,

за прогнозами USDA, до 51 млн.

тонн імпорту на рік. За інформа�

ціє USDA, імпорт сої до Євросо�

юзу поступово збільшиться на 13

млн. тонн до 2015/2016 МР. Влас�

ні прогнози Єврокомісії ще більш

песимістичні. У Європі очікують,

що через 10 років імпорт сої

збільшиться на 35 млн. тонн у ре�

зультаті того, що потужності з пе�

реробки олійних на континенті

збільшаться в 2�2,5 рази.

Японія, як і раніше, залишиться

третім імпортером олійних, але

без особливих змін обсягів – 6�7

млн. тонн на рік, з яких майже

4 млн. тонн припадають на сою. 

Мексика, як очікується, збіль�

шуватиме імпорт поступово, і у

2016/2017 МР досягне рівня

5 млн. тонн.

Індія, на жаль, не відіграватиме

найближчим часом хоч трохи

значну роль у світовій торгівлі

олійними. 

Україна. В останні роки спосте�

рігається зростання обсягів ви�

робництва олійних культур за ра�

хунок приросту посівних площ

під рапсом і соєю. Імпортні перс�

пективи сусіда – Євросоюзу – до�

зволяють робити значні інвести�

ції в олійний сектор виробництва

і переробки. Таким чином, най�

більш перспективною та прибут�

ковою в галузі рослинництва в

Україні стає двопільна система.

Консалтингове агентство ААА 

Жовтень, 2007

Прогноз розвитку світового ринку
олійних культур з 2007 по 2016 рр.

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

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

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

www.aaa.com.ua • www.agriagency.com.ua • office@aaa.com.ua • (044) 537643679

НАШІ ПАРТНЕРИ

АНАЛІТИКА Обсяги світового виробництва та споживання олійних культур
різко збільшилися за останню чверть минулого століття. Як очікується,
темпи зростання у найближче десятиліття дещо знизяться, проте будуть
удвічі більшими ніж аналогічні показники для зернових культур.

Прогноз динаміки цін на насіння олійних культур, $/тонну
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376842004 2007 EXW 39,53 1278,81 253,23 1065,68 211,02
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Жито 3 клас ДСТУ 452242006 2007 EXW 4,64 1129,89 223,74 941,58 186,45
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376842004 2007 CPT 3180,39 1490,00 295,05 1241,67 245,87
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376842004 2007 CPT 1450,19 1380,00 273,27 1150,00 227,72
Кримська аграрна біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376842004 2007 CPT 1030,00 1317,86 260,96 1098,22 217,47
Рис 3 клас ГОСТ 6293490 2007 CPT 500,00 1400,00 277,23 1166,67 231,02
*Крупа рисова ГОСТ 6292493 2007 DAF 405,30 2563,67 507,66
Луганська агропромислова товарна біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376842004 2007 CPT 649,80 1415,00 280,20 1179,17 233,50
Сумська товарна біржа «Сумиагропромбіржа»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376842004 2007 EXW 256,78 1346,68 266,67 1122,23 222,22
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376842004 2007 CPT 1570,82 1493,00 295,64 1244,17 246,37
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376842004 2007 CPT 320,85 1380,00 273,27 1150,00 227,72
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391489 2007 FOB 2100,00 3080,50 610,00
*Крупа манна ГОСТ 7022454 2007 DAF 67,85 2272,50 450,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376842004 2007 EXW 15037,85 1460,21 289,15 1216,84 240,96
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376842004 2007 DDP 10985,42 1471,67 291,42 1226,39 242,85
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376842004 2007 EXW 9934,67 1423,36 281,85 1186,13 234,88
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376842004 2007 DDP 13051,46 1410,00 279,21 1175,00 232,67
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376842004 2007 DDP 24,86 1200,00 237,62 1000,00 198,02
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Соя ГОСТ 17109488 2007 CPT 1400,00 1919,00 380,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159471 2007 FCA 21,00 6370,07 1261,40
*Насіння льону ГОСТ 10582476 2007 DAF 42,00 2147,21 425,19
*Насіння льону ГОСТ 10582476 2007 FOB 1800,00 2070,50 410,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376842004 2007 EXW 10151,90 1435,61 284,28 1196,34 236,90
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376842004 2007 EXW 1798,84 1230,22 243,61 1025,18 203,01
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376842004 2007 CPT 400,00 1320,00 261,39 1100,00 217,82

Форвард

Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376842004 31.12.2007 FOB 23000,00 1748,84 346,30
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376842004 31.12.2007 FOB 23000,00 1572,09 311,30
*Жито 4 клас ДСТУ 452242006 31.12.2007 FOB 3000,00 1464,50 290,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769498 31.12.2007 FOB 43000,00 1745,77 345,70
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 452542006 31.12.2007 DAF 5000,00 1212,00 240,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 452542006 31.12.2007 FOB 60000,00 1212,00 240,00
*Соя ГОСТ 17109488 30.11.2007 DAF 4596,00 2118,65 419,54
*Соя ГОСТ 17109488 15.11.2007 FOB 1000,00 1767,50 350,00
*Насіння вики ГОСТ 7067488 01.03.2008 FCA 200,00 3011,62 596,36
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Овес 1 клас ГОСТ 28673490 31.12.2007 FCA 2150,00 3585,50 710,00
*Овес 1 клас ГОСТ 28673490 30.11.2007 FCA 355,00 3585,50 710,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658495 31.12.2007 FCA 200,00 3030,00 600,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246465 15.12.2007 DAF 3000,00 772,65 153,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016495 30.11.2007 FOB 3000,00 959,50 190,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351489 31.12.2007 DAF 100,00 3787,50 750,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449242005 30.01.2008 DAF 500,00 6565,00 1300,00

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 15 по 18 жовтня 2007 р.

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 15 по 18 жовтня 2007 р.

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376842004 2007 EXW 25446,53 1170,00 1449,25 1510,00 286,98
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376842004 2007 CPT 4751,21 1490,00 1490,99 1493,00 295,25
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376842004 2007 DDP 10985,42 1450,00 1471,67 1490,00 291,42
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376842004 2007 EXW 11773,04 1120,00 1393,37 1480,00 275,91
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376842004 2007 CPT 3850,84 1300,00 1363,05 1415,00 269,91
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376842004 2007 DDP 13051,46 1380,00 1410,00 1440,00 279,21
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376842004 2007 DDP 24,86 1200,00 1200,00 1200,00 237,62
Жито 3 клас ДСТУ 452242006 2007 EXW 4,64 1129,89 1129,89 1129,89 223,74
Рис 3 клас ГОСТ 6293490 2007 CPT 500,00 1400,00 1400,00 1400,00 277,23

Експортнi контракти*: СПОТ

Соя ГОСТ 17109488 2007 CPT 1400,00 1919,00 1919,00 1919,00 380,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391489 2007 FOB 2100,00 3080,50 3080,50 3080,50 610,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159471 2007 FCA 21,00 6370,07 6370,07 6370,07 1261,40
Насіння льону ГОСТ 10582476 2007 DAF 42,00 2147,21 2147,21 2147,21 425,19
Насіння льону ГОСТ 10582476 2007 FOB 1800,00 2070,50 2070,50 2070,50 410,00
Крупа рисова ГОСТ 6292493 2007 DAF 405,30 2540,15 2563,67 2575,50 507,66
Крупа манна ГОСТ 7022454 2007 DAF 67,85 2272,50 2272,50 2272,50 450,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376842004 31.12.2007 FOB 23000,00 1742,25 1748,84 1792,75 346,30
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376842004 31.12.2007 FOB 23000,00 1565,50 1572,09 1616,00 311,30
Жито 4 клас ДСТУ 452242006 31.12.2007 FOB 3000,00 1464,50 1464,50 1464,50 290,00
Овес 1 клас ГОСТ 28673490 30.11.2007 FCA 355,00 3585,50 3585,50 3585,50 710,00
Овес 1 клас ГОСТ 28673490 31.12.2007 FCA 2150,00 3585,50 3585,50 3585,50 710,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769498 31.12.2007 FOB 43000,00 1742,25 1745,77 1792,75 345,70
Кукурудза 3 клас ДСТУ 452542006 31.12.2007 DAF 5000,00 1212,00 1212,00 1212,00 240,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 452542006 31.12.2007 FOB 60000,00 1212,00 1212,00 1212,00 240,00
Насіння вики ГОСТ 7067488 01.03.2008 FCA 200,00 3011,62 3011,62 3011,62 596,36
Соя ГОСТ 17109488 15.11.2007 FOB 1000,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Соя ГОСТ 17109488 30.11.2007 DAF 4596,00 2095,75 2118,65 2121,00 419,54
Насіння гарбуза ГОСТ 658495 31.12.2007 FCA 200,00 3030,00 3030,00 3030,00 600,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246465 15.12.2007 DAF 3000,00 772,65 772,65 772,65 153,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016495 30.11.2007 FOB 3000,00 959,50 959,50 959,50 190,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449242005 30.01.2008 DAF 500,00 6565,00 6565,00 6565,00 1300,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351489 31.12.2007 DAF 100,00 3787,50 3787,50 3787,50 750,00

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

Українська академія аграрних наук

спільно з Національним науковим

центром «Інститут механізації та

електрифікації сільського господар6

ства» та Технічним навчально6науко6

вим інститутом НАУ 17618 жовтня

провели дві Міжнародні науково6

технічні конференції.

ОДНА З НИХ була присвячена сучасним

проблемам землеробської механіки (VIII

конференція), друга мала назву: «Техніч�

ний прогрес у сільськогосподарському

виробництві (XV конференція)».  Захо�

ди, які цього разу проходили в актовому

залі ННЦ «ІМЕСГ», смт.Глеваха Київ�

ської області, було присвячено 107�й річ�

ниці з дня народження академіка Петра

Василенка. 

У конференціях взяли участь понад

півтори сотні провідних науковців, фа�

хівців суміжних міністерств і відомств,

керівники галузевих об'єднань. Серед до�

повідачів були представники України Ро�

сії, Польщі. Основні теми виступів було

присвячено особливостям проведення

наукових досліджень і комерціалізації їх

результатів на сучасному етапі, розвитку і

особливостям землеробської механіки,

технічному обслуговуванню і ремонту

сільськогосподарської техніки. Особли�

вий інтерес викликали питання, пов'яза�

ні із енергозберігаючими технологіями.

Гостру дискусію викликали проблеми ка�

дрового та наукового забезпечення

сільського господарства, зокрема в галузі

механізації і машинобудування. Також

було обговорено питання виробництва та

використання біодизельного пального в

Україні і світі, і зокрема його наслідки за

умов світового зростання цін на продукти

харчування. 

Механіка і прогрес
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Український тижневик ділової інформації 

E#mail: info@agroprofi.com.ua

Інтернет: www.agroprofi.com.ua

Тел. (044) 227#93#55, 236#0208. 

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

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

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990


