
ЧОМУ ФЕРМЕРУ В УКРАЇНІ 
ЖИВЕТЬСЯ НЕ ДОБРЕ?

Фермерів в Україні дуже
мало.  Чому? Адже чверть
світових чорноземів
знаходиться саме на нашій
території...
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ЗЕМЛЯ ЗА РУБІКОНОМ

Як працювати з землею за наявності
мораторію – до цього питання врешті$
решт зводилися всі доповіді правничого
семінару на тему «Земля за межами
населеного пункту», що відбувся у Києві
24 жовтня.

ГОТУЙ СІВАЛКУ ЦІЛИЙ РІК

Дедалі більше українських
аграріїв відчувають життєву
необхідність у застосуванні
передових технологій і технічних
рішень. Саме це надає
споживачам компанія АМАКО.

Заходи щодо
розвитку ринку зерна
Уряд України визначив деякі
заходи для забезпечення ста�
більного розвитку ринку зерна
і продуктів його переробки в
2007/08 МР. Відповідну поста�
нову КМУ №1247 від 17 жовтня
2007 р. підписав прем'єр�мі�
ністр України Віктор Янукович. 
Згідно зі вказаним докумен�
том, обласна влада повинна
скласти і погодити до 1 листо�
пада 2007 р. з Міністерством
агрополітики, Держкомрезер�
вом і ДАК «Хліб України» гра�
фіки постачання на хлібопе�
карські підприємства борошна,
виробленого із зерна регіо�
нальних ресурсів, державного
матеріального і продовольчого
резерву. При цьому передба�
чивши забезпечення борош�
ном хлібопекарських підпри�
ємств, які виробляють хліб
сортів масового споживання в
обсягах, визначених ОДА. 
Крім того, Національній комісії з
регулювання електроенергетики
рекомендовано перевести під�
приємства харчової промисло�
вості, які виготовляють соціаль�
но значущі види продоволь�
ства, згідно до переліку, затвер�
дженого КМУ, на перший клас
споживачів електроенергії при
відсутності у них боргів по опла�
ті спожитої електроенергії і за
умови внесення поточних пла�
тежів у повному обсязі. 
Разом з тим, передбачається
виплата державної фінансової
підтримки хлібозаводам, кру�
позаводам, борошномельним,
хлібопекарським, комбікормо�
вим, консервним, м'ясо– і мо�
локопереробним підприєм�
ствам через механізм здеше�
влення коротко– і середньо�
строкових кредитів, залучених
для закупівлі устаткування іно�
земного виробництва для пе�
реробки сільгосппродукції,
аналоги якого не виготовля�
ються в Україні. 
Згідно з цією постановою,
МінАП, Аграрний фонд і Держ�
комрезерв повинні сформувати
визначений законодавством
обсяг зерна в державний мате�
ріальний і продовольчий ре�
зерви до 31 грудня ц.р.

За матеріалами «АПК�Інформ»

ЩОРІЧНО наша з вами потреба

у продовольчому зерні, в тому

числі для випікання хліба й хлі!

бобулочних виробів, оцінюється

від 5,7 до 7 млн. тонн. У тради!

ційному споживанні частка

пшениці становить близько 80%,

жита й гречки – по 7 й 5% від!

повідно,  рису й кукурудзи –

близько 3%. Решта 4% припадає

на інших зернові та зернобобові,

які йдуть на виробництво бо!

рошна та крупів. 

Щодо останніх, сьогодні най!

поширенішими круп'яними

культурами є гречка, рис і просо.

До них також належать сорго та

чумиза. Умовно круп'яними є яч!

мінь, овес, пшениця, кукурудза,

горох і сочевиця. 

За офіційним даними, щоріч!

не виробництво крупів в Україні

становить близько  300!400 тис.

тонн. Основні підприємства з

виробництва крупів зосереджені

в зонах вирощування  круп'яних

культур, що дає їм змогу мати

стабільну сировинну базу й зао!

щаджувати на виробничо!логі!

стичних витратах.

Рентабельність бізнесу ком!

паній, що працюють на круп'я!

ному ринку, рідко перевищує 5%,

для дрібних підприємств іноді

взагалі «на нулі». Але це в се!

редньому. 

Ті ж переробники, хто відмо!

вився від виробництва нерента!

бельних крупів у мішках і вклав

гроші у фасування, працюють із

понад 20!відсотковою прибутко!

вістю.

Читайте на стор.10�12

Продовження на стор.2

Смачна каша – радість наша

Цінова ситуація на ринку продовольства

ОПЕРАТИВНО
ОСІННІЙ 
КОМПЛЕКС�2007

Хід осінньо$польових
робіт в Україні станом
на 24 жовтня 2007 року.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Середньозважені біржові
ціни на сільськогосподарську
продукцію, продукти її
переробки, продовольство з
22 по 25 жовтня 2007 року.
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ВИРОБНИЦТВО
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
УКРАЇНИ НА 1 ЖОВТНЯ 2007 Р.

Дані щодо обсягів виробництва і
реалізації сільськогосподарської
продукції в Україні за підсумками
дев'яти місяців поточного року.
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ОГЛЯД Крупи завжди були традиційним українським продуктом широкого вжитку завдяки своїй
високій поживності та доступності.
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ПЕРЕДПЛАТА

2008
Передплатіть 

газету «АГРОПРОФІ» 
на наступний 2008�й рік і

щотижня отримуйте корисну 
Інформацію для Голови!
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ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ, що базу!

ється на оперативних даних ре!

гіонів, станом на 24 жовтня 2007

року в Україні зернові культури

зібрано на площі 13008 тис. га

(96%), намолочено зерна 29371

тис. тонн. При майже однаковій

площі цей показник менший від

минулорічного (31723 тис.тонн)

за рахунок зменшення середньої

врожайності на 2,1 ц/га – 22,6

ц/га у 2007 році та 24,7 ц/га у

2006!му.

Кукурудзу на зерно зібрано

з площ 1551 тис. га, це 78% від

плану. Одержано зерна 6133

тис.тонн при середній урожай!

ності 39,5 ц/га. За останній

тиждень показник середньої

урожайності збільшився на 1,4

ц/га. Торік на цю дату було об!

роблено 1131 тис.га площ, одер!

жано 4014 тис. тонн зерна при

середній урожайності 35,5 ц/га.

Наближається до завершен!

ня збирання гречки та проса.

Відповідно гречку скошено з

площі 301 тис.га (97% від плану)

і  намолочено 246 тис.тонн

(94%) зерна. Середня урожай!

ність залишилася майже на рівні

минулорічної – 8,3 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 79 тис.тонн (87 % від

плану) при середній врожайно!

сті 10,4 ц/га. Торік ці показники

були дещо більшими: зерна бу!

ло намолочено  135 тис.тонн

(83% від плану), середня вро!

жайність становила 12,5 ц/га.

Зібрано врожай соняшнику

з 3195 тис га (95% від заплано!

ваного), одержано 4161 тис.

тонн зерна, середня урожай!

ність складає 13,0 ц/га. У 2006

році на цю дату було убрано

3608 тис.га, одержано зерна

5114 тис.тонн при середній уро!

жайності 14,2 ц/га.

Сою зібрано на площі 464

тис. га (79% від плану), одер!

жано зерна 582 тис.тонн, се!

редня урожайність становить

12,5 ц/га. Торік на цю дату

площа збирання становила 609

тис.га, а зерна було одержано

747 тис.тонн. Середня урожай!

ність була трохи нижчою –

12,3 ц/га.

Цукрових буряків з площі

497 тис. га (82% запланованих

до збирання площ) накопано

14185 тис.тонн при середній

врожайності 285,3 ц/га . Виве!

зено буряків 13007 тис.тонн.

Ситуація виглядає гіршою, ніж

на цю дату в 2006 році. Тоді бу!

ряків було викопано на площі

686 тис.га, накопано 19140 тис.

тонн при дещо нижчій урожай!

ності – 279,0 ц/га. Проте виве!

зено було 17439 тис.тонн.

Озимих зернових культур

посіяно на площі 7514 тис. га

(це вже 107 % від заплановано!

го), у тому числі озимої пшени!

ці 6236 тис.га (106% від плану),

жита – 472 тис.га (100% запла!

нованого),  ячменю – 731

тис.га.(118% від плану). Мину!

лорічний показник на цю дату

становив 6878 тис.га загальних

посівних площ під озимі зерно!

ві культури. Зокрема, озимої

пшениці було посіяно 5802 тис.

га (99% від плану), жита – 367

тис.га (82%), ячменю – 475 тис.

га (80% відповідно).

Озимого ріпаку посіяно на

площі 1371 тис.га, а це 165 % 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

9922 тис.га (75 % від плану), у

тому числі глибока оранка –

748 тис.га (88% від плану). У

2006 році ці показники були на

рівні 9811 тис.га і 1196 тис.га

відповідно.

Осінній 
комплекс�2007

Смачна каша –
радість наша

НА КРУП’ЯНОМУ ринку аналі!

тики прогнозують подальше зни!

ження споживання крупів.  За

статистикою, загальнодержавні

потужності підприємств із випу!

ску крупів розраховані на вироб!

ництво 600 тис. тонн на рік. Од!

нак у 2006 році крупів виробили

лише 277,258  тис. тонн (див.

таблицю 1), а в 2007!му очікуєть!

ся подальше зниження – близь!

ко 250 тис. тонн. Водночас, за

прогнозами,  місткість ринку має

зрости в грошовому обчисленні

через збільшення попиту на ви!

сокомаржинальні  продукти:

брендовані крупи і готові страви

з них. 

Отже, виробництво крупів у

країні знижується, проте зростає

їх вартісний обcяг. Лідерами про!

дажів і цін є на сьогодні гречка,

близько 40!50% у сумарному об!

сязі, і рис. У середньому вони до!

рожчі за решту крупів у півтора!

два рази. Помітне зниження спо!

живання традиційних видів кру!

пів та зростання попиту на крупи

швидкого приготування, сухі

круп'яні сніданки, мюслі, пла!

стівці.

В Україні налічується близько

400 великих підприємств із ви!

робництва крупів. Це великі спе!

ціалізовані підприємства (65!70%

ринку) і невеликі приватні під!

приємства (30!35%).

Найбільші обсяги крупів ви!

робляють у Київській, Хмель!

ницькій, Харківській, Луганській

та Кіровоградській областях, де

традиційно розташовані великі

промислові заводи (див. табли	
цю 2). Протягом останнього деся!

тиліття незмінним лідером є Ки!

ївська область.

Середнє споживання на душу

населення становить близько 10

кг крупів на рік. За інформацією

Мінагрополітики, у 2007 році за!

галом обсяг виробництва крупів в

Україні в поточному маркетинго!

вому році має задовольнити по!

треби внутрішнього ринку, адже з

огляду на дані Держкомстату річ!

на норма споживання крупи до!

рівнює 9 кг на душу населення.

Водночас, щоб підкоригувати де!

які перекоси, що існують у струк!

турі виробництва круп'яних куль!

тур, в 2008 р. Мінагрополітики

планує ввести дотацію на посіви

проса й гречки. Розмір дотацій

пропонується встановити, як для

зернових культур – у розмірі 100

грн/га посіву.

Експорт українських крупів

залежить від рівня виробництва,

що прямо пов'язаний з обсягами

зібраного врожаю, та щорічно

становить близько 15!20%. Попит

на крупи характеризується висо!

ким рівнем стабільності. Багато

експортерів мають давно налаго!

джені канали збуту. Основу ек!

спорту, понад 60%, становить гре!

чана крупа.

Географія поставок традицій!

но представлена в основному

країнами пострадянського про!

стору. Значні партії гречки ек!

спортуються до Німеччини,

США, Канади. Серед виробників

провідними експортерами є: ТОВ

«Альтера», ТОВ «Біосен», ВАТ

«Хмельницький КХП», ДП

«Миргородський КХП №1», ВАТ

«Сквирський КХП», КП «Біло!

церківхлібопродукт».

Ціни на крупи залежать від

урожаїв круп'яних культур. Зва!

жаючи на те,  що врожай

круп'яних культур збирають пере!

важно в осінній період, його по!

казник більшою мірою впливає

на цінову політику наступного

календарного року. Внутрішні ці!

ни на крупи регулюють вплив і

активність експортних операцій.

При значному зростанні цін ви!

никають проблеми зі збутом кру!

пів і на вітчизняному ринку. Часті

зміни цін більш характерні у не!

врожайні роки. 

Підготував Артем Житков

За матеріалами Держкомстату, Держзовнішінформу

Початок на стор.1
Найменування 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Гречана 108,1 143,3 145,3 102,0 125,5 119,7 92,2

Пшенична 30,4 21,1 25,8 21,2 11,7 15,6 14,9

Манна 17,6 17,3 23,5 18,8 23,4 29,8 29,9

Рисова 20,1 24,8 14,6 20,4 13,9 9,0 6,1

Ячнева 30,5 15,0 16,9 17,9 16,4 12,5 7,0

Кукурудзяна 7,1 8,1 12,7 14,8 24,8 32,2 38,7

Горохова 28,7 25,3 14,2 13,3 28,7 45,7 50,0

Пшоно 19,4 19,5 13,5 11,7 12,8 17,3 10,4

Вівсяна 10,9 7,8 9,7 8,3 5,8 5,5 4,2

Перлова 13,4 6,0 7,2 6,9 11,4 4,6 3,1

Інші 9,9 12,8 12,3 10,2 216,9 45,1 20,8
Усього 296,2 301,0 295,7 245,5 497,6 341,2 277,3

Джерело: Держкомстат

Джерело: Держкомстат

Таблиця 1. Структура виробництва крупів в Україні, тис.тонн

Таблиця 2. Рейтинг підприємств України з виробництва крупів
№ Найменування підприємства
1 КП «Білоцерківхлібопродукт» (Київська обл.)
2 ВАТ «Хмeльницький КХП» (Хмельницький)
3 ЗАТ «Дворечанський елеватор» (Харківська обл.)
4 ТОВ «Альтера» (Черкаська обл.)
5 ДП «Новоукраїнський КХП» ДАК «Хліб України» (Кіровоградська обл.)
6 «Сквирський КХП» (Київська обл.)
7 ДП «Украгротрейд» (Луганська обл.)
8 ТОВ «Подільський смак» (Хмельницька обл.)
9 ЗАТ «Нива» (м.Луганськ)

10 ЗАТ «Васильківхлібопродукт» (Київська обл.)



КП «Білоцерківхлібопродукт»

– визнаний лідер на вітчизня5

ному ринку виробництва кру5

пів та борошна.  Продукція

підприємства, зокрема крупа

гречана, відома також далеко

за межами України. Пропо5

нуємо вашій увазі розповідь

голови правління і директо5

ра «Білоцерківхлібопродукту»

Івана Шилова. 

– НАШЕ підприємство давно

працює і на внутрішньому, і на

зовнішньому ринках. У 2010!му

підприємству виповниться 100

років. Мушу сказати, що за остан!

ні два роки ситуація в світі карди!

нально змінилася. Люди шукають

альтернативне паливо –  тому по!

чали більше вирощувати кукуру!

дзи і ріпаку; в світі пішов перероз!

поділ сівозмін. Змінилася кліма!

тична ситуація. Зростає чисель!

ність населення. Україна мала б

скористатися своїми можливостя!

ми нагодувати світ. Але й по сьо!

годні цивілізованого ринку зерна

в Україні не існує. Ми даремно

відмовилися від планування і

держзамовлення, тому не можемо

протистояти контрабанді, не мо!

жемо налагодити експорт зерно!

вих. А відтак втрачаємо свої пози!

ції і вдома, і на зовнішніх ринках.

У світі змінюються смакові

пріоритети, але споживання ли!

ше м'ясних продуктів ніколи здо!

ров'я не додасть. Населення роз!

винених країн ставиться до хар!

чування вимогливо. Є країни, де

людей треба просто нагодувати,

врятувати від голоду. Але в будь!

якому випадку харчування має

бути збалансованим. Тому

круп'яні культури були і залиша!

ються джерелом збалансованих

поживних речовин для людського

організму. 

Сьогодні «Білоцерківхлібо!

продукт» в сегменті крупів виро!

бляє 4 види – манна крупа, крупа

гречана ядриця, січка, а також

гречана крупа, яка не потребує

варіння (заливається кип'ятком).

Гречана крупа – це дієтичний

продукт, який через свої хімічні

властивості особливо корисний

для мешканців зони посиленого

радіоактивного контролю.  Вона

позитивно впливає на стан орга!

нізму. Є незамінною при цукро!

вому діабеті. Ми мабуть єдина

фірма, яка за власною технологі!

єю виробляє біологічно активні

добавки (глюкорн, олія, шрот) з

зародків пшениці.

Наше підприємство не тільки

виготовляє борошно і крупи, а й

вирощуємо зернові, маємо сви!

нокомплекс, вирощуємо рибу.

Ми маємо загальну площу в об!

робітку п'ять з половиною тисяч

гектарів. З них 1800 га засіваємо

висококласними пшеницями 5!6

сортів, 1000 га – гречкою, 700 га

– кукурудзою, 200 га – цукрови!

ми буряками; решта – ячмінь, го!

рох, почали сіяти ріпак.

До цього року середня уро!

жайність пшениці становила 65

ц/га. Багатосортність пшениць

зумовлена помольними партіями.

В цьому році отримали пше!

ницю, яка за якісними показни!

ками дорівнювала 2 класу, білок

на окремих сортах мали до 14%.

На рік ми вирощуємо її від 6 до 8

тис. тонн. Решта 96% пшениці

була 3 класу.

Гречку висіваємо 3!4 сортів.

Через погані погодні умови се!

редня урожайність становила 12

ц/га, хоча очікували 20!25. Були

роки, коли збирали до 30 ц/га.

Цей рік специфічний, найкращі

показники дала пізня гречка.

Із загального обсягу на пере!

робку йде 60% власних пшениць,

решту – купуємо. Щодо гречки,

то на  крупу йде 20!30% нашої. За

нашою бізнес!програмою  щомі!

сяця ми маємо реалізовувати 200!

300 т. крупи  на внутрішньому

ринку та 200!300 т. відправляти на

експорт.

Вважаю, що гречану крупу

краще за нас в світі ніхто не виро!

бляє. У нас є перевірені часом

технології, запроваджені вперше в

світі. Є фахівці, досвід і традиції. 

Крім нашого підприємства

гречку переробляють Сквирський

КХП, Хмельницький КХП, Но!

во!український КХП, є лінії в Лу!

ганську, Харкові тощо. Коли

гречка давала прибуток, нею зай!

малися усі, тепер залишилися

кращі. 

Ми стабільно поставляємо від

60 до 100 тонн гречаної крупи і

борошна до Німеччини, США,

Канади, Іспанії, Хорватії, Білору!

сі, Молдови, словом, до країн, де

є вихідці з колишнього СРСР.

Пробитися на світовий ринок

складно, основний конкурент,

який серйозно займається греч!

кою, – це Росія.  В Європі –

Польща. Зараз Молдова має ве!

лике замовлення через неврожай

зернових. Однак гречку в світі

широко не вживають. У Чехії, на!

приклад, непропарена крупа про!

дається як ліки в аптеці.

На внутрішньому ринку спо!

стерігається диспропорція між ці!

ною на зерно і ціною на продукт.

Ціна на продукт залежить від зов!

нішніх факторів. У цьому році ми

закуповували у виробників греч!

ку по 2200 грн/т . При рентабель!

ності 5% ціна крупи має станови!

ти   4,05 грн/кг. Коли сьогодні Ро!

сія завезла контрабандою гречану

крупу по 3,6 грн/кг, вітчизняне

виробництво виявилося паралізо!

ваним. Зараз реальної реалізації

немає. Цей місяць для виробни!

ків крупів провальний. Вироб!

ництво крупів знижується, а

зростає їх вартісний обсяг. Хліб

має коштувати стільки, скільки

він коштує виробнику, перероб!

нику і продавцю. І не треба з хлі!

ба робити політику. І каша має

бути з гречки. Дешевих продуктів

харчування не буде. Сільське гос!

подарство дотаційне в усьому сві!

ті. Українські ж продукти найс!

мачніші, бо вони натуральні і ма!

ють залишитися такими.
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Іван ШИЛОВ, голова правління КП «Білоцерківхлібопродукт»

«Каша має бути з гречки, 
а не з політики»

Розроблено порядок
використання
бюджетних коштів
на підтримку
тваринництва
Міністерство аграрної політи�
ки України розробило поря�
док використання бюджетних
коштів, які виділяються в
2008 р. виробникам тварин�
ницької продукції. Відповід�
ний проект постанови опублі�
кований на офіційному сайті
МінАП. 
Згідно з документом, для на�
дання дотації за вирощену і
продану худобу і птицю вста�
новлюється мінімальна жива
вага однієї тварини: 
– молодняка ВРХ для сільгос�
птоваровиробників – юри�
дичних і фізичних осіб – 390
кг, для фізосіб, які мешкають
на території полісся і в гірсь�
ких районах, – 300 кг; 
– свиней (за винятком свино�
маток і кабанів) для юридич�
них осіб – 95�130 кг, для фі�
зичних осіб – 95�200 кг 
Дотація за вирощену і прода�
ну худобу і птицю надається в
таких розмірах (за кг прийня�
тої живої маси): 
– за молодняк КРС – 1,5 грн,
за свиней (за винятком сви�
номаток і кабанів) – 1,45 грн; 
– для сільськогосподарських
підприємств за птицю домаш�
ню (кури�бройлери, качки,
гусаки, індики) – 0,55 грн. 
Молодняк ВРХ повинен бути
ідентифікований і зареєстро�
ваний в установленому по�
рядку. 
Крім того, бюджетні кошти
спрямовуються також дер�
жавному підприємству
«Агентство по ідентифікації і
реєстрації тварин» на спе�
ціальну дотацію на проведен�
ня ідентифікації і реєстрації
поголів'я ВРХ. 
Головним розпорядником
бюджетних коштів є Мінагро�
політіки.

За матеріалами «АПК�Інформ»

МінАП відмовиться 
від програми часткової
компенсації вартості міндобрив

МІНІСТЕРСТВО аграрної полі!

тики України в 2008 р. планує

відмовитися від програми част!

кової компенсації сільгоспви!

робникам вартості мінеральних

добрив. Про це повідомив глава

відомства Юрій Мельник під час

прес!конференції 25 жовтня. 

Ю.Мельник, нагадавши, що

вказана програма діяла в 2004 р. і

знов була впроваджена в 2007 р.,

назвав її "дуже сумнівною з по!

гляду результативності". 

За словами міністра, спільно

з асоціаціями сільгоспвиробни!

ків Мінагрополітіки прийшло до

рішення в 2008 р. збільшити роз!

мір виплат держпідтримки сіль!

госпвиробникам на 1 га посівної

площі, включивши в них 150

млн. грн., які передбачалася на

часткову компенсацію вартості

міндобрив. 

Нагадаємо, що відповідно до

постанови КМУ №931 від 11

липня п.р. МінАП України нада!

не право за наслідками фактич!

ного використання бюджетних

коштів впродовж 9 місяців про!

водити їх перерозподіл пропор!

ційно площі ріллі у сільгосппід!

приємств, що мають право на

компенсацію вартості міндобрив.

За матеріалами «АПК�Інформ»

НОВИНИïСТИСЛО
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Чому фермеру в Україні
живеться не добре?
ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ Чи є майбутнє в українського фермерства? На світанку становлення нашої
держави будь�хто впевнено відповів би: «Так! Фермерству в Україні – скрізь зелене світло». Ще б пак
– чверть світових чорноземів знаходиться саме на нашій території. А якщо ще додати до цього
хазяйновиту вдачу українців… Адже національні наші риси як ніщо інше сприяють розвитку потужного
соціального пласту фермерів!

Наталія Тарченко 

ТА ПРОЙШЛО більше ніж півто!

ра десятиріччя – а віз і нині там,

де й був на початку 90!х. Ферме!

рів в Україні дуже мало. Чому ж

так трапилося? 

До речі, авторка цих рядків

помітила дуже цікаву закономір!

ність: люди, які так чи інакше

пов'язані з аграрним бізнесом та

проживають у західних країнах,

говорять про майбутнє українсь!

кого фермерства оптимістично. А

от спеціалісти із Росії, Казахста!

ну і, власне, України зазначають,

що в екс!СРСР можуть розвива!

тися лише великі та потужні гос!

подарства. Така, мовляв, специ!

фіка. 

Черговою спробою віднайти

правильну відповідь стало дослі!

дження Продовольчої та сіль!

ськогосподарської організації

ООН (ФАО) на тему: «Земельні

питання в контексті сучасної аг!

рарної політики України», пре!

зентоване 19 жовтня в конфе!

ренц!залі готелю «Рив'єра».   

Загальну зацікавленість ви!

кликала велика доповідь доктора

Цві Лєрмана, професора аграрної

економіки Єврейського універси!

тету з Ізраїлю. 

Згідно з економічною теорією,

індивідуальні господарства – це

«поглиначі праці». Вони  вимага!

ють більшої трудової віддачі, а

відтак, і більше винагороди при!

носять своїм власникам, як мо!

ральної, так, звісно, й матеріаль!

ної. На прикладі ж Східної Німеч!

чини свого часу було виявлено,

що великі корпоративні госпо!

дарства вимагають значно менше

робочої сили, ніж індивідуальний

сектор. Це справедливо і для Ук!

раїни, і для Росії. Але в цих краї!

нах селянські та фермерські гос!

подарства насправді надто посту!

палися в ефективності сільсько!

господарським підприємствам.

Останні ж,  як вважає доктор Лєр!

ман, «працюють на винагоро!

дження свого керівника». 

9 років зростання.
«Політ 
нормальний»?
ЗГІДНО з даними ізраїльського

дослідника, після 1999 року в Ук!

раїні розпочалося певне зростан!

ня сільськогосподарського ви!

робництва, яке триває й досі.

Спостерігається тенденція до

скорочення частки великих

сільськогосподарських підпри!

ємств та збільшення індивідуаль!

ного сектору. Якщо подивитися

дані статистики, то можна поба!

чити: у 2000 році частка великих

господарств становила більше

70%, сімейних – близько 30%. Та

за чотири роки, в 2004!му, карти!

на дещо змінилася: частка вели!

ких підприємств становила мен!

ше 60%, а індивідуальних – біль!

ше 40%. Подальших даних у дос!

лідженні немає, та можна припу!

стити, що різниця скоротилася

ще більше. 

Що ж до розмірів господарств

різних форм власності, то протя!

гом 1990!2004 років спостерігала!

ся така динаміка: 

колективні господарства:

1990!й – 2900 га; 2004!й – 940 га; 

фермерські господарства:

1990!й – 24 га; 2004!й – 80 га; 

індивідуальні господарства:

1990!й – 0,5 га; 2004!й – 2,6 га.  

Під час обговорення наголо!

шувалося, що великі колективні

господарства та маленькі сімейні

мають одну цікаву спільну рису:

і ті, й інші обробляють не всю

землю. Ділянки, які не обробля!

ють, у кращому випадку здають!

ся в оренду. У гіршому – так і за!

лишають заростати бур’янами. 

А от фермери, на відміну від

перших двох категорій, викори!

стовують усю землю та в оренду її

не здають. Більше того, самі ча!

сто орендують ділянки. 

Україна – не Росія? 
ЯК СВІДЧАТЬ дані, наведені

професором Лєрманом, за період

з 1990!го по 2003 рік Україна ви!

передила Росію за проведенням

сільськогосподарських реформ та

залишилася при цьому більше аг!

рарною країною, ніж північна

сусідка. 

Так, землі в індивідуальному

користуванні в 1990 році в Украї!

ні знаходилося 7%, в Росії – 2%. 

Відповідно, в 2003 році в Ук!

раїні – 38%, в Росії – 16%. 

Доля зайнятих у сільському

господарстві в Україні за 1990 –

2003 рік не змінилась – залиши!

лася на рівні 23%.  

А от у Росії зменшилася, хоча

й порівняно незначно – з 15% у

1990!му до 11% у 2003!му. 

Державо, 
допоможи 
«маленькому 
українцю»! 
ОТЖЕ, чому ж у багатьох постра!

дянських країнах не спрацьову!

ють економічні закони, згідно з

якими індивідуальні господарства

завжди більш ефективні, ніж ко!

лективні? Вони мають бути ефек!

тивнішими – бо це ж природно:

на власних підприємствах люди

працюють із більшою віддачею.

Чому ці закони працюють у дале!

ких і великих Сполучених Шта!

тах і сусідній та маленькій Мол!

дові, але не діють в Україні, Росії

та деяких інших пострадянських

країнах? 

Як вважає професор Лєрман

(і з ним солідарні багато інших

експертів), головна причина цьо!

го – серйозні перешкоди, з яки!

ми стикаються фермери при от!

риманні кредитів, придбанні доб!

рив, техніки (при імпорті якої

митні перешкоди часто нездолан!

ні навіть для великих та потужних

господарств!) і таке інше. Креди!

тів потребують 45% українських

фермерів та, на жаль, не мають до

них доступу. 

Підраховано, що серйозні до!

ходи фермерські господарства от!

римують залежно від кількості

наявної землі. Чим більше землі

– тим більше заробляєш грошей.

– МОРАТОРІЙ 1 січня 2008 ро�
ку майже гарантовано відміне�
ний не буде. Причина в тому,
що потрібно ухвалити деякі за�
кони. Один із них узагалі тре�
ба фактично приймати заново,
бо Президент наклав на нього
вето. Цей законопроект сто�
сувався земельного кадастру.
Тобто йдеться про досить ве�
ликий шмат законодавчої ро�
боти, яка зараз ведеться, зо�
крема в Секретаріаті Прези�
дента. Але нам і досі не відо�
мо, коли Верховна Рада почне
плідно працювати, й існує низ�
ка процесів, які потребувати�
муть пильної уваги депутатів,
зокрема бюджетний процес.
А отже, навряд чи земельний
ринок запрацює з 1 січня 2008
року. До того ж, крім законо�
давчого регулювання, треба
провести досить великий ком�

плекс практичних робіт, зокре�
ма сформувати базу даних,
щоб можна було контролюва�
ти обіг земель, бо нині кадас�
трова інформація знаходиться
на розрізнених паперових но�
сіях. 
Як гіпотетична відміна морато�
рію вплине на становище фер�
мерів? Ринок земель стане ви�
кликом для всіх господарюю�
чих суб`єктів – таким собі те�
стом на виживання. Адже гос�
подарства різко розділяться на
здатні та нездатні витримувати
серйозні умови конкуренції. 
Зараз, коли ще нема ринку зе�
мель, посилюється конкурен�
ція на ринку оренди – оренда�
рі змушені підвищувати плату.
І все це є каталізаторами, які
сприятимуть підвищенню
ефективності господарювання,
покращенню технологій. Здат�

ні це зробити зможуть залучи�
ти додаткове фінансування і
викупити землю для подаль�
шого господарювання. А реш�
та поступово йтимуть з ринку
та продаватимуть свої справи
більш ефективним суб’єктам.
Це стосується і фермерів, і
сільгосппідприємств.

Володимир ЛАПА, керівник групи експертів 

«Українського клубу аграрного бізнесу»:

КОМЕНТАР

”
Максим ФЕДОРЧЕНКО:

«Питання про ринок
землі вже «перезріло»

”
Володимир ЛАПА:

«Ринок земель стане
тестом на виживання»

Продукти з ГМК
маркуватимуть
Уряд залишив без змін рішен�
ня про введення з 1 листопада
поточного року маркування
продуктів харчування із змі�
стом 0,9% генетично модифі�
кованих компонентів (ГМК).
Про це 24 жовтня повідомив
міністр охорони здоров'я Ук�
раїни Юрій Гайдаєв. 
Він уточнив, що пропозиції
про відміну маркування вно�
силося на вимогу однієї з кра�
їн в рамках переговорного
процесу про вступ України до
Світової організації торгівлі
(СОТ). 
Нагадаємо, що 31 травня п.р.
Верховна Рада прийняла 11 за�
конів, необхідних для забезпе�
чення вступу України до СОТ,
зокрема закони «Про внесен�
ня змін до Закону «Про безпе�
ку і якість продовольчих про�
дуктів» і «Про державну систе�
му біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуван�
ні і використанні генетично
модифікованих організмів».
Президент ці закони підписав. 
1 серпня п.р. Кабінет Міністрів
України прийняв постанову
№985, якою ввів з 1 листопада
п.р. маркування продуктів
харчування із змістом генетич�
но модифікованих складових. 
Згідно з постановою, ввезення
і реалізація харчових продук�
тів, які містять генетично мо�
дифіковані організми і/або мі�
кроорганізми в кількості біль�
ше 0,9%, здійснюються за на�
явності відповідного марку�
вання зі вказівкою якісного
складу таких продуктів. 
Постановою забороняються
ввезення, виробництво і реа�
лізація харчових продуктів,
призначених для дитячого
харчування, які містять гене�
тично модифіковані організми
та/або мікроорганізми. 
Виконання цієї постанови до�
ручене Міністерству охорони
здоров'я, Міністерству аграрної
політики, Державному комітету
з питань технічного регулюван�
ня і споживчої політики.

НОВИНИïСТИСЛО
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35% фермерів хотіли б збільшити

свої ділянки вдвічі. Одна з голов!

них проблем полягає ще й у тому,

що фермерські землі часто не є

єдиним масивом. До своїх, роз!

киданих на значній відстані, діля!

нок, потрібно якось діставатися.

А це – додаткові зусилля, пальне

та, звісно, кошти. 

І ще важлива причина: великі

підприємства в Україні підтриму!

ються державним бюджетом. На

відміну від середніх та маленьких.   

Кіт у мішку 
на ім'я Мораторій 
ЗВІСНО, на презентації багато

суперечок викликало питання

відміни мораторію на продаж

землі сільськогосподарського

призначення, що нібито має від!

бутися 1 січня 2008 року. 

«Ваше слово, товаришу полі!

тику», як завжди суперечливе, пе!

реслідує мету сподобатись електо!

рату тут і сьогодні. Свого часу, зга!

даймо, антикризова коаліція бага!

то говорила про те, що мораторій

потрібно відмінити. Та більшість

партій і виконавча влада одноча!

сно виступають «за» його продов!

ження на різні строки – як прави!

ло, детерміновані «лівизною» тієї

чи іншої політичної сили. Ком!

партія хоче подовжити термін до

2015 року, СПУ – до 2012!го,

БЮТ – на 5 років, ПР – на 1 рік. 

Серед обговорюваних ризиків

– обезземелення селян, поява кла!

су рантьє – людей, які житимуть

за рахунок оренди своєї землі. До

речі, зазначено, що оренда стане

одним із найважливіших шляхів до

збільшення підприємств різних

форм власності. Ще один цікавий

показник – 30% власників паїв хо!

чуть продати свої землі. 

Що ж до проблем юридично!

го характеру, то, як зазначив один

із учасників презентації Максим

Федорченко, виконавчий дирек!

тор Інформаційно!ресурсного

центру «Реформування земель!

них відносин в Україні», питання

про ринок землі вже «перезріло».

За словами експерта, в Україні є

правова база для цих доленосних

реформ – і Земельний кодекс, і

закони, що регулюють ринок зе!

мель, у тому числі сільськогоспо!

дарського призначення. 

Учасники заходу також наго!

лосили на дуже істотному момен!

ті, який пояснює нинішнє непев!

не становище: представники ве!

ликого капіталу роблять усе, щоб

заморозити нинішню ситуацію –

це в їхніх інтересах. 

– ЗА НАШИМИ підрахунками,
вартість землі становить 200 –
260 умовних одиниць за сотку.
За умов відміни мораторію в
деяких регіонах ціни зростуть,
в інших – зменшаться. Тобто
зростатимуть ціни на сільсько�
господарські землі, призначені
для безпосереднього викори�

стання. Землі сільськогоспо�
дарського призначення ціну�
ються, певна річ, не за факто�
ром наближення до столиці чи
обласного центру, а за близь�
кість до дорожньої інфра�
структури – елеватора, заліз�
ниці, шосе. Якщо врешті�решт
скасують мораторій, то в
сільське господарство надхо�
дитимуть інвестиції в значно
більших обсягах, ніж сьогодні.
Інвестуватимуть світові вироб�
ники, які знають, як вирощува�
ти продуктивно та багато, які
готові платити своїм робітни�
кам значно більше ніж нинішні
наші фермери. 
Що ж до українських ферме�
рів, то їх прошарок (що постій�
но зменшується – кожного року
2,5�3 тис. господарств припи�
няють своє існування) все ж та�
ки залишиться. Хоча в Україні

вже давно спостерігається тен�
денція до збільшення існуючих
господарств. Це відбувається
за рахунок організації аграрних
фірм, їх перекупки, тобто ство�
рення аграрних холдингів.
Утім, така концентрація відбу�
вається також у всьому світі. 
Хтось із нинішніх фермерів
займе свою нішу. Хтось працю�
ватиме найманими працівни�
ками на тих самих аграрних
фірмах. На селі вже зараз спо�
стерігається дефіцит кадрів, а
фермери – це дуже добрий ка�
дровий запас для аграрних
корпорацій та холдингів. 
Узагалі, відміна мораторію –
фактор для сільського госпо�
дарства позитивний. Нас очікує
збільшення обсягів виробниц�
тва та, сподіваюся, зниження
цін на продовольчі товари.

Сергій НАЛИВКА, 

директор Консалтингового агентства «ААА»:

КОМЕНТАР

– НА ВІДМІНУ від усіх поперед�
ніх редакцій, чинний мораторій
на продаж земель має два орі�
єнтири своєї дії: він прив'яза�
ний до дати (1 січня 2008 р.) та
події (набуття чинності закона�
ми України про державний зе�
мельний кадастр та про ринок
земель). Якщо настання зазна�
ченої дати не викликає сумні�
вів, то перспективи набуття
чинності зазначеними закона�
ми є доволі нечіткими, оскільки
існують дуже і дуже різні кон�
цептуальні підходи до їх змісту.
На мою думку, чинна редакція
норм ЗКУ про мораторій ство�
рює передумови для ручного
керування ситуацією з його
скасування.
На скасування Верховною Ра�
дою України пункту 15 вплива�
ють насамперед політичні чин�
ники. Сьогодні у парламенті
України є лише один явний,
але не дуже чисельний при�
хильник скасування мораторію
– блок НУНС. Решта перемож�
ців перегонів або підтримує
продовження дії мораторію,
або відносно байдужа до його
скасування. Коаліційна угода,
парафована керівниками БЮТ�
НУНС, начебто передбачає за�
ходи із запровадження ринку
земель сільгосппризначення.
Усі ці заходи вже давно та доб�
ре відомі, але це ніколи не

сприяло їх реалізації. Оцінити
ж вплив коаліційної угоди на їх
реалізацію можна буде лише
після формування коаліції у
ВРУ та нового уряду.
Який може бути розвиток подій
у разі скасування мораторію?
У принципі, на початку року
було 11 днів, коли мораторій не
діяв через вето Президента. Ні�
чого страшного за ці дні не ста�
лося. Гадаю, нічого страшного
не станеться й у тому випадку,
коли мораторій не діятиме дов�
ший час. 
Ми маємо чітко розуміти, у
яких умовах почне функціону�
вати земельний ринок:
– низький рівень життя сільсь�
кого населення, корупція і ха�
барництво, неефективність су�
дової системи перешкоджати�
муть належному функціонуван�
ню запобіжних і захисних меха�
нізмів, передбачених проектом
закону «Про ринок земель»;
– потенційне переважання про�
позиції над попитом, велика
кількість дрібних продавців зе�
млі та незначна кількість покуп�
ців сприятимуть низькому рів�
ню цін на землю;
– великий попит на земельні ді�
лянки під забудову на околицях
міст сприятиме зростанню цін
на землі сільгосппризначення,
які використовуються сіль�
госпвиробниками навколо міст;

– обмежені можливості селян
отримати інформацію консуль�
тативного та правового харак�
теру, наявність великої кілько�
сті «страшилок» робитимуть
поведінку землевласників іноді
немотивованою;
– відсутність державних про�
грам з адаптації сільського на�
селення до нових умов призве�
де до виникнення соціальних
проблем із працевлаштуванням
вивільнюваних працівників
сільського господарства;
– наявність «підпільних» вели�
ких землевласників робитиме
поведінку ринку непередбачу�
ваною і важкопрогнозованою.
Але в будь�якому випадку осо�
бисто я переконаний, що за�
гальний позитивний ефект
функціонування ринку сіль�
госпземель переважить окремі
негативні прояви.

Максим ФЕДОРЧЕНКО, виконавчий директор

інформаційно5ресурсного центру 

«Реформування земельних відносин в Україні»:

КОМЕНТАР

”
Сергій НАЛИВКА:

«Фермери – це дуже
добрий кадровий запас
для агрокорпорацій»

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ТОВ «ІНЦУКОРПРОМ5К»

(м.Одеса) в січні�вересні
2007р. отримало чистий
дохід від реалізації у роз�
мірі 64,977 млн. грн., що в
4,6 рази більше порівняно
з аналогічним періодом
2006р. Про це йдеться у
фінансовому звіті ТОВ
«ІНЦУКОРПРОМ�К». 
Згідно зі звітом, чистий
прибуток компанії за 9 мі�
сяців ц.р. становив 2,716
млн. грн. проти 1,790 млн.
грн. збитків в січні�вересні
минулого року. 
За липень�вересень 2007
року компанія збільшила
чистий дохід від реалізації
в 16,5 рази – до 40,074
млн. грн. 

***
ЗАТ «Галичина» (Радехів5

ській молокозавод,

Львівська обл.) за січень�
вересень 2007 р. збіль�
шила чистий прибуток на
227% порівняно з анало�
гічним періодом 2006 р. –
до 8,475 млн. грн. Про це
повідомляється в офіцій�
ному звіті підприємства. 
Дохід підприємства від ре�
алізації продукції за звіт�
ний період зріс з 135,239
до 220,325 млн. грн., ва�
ловий прибуток – з 28,061
до 52,832 млн. грн. Собі�
вартість реалізації збіль�
шилася з 84,426 до
130,772 млн. грн., мате�
ріальні витрати – з 79,54
до 154,048 млн. грн. 
Довідка. ЗАТ «Галичина»
засноване 1998 року. Ком�
панія виробляє продукцію
під торговими марками
«Галичина», «Чабани»,
«Молочар». 
Наразі 75,4% її статутного
капіталу належить ТОВ
«Люс�Трі».

***
ТОВ «Компанія «Хоуп»

(м.Київ) отримало дозвіл
на придбання частки в
статутному капіталі ТОВ
«Райз�Цукор» (м.Красно�
заводське, Лохвіцький р�
н, Полтавська обл.). Про
це 19 жовтня повідомила
прес�служба АМКУ. 
Як наголошується в пові�
домленні, зазначене прид�
бання дозволить покупце�
ві забезпечити переви�
щення 50% голосів в ви�
щому органі управління
емітента. 
Основним видом діяльно�
сті ТОВ «Райз�Цукор» є на�
дання послуг з переробки
цукрового буряка в межах
Полтавської області. 
ТОВ «Компанія «Хоуп»
планує здійснювати на те�
риторії України діяльність
по управлінню корпора�
тивними правами підпри�
ємств.
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Земля за Рубіконом

Євгенія Руженцева

Усі – на дачу!
ЗМІНЮВАТИ цільове призна!

чення сільськогосподарських ді!

лянок цілком можливо – і ця аксі!

ома відома більшості юристів!гос!

подарників. А от як це зробити

найбільш безболісно – знає лек!

тор семінару, організованого ком!

панією «ВЕГА консалтинг», Ста5

ніслав Горбатович. Він очолює

управління ринку та оцінки зе!

мель, розмежування земель кому!

нальної та державної власності

Державного агентства земельних

ресурсів України. Утім, свої пора!

ди щодо зміни призначення землі

Станіслав Миколайович давав із

застереженням, що цей процес

має відбуватися все ж таки не в

умовах дії мораторію, а цивілізо!

ваним шляхом. Крім того, на його

думку, варто повернутися до «ви!

кинутого в кошик» законопроек!

ту «Про зонування земель», що

чітко розмежовує, які землі мають

залишитися винятково сільсько!

господарськими, а які можна від!

водити, скажімо, під заліснення

чи рекреаційну зону. 

На сьогодні існують різні ме!

ханізми, які уможливлюють змі!

ну сільськогосподарського приз!

начення земельних ділянок. Для

цього зазвичай ділянки беруть під

садове товариство, а потім пере!

продають їх доти, доки неможли!

во буде знайти «кінці». Врешті!

решт ініціаторами цих «прище!

плювань» починає цікавитися

прокуратура… У такий спосіб у

нашій країні одна людина може

взяти 100 гектарів під індивіду!

альне садівництво і набудувати

там котеджів. Проте недоліком

цих махінацій (як це було нещо!

давно під Вінницею) є неможли!

вість включити таке котеджне мі!

стечко до меж населеного пункту.

А отже, його мешканці не мати!

муть ані адреси, ані реєстрації, не

зможуть просити про виділення

громадського транспорту до мі!

стечка тощо. 

Станіслав Миколайович про!

понує йти іншим шляхом: перево!

дити землі сільськогосподарсько!

го призначення в рекреаційні, де

законодавством передбачено дач!

не будівництво. Саме дачне посе!

лення, яке має бути розташоване

за межами населеного пункту, і

можливо приєднати до найближ!

чої селищної чи сільської ради. І в

такому разі місцева рада за зако!

ном зобов'язана давати прописку

(реєстрацію), назву вулиці ( відпо!

відно – приєднати до поштового

відділення). Дачний кооператив

передбачає зведення будинку,

придатного для життя в ньому. І

це вже особиста справа господаря

– використовувати його лише

влітку чи взагалі оселитися там. 

Якщо ж поселення називають

котеджним містечком, то в його

реєстрації рада відмовить, оскіль!

ки такого терміну, як «котеджне

містечко», в законодавстві немає.

Закон передбачає лише дачне по!

селення, в якому, до речі, можуть

бути і будинок побуту, і універмаг,

і дитсадок. 

З видом на море
ІНШИЙ варіант зміни цільового

призначення, озвучений паном

Горбатовичем, передбачає зміни

до генерального плану. Його за!

стосування поширене здебільшо!

го на Одещині та в Криму. Так, до

села поблизу моря приєднується,

скажімо, 300 га землі понад бере!

гом, встановлюється нова межа і

земля переводиться під забудову.

Однак таке рішення приймається

на рівні обласної ради чи ради АР

Крим. 

Крім того, можна зробити

обґрунтований проект відведен!

ня землі, який міститиме розділ

щодо переміщення родючого ша!

ру ґрунту. Але на це вже піде ро!

ків зо три, додає Станіслав Ми!

колайович. 

Що ж до придбання земель

сільськогосподарського призна!

чення, то, за словами доповідача,

заволодіти ними можна лише для

ведення особистого селянського

господарства (ОСГ). Знову ж таки

здійснюється декілька перепрода!

жів, щоб не було питань до остан!

нього власника. Ціна ж при цьому

виростає досить солідна. 

На думку пана Горбатовича,

мораторій необхідно зняти, а от

заборону на будівництво на

сільськогосподарських землях

треба зробити жорсткішою і

обов'язково – запровадити зону!

вання земель. 

Без громадянства,
зате з землею
НАСТУПНИЙ лектор – головний

спеціаліст відділу представництва

в судах та інших органах Держав!

ного агентства земельних ресурсів

України Андрій Харченко –

присвятив свою доповідь найва!

жливішим питанням використан!

ня земель за межами населеного

пункту. Утім, і його слухачі семі!

нару «розкрутили» на розповідь

про найпоширеніші схеми обходу

мораторію. 

Так, серед «тіньових схем»

продажу земельних часток (паїв)

Андрій Миколайович назвав, зо!

крема, такі. По!перше, відоме

всім відчуження паю за договором

позики. По!друге, дехто встиг

скористатися десятьма днями, ко!

ли мораторій!2007 фактично не

діяв (до 13 січня ц.р.) – та сама іс!

торія має шанс повторитися і на!

ступного року. По!третє, лазівку

для недобросовісних набувачів дає

ст.130 Земельного кодексу Украї!

ни «Покупці земель сільськогос!

подарського призначення», де

сказано, що переважне право ку!

півлі земельних ділянок сільсько!

господарського призначення ма!

ють громадяни України, які по!

стійно проживають на території

відповідної місцевої ради, де здій!

снюється продаж земельної ділян!

ки, а також відповідні органи міс!

цевого самоврядування. Спираю!

чись на це положення, деякі сус!

іди продавців земельних ділянок

через суд можуть «перекупити»

вже продану землю, причому за ті!

єю ж ціною, за якою її було прода!

но офіційно… 

Але найцікавішим виявився

четвертий спосіб, коли ласі до зе!

млі особи навіть позбуваються

громадянства заради придбання

землі. Адже, як відомо, на інозем!

ців та осіб без громадянства не

поширюється дія мораторію. За

словами пана Харченка, це ви!

пливає з обов'язку відчуження зе!

млі протягом року, що передбаче!

ний для іноземців та осіб без гро!

мадянства. 

Утім, хоч би до яких схем об!

ходу мораторію ви вдавалися,

сумнівне придбання землі ще не

гарантує прав на неї, що підтвер!

джуються державним актом.

Адже не факт, що районний від!

діл земельних ресурсів погодить

технічну документацію та видасть

бланк державного акта, підсуму!

вав лектор.

Класифікацію «неміських» зе!

мель України за призначенням та

аналіз статусу заміських земель

залежно від місця розташування

провів третій лектор – директор

юридичної компанії «Куценко та

партнери», третейський суддя По!

стійного діючого третейського су!

ду при Всеукраїнській громадсь!

кій організації «Український пра!

вовий союз» Антон Куценко. Його

доповідь, зокрема, стосувалася

питань правильності визначення

цільового призначення, випадків

важливості виду угідь, проблем

розмежування власності та реаль!

них ситуацій тимчасового поряд!

ку розпорядження землею. 

СЕМІНАР Як працювати з землею за наявності мораторію – до цього
питання врешті�решт зводилися всі доповіді правничого семінару на тему
«Земля за межами населеного пункту: класифікація та можливі шляхи її
використання», що відбувся у Києві 24 жовтня.

У проекті відведення
землі треба передбачити
переміщення родючого
шару ґрунту

Вирішив підвищити ціну – 
пиши пояснювальну 
Кабінет Міністрів України затвердив Порядок декларування змі�
ни оптово�відпускних цін на продовольчі товари. Так, відповід�
ною постановою від 17 жовтня ц.р. №1222 передбачено, що декла�
руванню підлягають зміни оптово�відпускних цін на пшеничне
борошно вищого, першого і другого сорту, житнє борошно об�
дирне, яловичину, свинину, м'ясо птиці, ковбасні вироби варені,
молоко, сир, сметану, вершкове масло та яйця, якщо такі ціни
збільшуються протягом місяця на 1%. 
У разі зміни цін суб'єкти господарювання, які провадять діяль�
ність з виробництва та/або реалізації перелічених товарів, ма�
ють подати до Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій декларацію за вста�
новленою формою і такі документи:
– пояснювальну записку з обґрунтуванням потреби в зміні опто�
во�відпускних цін разом з економічним аналізом витрат;
– калькуляцію собівартості продовольчих товарів (послуг з реа�
лізації) із зазначенням обсягу матеріальних та трудових витрат;
– довідку про фактичну та декларовану рентабельність від реалі�
зації продовольчих товарів. 
Декларацію та документи треба подавати не пізніше ніж за 10
днів до запровадження цін. 

Ціна газу для цукровиків стабільна
З метою стабілізації ціни природного газу для вітчизняних цукро�
вих заводів, до кінця нинішнього року граничний рівень ціни
природного газу як товару залишиться незмінним і становитиме
720 грн./тис.куб.метрів. Про це йдеться у листі Міністерства па�
лива та енергетики України від 2 жовтня ц.р. №02/13�2704.

Компенсації хмелярам – вчасно 
Міністерство аграрної політики України наказом від 10 жовтня
ц.р. №729 затвердило галузеву програму розвитку хмелярства
на 2007�2010 роки. Згідно з документом, до 1  листопада го�
ловні управління агропромислового розвитку Житомирської,
Львівської, Рівненської, Хмельницької, Вінницької та Лугансь�
кої облдержадміністрацій мають встигнути внести зміни та до�
повнення до відповідних регіональних програм, з урахуван�
ням обсягів виробництва хмелепродукції, визначених програ�
мою, та подати їх Департаменту ринків рослинництва. Регіо�
нальним комісіям доручено вжити заходів щодо своєчасного
виділення компенсації хмелегосподарствам за рахунок коштів
держбюджету, для нарощування обсягів виробництва продук�
ції хмелярства.

Набирають чинності 
дві міжнародні угоди
Міністерство закордонних справ листом від 28 вересня ц.р. пові�
домило, що з 1 квітня ц.р. в нашій державі вже набрала чинності
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької
Республіки про економічне, промислове та науково�технічне спі�
вробітництво, підписана 24 листопада 2005 року. 
Серед галузей, в яких існують сприятливі можливості для спів�
праці на довгостроковій основі, в угоді, зокрема, названі: сільсь�
ке господарство, машинобудування, включаючи обладнання для
харчової та переробної промисловості, сільськогосподарська та
лісова техніка та ін.
З цією метою створюється спільна комісія з питань економічного,

промислового і науково�технічного співробітництва, що склада�
ється з представників компетентних урядових установ, організа�
цій та ділових структур. Серед основних її завдань зазначаються,
зокрема, такі: 
– розгляд програм економічного, промислового та науково�
технічного співробітництва в галузях, що становлять взаємний
інтерес; 
– сприяння створенню відповідних умов для надання кредитів та
забезпечення фінансування економічного, промислового і нау�
ково�технічного співробітництва; 
– розробка пропозицій та забезпечення виконання погоджених
програм підтримки малого та середнього підприємництва; 
– сприяння створенню відповідних умов, що дають можливість
співпрацювати суб'єктам господарювання обох держав у міжна�
родних виставках і ярмарках, що проводяться на території дер�
жави однієї з договірних сторін, а також для започаткування спі�
вробітництва Торгово�промислових палат обох держав. 
Іншим листом міністерства інформується, що з 25 липня наступ�
ного року для України набере чинності Угода про міжнародні пе�
ревезення харчових продуктів та про спеціальні транспортні за�
соби, які призначені для цих перевезень. 

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ
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Юристи компанії�організатора се�
мінару, проаналізувавши чинне
законодавство, також виявили
чимало способів відчуження «під�
мораторних» земель без пору�
шення Земельного кодексу (ЗК
України).
Так, виходячи з положення під�

пункту «а» пункту 15 Перехід�

них положень ЗК України, дія
мораторію не поширюється на бе�
зоплатну приватизацію земельних
ділянок, передбачену статтями
118, 121 цього кодексу, та на дару�
вання земельної ділянки.
Далі, серед об'єктів, на які згідно з
підпунктом «б» пункту 15 поши�
рюється дія мораторію, не фігуру�
ють землі селянського (фермер�
ського) господарства. Попередній
мораторій поширював на них
свою дію. Однак згідно з части�

ною першою ст.1 Закону Украї�

ни «Про фермерське господар�

ство» фермерське господарство є
формою підприємницької діяль�
ності громадян зі створенням
юридичної особи, які висловили
бажання виробляти товарну
сільськогосподарську продукцію,
займатися її переробкою та реалі�
зацією з метою отримання при�
бутку на земельних ділянках, на�
даних їм для ведення фермерсь�
кого господарства, відповідно до
закону. Тобто, незважаючи на те,
що землі фермерського господар�
ства зараховано до земель товар�
ного сільгоспвиробництва, прямої
заборони на відчуження цих зе�
мель ЗК України не містить.
Правники «ВЕГА консалтинг» та�
кож наголошують, що мораторій
поширюється лише на ту частину
земель особистого селянського
господарства (ОСГ), які були виді�
лені лише власникам земельних
часток (паїв), права на які підтвер�
джувалися сертифікатами на зе�
мельну ділянку (пай) і лише за�
мість цих паїв. При цьому правни�
ки посилаються на державний акт
на право власності на земельну ді�
лянку, де в графі підстав вини�
кнення права власності називаєть�
ся рішення компетентного органу,
а в рішення такого органу підста�

вою зазначається сертифікат на
земельну частку (пай). В разі якщо
власник такої ділянки продав її до
набрання чинності законом №490,
на землю ОСГ наступного власни�
ка мораторій не поширюється. 
Крім того, мораторій знову ж таки
не поширюється на землі ОСГ, бе�
зоплатно приватизовані в поряд�
ку, передбаченому статтями 118,

121 ЗК України.
Що ж до поняття «відчуження», то
воно законодавством не визначе�
не. У нормативних актах фігуру�
ють такі поняття як просто «відчу�
ження», так і «відчуження майна»,
«відчуження земельної ділянки». 
Для визначення обсягу поняття
«відчуження» юридична служба
організаторів семінару радить

звернутися до ст.346 Цивільного

кодексу України, де серед під�
став для припинення права влас�
ності, крім відчуження власником
свого майна, названо також:
– відмову власника від права

власності; 
– припинення права власності

на майно, яке за законом не
може належати цій особі; 

– знищення майна; 
– викуп пам'яток історії та куль�

тури; 
– викуп земельної ділянки у

зв'язку із суспільною  необхід�
ністю; 

– викуп нерухомого майна у
зв'язку з викупом з метою  сус�
пільної необхідності земель�
ної ділянки, на якій воно роз�
міщене; 

– звернення стягнення на майно
за зобов'язаннями власника; 

– реквізиції; 
– припинення юридичної особи

чи смерті власника;

– конфіскації. 
Таким чином, на думку правників,
це дає підґрунтя для висновку, що
всі перераховані вище дії не є від�
чуженням і на них не поширюєть�
ся дія мораторію. 
Що ж стосується заборони на зміну
цільового призначення (викори�
стання), то порядок зміни цільово�
го призначення земельних ділянок,
які знаходяться у власності юри�
дичних та фізичних осіб затвер�
джено відповідною постановою

Кабінету Міністрів України від

11 квітня 2002 р. №502. Порядку ж
зміни виду використання земель�
них ділянок нормативно�правови�
ми актами не передбачено.
На сьогодні механізмом, який з
найменшими ризиками можна
здійснити на практиці, фахівці
консалтингової компанії вважа�
ють передачу земельної ділянки в
державну або комунальну влас�
ність з подальшим її виділенням
зі зміною цільового призначення. 
Крім того, на Житомирщині сьо�
годні поширена схема, що ґрунту�
ється на відсутності мораторію на
зміни функціонального призна�
чення земельної ділянки та на По�
рядку нормативної грошової
оцінки земель сільськогосподар�
ського призначення та населених
пунктів (затверджено наказом

Держкомзему, Мінбуду, Укра�

їнської академії аграрних наук

від 27 січня 2006 року

№18/15/21/11). Додатком №1 до
зазначеного порядку затверджено
коефіцієнти, які характеризують
функціональне використання зе�
мельної ділянки. Ця схема спира�
ється не на правові механізми, а
на незнання нормативно�право�
вої бази територіальними органа�
ми земельних ресурсів та на від�
сутності роз'яснень Державного
агентства земельних ресурсів. 
Також слід враховувати деякі ви�
нятки з мораторію. Його дія не по�
ширюється на спадкування
(ст.1216 ЦК України), обмін зе�
мельної ділянки на іншу земельну
ділянку відповідно до закону та
вилучення (викуп) земельних ді�
лянок для суспільних потреб.

Відчуження без порушень

Перш ніж будувати
на сільгоспземлях,
слід перевести їх
у рекреаційні,
де законодавством
передбачено дачне
будівництво

Стажування оцінювачів землі
Державне агентство земельних ресурсів видало наказ
«Про затвердження Порядку стажування фізичних осіб, які
пройшли навчання за програмою базової підготовки
оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок».
Стажування оцінювача�стажиста має бути організовано
навчальним закладом у місячний термін від дати видачі йому
свідоцтва про проходження навчання за програмою базової
підготовки з експертної грошової оцінки ділянок. Відповідним
навчальним закладам доручено забезпечити укладення
договорів із суб'єктами оціночної діяльності щодо стажування
своїх студентів. Термін стажування – 1 рік. 
Затверджено також Положення про співробітництво з нав�
чальними закладами стосовно професійної підготовки оціню�
вачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. Відпо�
відно до наказу, профпідготовка оцінювачів здійснюється
навчальними закладами, які уклали угоди про співробітниц�
тво з професійної підготовки оцінювачів з експертної оцінки
земельних ділянок з Державним агентством земельних ре�
сурсів. Це стосується лише тих закладів, які мають відповідні
ліцензії Міністерства освіти і науки України. 

Спиртовики звітуватимуть по�новому
Державна податкова адміністрація України наказом від 24
вересня ц.р. №549 затвердила Зміни до форм звітів №1�РС «Звіт
про обсяги виробництва та реалізації спирту», №2�РС «Звіт
про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»
та №3�РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюно�
вих виробів». 

Виноградарям – компенсації 
На засіданні Урядового комітету з питань аграрної політики,
яке відбулося під головуванням Віце�прем'єр�міністра
України Віктора Слаути, було схвалено проект постанови
Кабінету Міністрів України, якою передбачається внести
зміни і доповнення до Порядку справляння збору та
використання коштів на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства. 
Пропонується спрямовувати бюджетні кошти, передбачені
для розвитку виноградарства та садівництва, на
компенсацію витрат, пов'язаних з доглядом за молодими
багаторічними насадженнями, які постраждали від
несприятливих погодних умов (відповідно до затверджених
Мінагрополітики нормативів), а також на фінансування
витрат з проведення науково�технічних досліджень і
здійснення розробок у цих галузях. Прийняття постанови
покликане створити належні умови для відновлення
молодих насаджень, які постраждали внаслідок негоди, а
також сприяти поліпшенню фінансового стану науково�
дослідних господарств цих галузей.

Перелік імпортної техніки затверджено
Підтримку членів комітету дістав також проект розпоряджен�
ня Кабінету Міністрів України «Про перелік сільськогосподар�
ської техніки іноземного виробництва, що придбавається
сільськогосподарськими підприємствами в 2007 році через
механізм здешевлення середньострокових кредитів». 
Нагадаємо, постановою Уряду від 3 жовтня ц.р. №1191 внесено
зміни до Порядку використання в 2007 році коштів,
передбачених у держбюджеті для здійснення фінансової
підтримки підприємств агропромислового комплексу через
механізм здешевлення короткострокових та
середньострокових кредитів, у частині поширення дії
зазначеного механізму на придбання цього року
сільськогосподарської та зрошувальної техніки імпортного
виробництва згідно з переліком, затвердженим Кабміном. У
зв'язку з цим розроблено відповідний проект рішення, яким
такий перелік техніки затверджується. 
Прийняття акта має на меті забезпечення агропромислового
комплексу сучасною енерго– та ресурсозберігаючою
сільськогосподарською технікою, яка не виробляється в
Україні, відповідно до технологічних потреб
сільгосппідприємств через збільшення ними обсягів
залучення кредитних ресурсів комерційних банків для
оновлення машинно�тракторного парку агропромислового
комплексу.

За матеріалами прес�служби Віце�прем'єр�міністра України В.СЛАУТИ

ТОП ТИЖНЯ
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НА УРЯДОВОМУ КОМІТЕТІ



«НІБУЛОН» 
зібрав 
рекордний 
урожай 
соняшнику 
Станом на 21 жовтня в усіх
філіалах компанії
«НІБУЛОН» завершено
збирання соняшнику. На�
молочено понад 14,1 тис. т
даної культури. Збирання
соняшнику завершене в
оптимальні строки. Про це
повідомляє прес�служба
ТОВ СП «НІБУЛОН».
Паралельно із завершен�
ням збирання соняшнику
завершується посів ози�
мої групи зернових куль�
тур. На звітну дату посія�
но 14,25 тис. га озимої
пшениці та 3,15 тис. га
озимого ячменю. Продов�
жується підготовка ґрунту
на зяб.
Увесь комплекс осінньо�
польових робіт у всіх фі�
ліалах «НІБУЛОНА» буде
завершено до 1 листопада.

«Кернел�капітал»
придбає частину 
статутного 
фонду ТОВ 
«Сахновщина 
Хлібопродукт» 
Антимонопольний комітет
України надав дозвіл ТОВ
«Кернел�капітал» (м.Київ)
на придбання частини в
статутному фонді ТОВ
«Сахновщина Хлібопро�
дукт» (смт. Сахновщина,
Харківська обл.). 
Згідно з даними прес�
служби АМКУ, це прид�
бання забезпечує ТОВ
«Кернел�капітал» більше
50% голосів у вищому
органі управління това�
риства. 
Основним видом діяльно�
сті ТОВ «Кернел�капітал» є
діяльність на ринку неру�
хомості і цінних паперів,
інвестиційна діяльність.
ТОВ «Сахновщина Хлібо�
продукт» надає послуги з
прийому, первинної об�
робки та зберігання зерна
в межах Харківської
області.
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Артем Житков

СЬОГОДНІ, щоб розраховувати

на прибуток, потрібно обробляти

не маленький клаптик землі, а

принаймні кілька тисяч гектарів.

Тому з кожним роком дедалі

більше українських аграріїв від!

чувають життєву необхідність у

застосуванні передових техноло!

гій і технічних рішень, переходу

на нову якісну і надійну, високо!

продуктивну та ресурсозберігаю!

чу техніку. Дуже важливо і зручно

для господаря, коли весь ком!

плекс необхідних засобів – від

насіння та ЗЗР до техніки і техно!

логій – можна придбати в єдино!

го постачальника, заощаджуючи

при цьому кошти та отримуючи

певні преференції тощо. 

Компанія АМАКО, яка дина!

мічно розвивається, – яскравий

приклад такого постачальника.

Вона дуже вдало поєднала у своє!

му асортименті якнайширшу лі!

нійку сільгоспмашин і навісного

та причіпного обладнання від

провідних світових виробників. З

цьогорічної осені компанія дода!

ла до запропонованих продуктів,

що є складовою повного техно!

логічного циклу, засоби захисту

рослин.

За словами генерального ди!

ректора «АМАКО» Віталія Ско!

цика, компанія не зациклюється

на просуванні якоїсь окремої тех!

нології і не штовхає клієнтів до

крайнощів. Кінцеве рішення спо!

живач приймає в тісній співпраці

з фахівцями компанії, при цьому

враховуються всі вихідні дані:

грунтово!кліматичні умови, об!

рані культури та сівозміни, обся!

ги площ, фінансові можливості

господарства. Саме такий зваже!

ний, економічно обґрунтований

підхід до придбання техніки і за!

провадження конкретних техно!

логій дає найкращий економіч!

ний ефект та якнайшвидшу окуп!

ність капіталовкладень.

При цьому компанії є що за!

пропонувати як потужним, вер!

тикально інтегрованим вироб!

никам, так і невеликим госпо!

дарствам. 

Віталій Скоцик говорить, що

його компанія робить все можли!

ве, аби повернути та підтримати

зацікавленість у роботі на землі

саме у вітчизняного селянина, і

не дивлячись на скруту надати

шанс справжнім господарям на

впровадження найсучасніших

технологій із застосуванням ви!

сокоефективної техніки.

Для того, щоб допомогти по!

тенційним клієнтам вирішити

фінансові питання щодо онов!

лення власного машинно!трак!

торного парку, компанія активно

співпрацює з провідними вітчиз!

няними фінансово!кредитними

установами, лізинговими компа!

ніями. Це дає змогу пропонувати

покупцям доволі привабливі

умови кредитування. Термін на!

дання кредитів на придбання

техніки АМАКО становить від 3

до 5 років. Власний авансовий

внесок покупця – від 0 до 20%.

Відсоткова ставка за кредитом у

національній валюті не переви!

щує 15!18%.

У цьому переліку конкурент!

них переваг співпраці з АМАКО

неможливо обійти увагою і ро!

боту сервісної служби компанії.

Розгалужена система регіональ!

них центрів, 108 висококваліфі!

кованих сервісних інженерів,

абсолютно мобільних, з повним

комплектом діагностичного та

ремонтного обладнання – все це

є запорукою того, що придбана

техніка в разі незапланованого

ремонту не залишиться нерухо!

мою купою металу під час гаря!

чої жнивної пори, а буде вчасно

і якісно, з гарантією відремонто!

вана і продовжить ефективно

працювати й приносити прибу!

ток власнику.

Завдяки усьому вищезгадано!

му сільськогосподарська техніка

від компанії АМАКО набуває

чимраз більшої популярності у

вітчизняних аграріїв.

* * *

ЩОБ УСІ зацікавлені змогли на

власні очі побачити можливості

техніки, що пропонується до

продажу, переконатися в її висо!

кій ефективності та надійності,

компанія АМАКО провела цієї

осені Дні поля, які відбулися у

чотирьох господарствах Чер!

каської, Рівненської, Чернігів!

ської та Київської областей, різ!

них за обсягами виробництва і

основними культурами (серію

репортажів про ці заходи читай�

те в попередніх номерах «АГРО�

ПРОФІ»). 

На Днях поля відбувалась не

лише демонстрація можливостей

тракторів, комбайнів, навісного

обладнання тощо. На пленарних

частинах та в приватному спілку!

ванні гості змогли почути вра!

ження та рекомендації від тих,

хто вже не один рік користується

такою технікою. 

Під час проведення Днів поля

фахівці АМАКО багато часу при!

ділили показу різноманітної по!

сівної техніки провідних світових

виробників. 

Незаперечним лідером за об!

сягами виробництва навісного та

причіпного сільськогосподарсь!

кого обладнання, в тому числі сі!

валок під будь!яку технологію, є

фірма Kuhn (Кун). Неабиякий ін!

терес гостей привернула до себе

навісна вакуумна сівалка точного
висіву Kuhn Planter II (Кун План!

тер), яка демонструвалась зокре!

ма для класичної та мінімальної

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.

Готуй сівалку цілий рік
ТЕХНІКА АПК Укрупнення господарств і перехід на інтенсивні технології агровиробництва потребують
нової економічної та високопродуктивної техніки.

– У НАШОМУ районі площа
земель, які обробляються, ста�
новить 28000 гектарів. Біль�
шість  ґрунтів, тобто 70%, –
кислі. Вирощуємо жито, овес,
гречку, трохи пшениці та ячме�
ню. На День поля ми приїхали
цілою делегацією разом з ке�
рівниками господарств. 

Таких заходів на Чернігівщині
давно ніхто не проводив. Тому
нам дуже цікаво подивитися
зблизька, що таке сучасні тех�
нології. Вони нас дійсно врази�
ли, і дехто з господарників на�
віть висловив бажання придба�
ти техніку для обробітку ґрунту,
сівалки, а також трактори.

Олександр КРАВЦОВ, начальник 

Семенівського районного управління

агропромислового розвитку, Чернігівська область:

ВІДВІДУВАЧІ



B.S.A International
придбає частину
статутних капіталів
трьох українських
молочних
підприємств
Антимонопольний комітет
України надав дозвіл ком�
панії B.S.A International
(м.Брюссель, Бельгія) на
придбання частин у статут�
них капіталах ТОВ «Мо�
лочний дім 1» (м. Павло�
град, Дніпропетровська
обл., Україна), ТОВ «Мо�
лочний дім 2» (м. Гнівань,
Тиврівський р�н, Вінниць�
ка обл., Україна) і ТОВ
«Сакура» (м. Дніпропе�
тровськ, Україна). Про це
23 жовтня повідомила
прес�служба АМКУ. 
Як наголошується в пові�
домленні, це придбання в
будь�якому випадку за�
безпечує покупцеві більше
50% голосів у вищих орга�
нах управління товариств.

«Астарта�Київ» 
залучила кредитну
лінію на $25 млн.
ABN AMRO BANK N.V. (Ні�
дерланди) відкрив одному
з найбільших виробників
цукру в Україні агропроми�
словому холдингу «Астар�
та�Київ» кредитну лінію на
$25 млн. строком на рік із
можливою пролонгацією до
2 років. Про це повідо�
мляється в прес�релізі хол�
дингу. Згідно з даними
прес�релізу, залучені фі�
нансові ресурси будуть
спрямовані на поповнення
обігових коштів і оптиміза�
цію кредитного портфеля. 
Компанія не розголошує
відсоткової ставки по цій
кредитній лінії, зазначаючи,
що вона доволі вигідна та
«може зрівнятися тільки з
вартістю кредитних ресур�
сів для найвідоміших укра�
їнських компаній». 
Банк ABN AMRO, маючи
штаб�квартиру в Нідерлан�
дах, є міжнародною банків�
ською групою, що працює з
1824 р. Банк представлений
у 53 країнах. Станом на 31
грудня 2006 р. активи бан�
ку становили 987 млрд.
євро. 
«Астарта�Київ» є верти�
кально інтегрованим агро�
промисловим холдингом,
основний бізнес якого
пов'язаний із виробниц�
твом цукру, а також із ви�
рощуванням, обробкою й
торгівлею сільськогоспо�
дарською продукцією. 
До складу холдингу входять
п'ять цукрових заводів,
консервний і комбікормо�
вий заводи, 34 агрофірми,
які обробляють понад 115
тис. га землі. У 2006 р. хол�
динг виробив понад 160
тис. тонн цукру.
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технологій вирощування цукро!

вих буряків. Ця сівалка забезпе!

чує точний висів насіння різно!

манітних культур (кукурудза, со!

няшник, цукрові буряки, соя, го!

рох тощо) з однаковим інтерва!

лом між окремим насінням та

шириною міжряддя від 33 до 75

см. Planter II базується на цільній

металевій рамі шириною 3/6/9 м,

на якій можна закріпити від 4 до

18 висівних модулів відповідно.

Місткість бункера для насіння

кожного модуля становить 25 л.

Таку сівалку можна також облад!

нати кількома баками з неіржаві!

ючої сталі місткістю 160 л кож!

ний для одночасного внесення

добрив. Planter II агрегатується, у

тому числі, з трактором МТЗ!82.

Мінімально необхідна потужність

трактора залежно від ширини ра!

ми сівалки становить 60/80/120

к.с. відповідно.

Для мінімальної та нульової

технології вирощування кукуру!

дзи компанія АМАКО продемон!

струвала причіпну пневматичну сі�
валку точного висіву Massey Fergu�
son MF555 (Массей Фергюсон).

Це обладнання слугує для посіву

технічних культур (кукурудза, со!

няшник, соя, горох, сорго та ін.)

за традиційною, мінімальною і

нульовою технологією обробітку

ґрунту. Серед переваг MF555 –

висока точність висіву, надзви!

чайна простота регулювання, змі!

ни дисків і норми висіву, можли!

вість регулювання глибини і від!

стані внесення добрив, простота

в обслуговуванні. Сівалка склада!

ється на жорсткій або складаній,

металевій рамі. Залежно від моде!

лі дозволяє одночасно висівати

6/8/12/16 рядків з міжряддям

70 см. Місткість баків для насін!

ня становить 70,5 л (опціонально

– 105 л) кожен. На сівалці можна

встановити баки для сухих

добрив загальною місткістю

750/1000/1500/2000 л або для рід!

ких добрив місткістю 1134/

1700/2300 л. Під час демонстрації

сівалка MF555 працювала в парі

з тракторами John Deer JD8400

(Джон Дір) та Massey Ferguson

MF6499. Мінімально необхідна

для сівалки потужність трактора

залежно від кількості рядків ста!

новить 80/100/150/180 к.с. відпо!

відно.

Відповідала потребі часу де!

монстрація нульової технології

вирощування озимої пшениці та

ячменю з використанням меха�
нічної стернової сівалки Great
Plains CPH�2000F (Грейт Плейнз)

разом із трактором Massey Fergu!

son MF6499. Сівалка використо!

вується для посіву будь!яких зер!

нових культур за нульовою, міні!

мальною та класичною техноло!

гіями. Серед головних переваг

обладнання відзначимо: точне

додержання траєкторії руху ди!

скових ножів і сошників; парале!

лограмний механізм дає змогу

копіювати поверхню ґрунту;

можливість регулювання тиску на

грунт; можливість одночасного

внесення добрив; наявність ек!

склюзивного дискового ножа!

спушувача. CPH!200F комплек!

тується 34/32 сошниками та фор!

мує міжряддя шириною 17,8/19

см. Місткість бункерів для насін!

ня становить 1700 л. Сівалка дає

змогу висівати насіння зернових

на глибину 0!9 см. Для роботи з

сівалкою потрібен трактор міні!

мальною потужністю 150 к.с. 

– ЗА РАДЯНСЬКИХ часів Дні
поля не проводилися, бо в
цьому не було потреби. По су�
ті, селяни не мали вибору – в
усіх була радянська техніка. Як
працює новий комбайн, мож�
на було у сусіда подивитись.
Коли з'явилося різноманіття
нової техніки, нових техноло�
гії, то без демонстрації усього
просто неможливо. Треба по�
бачить техніку в роботі, а не у
кольоровому проспекті. Тому
Дні поля проводяться в усьому
світі. Аграрії мають можли�
вість відвідувати Дні поля ін�
ших компаній, аналізувати,
порівнювати умови, вибирати.
Хочу сказати, що компанія
АМАКО одна з небагатьох на
вітчизняному ринку, хто про�
водить Дні поля на світовому
рівні. Тут розуміють, що це аб�
солютно необхідний інстру�
мент, з одного боку, для про�
сування нових техніки і техно�
логій, з іншого, – для озна�
йомлення наших аграріїв зі
світовими здобутками.
Аграрій вкладає свої гроші,

гроші важко зароблені. І він
має бути абсолютно впев�
нений, що робить правиль�
ний вибір. Тільки практика,
причому практика неодноден�
на, доводить, що ця машина
хороша. 
Дні поля проводять ті, хто від�
крито пропонує свої послуги.
Якщо техніка погана, її не вар�
то показувати. Її треба намага�
тися продати під різними при�
водами по привабливих про�
спектах, щоб людина не всти�
гла розібратися.
Уперше техніка французької
фірми КУН була продемон�
стрована на Дні поля саме у
цьому господарстві в Кагарли�
ку ще 2002 року. 
Ми задоволені співпрацею з
компанією АМАКО, яка є офі�
ційним дилером КУНа, і рів�
нем проведення заходів.
АМАКО справді пропонує кра�
щі світові зразки, які перетво�
рилися на всеукраїнську техні�
ку, бо в реальних господар�
ствах знаходиться у постійно�
му використанні з максималь�

ним навантаженням.
Фірма «КУН» є визнаним сві�
товим лідером з виготовлення
і реалізації сінозаготівельної
техніки, розкидачів органічних
добрив та оборотних плугів. Є
номером один у світі щодо ма�
шин зі змішування і роздаван�
ня кормів. 
За статистикою, в Україні най�
більш популярні сівалки точно�
го висіву Planter, розкидачі мі�
неральних добрив «AXIS» й
подрібнювачі рослинних за�
лишків�мульчувачі.

Віктор СИЧ, 

голова представництва компанії КУН в Україні:

ПАРТНЕРИ

Компанія АМАКО

Тел. (044) 490$32$51,
Тел. (044) 490$77$81.

www.amacoint.com
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Цінова ситуація на

ПОЧИНАЮЧИ з ІІ кварталу по!

точного року на внутрішньому

ринку започаткувалася тенденція

до зростання споживчих цін на

основні види продовольчих това!

рів. Так, за січень!квітень ц.р. ін!

декс споживчих цін на продоволь!

ство становив 101,2% і знаходив!

ся в межах індексу інфляції

(101,3%), за 8 місяців зазначені

показники становили відповідно

109,3% та 106,2%. 

При цьому найбільше протя!

гом останніх чотирьох місяців по!

дорожчали хліб та хлібопродукти

(на 7,0%), яловичина (13,9%),

свинина (24,3%), олія соняшни!

кова (27,0%), яйця (17,8%).

Цінова ситуація на ринку

продовольства формується

під впливом таких основних

чинників:

стабільного зростання цін на

зерно як на внутрішньому, так і

світовому ринках внаслідок змен!

шення його валового збору та сві!

тових запасів; 

підвищення закупівельних цін

на продукцію тваринництва,

пов'язаного в основному з подо!

рожчанням кормів;

суттєвого підвищення цін на

насіння соняшнику внаслідок

зменшення оцінки його валового

збору у 2007 році через цьогорічну

посуху;

зростання світових цін на оліє!

сировину у зв'язку із зменшенням

її світового виробництва;

збільшення вартості складових

витрат при виробництві продукції,

зокрема, енергоресурсів, заробіт!

ної плати тощо.

Довідково: за січень�липень
2007 року індекс витрат на
виробництво продукції
сільського господарства, за
даними Держкомстату, ста�
новив 122,0%, індекс цін ви�
робників харчової промисло�
вості – 107,0% (за січень�сер�
пень – 110,5%).
державного регулювання цін,

яке здійснюється місцевими орга!

нами влади.

Зерно

УПРОДОВЖ липня!серпня

2007/2008 маркетингового року

середні ціни на зерно на внутріш!

ньому позабіржовому ринку зро!

сли на: пшеницю м`яку 3 класу –

на 10,0%, пшеницю м`яку 4 класу

– на 13,5%, ячмінь – на 2,4%, ку!

курудзу – на 12,8%. Тенденція до

стабільного зростання цін на зер!

но на внутрішньому ринку збері!

гається і у вересні ц. р. 

Факторами зростання цін

на зерно є:

суттєве зменшення виробниц!

тва зерна в Україні;

зростання цін на зовнішніх

ринках, що пов'язане як із змен!

шенням виробництва зернових у

світі, так і зі зростанням попиту на

нього у зв'язку із світовою тенден!

цією до розвитку виробництва

альтернативних видів палива

(зокрема, біоетанолу).

Хліб 
і хлібопродукти

ХЛІБОПЕКАРСЬКІ підприєм!

ства в повній мірі забезпечують

попит на хлібобулочні вироби.

Роздрібні ціни на хліб масового

вжитку після зростання їх рівнів

у червні 2007 року впродовж

липня стабілізувалися, і у серпні

– першій половині вересня по!

точного року залишалися прак!

тично незмінними. Зростання

цін на хліб було пов'язане, в ос!

новному, з підвищенням цін на

борошно, частка якого у струк!

турі витрат на виробництво ма!

сових видів хліба коливається в

межах 40!50%.

Довідково: за липень�сер�
пень 2007/2008 маркетинго�
вого року індекс споживчих
цін на хліб і хлібобулочні ви�
роби становив 102,4%, у тому
числі за серпень – 101,2%. З
початку 2007 року споживчі
ціни на хліб зросли на 5,5%.
Станом на 20.09.2007 найви5

щі рівні цін зафіксовано на:

– борошно вищого сорту – у

м.Києві (2,81 грн.), Чернігівській

(2,56 грн.), Волинській (2,53 грн.),

Донецькій (2,46 грн.), Дніпропе!

тровській (2,45 грн. за 1 кг) обла!

стях;

– хліб з борошна І сорту – у

Київській області (2,53 грн.),

м.Києві (2,46 грн.), м. Севастопо!

лі (2,36 грн.), Житомирській обла!

сті (2,34 грн.) та Волинській обла!

сті (2,31 грн. за 1 кг);

– хліб житньо�пшеничний – у

Закарпатській області (2,22 грн),

м.Севастополі, Луганській і Жи!

томирській областях та Автоном!

ній Республіці Крим (2,16 грн. за 1

кг), Харківській (2,15 грн.), Хер!

сонській області (2,12 грн. за 1 кг);

– хліб з борошна вищого сорту
(в т. ч. батон) – у Київській області

(3,12 грн.), м. Севастополі (3,1

грн.), Харківській (3,02 грн.), Жи!

томирській (3,02 грн.) та Сумській

областях (3,01 грн. за 1 кг).

Розбіжності торговельних

надбавок становили на:

– хліб з борошна І сорту – від

4,1% у Вінницькій до 13,2% у Ки!

ївській областях;

– хліб житньо�пшеничний – від

4,6% у Вінницькій до 15,3% у За!

порізькій областях;

– хліб з борошна вищого сорту
(в т.ч. батон) – від 5,9% у Волинсь!

кій до 21,2% у Вінницькій обла!

стях.

Станом на 20 вересня 2007 ро!

ку порівняно з 30 травня 2007 року

було відзначено зростання опто!

во!відпускних цін на борошно, що

надходить на хлібопекарські під!

приємства, в середньому по Укра!

їні в межах 0,8 (борошно житнє

обдирне) – 10,4% (борошно пер!

шого сорту).

Роздрібні ціни на борошно ви!

щого сорту в підприємствах тор!

гівлі в період з червня до середини

вересня цього року збільшилися

на 24,7%. Зростання цін на нього

зафіксовано у всіх регіонах.

Разом з тим, цінова ситуація

на ринку борошна характеризу!

ється уповільненням темпів зро!

стання роздрібних цін на борошно

вищого сорту від 4,8!5,1% щоде!

кадно у червні до 0,4% щодекадно

у серпні – першій половині верес!

ня поточного року. 

Проводиться відповідна робо!

та щодо встановлення граничних

рівнів торговельних надбавок на

масові види хліба та хлібобулоч!

них виробів. Місцевими органами

виконавчої влади обмеження гра!

ничних рівнів торговельних над!

бавок здебільшого на рівні 10 –

15% встановлено в усіх регіонах за

винятком Донецької та Львівської

областей. У Волинській області

прийнято розпорядження обл!

держадміністрації від 21.09.2007

№371 щодо регулювання цін на

хліб, яке поки що не оприлюдне!

но в засобах масової інформації.

Крупи 
і макаронні вироби

ПРОТЯГОМ січня!червня поточ!

ного року (на великих підприєм!

ствах, що подають звітність Держ!

комстату протягом року), виро!

блено 110,4 тис. тонн крупів (на

15,6% менше відповідного періо!

ду минулого року). З них: греча!

них – 31,2 тис. тонн (на 23,2%

менше), горохових – 16,2 тис.

тонн (на 32,6% менше), пшенич!

них – 15,3 тис. тонн (на 15,9%

більше), пшоняних – 1,4 тис. тонн

(на 77,2% менше), вівсяних – 1,2

тис. тонн (на 47,9% менше). 

За даними моніторингу Держ!

цінінспекції, за останню декаду

середні рівні цін в цілому по Ук!

раїні підвищилися на вермішель –

на 1% і склали 3,11 грн/кг, крупу

гречану – на 0,8% – 5,11 грн/кг,

крупу манну – на 1,5%– 2,7

грн/кг та рис – на рівні попе!

редньої декади – 3,46 грн/кг. 

У порівнянні з початком року,

середні ціни на вермішель зросли

на 19,0%, рис – на 4,8%, крупу

гречану – на 20,2%, крупу манну

– на 16,9%.

Станом на 20.09.2007 найви5

щий рівень роздрібних цін на

різні вироби зафіксовано :

– вермішель – у м.Києві (3,76

грн.), Чернівецькій (3,6 грн.), Ки!

ївській (3,46 грн.), Івано!Франків!

ській (3,36 грн.), Дніпропетров!

ській (3,33 грн.) областях;

– крупу гречану – у м.Києві

(5,71 грн.), Житомирській (5,49

грн.), Київській (5,42 грн.), Во!

линській (5,36 грн.) областях, м.

Севастополі (5,30 грн. за 1 кг);

– крупу манну – у м.Києві

(2,99 грн.), Львівській (2,89 грн.),

Київській та Кіровоградській (2,83

грн.) Закарпатській (2,79 грн.) та

Хмельницькій (2,77 грн. за 1 кг)

областях.

Залишаються високими рівні

торгівельних надбавок: 

– на вермішель – у Закарпатсь!

кій (17,9%), Вінницькій (15,1%)

Тернопільській області (14,5%),

Житомирській (14,3%) областях;

– на крупу гречану – у Закар!

патській (18%), Житомирській

(16,6%), Вінницькій (15,1%), Кі!

ровоградській (14,9%), Київській

(14,4%) областях;

– на крупу манну – у Закарпат!

ській (17,3%), Чернігівській

(17,2%), Житомирській (16%), До!

нецькій та Вінницькій (по 15,4%)

областях;

– на рис – у Закарпатській

(18,5%), Тернопільській та Черні!

гівській (по 16,9%), Житомирсь!

кій (16,4%), Вінницькій (16%)

областях.

Молоко і 
молочні продукти
ПОЧИНАЮЧИ з липня ц.р. на

ринку молока і молокопродуктів

спостерігається поступове збіль!

шення цін. В цілому за січень!сер!

пень 2007 року індекс споживчих

СПОЖИВЧІ ЦІНИ Державна інспекція з контролю за цінами Міністерства економіки України підготувала
Довідку, де проаналізувала цінову ситуацію на вітчизняному ринку продуктів харчування та визначила
головні чинники їх зростання цієї осені.

НОВИНИïСТИСЛО

ОЛІЙНІ БАТАЛІЇ

Ціна на олію 
знижуватиметься…
Ціна на олію в торгових мере�
жах України найближчим ча�
сом знижуватиметься і досягне
рівня 8�8,5 грн/л. Про це 24
жовтня журналістам повідомив
генеральний директор асоці�
ації «Укроліяпром» Степан
Капшук. 
Він запевнив, що за «тиждень�
два ціна на олію кожну декаду
знижуватиметься на 50�60
коп.» І становитиме 7 грн. за
фасовану соняшникову олію, а
в торгових мережах – 8�8,5
грн/л.  Степан Капшук підкре�
слив, що з 16 жовтня поточного
року ціна на олію знизилася на
0,5�0,6 грн. При цьому було
зазначено, що олії і насіння со�
няшнику в Україні достатньо і
урожай соняшнику на сьогодні
становить 4,138 млн. тонн. 

…А прем'єр�
міністр не вірить
Прем'єр�міністр України Віктор
Янукович знову може ініціюва�
ти заборону експорту соняшни�
кової олії.  «Якщо вони (ек�
спортери. – ред.) оголосили
війну споживачам – давайте
ухвалимо рішення і закриємо
експорт, наглухо», – сказав
В.Янукович, відкриваючи засі�
дання уряду в Києві 24 жовтня. 
Як відомо, уряд вже розглядав
можливість введення обме�
жень для утримання цінової
стабільності. Нині ж Віктор Яну�
кович знову доручив першому
віце�прем'єру, міністру фінан�
сів Миколі Азарову розглянути
цю пропозицію і навести поря�
док на ринку. 
Прем'єр також розкритикував
роботу економічного і агропро�
мислового блоків уряду по ви�
конанню доручення Кабінету
Міністрів про стабілізацію цін
на споживчому ринку. 
Проте, на думку виробників, що
її виразив генеральний дирек�
тор асоціації «Укроліяпром»
Степан Капшук, обмеження ек�
спорту соняшникової олії може
призвести до закриття перероб�
них підприємств і спровокувати
вивіз соняшнику з України. 
За словами С.Капшука, не див�
лячись на те, що переробні за�
води орієнтуються на експорт,
вони повністю забезпечують
потреби внутрішнього ринку. 
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ринку продовольства
цін на молоко становив 105,9%, у

тому числі за липень – 100,6%,

серпень – 105,1%.

На цінову динаміку впливає

загальне зменшення виробництва

молока – за січень!серпень 2007 р.

в цілому по Україні воно зменши!

лось на 6,9% порівняно із анало!

гічним періодом 2006 року. 

Унаслідок зменшення пропо!

зиції молочної сировини та зро!

стання витрат на виробництво

відбувається підвищення закупі!

вельних цін на молоко, які протя!

гом червня !серпня зросли на

10,5%.

За оперативними даними

Держцінінспекції на підприєм!

ствах торгівлі впродовж другої де!

кади вересня 2007 року середні

роздрібні ціни збільшилися порів!

няно з першою декадою на молоко

– на 3,5% (до 2,95 грн/л), сметану

– на 1,7%  (9,32 грн/кг), масло тва!

ринне – на 3,5% (16,99 грн/кг).

Станом на 20.09.2007 найвищі

рівні цін на окремі види продук!

ції зафіксовано :

– молоко – у Луганській обла!

сті (3,45 грн.), м.Києві (3,43 грн.),

Автономній Республіці Крим

(3,38 грн.), Дніпропетровській

(3,26 грн.) та Запорізькій областях

(3,23 грн. за 1 кг);

– сметану – в Автономній Рес!

публіці Крим (11,4 грн.), Сумській

області (11,3 грн.), м.Севастополі

(10,35 грн.), Луганській (10,07

грн.) та Херсонській областях

(9,98 грн. за 1 кг);

– масло тваринне – у Сумській

області (24,24 грн.), м.Києві

(22,79 грн.), Львівській (22,24

грн.), Луганській (20,29 грн.) та

Дніпропетровській областях

(20,14 грн. за 1 кілограм).

Розбіжність торговельних

надбавок становить на:

– молоко – від 8,5% у Микола!

ївській до 18,9% у Кіровоградській

областях;

– сметану – від 8,5% у Рів!

ненській області до 20,3% у м.Ки!

єві;

– масло тваринне – від 10,1% у

Луганській області до 18,8% у м.

Києві.

М'ясо

НА РИНКУ м'яса і м'ясопродук!

тів у серпні ц.р. спостерігалося

стрімке підвищення споживчих

цін. Так, за січень!серпень 2007

року індекс споживчих цін на

м'ясо і м'ясопродукти становив

108,9%, у тому числі за серпень –

7,4%. Проте у вересні ц.р. темпи

зростання споживчих цін на м'ясо

дещо уповільнилися. 

Підвищення роздрібних цін на

м'ясну продукцію обумовлено на!

самперед зростанням закупівель!

них та оптово!відпускних цін. Так,

протягом серпня ц. р. закупівельні

ціни збільшилися на яловичину –

на 9,5%, свинину – на 18,5%,

птицю – на 18,8%; індекс цін ви!

робників м'яса і м'ясопродуктів за

цей місяць становив 108,3%. 

За даними Мінагрополітики,

закупівельна ціна на молодняк ВРХ
вищої вгодованості з дотацією ста!

новила 7041 грн./т і зросла проти

відповідного періоду минулого ро!

ку на 14%, а з початку року – на

26%.

Найбільше зростання цін за!

фіксовано за 2 тижні вересня ц.р.

в Чернігівській   (на 21%), в

Одеській (на 10%), в Кірово!

градській (на 7%), Сумській (на

6%) областях, АР Крим (на 5%). 

Оптово�відпускні ціна на ялови�
чину 1 категорії становили в се!

редньому 13,83 грн/кг, що на 12%

вище порівняно з відповідним пе!

ріодом минулого року і на 22% –

порівняно з початком року.

Закупівельна ціна на свиней I,
II категорій з урахуванням дотації

становить 9074 грн./т, що майже

на рівні відповідного періоду ми!

нулого року (з початку року зро!

сла на 26%). В розрізі регіонів ці!

ни коливалися від 6500 грн/т у

Хмельницькій до 11000 грн/т – у

Тернопільській та Харківській

областях. 

Оптово�відпускна ціна на сви�
нину ІІ категорії становить 15,87

грн./кг і підвищилась порівняно з

відповідним періодом минулого

року на 11%, з початком року – на

19 відсотків.

Оптово�відпускна ціна на пти�
цю, за даними Мінагрополітики,

склала по Україні 10,49 грн./кг і

збільшилась проти відповідного

періоду минулого року на 6%, по!

рівняно з початком року – на 7%. 

За оперативними даними

Держцінінспекції, на продоволь!

чих ринках впродовж другої дека!

ди вересня 2007 року середні роз!

дрібні ціни збільшились на ялови!

чину на 0,1% і становили 22 грн./

кг, на свинину – на 0,2% (до 25,36

грн./кг), на птицю (кури) – на

2,5% (до 13,34 грн./кг).

Станом на 20.09.2007 найви5

щі рівні цін на окремі види м’яса

зафіксовано :

– яловичина – у Київській

(26,6 грн.),  Сумській обла!

стях(24,58 грн.), м.Києві (23,81

грн.), Харківській (23,17 грн.) та

Івано!Франківській областях (22,5

грн. за 1 кг);

– свинина – у м.Києві (29,19

грн.), Київській (28,84 грн.),  Хар!

ківській (28,7 грн.), Донецькій

(27,53 грн.) та Луганській областях

(27,4 грн. за 1 кг);

– птицю (кури) – у Сумській

(15,61 грн.), Чернігівській (14,78

грн.), Харківській (14,16 грн.), За!

порізькій (14,04 грн.) та Дніпропе!

тровській областях (13,97 грн. за

1 кг).

Цукор 

СИТУАЦІЯ на внутрішньому

ринку цукру залишається стабіль!

ною і характеризується значним

перевищенням пропозиції над по!

питом.

Оптова ціна попиту на цукор на
внутрішньому ринку коливається в

межах 2320!2400 грн. за одну тон!

ну ($459!475) при визначеній Уря!

дом мінімальній ціні 2500 грн. за

тонну. У всіх регіонах оптові ціни

попиту на цукор практично одна!

кові. Розбіжність роздрібних цін

на цукор становить від 3,12 грн. у

Луганській області до 3,54 грн. за

1 кг м.Києві.

Довідково: індекс споживчих
цін на цукор за весь
2006/2007 МР склав 74,2%, у
т.ч. за серпень – 97,0%.

Олія

ТЕНДЕНЦІЯ до зростання опто!

вих та роздрібних цін на олію со!

няшникову започаткувалася під

впливом негативних очікувань

щодо валового збору олієсирови!

ни в Україні та світі, а також

пов'язаного з цим зростання цін:

очікується, що виробництво

насіння соняшнику в Україні у

2007 році порівняно з 2006 роком

зменшиться на 1,8 млн. тонн і ста!

новитиме 3,5 млн. тонн;

за вересневими оцінками Мін!

сільгоспу США загальний обсяг

виробництва олійного насіння у

світі у 2007/2008 МР оцінюється

на рівні 390,9 млн. тонн, що на 15

млн. тонн менше проти минуло!

річного показника, при цьому очі!

кується, що залишки на кінець

поточного маркетингового періо!

ду складуть 57,8 млн. тонн проти

71,7 млн. тонн у минулому році. 

За даними моніторингу цін,

що проводиться органами держав!

ного контролю за цінами з червня

поточного року, зафіксовано зро!

стання рівнів цін на олію нарос!

таючими темпами. Так, у червні

середній по Україні рівень цін під!

вищився на 1,2% з 5,76 до 5,83

грн. за 1 л, у липні – на 2,7% до

5,99 грн. за 1 л, у серпні – 13,9%

до 6,82 грн. та за 20 днів вересня

на 13,9% до 7,77 грн. за 1 літр.

Довідково: за даними Держ�
комстату, індекс споживчих цін
на олію у  2005 році становив
95,3%, у 2006 р. – 97,4%, за 8
місяців 2007 року – 127,4%, в
тому числі у червні – 102,7,
липні – 104,6, серпні – 117,2%.
За даними Держцінінспекції

середні рівні роздрібних цін на

олію в цілому по Україні знижува!

лися:

– у 2005 році – з 6,51 до 6,25

грн. за 1 л або на 4% з незначним

підвищенням рівнів цін у першо!

му кварталі з 6,51 до 6,77 грн. за 1

л (4%);

– у 2006 році – з 6,25 до 5,83

грн. за 1 л або на 6,7%;

– у квітні – травні 2007 року –

з 5,83 до 5,76 грн. за 1 л або на

1,2%.

Протягом ІІ декади вересня

ц.р. зростання середніх рівнів роз!

дрібних цін в цілому по Україні

становило 7,6% (з 7,22 до 7,77 грн.

за 1 л), у першій декаді вересня

зростання зафіксовано на рівні

5,9%.

Найвищі теми зростання від!

значалися: у Донецькій області

(26,1%), у  м. Севастополі (22,2%),

у Черкаській (17,4%), у Житомир!

ській та Сумській (13,7%), у Іва!

но!Франківській (12,8%), у Рів!

ненській областях (11,5%).

З початку року найбільше ці!

ни зросли у Сумській (55%), Чер!

нігівській (47,0%), Житомирській

(46,2%), Чернівецькій (43,9%) та

Харківській (40,4%) областях.

Станом на 20 вересня 2007 року

ціна олії по Україні становила 7,77

грн. за 1 літр. 
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щий рівень цін зафіксовано у

Сумській (8,88 грн.), Житомирсь!

кій (8,61 грн.), у Львівській (8,16

грн.), Миколаївській областях

(8,09 грн.) та у м. Києві (8,08 грн.

за 1 літр).

Розбіжність цін становить від

7,05 грн. у Одеській та Хмель!

ницькій областях до 8,88 грн. за 1

л у Сумській області.

У сфері виробництва ціни

формуються у вільному режимі ці!

ноутворення, у сфері реалізації –

відповідно до постанови Кабінету

Міністрів України від 25.12.1996

№1548 повноваження щодо регу!

лювання цін шляхом обмеження

рівнів торговельних надбавок на!

дано Раді міністрів Автономної

Республіки Крим, обласним, Ки!

ївській та Севастопольській місь!

ким державним адміністраціям.

Більшістю регіонів запроваджено

граничні рівні торговельних над!

бавок від 10 до 15, а в окремих ре!

гіонах до 20%. 

Продовження на стор.12

НОВИНИïСТИСЛО

ЄС істотно
збільшить 
імпорт олійних
У поточному році Єврокомі�
сія підтвердила свій намір
до 2020 р. добитися від кра�
їн�членів ЄС збільшення до
10% частки біологічних ви�
дів палива в загальному об�
сязі споживаного палива.
Проте на практиці досягнен�
ня даної мети стикається з
низкою труднощів, голов�
ною з яких є відсутність до�
статньої сировинної бази
для виробництва біологіч�
ного палива. 
За словами Конрада Каспа�
рі, директора агентства Agra
CEAS Consulting Ltd, якщо
площа посівних площ під
олійними в Європі залиша�
тиметься незмінною, то з
2007 р. по 2013 р. ЄС виму�
шений буде збільшити ім�
порт олійних більш ніж в 20
разів. 
Очевидно, що основними
експортерами олійної сиро�
вини залишаться США, Бра�
зилія і Аргентина, також
варто чекати зростання по�
ставок пальмової олії з Ма�
лайзії і Індонезії. При цьо�
му, на думку аналітиків
агентства, Євросоюзу слід
дотримуватися політики на�
рощування виробництва
зернових, тоді як потреби в
олійній сировині економіч�
но доцільніше покривати за
рахунок імпорту.

Затверджено 
ціни на соняшник
18 жовтня Міністерство еко�
номіки України наказом
№349 затвердило індика�
тивні ціни на насіння соняш�
нику дроблене або недро�
блене, що експортується з
України у другій половині
жовтня 2007 року. Так, інди�
кативні ціни затверджено на
рівні 650 USD/МТ на умо�
вах поставки FOB – Чорно�
морські порти або DAF – ук�
раїнський кордон. 
Підставою для затверджен�
ня таких цін є протокол
кон'юнктурної наради в Мі�
ністерстві економіки, підпи�
саний 16 жовтня 2007 року.
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Сільське
господарство України 
на 1 жовтня 2007 р.
СТАТИСТИКА Держкомстат оприлюднив дані щодо обсягів виробництва і
реалізації сільськогосподарської продукції в Україні за підсумками дев'яти
місяців поточного року.

ЗА ПІДРАХУНКАМИ Держком!

стату, загальний обсяг продукції

сільського господарства, виро!

бленої господарствами усіх кате!

горій, за січень!вересень цього

року скоротився на 5,1% проти

відповідного періоду 2006 р., у

тому числі в аграрних підприєм!

ствах – на 6,4%, у приватних гос!

подарствах населення – на 4,4%.

Такі показники обумовлені змен!

шенням виробництва рослин!

ницької продукції, насамперед –

зернових культур. 

Рослинництво 
ЗА 9 МІСЯЦІВ поточного року

виробництво продукції рослин!

ництва порівняно з відповідним

періодом 2006 р. скоротилося на

8,9%, у т.ч. сільськогосподар!

ськими підприємствами – на

14,1%, господарствами населен!

ня – на 5,7%.

Дані щодо загального ходу

збирання врожаю господарства!

ми всіх категорій станом на

1 жовтня 2007 р. (порівняно з

2 жовтня 2006 р.) наведено в

таблиці 1.

На початок жовтня вироб!

ництво зернових культур (вклю!

чаючи кукурудзу) становило 25,5

млн.т (у початково оприбуткова!

ній вазі), що на 16% менше по!

рівняно з  початком жовтня

2006 р., в т.ч. сільськогосподар!

ськими підприємствами намоло!

чено 19,5 млн.т (на 15% менше),

господарствами населення – 6,0

млн.т (на 19% менше). 

Аграрними підприємствами

зібрано 2,1 млн.т насіння соняш!

нику при середній урожайності

14,0 ц з 1 га (торік – відповідно

2,6 млн.т та 15,0 ц); цукрових бу!

ряків – 3,5 млн.т, що на 42%

менше проти минулорічного

(при зростанні урожайності до

303 ц з 1 га проти 280 ц – торік,

зібрані площі майже вдвічі мен!

ші,  ніж на початок жовтня

2006 р). 

Озимі на зерно і  зелений

корм (крім ріпаку) під урожай

2008 року аграрними підприєм!

ствами (крім малих) посіяно на

площі 3,94 млн.га (99,6% минуло!

річного рівня), з яких 3,87 млн.га

(98,2%)  – посіви на зерно.

Тваринництво
ОБСЯГ виробництва продукції

тваринного походження у січні!

вересні 2007 р. порівняно з від!

повідним періодом 2006 р. зріс на

0,2%, у т.ч. в аграрних підприєм!

ствах – на 5,4%, а в господар!

ствах населення – скоротився

на 2,5%.

Зростання загального вироб!

ництва м'яса відбулося за раху!

нок збільшення обсягу реалізації

худоби та птиці на забій у сільсь!

когосподарських підприємствах

(на 23%). У структурі реалізації

частка птиці становила 53% (у

2006 р. – 54%), великої рогатої

худоби – 23% (26%), свиней –

23% (21%). Водночас співвідно!

шення загального обсягу виро!

щування худоби та птиці до реа!

лізації тварин на забій становило

100% (торік – 109%).  

За 9 місяців ц.р. проти відпо!

відного періоду 2006 р. аграрні

підприємства зменшили продаж

населенню молодняку свиней –

на 150 тис. голів (на 17%), птиці

– на 4,6 млн. голів (на 9,5%), а

великої рогатої худоби – збіль!

шили на 9,6 тис. голів (на 4%). 

На 1 жовтня 2007 р. загальне

поголів'я великої рогатої худоби

склало 6,4 млн. голів, що на 8%

менше, ніж на 1 жовтня 2006 р., у

т.ч. корів – 3,3 млн. (на 9% мен!

ше); поголів'я свиней збільши!

лось на 2% порівняно з минулим

роком і становило 8,3 млн.; на

минулорічному рівні залишила!

ся чисельність усіх видів птиці

(196,7 млн.) та овець і кіз (1,9

млн. голів).

Станом на 1 жовтня поточно!

го року в аграрних підприємствах

(крім малих) було в наявності

кормів усіх видів 3,1 млн.т кор!

мових одиниць, що на 19% мен!

ше, ніж на відповідну дату

2006 р., у т.ч. концентрованих  –

1,1 млн.т к.од. (на 15% менше). У

розрахунку на одну умовну голо!

ву ВРХ припадало по 7,5 ц к.од.

кормів усіх видів, у т.ч. концен!

трованих – по 2,6 ц к.од. Ці по!

казники на 1 жовтня 2006 р. ста!

новили 8,9 ц та 3,0 ц кормових

одиниць відповідно.

Реалізація
сільгосппродукції
ЗАГАЛЬНИЙ обсяг власної про!

дукції, що реалізована аграрни!

ми підприємствами, за січень!

вересень 2007 р. порівняно з від!

повідним періодом 2006 р. ско!

ротився на 3%. При цьому реа!

лізація продукції рослинництва

скоротилась на 14%, однак об!

сяг продукції  тваринництва

збільшився на 11%. Середні ці!

ни продажу продукції аграрни!

ми підприємствами за всіма на!

прямами реалізації за січень!ве!

ресень 2007 р. порівняно з від!

повідним періодом 2006 р. зрос!

ли на 29%, у т.ч. на продукцію

1 У початково�оприбуткованій вазі; 2 Станом на 31 серпня  2007 р.

С.0г. культури

Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис.тонн
2007 р. до 2006 р.

тис.га
2007 р. до 2006 р.

ц/га
2007 р. 
(+/–) 

до 2006 р.+/– у % +/– у %
Зернові та зернобобові
культури (вкл. кукурудзу)1 25454,9 04893,7 83,9 12060,6 0598,7 95,3 21,1 02,9

у т.ч. пшениця (озима та яра)2 14532,1 150,7 101,0 5927,6 552,3 110,3 24,5 02,3
кукурудза на зерно 2636,8 1481,8 228,3 686,4 363,2 212,4 38,4 2,7
просо 78,7 045,4 63,5 74,6 026,5 73,8 10,5 01,8
гречка 194,0 053,6 78,3 237,1 069,7 77,3 8,2 0,1
рис 56,4 22,4 166,0 10,4 4,0 162,5 54,1 1,5

Соняшник1 2680,9 0612,9 81,4 2014,8 0201,5 90,9 13,3 01,6
Цукрові буряки (промислові) 3745,3 03148,6 54,3 126,4 0124,0 50,5 296 21
Картопля 18908,5 0289,9 98,5 1427,3 017,9 98,8 132 01
Овочі відкритого ґрунту 4783,4 0788,1 85,9 354,1 1,7 100,5 135 023
Плоди та ягоди 1055,5 221,9 126,6 147,9 3,5 102,4 71,3 13,5

Таблиця 1. Хід збирання врожаю на 1 жовтня 2007 року.

Не скористалися наданими

повноваженнями 7 регіонів, а са!

ме: АР Крим, Вінницька, Во!

линська, Донецька, Закарпатсь!

ка, Івано!Франківська та Черні!

гівська області.

Станом на 20 вересня цього

року рівень торговельних надба!

вок в роздрібній торговельній

мережі різниться від 7,5% у Рів!

ненській до 20,9% у Чернігів!

ській областях.

Довідково: відпускні ціни на
соняшникову олію у вересні
поточного року коливаються
від 5500 грн. до 5600 грн. за
1 тонну проти 3300 грн. за 1
тонну у відповідному періоді
минулого року (збільшення
– близько 70%).
З метою нормалізації ситуа!

ції на внутрішньому ринку під!

приємства!учасники Асоціації

«Укроліяпром» прийняли рішен!

ня щодо зниження відпускних

цін на фасовану соняшникову

олію на 15!20 коп. за 1 кг.

Ті підприємства, які не ма!

ють власних потужностей з ви!

робництва бутильованої олії, ор!

ганізовують торгові точки безпо!

середньо біля підприємств і реа!

лізовують соняшникову олію за

цінами виробника.

На сьогодні потреби вну!

трішнього ринку в олії рослин!

ній, маргариновій продукції,

спецжирах та майонезах забез!

печені повністю. Торговельна

мережа наповнена олійно!жи!

ровою продукцією у широкому

асортименті. Повністю задо!

вольняються заявки торгівлі.

Забезпечені також потреби під!

приємств молочної, кондитер!

ської, хлібопекарської та інших

галузей харчової промисловості

в олійно!жировій продукції.

Картопля й овочі 

НА СПОЖИВЧОМУ ринку Ук!

раїни порівняно з вереснем ми!

нулого року ціни зросли: на ка!

пусту у 2 рази і становили 2,94

грн/кг, на моркву – в 1,7 раза

(3,27 грн/кг), на буряк – на 40%

(2,39 грн/кг), на цибулю – на

13% (2,32 грн/кг).та на картоплю

– на 3% (2,07 грн./кг).

У нинішньому сезоні спосте!

рігається поступове зниження

цін на картоплю та овочі. Ста!

ном на 20 вересня поточного ро!

ку на споживчому ринку порів!

няно з 10 вересням поточного

року загалом по Україні ціни на

картоплю знизилися на 2,4%, на

капусту – на 6,7%, на моркву –

на 0,9%, на цибулю – на 5,7%.

Яйця

ВИРОБНИЦТВО яєць всіма ка!

тегоріями господарств зросло у

2006 році до 14,4 млрд. штук. В

умовах значного перевиробниц!

тва та обмежених експортних

можливостей, у квітні!серпні по!

точного року спеціалізовані пта!

хопідприємства змушено змен!

шили поголів'я, та відповідно –

обсяги виробництва яєць, що в

свою чергу дає підстави очікува!

ти збалансування попиту та про!

позиції на внутрішньому ринку.

За даними Держцінінспекції,

ціни на яйця у липні поточного

року зросли проти червня на

36,5%, у серпні – на 5,1%, за

першу декаду вересня – знизи!

лися на 1,2%, за другу декаду ве!

ресня – зросли на 2,4%. 

При цьому за останню дека!

ду вересня найбільш помітне

зростання цін спостерігалося у

Закарпатській (12,6%), Дніпро!

петровській (9,2%), Луганській

(12%), Житомирській (5,2%)

областях. 

Підвищення цін на яйця по!

яснюється зростанням цін на

фуражне зерно.

* * *

ДЕРЖЦІНІНСПЕКЦІЯ відзна!

чає у своїй Довідці, що не всі

місцеві органи виконавчої вла!

ди скористалися повноважен!

нями щодо регулювання цін на

основні продовольчі товари за

переліком визначеним постано!

вою Кабінету Міністрів України

від 25 грудня 1996 року №1548

«Про встановлення повнова!

жень органів виконавчої влади

та виконавчих органів міських

рад щодо регулювання цін (та!

рифів)». Донецькою облдержад!

міністрацією регулювання цін

взагалі не запроваджено, Львів!

ською – носить рекомендова!

ний характер.

Зважаючи на це, Держцінін!

спекція звертає увагу обласних

державних адміністрацій щодо

більш повного використання

права, наданого постановою Ка!

бінету Міністрів України від 25

грудня 1996 року №1548 «Про

встановлення повноважень орга!

нів виконавчої влади та виконав!

чих органів міських рад щодо ре!

гулювання цін (тарифів)» у ча!

стині обмеження рівнів торго!

вельних надбавок.

Цінова ситуація 
на ринку продовольства

Початок на стор.10�11

За матеріалами Держцінінспекції від 04.10.07 р. 

Джерело: http://www.sevastopol�adm.gov.ua



рослинництва на 53%, тварин!

ництва – на 9%.

Переробка 
продукції 
тваринництва
ЗА 9 МІСЯЦІВ поточного року

від усіх категорій сільськогоспо!

дарських товаровиробників на

переробні підприємства наді!

йшло 534 тис.тонн худоби та

птиці у живій вазі, що на 29%

більше, ніж за 9 місяців 2006 р.,

та 4,6 млн.тонн молока (на 5%

більше). Переробні підприємства

також переробили 414 тис.тонн

власно вирощеної худоби та пти!

ці, що на 24% більше, ніж торік.

Частка приватних господарств

населення у загальному обсязі

закупленої переробними підпри!

ємствами худоби та птиці порів!

няно з минулорічним періодом

зросла з 37,8% до 38,9%, молока

– з 60,6% до 63,9%.

Наявність 
зерна
СТАНОМ на 1 жовтня 2007 р. на

підприємствах, що здійснюють

зберігання, переробку зернових

культур, та в сільськогосподарсь!

ких підприємствах (крім малих)

було в наявності 14,2 млн.тонн

зерна (на 5% більше проти 1 жов!

тня 2006 р.), у т.ч. 8,4 млн.тонн

пшениці (на 15% більше). Безпо!

середньо в аграрних підприєм!

ствах було в наявності 7,2 млн.т

зерна (на рівні минулорічного), у

т.ч. 4,1 млн.т пшениці (на 20%

більше). Зернозберігаючі та зер!

нопереробні підприємства мали

в наявності 7,0 млн.т зерна, у т.ч.

зернозберігаючі – 4,7 млн.т.

Середня закупівельна ціна

зернових культур, яку пропону!

вали зберігаючі та переробні під!

приємства, у січні!вересні п.р.

становила 822 грн. за тонну, з них

на пшеницю – 792 грн. за тонну.

Минулого року ці показники

становили відповідно 534 грн. та

551 грн. за тонну. 
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За матеріалами Держкомстату України

Експрес�випуск від 12 жовтня 2007 р.

Продукція

Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %

січень0
вересень
2007 р.

у % до січня0
вересня 
2006 р.

січень0
вересень
2007 р.

у % до січня0
вересня 
2006 р.

січень0
вересень
2007 р.

у % до січня0
вересня 
2006 р.

січень0
вересень
2006 р.

у % до січня0
вересня 
2006 р.

М'ясо1, тис.т 1871,6 109,8 910,0 122,9 961,6 99,6 56,6 51,4
Молоко, тис.т 9719,4 92,8 1758,6 87,8 7960,8 94,0 80,9 81,9
Яйця, млн.шт. 10972,3 98,1 5513,9 97,8 5458,4 98,3 49,6 49,7

1 Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)

Таблиця 2. Виробництво основних видів продукції тваринництва.

Таблиця 3. Реалізація основних видів продукції агропідприємствами (крім малих).

Продукція

Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації Довідково: у вересні 2007 р.

тис.т у % до січня0
вересня 2006 р.

грн./тонну
(тис.шт.)

у % до січня0
вересня 2006 р.

грн./тонну
(тис.шт.)

у % до серпня
2007 р.

Зернові культури 8349,1 73,7 806,2 162,1 924,0 106,5
у т.ч. пшениця 4877,3 82,0 760,0 148,9 862,3 107,2
Насіння соняшнику 1508,2 124,7 1566,7 159,6 1989,0 113,4
Цукрові буряки 949,3 47,3 152,3 84,4 152,3 125,0
Худоба та птиця (у живій  вазі) 910,0 122,0 6165,6 95,6 7536,2 107,5
у т.ч. ВРХ 231,0 114,2 5472,5 101,0 6111,1 100,7

свині 201,8 135,2 7273,3 83,7 9213,1 103,3
птиця 472,6 121,2 6051,7 98,5 7607,3 112,9

Молоко та молочні продукти 1424,5 89,2 1512,2 148,7 1777,1 112,9
Яйця, млн.шт. 4766,6 98,2 233,1 130,0 311,0 121,0

Україна: ринок сої 
і продуктів переробки

СТАВЛЕННЯ до сої й інтерес до

її виробництва в Україні не

відзначається стабільністю. Як!

що ще в тридцятих роках мину!

лого сторіччя під посівами сої в

нашій країні було зайнято біль!

ше 190 тис. га, то з часом укра!

їнське сільське господарство бу!

ло переорієнтоване на кукурудзу,

зерно та інші культури, і виро!

щуванню сої не приділялося на!

лежної уваги. Тільки у останні

три!чотири роки в країні почала

приділятися значна увага відро!

дженню соєвого виробництва.

За останні 10 років (1996 –

2006 рр.) виробництво сої в Ук!

раїні зросло в 59 разів. За дани!

ми Держкомстату, в 2006 р. вало!

вий збір сої в Україні у всіх ка!

тегоріях господарств становив

889 тис. тонн, що на 45,1% біль!

ше, ніж було зібрано в 2005 р., і в

14 разів більше порівняно з 2000

роком. При цьому рівень вро!

жайності сої знизився з 14,5 ц/га

в 2005 р. до 12,5 ц/га минулого

року. Урожай сої в 2007 р. очіку!

ється на рівні попереднього року

– 890 тис. тонн.

Бурхливе поширення сої об!

умовлене великим попитом на

цю культуру як джерело висо!

коякісного по амінокислотному

складу білка, використовуваного

на корми і в харчових цілях, і

цінної олії, що має харчове і тех!

нічне застосування. 

Швидкі темпи розвитку ук!

раїнського птахівництва, що є

головним внутрішнім спожива!

чем сої, а також хороші експорт!

ні перспективи, спричинені, зо!

крема, бурхливим розвитком

біопаливної галузі в Європі і сві!

ті, є головними причинами зро!

стання виробництва цієї сільсь!

когосподарської культури в на!

шій країні.

Нині інтерес до сої як сільсь!

когосподарської культури

третього тисячоліття зростає і у

зв'язку з її високою екологічні!

стю. Вона становить великий ін!

терес в сівозміні зернових госпо!

дарств порівняно з іншими куль!

турами, оскільки завдяки своїй

здатності зв'язувати атмосфер!

ний азот забезпечує захист нав!

колишнього середовища. Відбу!

вається додаткове підживлення

рослини азотом за рахунок скрі!

плення атмосферного азоту і по!

глинання мінерального азоту з

грунту. Через це немає необхід!

ності вносити синтетичні азотні

добрива для сої, які, як правило,

здатні викликати забруднення

підземних вод. Більше того, як!

що після сої культивуються зер!

нові монокультури, забезпечу!

ється підвищення їх врожайності

і скорочення кількості необхід!

них їм азотних добрив. При ви!

рощуванні сої практично немає

необхідності у використанні пе!

стицидів. 

Перспективи вирощування

сої в Україні нині виглядають

досить оптимістично. Значні те!

риторії нашої країни мають

сприятливі агрокліматичні умо!

ви для обробітку сої і отримання

стабільних урожаїв. При виро!

щуванні сої як попередника пі!

двищується родючість грунту і

поліпшується урожай зернових.

Рентабельність виробництва сої

може досягати 100!120%. Навіть

за умови, що середня врожай!

ність сої в Україні не підніма!

ється вище 14 ц/га, завдяки ви!

сокому рівню ринкових цін рен!

табельність становить більше

70%.

Соя є економічно вигідною

культурою, яка виробляється

без внесення азотних добрив,

пестицидів, не вимагає витрат

на «відшкодування збитків»

навколишньому середовищу і

сприяє його збереженню, має

стійкий попит на світовому

ринку. Зважаючи на зростання

населення Землі і все більш по!

мітну шкоду, завдану навко!

лишньому середовищу унаслі!

док господарської діяльності

людини, пов'язаної з виробниц!

твом продовольства, дуже ва!

жливим для виживання люд!

ства є оптимізація виробництва

і використання харчових ресур!

сів. Соя в цьому сенсі є неза!

мінною і найперспективнішою

культурою.

Докладніша інформація про

український ринок сої міститься

в новому дослідженні компанії

«Проагро» «Україна: ринок сої і

продуктів переробки»:

www.proagro.com.ua/art/4013549.html

ДОСЛІДЖЕННЯ



Альфа�банк 
розмістить 
облігації «ЗМГ» 
ЗАТ «Альфа�банк» (м.Київ) з 29
жовтня 2007 р. почне первинне
розміщення трирічних облігацій
ТОВ «Торговий дім «Західна мо�
лочна група» (Волинська обл.)
серії «А» на суму 80 млн. грн.
Про це 23 жовтня повідомила
прес�служба Альфа�банку. 
Облігації будуть забезпечені по�
ручительством ВАТ «Ковельмо�
локо» (Волинська обл.). Номі�
нальна прибутковість встановле�
на на рівні 14%, а ефективна –
на рівні 14,75%. Передбачена
щоквартальна виплата доходу та
щорічна оферта. Дата погашення
облігацій – 5 жовтня 2010 р. 
Довідка. ТОВ «ТД «Західна мо�
лочна група» засноване в
2002 р. Група входить до корпо�
рації «Континіум». Зокрема, до
складу групи, крім ВАТ «Ковель�
молоко», ДП «Новоград�Во�
линський сиркомбінат», ВАТ
«Дубномолоко» і ТОВ «Концерн
«Молокопродукт» входять ВАТ
«Львівський міський молочний
завод», ВАТ «Володимир�Во�
линський комбінат молочних
продуктів», ВАТ «Вінницький
міський молочний завод», ВАТ
«Бродівський завод сухого зне�
жиреного молока». Компанія ре�
алізує продукцію під торговими
марками «КОМО», «Гурманіка»,
«Молочна родина», «Optimal».

Літинський 
молокозавод 
збільшить СФ
Акціонери молокопереробного
підприємства «Літинський мо�
лочний завод» (м. Літин, Він�
ницька обл.) ухвалили рішення
збільшити статутний фонд під�
приємства на 99,98%, або на
4,833 млн. грн. – до 9,667 млн.
грн. Про це йдеться в повідо�
мленні заводу. 
Акціонери Літинського молоко�
заводу вирішили додатково ви�
пустити 19,333,200 простих
іменних акцій в документарній
формі номінальною вартістю
0,25 грн. Розміщення акцій пла�
нується здійснити з 6 по 25
грудня 2007 р. Спосіб розмі�
щення акцій – відкритий. 
Метою збільшення УФ є попов�
нення оборотних коштів для
збільшення виробництва твер�
дих сирів і масла. 
Довідка. Літинський молочний
завод спеціалізується на випу�
ску молочної продукції під тор�
говою маркою «Білозгар».
Асортимент підприємства ста�
новлять тверді і м'які сири,
вершкове масло, сухе молоко,
цільномолочна та кисломолоч�
на продукція. 
У 2006 р. ВАТ «Літинський мо�
лочний завод» збільшило ви�
робництво продукції на
20,37%, або на 18,628 млн.
грн., порівняно з 2005 р. – до
110,074 млн. грн. 
78,9% акцій заводу належать
приватній особі.

Павло Щербатий

ДО ПЕРСПЕКТИВНИХ понов!

люваних джерел енергії належать

сонячна, вітрова, геотермальна

енергія, біомаса, а також енергія

малих водотоків. Усі вони мають

великі потенційні можливості

використання та здатні задоволь!

няти значні потреби регіонів в

енергії, але на сьогодні їх прак!

тичне використання становить

незначну частку в загальному

споживанні енергії. Це передусім

зумовлено недостатнім фінансо!

вим і законодавчим забезпе!

ченням.

Найширше застосовуються в

агропромисловому комплексі, як

у розвинених країнах, так і посту!

пово в нас, такі нетрадиційні ви!

ди енергії, як вітрова, сонячна та

енергія біомаси .

Вітроенергетика є одним із

головних і найперспективніших

напрямів використання постійно

поновлюваних джерел енергії та

зменшення споживання органіч!

них видів палива, а також поліп!

шення стану довкілля за рахунок

мінімізації шкідливих викидів.

Специфіка нашого сільсько!

господарського виробництва ви!

магає широкомасштабного роз!

витку малої вітроенергетики, тех!

ніка для якої обмежується потуж!

ністю в 20 кВт. 

Проведені дослідження ринку

вітроенергетичного обладнання в

Україні свідчать, що потенційні

споживачі планують використо!

вувати вітроустановки для таких

основних потреб, як забезпечен!

ня живлення виробничого та по!

бутового обладнання електрич!

ним струмом, водопостачання,

помелу зерна та подрібнення

кормів, освітлення, нагрівання

води, опалення, зарядки акуму!

ляторів. Потреба у вітроустанов�
ках малої потужності в Україні
прогнозується на рівні 176 тис.
шт., із яких 116 тис. шт. – вітро�
електричні установки та 60 тис.
шт. – вітромеханічні установки.

Останнім часом в Україні

створено цілу низку вітроустано!

вок різної потужності та призна!

чення. Але попри суттєвий про!

грес у створенні вітротехніки на

сьогодні в Україні практично від!

сутній серійний випуск малих ві!

троагрегатів: електричних, меха!

нічних, млинів тощо. Причинами

такої ситуації є недостатня увага з

боку держави до розвитку малої

вітроенергетики та відсутність

державного стимулювання ви!

робників і споживачів малої ві!

тротехніки, нестача фахівців із ві!

тродвигунів, низька купівельна

спроможність споживачів і від!

сутність обігових коштів у вироб!

ників, недостатня пропаганда та

реклама.

Доцільність розвитку геліо5

енергетики в Україні визнача!

ється такими основними факто!

рами, як достатньо високий рі!

вень надходження сонячної енер!

гії, наявність потужних мікро!

електронних і електротехнічних

підприємств, наукових установ і

висококваліфікованих науково!

технічних кадрів, які спеціалізу!

ються на розробці сонячних еле!

ментів, обладнанні та технологіях

їх виробництва.

Так, за даними Національної

академії наук України, ми маємо

напрацьовані технології випуску

сонячних модулів, які здійсню!

ють перетворення сонячної енер!

гії на електричну з допомогою

фотоперетворювачів на основі

полікристалічного кремнію. Ук!

раїнські компанії за належного

фінансування можуть за 1!2 роки

освоїти випуск необхідних для

країни потужностей сонячних

фотомодулів і в разі досягненні

серійного випуску великих обся!

гів продукції суттєво знизити ви!

трати кремнію та вартість елек!

троенергії. Реалізація такої про!

грами потребує 5 млрд. грн.

Для України наразі найпер�
спективнішими є два основні на�
прями використання сонячної

енергії: безпосереднє її перетво�
рення на низькопотенційну теп�
лову енергію без попередньої
концентрації потоку сонячної ра�
діації й безпосереднє її перетво�
рення на електричну енергію по�
стійного струму за допомогою
фотоперетворювачів.

Фотоелектричне перетворен!

ня сонячної енергії є також од!

ним із пріоритетних напрямів ви!

користання сонячної енергії, що

зумовлюється можливістю отри!

мання електроенергії практично

в будь!якому регіоні, екологіч!

ною чистотою перетворення

енергії, значним строком служби,

невеликими витратами на обслу!

говування, незалежністю ефек!

тивності перетворення сонячної

енергії від встановленої потужно!

сті. Однак поки що основною пе!

решкодою в розвитку фотоенер!

гетики в Україні залишається ви!

сока вартість встановленої по!

тужності сонячних фотоелек!

тричних перетворювачів і, відпо!

відно, генерованої електроенергії.

Одним із поновлюваних дже!

рел енергії є біомаса. Ресурси

біомаси в різному вигляді є в усіх

регіонах країни, всюди може бути

налагоджена її  переробка на

енергію та паливо. Найпоширені!

шими методами використання

біомаси в аграрному секторі для

енергозабезпечення є пряме спа!

лювання та анаеробна фермента!

ція з утворенням метану. Метод

прямого спалювання біомаси в

печах, топках, камерах згоряння

застосовується в сільській місце!

вості для опалення будівель і на!

грівання води.

Виробництво біогазу з сіль!

ськогосподарських відходів здій!

снюється в багатьох розвинених

країнах світу. Слід зазначити, що

завдяки застосуванню біогазових
технологій вирішується не лише
проблема енергозабезпечення, а й
екологічна (ліквідація відходів),
агротехнічна (отримання висо�
коякісних добрив) і соціальна
(покращання умов праці та побу�
ту населення) проблеми. Технічно

реалізація біогазових технологій

достатньо проста, і вони можуть

застосовуватися як в індивідуаль!

ному селянському господарстві,

так і на великих тваринницьких

фермах і птахофабриках. Біогазо!

ві технології дають змогу най!

більш раціонально й ефективно

перетворювати енергію хімічних

зв'язків органічних відходів на

енергію газоподібного палива й

органічних добрив. Досвід ство!

рення біогазових установок пока!

зав, що їх конструкційні й техно!

логічні особливості визначаються

різноманітними факторами, на!

самперед властивостями і пер!

винною обробкою вихідної сиро!

вини.

Доцільність отримання в мас!

штабах України біогазу з органіч!

них відходів зумовлена їх кількі!

стю та концентрацією як в окре!

мих господарствах, так і в цілих

регіонах. 

Таким чином, ситуація із

впровадженням нетрадиційних

поновлюваних джерел енергії в

агропромисловому секторі Украї!

ни на сьогодні характеризується

такими основними рисами:

Комплексне застосування су!

часних методів, технологій і тех!

нічних засобів для альтернатив!

ного енергозабезпечення потре!

бує додаткової законодавчої під!

тримки та довготермінової узго!

дженості державної політики у

сфері енергозбереження. 

Енергозабезпечення на основі

використання поновлюваних

джерел енергії вимагає вкладення

значних фінансових і матеріаль!

них ресурсів, що в сучасних умо!

вах нашої економіки є доволі

серйозною проблемою. 

В Україні практично відсутнє

серійне виробництво багатьох ви!

дів технологічного устаткування

для використання нетрадиційних

джерел енергії, що, безумовно,

стримує їх широке застосування. 
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Не нафтою єдиною…
АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГІЯ Широке використання поновлюваних джерел енергії є перспективним
напрямом створення надійних систем енергозабезпечення і, можливо, єдиним у не такому вже й
далекому майбутньому. Адже за найоптимістичнішими прогнозами розвідані світові запаси нафти
вичерпаються за 40 років; газу планеті вистачить за нинішнього споживання років на 100.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 770,65 1388,92 275,03 1157,43 229,20
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 691,47 1294,58 256,35 1078,81 213,63
Цукор пісок ДСТУ 2316093 2007 EXW 200,00 3300,00 653,47 2750,00 544,55
*Гречка 3 клас ДСТУ 452402006 2007 FCA 20,00 2903,75 575,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 FCA 21,50 6565,00 1300,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа

Жито 3 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 28,33 1129,91 223,74 941,59 186,45
Запорізька товарна біржа «Гілея»

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 1691,50 1456,70 288,46 1213,92 240,38
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 39737,30 1489,67 294,98 1241,39 245,82
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 227,10 1380,00 273,27 1150,00 227,72
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 8495,00 1408,25 278,86 1173,54 232,38
*Просо 1 клас ГОСТ 22983088 2007 CIP 22,00 2743,97 543,36
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FCA 100,00 3126,56 619,12
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 CPT 22,00 3307,19 654,89
Кримська аграрна біржа

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 300,00 1395,65 276,37 1163,04 230,31
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 1450,00 1291,34 255,71 1076,11 213,09
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 390,90 1380,00 273,27 1150,00 227,72
Рис 3 клас ГОСТ 6293090 2007 CPT 480,00 1400,00 277,23 1166,67 231,02
Рівненська міжрегіональна універсальна товарно�майнова біржа «Прайс»

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 700,00 1450,00 287,13 1208,33 239,27
Сумська товарна біржа «Сумиагропромбіржа»

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 350,42 1378,34 272,94 1148,61 227,45
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 68,86 1400,00 277,23 1166,67 231,02
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 702,79 1270,65 251,61 1058,87 209,68
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 1348,89 1493,00 295,64 1244,17 246,37
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 88,20 1380,00 273,27 1150,00 227,72
*Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 CPT 303,27 7977,84 1579,77
*Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 DAF 20,00 22725,00 4500,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 CIF 44,00 16791,25 3325,00
*Нут ГОСТ 8758076 2007 CIF 46,00 3514,80 696,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 2187,93 1395,65 276,37 1163,04 230,31
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 1222,38 1493,81 295,80 1244,84 246,50
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 453,03 1291,62 255,77 1076,35 213,14
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FOB 2100,00 3282,50 650,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016095 2007 CPT 2200,00 980,62 194,18
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 6813,65 1435,24 284,21 1196,04 236,84
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 7480,00 1492,54 295,55 1243,78 246,29
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 4822,72 1351,95 267,71 1126,62 223,09
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 12600,00 1428,49 282,87 1190,41 235,72
Жито 1 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 330,00 1250,00 247,52 1041,67 206,27
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FOB 17000,00 3282,50 650,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 CPT 2000,00 2157,36 427,20
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 FOB 2000,00 2227,05 441,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)

*Насіння вики ГОСТ 7067088 2007 FCA 19,00 3576,92 708,30
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)

Кукурудза 3 клас ДСТУ 452502006 2007 EXW 417,40 1150,00 227,72 958,33 189,77
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 EXW 1163,70 2893,81 573,03 2411,51 477,53
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)

*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 DAF 28,00 3080,50 610,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FOB 5000,00 3282,50 650,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 FOB 50000,00 2070,50 410,00

Форвард

Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)

*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 31.12.2007 DAF 6000,00 3282,50 650,00

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 22 по 25 жовтня 2007 р.

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 22 по 25 жовтня 2007 р.

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 12114,15 1349,71 1425,52 1500,00 282,28
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 43077,43 1394,00 1489,10 1516,00 294,87
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 7480,00 1490,00 1492,54 1500,00 295,55
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 EXW 8347,11 1250,00 1327,31 1450,00 262,83
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 CPT 8974,10 1380,00 1406,74 1440,00 278,56
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376802004 2007 DDP 12600,00 1410,00 1428,49 1450,00 282,87
Жито 1 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 330,00 1250,00 1250,00 1250,00 247,52
Жито 3 клас ДСТУ 452202006 2007 EXW 28,33 1129,91 1129,91 1129,91 223,74
Рис 3 клас ГОСТ 6293090 2007 CPT 480,00 1400,00 1400,00 1400,00 277,23
Кукурудза 3 клас ДСТУ 452502006 2007 EXW 417,40 1150,00 1150,00 1150,00 227,72
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 EXW 1163,70 2890,00 2893,81 2900,00 573,03
Цукор пісок ДСТУ 2316093 2007 EXW 200,00 3300,00 3300,00 3300,00 653,47

Експортнi контракти*: СПОТ

Гречка 3 клас ДСТУ 452402006 2007 FCA 20,00 2903,75 2903,75 2903,75 575,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983088 2007 CIP 22,00 2743,97 2743,97 2743,97 543,36
Нут ГОСТ 8758076 2007 CIF 46,00 3514,80 3514,80 3514,80 696,00
Насіння вики ГОСТ 7067088 2007 FCA 19,00 3576,92 3576,92 3576,92 708,30
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FCA 100,00 3126,56 3126,56 3126,56 619,12
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 CPT 22,00 3307,19 3307,19 3307,19 654,89
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 DAF 28,00 3080,50 3080,50 3080,50 610,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 2007 FOB 24100,00 3282,50 3282,50 3282,50 650,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 CPT 2000,00 2157,36 2157,36 2157,36 427,20
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583076 2007 FOB 52000,00 2070,50 2076,52 2227,05 411,19
Насіння гірчиці ГОСТ 9159071 2007 FCA 21,50 6565,00 6565,00 6565,00 1300,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 CPT 303,27 5555,00 7977,84 8004,25 1579,77
Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 DAF 20,00 22725,00 22725,00 22725,00 4500,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658095 2007 CIF 44,00 10857,50 16791,25 22725,00 3325,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016095 2007 CPT 2200,00 964,55 980,62 999,90 194,18

Експортнi контракти*: Форвард

Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391089 31.12.2007 DAF 6000,00 3282,50 3282,50 3282,50 650,00

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

«Добрива» та «добре» 
– слова з одним коренем

Наталія Тарченко

СВОЮ місію її учасники  вбачають у

формуванні концепції розвитку вну!

трішнього ринку мінеральних добрив,

механізмів субсидування постачання

міндобрив сільському господарству. 

Каталізатором, що спровокував

зростання уваги до виробників міне!

ральних добрив, стали ціни на газ. Не

менш важливим також є питання по!

літики держави, яка має вирішити од!

ночасно два питання – захист вну!

трішнього ринку та активне сприяння

виходу національних компаній на ри!

нок зовнішній. 

В роботі Конференції взяв участь за!

ступник міністра промислової політики

України Костянтин Кучер. Серед учас!

ників заходу – ринкові гравці  (ТОВ

«Аграріка», ТОВ «Агро!Арт», ПП «Аг

рокам», ДП «Мозаїк Юкрейн» тощо),

держчиновники, представники гро!

мадських організацій. Були присутні та!

кож спеціалісти із сусідньої Білорусі –

ЗАТ «Білоруська калійна компанія».

Промовець на  першій сесі ї

Д.В.Гордійчук, начальник відділу з

питань хімічної промисловості ДІАЦ

«Держзовнішінформ», розказав,  що

українські добрива, зокрема, аміачна

селітра, мають попит на західних рин!

ках. На сході ж усі потреби задоволь!

няє Китай. Також цей вид добрив ду!

же активно споживається і на ринку

внутрішньому. Експорт карбамідів

цього року був нестабільним, а його

потенціал становить 400 тис. тонн на

місяць. 

Директор департаменту розвитку

хімічної промисловості Мінпромполі!

тики В.Мєшков зазначив, що протя!

гом останніх років постала доволі

складна ситуація, галузь має низку не!

вирішених проблем. Так, галузева нау!

ка майже не має підтримки держави.

Потребує захисту і внутрішній ринок

– зокрема, треба ввести обмеження та

квотування на продукцію з Білорусі та

Росії. У регіонах багато підприємств

простоюють, бо не витримують кон!

куренції. Потрібно утилізувати міль!

йони тонн відходів, зокрема, фосфор!

ного гіпсу. 

Докладніше про конференцію читайте

у нашому наступному номері.

ФОРУМ Перша Всеукраїнська конференція з міжнародною
участю «Добрива�2007» 24�25 жовтня пройшла в Києві
в конференц�залі готелю «Radisson SAS». 
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