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ЧИ ВРЯТУЮТЬ ТВАРИННИЦТВО 
´ЛЮДИ В ПОГОНАХª?

М'ясний ринок і виробників м'яса в Україні,
здається, здатні захистити лише силовики.
Принаймні, в цьому впевнені учасники
нещодавньої прес"конференції.

І ЛЮДИ СИТІ. 
І БІЗНЕС ЦІЛИЙ

У Миколаївській області віднайшли
спосіб забезпечити наявність
продовольчого зерна 
до 1 серпня 2008 року.

Продовжити 
мораторій 
до 2010 року…
– пропонується у проекті закону
«Про внесення змін до  розділу Х
«Перехідні положення» Земель�
ного кодексу України (щодо про�
дажу земельних ділянок сільсь�
когосподарського призначен�
ня)», зареєстрованому 28 листо�
пада ц.р. у Верховній Раді. Його
ініціатором виступила народний
депутат шостого скликання Кате�
рина Ващук. 
Йдеться про перенесення змін до
пункту 14 Перехідних положень
Земельного кодексу, а саме: про�
довження заборони на внесення
права на земельну частку (пай)
до статутних фондів господарсь�
ких товариств до 1 січня 2010 ро�
ку. Нагадаємо, що згідно з чин�
ним ЗК України цей термін спли�
ває 1 січня наступного року.
Крім того, на думку автора зако�
нопроекту, підлягає редагуванню
і пункт 15. Так, пропонується про�
довжити строк недопущення ку�
півлі�продажу земельних ділянок
сільськогосподарського призна�
чення державної та комунальної
власності, крім вилучення (вику�
пу) їх для суспільних потреб, а
також купівлі�продажу або ін�
шим способом відчуження зе�
мельних ділянок і зміну їх цільо�
вого призначення (використан�
ня) земельних ділянок, які пере�
бувають у власності громадян та
юридичних осіб для ведення то�
варного сільськогосподарського
виробництва, земельних діля�
нок, виділених в натурі (на міс�
цевості) власникам земельних
часток (паїв) для ведення особи�
стого селянського господарства,
а також земельних часток (паїв),
крім передачі їх у спадщину, об�
міну земельної ділянки на іншу
земельну ділянку відповідно до
закону та вилучення (викупу) зе�
мельних ділянок для суспільних
потреб – до 1 січня 2010 року.
Утім, слова «відповідно до зако�
ну» пропонується замінити сло�
вами «відповідно до Закону Ук�
раїни «Про порядок виділення в
натурі (на місцевості) земельних
ділянок власникам земельних
часток (паїв)» в абзаці другому
підпункту «б», хоча таких слів у
цьому абзаці немає – вони мі�
стяться власне в підпункті «б».
Дрібниця, але сум'яття може
внести. 

Євгенія Руженцева

ВІН МАЄ більш конкретну назву

– «Про ринок земель сільськогос�

подарського призначення» – та

передбачає низку нововведень на

земельному ринку. Йдеться і про

можливість придбання сільгоспзе�

мель державної та комунальної

власності в кредит, і про створення

умов для обігу малопродуктивних

та деградованих земель, і про ме�

ханізми недопущення спекулю�

вання та монополізації тощо. Од�

нак, попри те, що проект акта все

ще перебуває на стадії розробки,

він встиг нажити собі чимало опо�

нентів. Тож сьогодні ми запросили

репрезентувати цей законопроект

одного з його розробників – лю�

дину з понад 30�річним досвідом у

аграрному менеджменті, а нині за�

ступника керівника Головної

служби регіональної політики Се�

кретаріату Президента України

Івана Демчака.

Фраза, винесена в заголовок,

про те, що будь�який ринок, як і

гроші загалом, любить спокій, ві�

дома чи не кожному чиновнику.

Та хто б знав, що більшість з них

розуміють цей вислів настільки

буквально. Адже, якби виконува�

лася бодай дещиця з тих завдань,

які в численних указах та листах

Президента передбачені для кож�

ної служби, кожного державного

органу, то вітчизняний ринок зе�

млі давно позбувся б неандер�

тальського вигляду. Скільки пер�

спективних та потрібних державі

й кожному з нас ідей щодо вдос�

коналення земельних відносин

так і помирають у шухлядах лис�

кучих чиновницьких столів. Чо�

му? Можливо тому, що, стаючи

«героями» постійних посадових

рокіровок, можновладці втрача�

ють бажання працювати (мова

про тих, хто його взагалі мав). І

лише окремі романтики прагнуть

за відведений їм проміжок встиг�

нути хоч на йоту поліпшити те,

що від них залежить. 

Продовження на стор.3

Продовження на стор.3

Земельний ринок любить 
спокій та чіткі правила

ТЕХНОЛОГІЇ
ЖНИВА ñ ВСЬОМУ ГОЛОВА

Генетичний потенціал пшениці може
перевищувати 100 ц/га. Проте не
всі наші господарства спроможні
його зібрати. Адже потрібна
відповідна техніка.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ОН ЯК ñ НАСІЯЛИ РІПАК!

За чотири роки ми майже вдесятеро
збільшили площі під озимим ріпаком.
А за прогнозами ФАО, світової
продовольчої організації ООН, попит
на біопаливо в найближчі три роки
зросте на 170%. Проте…
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ЗАКОНОДАВСТВО Поки не байдужа до землі громадськість обговорювала, чи встигнуть до
новоріччя народні депутати прийняти Закон «Про ринок земель», конче потрібний для припинення
мораторію на продаж земель сільгосппризначення, робоча група Секретаріату Президента встигла
трансформувати його в новий законопроект.
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ПЕРЕДПЛАТА

2008
Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» 

на наступний 2008�й рік і щотижня отримуйте

корисну Інформацію для Голови!

Наш індекс: 98990

Інновації та тенденції на «Agritechnica2007» Читайте на стор.8�9ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
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РИНОК&ЦІНИ 

ЗМІНИ до Порядку проведення

державних випробувань, держав�

ної реєстрації та перереєстрації,

видання переліків пестицидів і

агрохімікатів, дозволених до ви�

користання в Україні, внесено

відповідною постановою Кабіне�

ту Міністрів України від 21 листо�

пада ц.р. №1328. 

Згідно з документом, держав�

ні випробування препаратів про�

водитимуться в науково�дослід�

них установах та організаціях, ак�

редитованих Мінекології. При

цьому токсиколого�гігієнічні (ме�

дико�біологічні) дослідження � за

затвердженими методиками в

установах, визначених Міністер�

ством охорони здоров'я. 

Змінами також передбачено,

що для включення препарату до

плану державних випробувань

суб'єкт господарювання (далі �

заявник) подає Мінприроди, се�

ред інших документів, матеріали

(досьє), на підставі яких склада�

ється заявка на випробування ук�

раїнською або англійською чи

російською мовами в одному

примірнику.

Копію патенту на винахід

препарату та копію свідоцтва Ук�

раїни на знак для товарів і послуг

або копію ліцензії на викори�

стання знака подавати вже не

потрібно.

Крім того, для державної реє�

страції препаратів заявник пода�

ватиме Мінприроди, зокрема,

такі документи: заявку на дер�

жавну реєстрацію препарату ук�

раїнською мовою у двох примір�

никах; матеріали (досьє), на під�

ставі яких складається заявка на

реєстрацію препарату, що ком�

плектуються за розділами і пунк�

тами заявки, українською або

англійською чи російською мо�

вами у двох примірниках та ін.

Копія патенту знову ж таки не

подається. 

Також передбачено, що під

час реєстрації препарату, призна�

ченого для роздрібного продажу

населенню, заявник також подає

опис тари. Інформація, що мі�

ститься у заявці на державну реє�

страцію препарату та в матеріалах

(досьє), відповідно до Закону Ук�

раїни «Про пестициди і агрохімі�

кати» та інших нормативно�пра�

вових актів підлягає державній

охороні від розголошення і не�

добросовісного комерційного ви�

користання.

Забороняється використову�

вати протягом десяти років від

дати державної реєстрації препа�

рату (незалежно від строку чин�

ності будь�якого патенту, який

має відношення до препарату) ін�

формацію щодо його безпечного

застосування для подання заявки

на державну реєстрацію іншого

препарату, крім випадків, коли

право посилатися або інакше ви�

користовувати таку інформацію

одержано в установленому зако�

нодавством порядку від особи чи

організації, що подала інформа�

цію, або інформація підготовлена

заявником чи для заявника.

Відтепер підставою для прий�
няття рішення про відмову у реє�
страції (перереєстрації) препарату
може бути:

– невідповідність поданих до�

кументів вимогам цього Порядку;

– негативний висновок дер�

жавної санітарно�епідеміологіч�

ної експертизи;

– одержання раніше невідо�

мих даних про небезпечність пре�

парату або недостатню біологічну

ефективність його цільового

призначення; 

– негативний висновок дер�

жавної екологічної експертизи;

– неповідомлення у встанов�

леному порядку про внесення

змін до складу препарату.

Передбачено і ведення Дер�

жавного реєстру препаратів в

електронному вигляді, він розмі�

щуватиметься на веб�сайті Мін�

природи. 

Рішення про державну реє�

страцію препарату набуває чин�

ності з моменту видачі реєстра�

ційного посвідчення та втрачає

чинність у кінці року (31 грудня),

визначеного терміном реєстрації.

Пестициди й агрохімікати реє�

струються на строк до десяти

років.

Згідно з новими положення�

ми Порядку підставою для прий�
няття рішення про скасування або
зупинення державної реєстрації є:

– одержання раніше невідо�

мих даних про небезпечність пре�

парату або недостатню біологічну

ефективність його цільового

призначення;

– ненадання протягом дії екс�

периментальної реєстрації даних,

необхідних для постійної реє�

страції;

– неповідомлення про вне�

сення змін до складу препарату та

нові дані щодо його небезпеч�

ності.

Якщо змінюється наймену�

вання препарату, заявнику вида�

ється нове посвідчення про реє�

страцію.

Випробування та облік 
агрохімікатів змінено

МІНІСТЕРСТВО економіки Ук�

раїни затвердило Порядок ліцен�

зування експорту окремих видів

сільськогосподарської продукції.

Про це йдеться у відповідному

наказі від 2 листопада ц.р. №368. 

Так, ліцензія видається з тер�

міном дії відповідно до умов кон�

тракту і є дійсною для митного

оформлення товарів протягом

цього періоду, але не пізніше 31

березня 2008 року, якщо інше не

передбачено законодавством Ук�

раїни. 

Для одержання ліцензії заяв�

ником – суб'єктом господарської

діяльності подаються такі до�

кументи:

– заявка на одержання ліцен�

зії за формою згідно з додатком

до цього Положення;

– лист�звернення про видачу

ліцензії на експорт з гарантією

сплати збору за її видачу;

– копія зовнішньоекономіч�

ного контракту з додатками та

специфікаціями до нього;

– копія свідоцтва про держав�

ну реєстрацію;

– довідка Міністерства аграр�

ної політики України щодо наяв�

ності обсягів сільськогосподарсь�

кої продукції, заявлених на ек�

спорт (оригінал);

– довідка Держмитслужби

щодо  фактичного  експорту

сільськогосподарської продукції

протягом останніх трьох марке�

тингових років (оригінал).

Днем подання заявки вважа�

ється день її реєстрації в Мінеко�

номіки, що підтверджується від�

повідним записом у журналі реє�

страції. 

Розгляд заявок від суб'єктів

господарської діяльності здій�

снюється відділом нетарифного

регулювання, відділом моніто�

рингу зовнішньої торгівлі, відді�

лом правового забезпечення зов�

нішньоекономічної  діяльності,

відділом контролю за зовнішньо�

економічною діяльністю Мінеко�

номіки та фахівцями Державного

інформаційно�аналітичного цен�

тру моніторингу зовнішніх товар�

них ринків.

Ліцензія видається уповнова�

женому представникові суб'єкта

господарської діяльності за наяв�

ності оригіналу довіреності на її

одержання, оформленої в устано�

вленому законодавством порядку,

та документа, що посвідчує особу.

Ліцензування експорту окремих видів сільгосппродукції 

За інформацією операторів
олійного ринку України, на�
сіння соняшнику на внутріш�
ньому ринку продовжує зміц�
нюватися в ціні. Нині ціна на�

сіння соняшнику становить
3020�3050 грн/т на умовах
EXW.
Учасники ринку не беруться
прогнозувати межу ціни укра�
їнського насіння, проте запев�
няють, що падіння цін не буде.
Зокрема, ослабленню цін про�
тистоятиме попит на олійну
сировину урожаю�2007 з боку
вітчизняних ОЕЗ, потужності
яких досі заповнені на 50%.

***
Індекс зростання спожив�

чих цін в Україні до кінця
2007 р. становитиме 14�14,5%.
Про це 27 листопада повідо�
мив журналістів в.о. міністра
економіки Анатолій Кінах. 
За його словами, даний про�
гноз уряду складений з урах�
уванням тенденцій на світово�
му ринку енергоносіїв і про�
довольчому ринку. 

***
Усесвітня продовольча і
сільськогосподарська органі�
зація ООН (FAO) у своєму ли�
стопадовому звіті знизила
оцінку світового виробниц�

тва пшениці в 2007/08 МР
до 602,1 млн. тонн (проти 604
млн. тонн у жовтні). 
Обсяги світового споживання
пшениці в поточному МР екс�
перти оцінюють на рівні 618,7
млн. тонн. 
Таким чином, у нинішньому
сезоні очікується мінімальний
за останні 25 років рівень кін�
цевих запасів – не більше
142,6 млн. тонн. 
На думку аналітиків FAO, по�
точна кон’юнктура світового
ринку призведе до збільшен�
ня посівних площ під пшени�
цею, особливо в США, Канаді
і країнах ЄС.

***
У поточному сезоні Україна

вибула з числа експортерів

пшениці і стала своєрідним
перевалочним пунктом для
транзиту казахстанського і ро�
сійського зерна. Таку думку
висловила аналітик зернового
напряму ІА «АПК�Інформ»
Анастасія Івасенко. 
На думку А.Івасенко, причи�
ною цього стало зниження
урожаю пшениці в 2007 р., а
також вжиття заборонних за�
ходів адміністративного ха�
рактеру відносно експорту
зерна з України. 



ПОСУДІТЬ самі, кому б нині за�

вадили заплановані ще позато�

рішнім Указом Президента інвен�

таризація земель, яка досі не про�

ведена, або атласи ринкових цін

на земельні ділянки, яких теж не�

має, або урядовий орган держав�

ного управління з питань охоро�

ни родючості ґрунтів, котрий мав

би функціонувати у складі Міні�

стерства агрополітики?.. І це ли�

ше маленька частина із вказівок

Глави держави.

– На сьогодні у нас напрацьо�

вано чимало земельного законо�

давства, але воно не має заверше�

ного вигляду, – каже Іван Дем&

чак. – Тому що до законів треба

приймати безліч нормативних ак�

тів: постанов Кабінету Міністрів,

державних стандартів, які давали

б роз'яснення, уточнення, про�

довження того законодавства.

Президент України Віктор

Ющенко як ніхто розуміє важли�

вість реформування земельних

відносин і продовження цього

процесу, дбаючи про ефективне

використання земель, гідне став�

лення до права власності, прихід

інвестицій у сільськогосподарсь�

кий сектор. Спершу, 21 листопада

2005 року, за результатами засі�

дання РНБО було прийнято Указ

Президента «Про рішення Ради

національної безпеки і оборони

України від 29 червня 2005 року

«Про стан додержання вимог за�

конодавства та заходи щодо під�

вищення ефективності державної

політики у сфері регулювання зе�

мельних відносин, використання

та охорони земель». Тут містили�

ся доручення Кабінету Міністрів,

усім органам центральної влади –

і Міністерству оборони, і Держав�

ному комітету водного господар�

ства, і Міністерству юстиції, і

місцевим держадміністраціям, і

навіть Генеральній прокуратурі –

що треба зробити для того, аби

нарешті запрацював цивілізова�

ний ринок земель та було дотри�

мано законодавство щодо підтри�

мання ефективності державної

політики у сфері регулювання зе�

мельних відносин, використання

та охорони земель.

Потім був ще один Указ Пре�

зидента від 25 липня 2006 року

№644 «Про деякі питання органі�

заційно�правового забезпечення

формування та регулювання рин�

ку землі та захисту прав власників

земельних ділянок», де також бу�

ло чітко розписано всім відповід�

ним органам центральної вико�

навчої влади і органам місцевого

самоврядування, які законопро�

екти мають бути підготовлені, пе�

редбачено створення у 2006�2007

роках загальнодержавного, регіо�

нальних та місцевих банків даних

про результати експертної грошо�

вої оцінки та ціну земельних діля�

нок та багато інших доручень.

Якщо говорити об'єктивно, то

десь відсотків 70 із завдань, пе�

редбачених цими указами, не ви�

конано. Зрозумійте: зміни урядів,

одні вибори, другі – це теж пев�

ною мірою впливає на формуван�

ня нормативно�правової бази…

Крім того, був ще лист Прези�

дента прем'єр�міністру від 6 серп�

ня цього року, де наголошувало�

ся на невиконанні Кабміном зга�

даних указів. Особливе ж занепо�

коєння викликало зволікання з

внесенням до Верховної Ради та�

ких основоположних проектів за�

конів, як «Про загальнодержавну

програму використання і охоро�

ни земель», «Про землі оздоров�

чого та рекреаційного призначен�

ня», «Про державну інвентариза�

цію земель», «Про зонування зе�

мель» та інших. Більше того, в

розвиток уже чинних законів не

прийнято близько 100 державних

стандартів, норм і правил, які

пов'язані з регулюванням та

функціонування ринку землі.

Отож, коли ми побачили, що

майже нічого не зроблено з тих

доручень Президента, то Секре�

таріат виступив з ініціативою зі�

брати спеціалістів, щоб разом на�

працювати новий законопроект.

Звісно, будуть зміни, але це той

закон, який мав би відрегулювати

нарешті ринкові відносини зе�

мель сільськогосподарського

призначення.

Іване Микитовичу, що ж
найголовніше в законо�

проекті «Про ринок земель
сільськогосподарського призна�
чення»?

– По�перше, він невеликий,

читабельний і має в статтях такі

норми, яких немає в інших  зе�

мельних законах. 

Візьмемо, наприклад, поло�

ження щодо суб'єктів ринку землі

сільгосппризначення. Ними, від�

повідно до цього законопроекту,

виступають громадяни та юри�

дичні особи України, територі�

альні громади України та держава

Україна.

У нас постійно звучать висту�

пи, навіть найвищих політиків:

треба заборонити іноземцям ку�

пувати землю. Вибачте, сьогодні

іноземці на території України згі�

дно з Земельним кодексом і не

мають права купувати землю. Як�

що якимось чином вони купили

під будівництво, то це земля не

сільськогосподарського призна�

чення, а решта то є тільки оренда. 

У нашому законопроекті чітко

записано: не є суб'єктами ринку

земель сільськогосподарського

призначення іноземні громадяни,

особи без громадянства, підпри�

ємства, засновані за участі інозем�

них фізичних та юридичних осіб,

іноземні юридичні особи та іно�

земні держави, крім випадків ус�

падкування таких земель.  

Скажімо, я – іноземець, отри�

мав у спадщину 10 га землі. В за�

коні передбачено, що я мушу

протягом року її продати. Отри�

мати землю у власність я не мо�

жу. Якщо йдеться про спільне

підприємство, де частина капіта�

лу має іноземне походження, то

це підприємство не може мати у

власності землю. Це не означає,

що так буде завжди. Утім, це дос�

від більшості країн світу, де також

передбачено заборони та обме�

ження для іноземців. 

Приміром, у Болгарії права

іноземців на володіння земельни�

ми ділянками обмежені спеціаль�

ним законом. Перед вступом до

ЄС уряд Болгарії наполягав на

встановленні 10�річного перехід�

ного періоду, протягом якого ма�

ють бути обмежені права інозем�

ців набувати право власності на

землю. Чим це пояснювалося?

Тим, що ринок землі все ще пере�

буває на стадії становлення.  Те

саме й у нас. Ціна на земельні ді�

лянки в цій країні в декілька разів

менша, ніж в інших країнах ЄС,

болгари мають значно менші до�

ходи, ніж громадяни країн ЄС, і

тому не можуть рівно конкурува�

ти на ринку землі, не завершено

створення земельного кадастру та

системи реєстрації прав на неру�

хомість, можлива консолідація

земель після завершення процесу

реституції.

Також у законопроекті «Про

ринок земель сільськогосподар�

ського призначення» чітко визна�

чено, що є об'єктами ринку. Це,

по�перше, земельні ділянки сіль�

госппризначення, що перебува�

ють у державній та комунальній

власності, по�друге, земельні ді�

лянки сільгосппризначення, а та�

кож частки (паї), що перебувають

у власності громадян та юридич�

них осіб або частки у праві спіль�

ної власності на земельні ділянки

сільгосппризначення, по�третє,

права на земельні ділянки сіль�

госппризначення, частки (паї)

відповідно до закону.

Передбачено інформування

громадськості про продаж зе�

мельних ділянок сільськогоспо�

дарського призначення держав�

ної та комунальної власності,

щоб була відкритість, гласність та

прозорість. Мають бути гро�

мадські слухання щодо продажу

таких земельних ділянок, у пресі

повинні публікуватися переліки

цих ділянок із зазначенням місця

розташування, розміру, цільового

призначення, характеристик

об'єктів, розташованих на них, на

самих землях мають бути вста�

новлені інформаційні щити з

контактними телефонами поса�

довців, у яких можна отримати

докладнішу інформацію про ді�

лянку та умови її продажу.

Чітко виписано норми щодо

переважного права купівлі зе�

мельних ділянок сільськогоспо�

дарського призначення. Його ма�

ють користувач та власники су�

міжних земельних ділянок. От

сьогодні земля у нас переважно в

оренді. То орендар має першим

переважне право. Тому що якщо

я орендую тисячу гектарів, а пра�

во набути у власність маю тільки

100 гектарів як одна особа, то

решту можу брати в оренду. І для

того, щоб не дрібнити ділянки,

переважне право надається влас�

никам ділянок справа та зліва.

Однак якщо кілька осіб мають

намір скористатися переважним

правом, то вибір – за продавцем.

У законопроекті чітко виписано:

якщо суб'єкти переважного пра�

ва відмовилися від купівлі зе�

мельної ділянки або у 40�денний

термін після отримання письмо�

вого повідомлення не реалізува�

ли свого переважного права, тоб�

то не повідомили про намір

придбати ділянку, то продавець

може відчужити земельну ділян�

ку на умовах, не гірших, ніж вка�

зані у повідомленні (оголошенні).
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

НОВІ ЗАКОНОПРОЕКТИЗемельний ринок любить 
спокій та чіткі правила
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Також пропонується залишити
умову щодо запровадження ку�
півлі�продажу або іншим спосо�
бом відчуження земельних діля�
нок та земельних часток (паїв),
визначених підпунктами «а» та
«б» (перелічені вище) лише за
наявності чинних законів Украї�
ни про державних земельний
кадастр та про ринок земель,
однак термін їх прийняття зсу�
вається знов�таки до 1 січня
2008 року.
Як зазначається у пояснюваль�
ній записці до законопроекту, на
сьогодні близько 800 тис. селян
не замінили сертифікати на пра�
во на земельну частку (пай) на
державні акти.
До цього часу в державі також
не створено системи реєстрації
прав на нерухоме майно, в тому
числі на земельні ділянки, і три�
вають суперечки між Мін'юстом
України та Держземагентством
України про те, якій установі яку
функцію віддати, навіть після то�
го, коли це питання двічі було
вирішено (один раз – Указом
Президента, другий раз – зако�
ном), вважає пані Ващук.
Мають місце випадки недобро�
совісної купівлі земельних діля�
нок у громадян за безцінь, з по�
рушенням законодавства, а та�
кож незаконне  переведення зе�
мель сільськогосподарського
призначення під забудову, осо�
бливо великого розмаху це  на�
було у передмістях великих міст.
З огляду на це, пропонується
провести інвентаризацію земель
з метою обліку кількості земель
за власниками та за цільовим
призначенням. Введення з 1 січ�
ня 2008 року вільного обігу зе�
мель сільгосппризначення без
відповідного законодавчого за�
безпечення призведе до со�
ціального конфлікту.

…а може, 
краще до 2011?
– вторить попередньому зако�
нопроекту інший, поданий нар�
депами Петром Симоненком та
Олександром Ткаченком і Воло�
димиром Матвєєвим – «Про
внесення змін до пунктів 14 і 15
розділу Х «Перехідні положен�
ня» Земельного кодексу України
(щодо терміну на продаж зе�
мельних ділянок)». 
Цей законопроект регулює лише
строк пролонгування мораторію
на ті ж таки операції з землею –
до 2011 року. І на відміну від сво�
го «наступника», додаткових за�
конодавчих актів не передбачає. 
Автори переконані, що перене�
сення дати скасування морато�
рію за нинішніх умов дасть мо�
жливість розробити дієвий ме�
ханізм продажу та контролю над
продажем земельних ділянок,
що дозволить запобігти можли�
вим зловживання та злочинним
діям, які наявні на сьогодні.

Іван ДЕМЧАК, заступник керівника Головної служби 
регіональної політики Секретаріату Президента України
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Кілька новел 
щодо викупу земель
Видозмінити Земельний кодекс
в частині викупу земельних ді�
лянок, земельних часток (паїв)
для добування корисних копа�
лин загальнодержавного зна�
чення та створення державних
сільськогосподарських підпри�
ємств пропонується законопро�
ектом «Про внесення змін та
доповнень до статей 146 і 150
Земельного кодексу України»,
зареєстрованим 26 листопада.
Цей законопроект покликаний
вирішити низку питань у сфері
правовідносин, пов'язаних з
користуванням землею: роз�
ширення обов'язків власників
земельних ділянок щодо пере�
дачі земельних ділянок для за�
гальнодержавних потреб (ви�
добутку корисних копалин) та
створення державних сільсько�
господарських підприємств;
забезпечення принципу рівно�
сті перед законом суб'єктів гос�
подарської діяльності всіх
форм власності.

Іноземцям – зась!
Народні депутати Петро Симо�
ненко та Олександр Ткаченко
пропонують заборонити про�
даж земель сільськогосподар�
ського призначення іноземцям.
Про це йдеться у законопроекті
«Про внесення доповнень до
статей 129 і 130 Земельного ко�
дексу України». 
Законопроект встановлює забо�
рону на купівлю�продаж зе�
мельних ділянок сільськогоспо�
дарського призначення інозем�
ним громадянам, юридичним
особам та державам, а також
спільним підприємствам, у ста�
тутному фонді яких 50 і більше
відсотків іноземного капіталу. 
На думку авторів, прийняття
законопроекту забезпечить
дотримання вимог Конституції
України про те, що земля, її
надра, природні ресурси є
об'єктами права   власності
українського народу, дасть
змогу уникнути соціального на�
пруження та запобігти можли�
вим соціальним конфліктам
при реалізації землі як товару. 

До речі, щодо обмеження
площі землі, яка може

перебувати у власності в однієї
особи. У законопроекті це пи�
тання окреслено лише рамоч�
но, не називаючи конкретного
розміру: «запобігання спекуля�
тивним операціям та монополі�
зації ринку земель сільськогос�
подарського призначення здій�
снюється обмеженням площі
земель, що може знаходитись у
власності однієї особи», і все…

– У Земельному кодексі

(пункт 13 Перехідних положень)

чітко встановлено, що до 1 січня

2015 року громадяни та юридич�

ні особи можуть набувати право

власності на землі сільськогоспо�

дарського призначення загаль�

ною площею до 100 гектарів.

Утім, ця площа може бути збіль�

шена в разі успадкування земель�

них ділянок за законом. 

Цей законопроект, над яким

ми нині працюємо, не регулює

розміру. Бо зараз встановлено

сто, а потім може бути внесено

зміни до Земельного кодексу і

дозволять до 200 га. Ми ж не бу�

демо постійно міняти закон про

ринок земель, коли це є нормою

кодексу.

Крім того, окрема стаття за�

конопроекту передбачає обме�

ження граничної площі земель�

них ділянок для ведення сільсь�

когосподарського виробництва,

а вже граничні мінімальні розмі�

ри нових земельних ділянок

сільськогосподарського призна�

чення встановлюються Кабіне�

том Міністрів. Згідно з перехід�

ними та прикінцевими положен�

нями законопроекту таке поло�

ження має бути внесено і в Зе�

мельний кодекс. 

До речі, на Заході кількість

правоволодіння регулюється по�

різному: Болгарія має 20�30 га,

Угорщина – 300, Швеція – 200. 

Але в країнах Європи дуже

багато землі в оренді. Так, якщо

взяти, приміром, середню частку

орендованих земель, що припа�

дає на одну ферму, то в колишніх

соціалістичних країнах цей по�

казник тримається на рівні 80�

89%, у Швеції – 45,6%, в Англії

– 34,2, у Франції – 81,3% тощо.

Тобто це не є великою пробле�

мою, що земля в оренді. 

А чи не поділяєте ви про�
позиції щодо обмеження

придбання землі не для однієї
особи, а для однієї сім'ї, якщо
вже говорити про недопущення
латифундій?

– У законопроекті ми вводи�

мо кваліфікаційні вимоги до по�

купців землі. У багатьох країнах

існують комісії з регулювання

обороту земель сільськогоспо�

дарського призначення. У нас

поки що не квапляться запрова�

джувати такі органи. І наразі пе�

ревіркою відатимуть органи міс�

цевого самоврядування, місцеві

державні земельні органи. Але

обов'язково мають функціонува�

ти кваліфікаційні комісії. За

кордоном «зелену» землю не

продадуть і навіть не віддадуть у

спадок сину фермера, якщо він

не є спеціалістом�аграрієм, не

пройшов стажування фермера,

не отримав згоди фермерської

асоціації... 

Ми ж пропонуємо дозволити

купувати земельні ділянки сіль�

госппризначення для ведення

товарного сільськогосподарсько�

го виробництва громадянам Ук�

раїни, які мають аграрну освіту

або досвід роботи у сільському

господарстві чи займаються ве�

денням товарного сільгоспви�

робництва, та юридичним осо�

бам України, якщо їхніми уста�

новчими документами передба�

чено ведення сільськогосподар�

ського виробництва.

А як щодо інших поло�
жень статті про запобі�

гання спекулятивним опера�
ціям та монополізації ринку
сільгоспземель, які досить за�
гально виписані?

– Окрім встановлення квалі�

фікаційних вимог та обмеження

площі у власності, ми передбачи�

ли ще й такі механізми, як вста�

новлення оподаткування, що за�

побігає спекулятивним опера�

ціям, зокрема шляхом запрова�

дження диференційованого роз�

міру державного мита, а також

засоби захисту економічної кон�

куренції та обмеження монопо�

лізму та інші засоби відповідно

до закону. 

Але ж ви не забувайте, що

прикінцевими та перехідними

положеннями законопроекту пе�

редбачено внесення змін до Зе�

мельного кодексу (статей 79, 130,

137, 145, а пункти 14 та 15 Пере�

хідних положень кодексу з наб�

ранням чинності цим законо�

проектом взагалі втрачають си�

лу), Декрету Кабінету Міністрів

«Про державне мито», Закону

України «Про іпотеку».  Зокрема,

останній планується доповнити

нормою такого змісту: «Іпотеко�

держатель та іпотекодавець в

будь�який час можуть укласти

договір купівлі�продажу предме�

та іпотеки. Правочин, який пе�

редбачає перехід права власності

або обов'язок передачі права

власності на майно у випадку по�

рушення зобов'язань, є нікчем�

ним». 

Щодо ціни на землю. На
сьогодні існує норматив�

на оцінка, законопроект же по�
силається на експертну грошо�
ву оцінку, встановлену на час
продажу… 

– Крім нормативної оцінки,

мають бути враховані ринкові

фактори, наявні на конкретний

момент. У статті 14 законопроек�

ту чітко сказано: ціна продажу

земельної ділянки сільськогос�

подарського призначення дер�

жавної та комунальної власності

не може бути нижчою за її екс�

пертну грошову оцінку, встано�

влену на час продажу відповідно

до закону. 

Повернімося до переваж�
ного права. У проекті за�

кону сказано, що процедури
придбання за переважним пра�
вом не стосуються продажу зе�
млі на земельних торгах. Для
кого вигідніше діяти взагалі че�
рез торги? 

– Торги йтимуть здебільшого

на землі сільськогосподарського

призначення державної і кому�

нальної власності. У такому разі

особа, яка має переважне право,

може реалізувати його, погодив�

шись на ціну, що пропонується

іншими учасниками торгів без її

перевищення. 

Потім ми чітко передбачили,

що, коли фермер має частину зе�

млі, якою користується, то він

також матиме право викупу.
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* За даними аналітично�дорадчого центру Блакитної стрічки Програми розвитку ООН

Статистичні дані щодо ринку сільськогосподарських земель
в деяких країнах ЄС*

Країна

Частка проданої
землі від загальної

кількості 
с/г земель, %

Середній розмір
земельної ділянки,

га

Середня 
ринкова ціна 
за 1 га, євро

Чеська Республіка 0,69 0,8 7 568
Франція 0,97 3,45 8 325
Західна Німеччина 0,36 1,66 16 489
Східна Німеччина 1,00 5,61 3 831
Німеччина 0,57 2,80 9 184
Італія 1,11 (у 1996 р.) дані відсутні 15 462
Литва 2,34 3,48 898
Словаччина 0,30 1,32 2 262
Швеція 0,65 дані відсутні 2 084
Англія 0,21 дані відсутні 8 541

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

НОВІ ЗАКОНОПРОЕКТИ



Навіть ми розписали процедуру

купівлі таких земель з розстро�

ченням платежу, без нарахування

процентів. І таке право пропону�

ється надати громадянам, які,

по�перше, до 1 січня 2002 року

отримали в постійне користуван�

ня або оренду земельні ділянки

для ведення фермерського гос�

подарства; по�друге, протягом

п'яти років ведуть особисте се�

лянське господарство і набува�

ють у власність земельні ділянки

сільськогосподарського призна�

чення для створення фермерсь�

кого господарства чи сільсько�

господарського підприємства;

по�третє, молоді спеціалісти, які

мають сільськогосподарську ос�

віту і мають намір створити фер�

мерське господарство чи створи�

ли сільгосппідприємство; і, по�

четверте, особи, які придбають

деградовані та малопродуктивні

земельні ділянки сільськогоспо�

дарського призначення для залі�

снення або створення об'єктів

природно�заповідного фонду. 

Виплата передбачається до 20

років. Розмір першого платежу

при продажу, який сплачувати�

меться при придбанні земельної

ділянки сільськогосподарського

призначення, що перебуває у

державній чи комунальній влас�

ності, з розстроченням платежу,

не може бути меншим 25% вар�

тості земельної ділянки. Право

власності на таку ділянку перехо�

дитиме від продавця до покупця

після сплати першого платежу за

умови забезпечення грошового

зобов'язання іпотекою проданої

земельної ділянки. І, звісно, по�

купець матиме право сплатити

вартість земельної ділянки до�

строково.

Ви згадали про придбан�
ня деградованих та мало�

продуктивних земель. А які ще
пільги матимуть ті, хто заба�
жає дати нове життя цим
землям?

– Людина, яка купила такі

землі й посадила на них ліс, ма�

тиме право на отримання ком�

пенсації своїх витрат за рахунок

бюджетних коштів. Яким буде

розмір цієї компенсації і як вона

виплачуватиметься – встано�

вить уряд. 

І наостанок, Іване Ми�
китовичу, зізнайтеся, чиї

інтереси більшою мірою захи�
щатиме цей закон: селян чи
представників агробізнесу? 

– Закон, повірте мені, не по�

винен ставати на один бік. Бо

коли в будь�якій ситуації є кон�

флікт інтересів, то це питання не

буде довго жити. Цей закон дає

можливість спрямувати ринок

земель сільськогосподарського

призначення в цивілізоване ру�

сло. І, безперечно, для нас ва�

жливим є захист і правовласни�

ка, щоб його не обдурили, як ми

сьогодні бачимо,  зі скупкою сер�

тифікатів на паї, і так само, за�

хист покупців, які повинні мати

можливість законним шляхом

набувати у власність земельні ді�

лянки та розпоряджатися ними і

приносити інвестиції у сільсько�

господарське виробництво. 

Тут не йдеться про те, кого

більше, кого менше. Ми маємо

запустити цивілізований ринок

земель сільськогосподарського

призначення. Адже мораторій на

продаж сільгоспземель має знач�

ні негативні економічні наслід�

ки. Він зменшує інвестиційну

складову аграрного ринку, не дає

можливості переміщення землі

від менш до більш ефективного

господаря, а це знижує конку�

рентоспроможність аграрної

справи. Мораторій продовжує

зниження доходів селян та міс�

цевих бюджетів, породжує тіньо�

вий ринок землі за несформова�

ної її ринкової вартості та пору�

шує право вільно розпоряджати�

ся своєю власністю, особливо

для людей похилого віку, які не

можуть працювати самостійно.

Отже, органи виконавчої та зако�

нодавчої влади мають зробити

все можливе для ухвалення

необхідного для скасування мо�

раторію законодавства.

* * *

А ТИМ ЧАСОМ триває робота

над іще одним законопроектом

– про цільове використання зе�

мель, у якому буде передбачено

випадки зміни сільськогосподар�

ського призначення земель на

будівельне, рекреаційне призна�

чення тощо. Але це вже тема для

окремої розмови. 
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Затвердження і практична
реалізація цього акта дасть
змогу організувати ринок
земельних ділянок сільсь�
когосподарського призна�
чення державної, кому�
нальної та приватної влас�
ності, а також поліпшити ін�
вестиційний клімат в країні. 
Окрім того, в законопроек�
ті міститься певна кількість
норм, спрямованих на не�
допущення тінізації зе�
мельного ринку та надмір�
ної концентрації земельної
власності у приватній влас�

ності. Законопроект вста�
новлює обов'язковість ін�
формування громадсько�
сті про продаж земельних
ділянок, що перебувають
у державній та комуналь�
ній власності. Крім того,
зазначені землі мають бу�
ти запропоновані для ку�
півлі насамперед грома�
дянам, які проживають на
території відповідного на�
селеного пункту. 
Обов'язковою умовою
продажу земельної ділян�
ки державної та комуналь�

ної власності для ведення
товарного сільськогоспо�
дарського виробництва є
встановлення її ринкової
вартості. Законопроектом
передбачається, що стар�
това ціна земельної ділян�
ки не може бути нижчою
від її експертної оцінки,
яка здійснюється незалеж�
ним експертом, котрий має
відповідну ліцензію.
Законопроект відтворює та
деталізує положення Зе�
мельного кодексу України
про переважне право на

придбання земельних ді�
лянок власність. Так, пе�
редбачено переважне пра�
во на купівлю земельної
ділянки сільськогосподар�
ського призначення, приз�
наченої для ведення то�
варного сільськогосподар�
ського виробництва. 
Законопроектом створю�
ються сприятливі умови
для обігу малопродуктив�
них та деградованих зе�
мель сільськогосподарсь�
кого призначення, встано�
влюється порядок при�

дбання земель сільсько�
господарського призна�
чення державної та кому�
нальної власності з роз�
строченням платежу.
Враховуючи те, що при за�
провадженні ринку земель
сільськогосподарського
призначення активно роз�
виватиметься іпотека, за�
конопроектом удоскона�
люються відносини між
іпотекодержателем та іпо�
текодавцем задля поси�
лення захисту прав іпоте�
кодавця.

Кому підсудні 
земельні спори?
Дати відповідь на це запитан�
ня покликаний законопроект
«Про внесення змін до дея�
ких законодавчих актів
України щодо визначення
підсудності справ з питань
земельних відносин», внесе�
ний 28 листопада ц.р. народ�
ним депутатом Сергієм Мі�
щенком. Документ передба�
чає редагування одразу кіль�
кох нормативно�правових
актів.
Так, пропонується доповнити
Господарський процесуаль�
ний кодекс України, Цивіль�
ний процесуальний кодекс
України, Кодекс адміністра�
тивного судочинства України
нормами, що передбачати�
муть розгляд справи з приво�
ду земельних відносин саме
за місцезнаходженням об'єк�
тів земельних відносин. 
Нині у судовій практиці спо�
стерігаються непоодинокі ви�
падки свідомого використан�
ня громадянами та суб'єктами
підприємницької діяльності
наявних прогалин процесу�
ального законодавства Украї�
ни у вирішенні справ, що пе�
ребувають у площині земель�
них відносин. Це спори щодо
землі, земельних ділянок та
права на них, у тому числі на
земельні частки (паї).
Відповідні справи розгляда�
ються не за місцезнаходжен�
ням, наприклад, земельної
ділянки, а за місцезнахо�
дженням відповідача, що має
наслідком систематичні ви�
падки одночасного вирішен�
ня спорів у різних судах май�
же по всій Україні за тим же
предметом розгляду, йдеться
у пояснювальній записці до
законопроекту. У таких ситуа�
ціях судові рішення (ухвали,
постанови) використовують�
ся для зупинення розгляду
спору іншим судом, а також
при такому вирішенні спорів
унеможливлюється виконан�
ня судових рішень, оскільки
кожне наступне змінює, до�
повнює або скасовує попе�
реднє. Як наслідок,
розв'язання спорів затягуєть�
ся на роки.
Тому вирішення спорів у су�
дах за місцезнаходженням
об'єктів земельних відносин,
тобто землі в межах території
України, земельних ділянок
та права на них, у тому числі
на земельні частки (паї), бу�
де логічним та результативно
виправданим, вважає пан
Міщенко. На його думку, це
дасть змогу припинити ба�
гатоваріантність вирішення
спорів щодо одного об'єкта
земельних відносин у різних
судах і захистить насамперед
інтереси осіб, уникаючи плу�
танини з вибором суду. 

Прогноз результатів прийняття Закону України 
«Про ринок земель сільськогосподарського призначення»

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

НОВІ ЗАКОНОПРОЕКТИ



ОДИН з найбільших українських

виробників молочної продукції,

компанія «Мілкіленд�Україна»  в

листопаді 2007 р. придбала понад

50% акцій ВАТ «Чернігівський

молочний завод»

Компанія «Мілкіленд�Украї�

на» серйозний гравець на ринку

молочної продукції України. І на�

далі планує розширювати сферу

свого впливу, обсяги й асортимент

продукції. Придбання контроль�

ного пакету акцій Чернігівського

молокозаводу – плановий захід.

Так само як і здійснена в жовтні

цього року покупка торгової мар�

ки й устаткування ЗАТ «Перший

київський молочний завод». Ком�

панія продовжує моніторинг укра�

їнського ринку, але поки що біль�

ше не бачить відповідних і цікавих

для придбання підприємств.

Чернігівський молокозавод

знаходиться в непоганому техні�

ко�технологічному стані, тому на

цьому етапі значних інвестицій в

модернізацію його потужностей

компанія не планує. Завдяки хо�

рошій сировинній зоні завод до�

статньо динамічно збільшує про�

дажі  цільномолочної продукції.

Потужності підприємства по пе�

реробці молока становлять близь�

ко 150 т  молока на добу. Тому не�

має сенсу кардинально змінювати

асортимент продукції, що випу�

скається: цільномолочна група,

морозиво, казеїн і сухе знежирене

молоко. Незначні фінансові «вли�

вання» будуть здійснені у вироб�

ничу сферу і систему продажів. 

Компанія реалізує молочну

продукцію під торговими марка�

ми «Добряна», «Коляда», «Ро�

менська». 

Нагадаємо, що ДП «Мілкі�

ленд�Україна» – дочірнє підпри�

ємство корпорації «Мілкіленд».

Корпорація «Мілкіленд» виро�

бляє і продає молочну продукцію

з 1999 р. Компанія розміщує

замовлення на виробництво про�

дукції на 23 молокопереробних

заводах в Україні. Заготівля моло�

ка для виробництва продукції

здійснюється на території 12

областей заходу, центру і північ�

ного сходу України. 

У перспективних планах «Міл�

кіленд�Україна» – вихід на IPO.

Компанія планувала здійснити

первинну публічну пропозицію

акцій (IPO) в кінці 2007р. Проте у

зв'язку з тривалим завершенням

операції з покупки корпорацією

«Мілкіленд» молокозаводу в Росії

вимушена була перенести його на

січень�лютий 2008 р. 

Компанія також планує здій�

снити первинну публічну пропо�

зицію близько 20% своїх акцій на

Франкфуртській фондовій біржі. 

Наталія Тарченко

САМЕ таку, доволі банальну але

надійну пораду дали учасники

прес�конференції, що відбулася за

участі голови Комітету з питань

захисту внутрішнього ринку Ради

національних асоціацій товарови�

робників при Кабінеті Міністрів

України, голови Ради директорів

Асоціації «Союз птахівників Укра�

їни» О.Бакуменка, президента

ВГО «Українська аграрна конфе�

дерація» Л.Козаченка, президента

Асоціації фермерів та приватних

землевласників України Я.Карда�

ша, та генерального директора

Корпорації «Тваринпром» С.Гна�

тюка.

Із приводу нинішньої ситуації

на тваринницькому ринку учасни�

ки заходу неодноразово звертали�

ся до керівництва держави – на�

писали чотири листи. І реакція на

це не забарилася. 

Одне з головних питань – не�

санкціоноване ввезення м`яса до

України. Про це йшлося на нараді

про захист інтересів держави на

економічному кордоні України 19

листопада в Службі безпеки Ук�

раїни. Головував на ній Президент

України Віктор Ющенко, який

розкритикував схеми ввезення

продукції, часто неякісної, через

вільні економічні зони. За слова�

ми голови держави, таке м'ясо

ввозиться за «бросовою» ціною 2,2

грн. за кілограм, а от реалізується

– по 40 грн.

21 листопада Кабінет Міні�

стрів України прийняв постанову

№1351 «Про тимчасову заборону

ввезення окремих видів даваль�

ницької сировини на митну тери�

торію України та проведення опе�

рацій, пов'язаних із її перероб�

кою», якою заборонено до 1 квіт�

ня 2008 року ввозити та перероб�

ляти м`ясо та харчові нутрощі як

давальницьку сировину.

За інформацією учасників, за

10 місяців 2007 року сільгосппід�

приємства реалізували на забій

732 тис. тонн м'яса худоби та пти�

ці, що на 139 тис. тонн (24%) біль�

ше, ніж торік. Яловичини та теля�

тини в 2007 році було вироблено

329 тис. тонн. 

Загалом приріст спостерігаєть�

ся за рахунок підприємств галузей

птахівництва та свинарства. Так,

зростання виробництва свинини

становило 36% (46 тис. тонн). 

Свинини за вказаний строк

було вироблено 608 тис. тонн.

Хоча, за даними Держкомстату,

до 1 листопада 2007 року чисель�

ність свиней у всіх категоріях гос�

подарств становила 8,1 млн. го�

лів, що на 1,9% менше проти по�

голів'я на 1 жовтня. Утім, це,

можливо, лише сезонні коливан�

ня показників.

М'яса птиці до жовтня було

вироблено 533 тис. тонн, що на

130 тис. тонн більше, ніж у 2006

році. 

Одночасно має місце несанк�

ціоноване ввезення на територію

країни м`яса та м`ясних продуктів,

порушення законодавства по опе�

раціях із використанням м`яса в

якості давальницької сировини.

Вал закордонної продукції  зава�

жає розвитку вітчизняного ринку. 

Через давальницькі схеми до

України було завезено за 10 міся�

ців цього року 179 тис. тонн. Із

них 80% – м'ясо птиці.

Із вищезазначеної кількості

102 тис. тонн (57%) – ввозиться

через ВЕЗ (вільні економічні зо�

ни) та ТПР (території пріоритет�

ного розвитку) в Донецькій обла�

сті. За операціями з використан�

ням м`яса як давальницької сиро�

вини завезено 39% від усього ім�

порту. І лише 4% припали на ім�

порт «чистий».  

Причому, як було зазначено,

ввезена сировина – це здебільшо�

го каркаси, тобто м`ясо механіч�

ного обвалювання. Простіше ка�

жучи – кістка, що готова до по�

трапляння під прес та для пере�

робки на ковбасу. Ту саму, яку по�

тім вживатимуть звичайні спожи�

вачі, і навряд чи – їхні домашні

улюбленці. Частина сировини

надходить у вигляді окостів. Іде за

давальницькою схемою переваж�

но вся свинина та яловичина. Ос�

новні покупці – Черкаська та Дні�

провська продовольчі компанії.  

Тут доречно навести дані Все�

української асоціації «Укрм'ясо�

продукт». Тіньовий сектор (кон�

трабанда м'ясопродуктів, вигото�

влення та реалізація) м'ясної галу�

зі сьогодні займає 40�50%. Імпор�

товане контрабандне м'ясо реалі�

зується на 30�35% дешевше, що

створює масу проблем українсь�

ким виробникам зі збутом про�

дукції власного виробництва. З

початку року на територію країни

загалом було завезено 187 тис.

тонн м’яса.

На думку учасників прес�кон�

ференції, з цього приводу слід

створити аналітичний центр, у

якому мали б брати дуже активну

участь силові установи. Тільки та�

ким чином в Україні можна наве�

сти порядок – за участі «людей у

погонах».
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Чи врятують тваринництво 
«люди в погонах»?
РИНОК М’ЯСА Якщо у вас нема домашньої
тварини – обов'язково заведіть. Та дайте їй
спробувати харчовий продукт, який самі спожи�
ваєте. Це буде найкраща «лабораторія якості».

На Донбасі порушили кримінальну справу 
за давальницькими схемами
У Донецькій області Управління Державної служби з боротьби з
економічною злочинністю порушило кримінальну справу щодо
посадовців фермерського господарства через порушення законо�
давства про операції з давальницькою сировиною. Про це  пові�
домили в Департаменті зв'язків з громадськістю МВС України.
Згідно з повідомленням, кримінальна справа порушена за озна�
ками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу
України (перевищення влади або службових повноважень). 
Правопорушники в 2005�2006 роках, всупереч вимогам Закону
України «Про операції з давальницькою сировиною в зов�
нішньоекономічних відносинах», не вжили заходів щодо пере�
робки і вивозу за межі держави продукції, виготовленої з да�
вальницької сировини (325 тонн мороженої яловичини), яка
знаходилася під митним контролем, і розпорядилися нею на
власний розсуд. Потім, після закінчення терміну вивозу згаданої
сировини, не сплатили до державного бюджету обов'язкових
платежів на загальну суму 1,6 млн. гривень.

ДО РЕЧІ

«МілкілендУкраїна» набирає обертів

З молоком 
до СОТ зарано?

Наталія Тарченко 

IV Всеукраїнська конференція з
міжнародною участю «Молоч�
ний світ�2007», що розпочала
роботу 29 листопада в київ�
ському готелі «Radisson SAS»,
виявилася досить плідною і зі�
брала багато гостей. На форумі
обговорюються багато питань:
ціни на сировину, динаміка ці�
нотворень, специфічні наукові
питання виробництва, тощо. 
Першу доповідь зробив прези�
дент міжнародної молочної фе�
дерації Джим Бегг. Наголосив�
ши, що в найближчому майбут�
ньому ціни зростатимуть, пора�
див учасникам інвестувати у ви�
робництво. На ціноутворення
будуть більше впливати міжна�
родні організації, роль у цьому
урядів країн зменшиться. 
Виділив доповідач і дві важливі
світові тенденції. Перша – мо�
лочна промисловість потребує
дедалі більше пасовищ. Друга –
зростання населення планети
перевищує темпи зростання об�
сягів виробництва. А отже, по�
пит перевищує пропозицію. 
Серед іншого пан Бегг виокре�
мив тему екологічності продук�
ції, що набуває все більшої по�
пулярності у Європі. Так, у Ве�
ликій Британії невдовзі має бу�
ти введене маркування товарів
із зазначенням кількості викидів
шкідливих речовин в атмосфе�
ру при їх виготовленні. Це ж
стосуватиметься й імпортних
товарів. 
Провідний аналітик компанії
«ZMP» Ерхард Річардс зупи�
нився у своїй доповіді на ситуа�
ції в Європі. За його словами,
ринок ЄС захищений від дем�
пінгу та імпорту. Але від висо�
ких цін на світовому ринку за�
хисту в нього немає. 
Президент Національної асоці�
ації молочників України «Укр�
молпром» Василь Бондаренко

в інтерв'ю присутнім журналі�
стам висловився, зокрема,  так: 
– Сказати, що ми готові до всту�
пу до СОТ –  було б великим
перебільшенням. Нам треба
частково переглянути наші стан�
дарти на молочну продукцію,
сировину. Зокрема, вже введе�
ний для господарств показник
«молока екстра�класу», якого
раніше не було. 
Також прийнято відповідний
закон про якість та безпеку, але
не всі сільські господарства мо�
жуть його виконувати. По�пер�
ше, хочу сказати про індивіду�
альний сектор – там немає
умов для того, щоб виготовляти
високоякісну сировину. Ми ста�
вимо питання хоча б на якийсь
період закуповувати на пільго�
вих умовах доїльні установки.
Бо молоко, яке доять вручну, в
Європі навряд чи може піти на
харчові цілі. 

Докладніше про конференцію
читайте в наступному номері.



Коли влада справді при владі,

то, виявляється, можна і за&

безпечити продовольчий за&

пас зерна, і залишити прац&

ювати бізнес. Треба тільки на&

братися сміливості і взяти на

себе відповідальність за такі

дії. У Миколаївській області

віднайшли спосіб забезпечити

наявність продовольчого зер&

на до 1 серпня 2008 року.

МЕРІЯ міста Миколаєва і обласна

держадміністрація звернулися до

комерційних структур�власників

продовольчого зерна з пропозицією

зарезервувати наявне збіжжя для

потреб регіону й отримали під�

тримку. 

Як повідомив 28 листопада на

прес�конференції голова Микола�

ївської ОДА Олексій Гаркуша, не

варто панікувати з приводу запасів

продовольчого зерна для випічки

хліба в районах і містах області. 

За його словами, на сьогодні на

території області знаходиться понад

200  тис. тонн зерна, яке належить

комерційним структурам і зберіга�

ється на елеваторах. Але у випадку,

якщо виникне необхідність, ці ко�

мерційні структури продадуть зер�

но для випічки хліба за ринковими

цінами. Відповідні договори з сіль�

госппідприємствами уже укладено.

Отже, як відзначив губернатор, ре�

сурс є. Але багато залежатиме від

ситуації із зерном в державі та сусід�

ніх областях. 

– Ми відстежуємо ціни на со�

ціальні сорти хліба. Якщо у нас 1  кг

хліба білого першого сорту коштує

1,36  грн., то в Херсоні і Одесі  2,07

грн. і більше. І вже є малі підприєм�

ці, які купують хліб тут і возять йо�

го в інші області. При такому ресур�

сі зерна ми не можемо допустити

ситуації, коли хліб, призначений

для жителів Миколаївщини, виво�

зитиметься за межі області, – наго�

лосив О.Гаркуша.

Обрахунок дуже простий. Ми�

колаївщині на 8 місяців, з 1  грудня

2007  року по 1 серпня 2008  року,

необхідно 81,242 тис. тонн продо�

вольчого зерна. Фактично на сьо�

годні в наявності є 41,936 тис. тонн,

законтрактованого в рахунок запа�

су. Тому договори з сільгосппідпри�

ємствами укладено на постачання

39,630  тис. тонн. Серед потенцій�

них підприємств�постачальників –

ТОВ  СП «НІБУЛОН» (15  тис.

тонн), ВАТ  «Миколаївський КХП»

(12  тис. тонн), ТОВ  «Алінда» і ТОВ

«Трансагро» (12  тис. тонн), а також

ДП «Агро�Коблево» (630 тонн).

– Вітчизняний виробник і інве�

стор так само зацікавлений у забез�

печенні продовольчої безпеки дер�

жави, як і влада, – переконаний ге�

неральний директор СП «НІБУ�

ЛОН» Олексій Вадатурський. –

З бізнесом треба домовлятися, а не

намагатися ламати його «через ко�

ліно». І не звинувачувати  зерно�

трейдерів  в усіх негараздах: і у здо�

рожчанні хліба в магазинах, і у

низькій закупівельній ціні для ви�

робників зерна. Ми постійно маємо

доводити протилежне, як і недолу�

гість нинішніх методів регулюван�

ня ринку.

Наше підприємство в поточно�

му році продало до Аграрного фон�

ду понад 23,5 тис. тонн продоволь�

чої пшениці. Ми уклали договори з

Миколаївською мерією на 20 тис.

тонн пшениці і на 15 тис. тонн з

обласною адміністрацією.  

Якби Аграрний фонд і обласні

органи влади спромоглися віднай�

ти діалог з бізнесом, давно можна

було б і наповнити аграрний фонд, і

сформувати регіональні запаси, і не

обмежувати експорт зерна з Украї�

ни. Від цього виграли б усі.

Підготував Артем Житков
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГОЛОВИ!
«АГРОПРОФІ» – український тижневик ділової інформації 

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

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

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

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

E1mail: info@agroprofi.com.ua
Інтернет: www.agroprofi.com.ua
Тел. (044) 227193155, 23610208. 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ1135, а/с 79.
ОФІС: м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС
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2008: страхування 
під наглядом
МІНІСТЕРСТВО аграрної політики України ініціює створен�

ня Державного агентства зі страхування сільськогосподарсь�

ких ризиків у 2008�2009 роках. Про це йдеться у проекті кон�

цепції національної програми страхування сільськогосподар�

ських ризиків, розробленому Мінагрополітики. 

Для формування агентства, за розрахунками міністерства, з

державного бюджету необхідно виділити близько 44 млн. грн.

Передбачається, що таке агентство сформує інформаційно�

консультаційну базу, центр випуску методичної та іншої про�

світницької літератури й стане орієнтиром у всіх спірних пи�

таннях страхування для аграріїв. Планується, що в регіонах Ук�

раїни працюватимуть консультанти від агентства, а також ство�

рюватимуться сільськогосподарські товариства взаємного

страхування, сільськогосподарські страхові кооперативи, які

виконуватимуть функції страховиків.

Відповідно до проекту концепції, Мінагрополітики пропо�

нує створити Всеукраїнський страховий пул, у результаті чого

об'єднати найбільші вітчизняні страхові компанії з досвідом у

галузі класичних видів страхування і науково�методичну базу,

відкриту для зацікавлених у здійсненні сільгоспстрахування. 

На думку розробників документа, такий пул уможливить

створення ефективної системи страхування врожаю сільсько�

господарських культур із урахуванням інтересів сільськогоспо�

дарських товаровиробників і страховиків. 

У 2010�12 рр. з метою доступнішого й ширшого страхуван�

ня для товаровиробників планується впровадити чотирирів�

неве покриття збитків, зазнаних аграріями при страховому ви�

падку, у розмірі 50, 60, 70 і 80% необхідних страхових виплат. 

При цьому для такої часткової компенсації страхових пре�

мій у бюджеті планується передбачити страхові субсидії агра�

ріям у загальному розмірі 250�450 млн. гривень. 

Міністерство аграрної політики ініціює встановлення

часткової компенсації суб'єктам аграрного ринку сплачених

ними страхових премій у розмірі 50% їх вартості за застрахо�

вані ризики загибелі врожаю сільськогосподарської продукції

в 2008 році. 

У держбюджеті на 2007 рік на здешевлення вартості страхо�

вих премій, фактично сплачених аграріями, передбачено 50

млн гривень, а у бюджеті�2006 було 10 млн гривень.

І люди ситі. І бізнес цілий
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ЦЬОГО року це підтвердилося

ще переконливіше: не встигла

виставка наблизитися до зак�

риття, як було зроблено виснов�

ки, що це найбільша світова

сільськогосподарська подія ро�

ку. Рекордна участь – 2247 ком�

паній із 36�ти країн світу, врахо�

вуючи 2168 експонатів і 79 до�

даткових зображень, які загалом

представили сільське господар�

ство. Кількість експонатів ви�

росла майже на 40% порівняно з

останньою виставкою у 2005 ро�

ці, тоді як виставкова площа бу�

ла збільшена більше ніж на 35%.

На 30% побільшало відвідувачів,

понад 340000 фахівців, близько

71000 закордонних відвідувачів.

Виставка «Agritechnica�2007»

переконливо продемонструвала

нове значення сільського госпо�

дарства. Це підтверджується да�

ними організатора виставки,

Німецької сільськогосподарсь�

к о ї  с п і л к и  ( D L G ,  D e u t s c h e

Landwirt�schafts�Gesellschaft).

Отже, виставка «Agritechni�

ca» є унікальним місцем зустрічі

в галузі сільськогосподарської

техніки. 

Збільшення кількості експо�

натів головним чином пов'язане

зі збільшенням майже на 70%

представників  закордонних

компаній порівняно з минулою

виставкою. Більшість із 957 за�

кордонних підприємств (2005

рік – 561 підприємство) були з

Італії (283), Нідерландів (83),

Австрії (64), Франції (55), Данії

(45), Іспанії (41), Англії (38), і

К и т а ю  ( 3 4 ) .  Х о р о ш а  у ч а с т ь

Польщі (19 експозицій), Чеської

республіки (19 експозицій), Ро�

сії (15 експозицій). Крім того,

всі інші країни�учасники збіль�

шили свій контингент порівня�

но з минулою виставкою.

На «Агрітехніці» була пред�

ставлена й Україна: відвідувачі

виставки мали змогу познай�

омитися з продукцією підпри�

ємства «Дніпрошина» з Дніпро�

петровська, компанії «Агро�Со�

юз» (м. Дніпропетровськ), «Аг�

ротех» (м. Луганськ), Українська

Аграрна Лізингова Компанія (м.

Київ). 

І попри скромність українсь�

ких експозицій, чимало відвіду�

вачів виставки підходили і ціка�

вилися продукцією. Приємно,

але хотілося б, щоб на таких ви�

ставках відвідувачі могли ознай�

омитися з українською технікою

не за буклетами та відеороліка�

ми, а й наочно.

Щоразу  виставка  роз�

ширюється.  І  не  лише за

рахунок підприємств�учасників.

Приростає її  склад і  новими

зацікавленими країнами.  DLG

оцінює таку ситуацію як пози�

тивну та прагне використати ви�

ставку «Агрітехніка» як плат�

форму для нововведень і виходу

на світові ринки.

Експозиція на більш ніж 20

га виставкової площі містила та�

кі розділи: 

– Те х н і к а  д л я  о б р о б і т к у

ґрунту, посіву та внесення доб�

рив;

– Захист рослин і догляд за

ними;

– Техніка для заготівлі кор�

мів, збирання зернових і про�

сапних культур та кукурудзи;

– Переробка і  зберігання

врожаю;

– Трактори, транспортні за�

соби, підйомно�транспортне

устаткування;

– Регенеративні та біогенні

джерела енергії, рослинна сиро�

вина для промисловості;

– Лісова,  комунальна  та

ландшафтна техніка

– Овочівництво відкритого

ґрунту, екологічне землероб�

ство;

– Техніка для плодоовочі�

вництва, виноградарства й об�

робітку спецкультур;

– Засоби виробництва (біо�

техника, насіннєвий матеріал,

усі види добрив, засоби захисту

рослин, паливно�мастильні ма�

теріали);

– Електроніка, програмне

забезпечення для АПК;

– Компоненти, запчастини,

устаткування;

– Сервісні послуги та марке�

тинг в області техніки, що була у

використані;

– Менеджмент, інформація,

науково�дослідна діяльність;

У 2007 році вперше особли�

ву увагу надали темі «Ґрунт і йо�

го обробіток». Ця експозиція

під назвою World Soil and Tillage

Show (Ворлд Сойл енд Тіллеж

Шоу), задумана як спільний

проект наукових, консультацій�

них, сільськогосподарських і

машинобудівних організацій і

підприємств, для демонстрації

поточних вимог до обробки

ґрунту в різних регіонах світу. 

Відповідне сервісне обслуго�

вування та відмінно навчений у

цій сфері персонал – ось одне з

основних правил для працездат�

ності на ринку сільгосптехніки.

Б у л о  п р о в е д е н о  с п е ц з а х і д

«Майстерня наживо» (Werkstatt

LIVE) на прикладі практичної

демонстрації та коментування

ремонтних, обслуговуючих і на�

лагоджувальних робіт було ві�

дображено вимоги до підготов�

ки механіків сільськогосподар�

ської та будівельної техніки.

«Agritechnica�2007» – це та�

кож місце зустрічі для молодих

аграріїв з усієї Європи. Приго�

ломшливо, як молоде поколін�

ня приймає та зустрічає сього�

дення. Молоді аграрії прагнуть

зрозуміти майбутнє з метою

встановлення правильного кур�

су для своїх господарств на на�

ступні десять, а то й всі двад�

цять років. 

Інновації та тенденції 
ВИСТАВКА 11�17 листопада в місті Ганновер (Німечинна) проходила одна з найбільших міжнародних
сільськогосподарських виставок «Agritechnica�2007». Це – всесвітня інноваційна платформа для
аграрної техніки, на якій визначаються провідні тенденції світового сільського господарства.
Пропозиція нової техніки та нових розробок на цьому значущому форумі дає повну картину стану
галузі сільськогосподарського машинобудування.

Площа, м2 Німеччина Інші країни Сумарна
Площа, орендована всередині 114,798 56,238 171,036
Площа, орендована зовні 7,798 1,095 8,893
Спеціальна презентаційна площа 2,600 1 2,600
Сумарна площа 125,196 57,333 182,529
Загальна виставкова площа 303,437

Таблиця 1. Виставкова площа

Таблиця 2. Кількість учасників

Країна Учасників Зрос1
тання

Німеччина 1253 37
Інші країни: 915 42

Аргентина 22 1
Білорусь 1 1
Бельгія 15 1
Бразилія 6 1
Болгарія 1 1
Китай 34 1
Данія 40 5
Естонія 1 1
Фінляндія 20 1
Франція 51 4
Греція 9 1
Англія 36 2
Індія 13 1
Ірландія 7 1
Ізраїль 1 2
Італія 277 6
Канада 31 1

Країна Учасників Зрос1
тання

Люксембург 4 1
Нідерланди 81 2
Норвегія 3 1
Австрія 64 1
Польща 19 1
Португалія 2 1
Румунія 2 1
Росія 15 1
Швеція 15 2
Швейцарія 11 1
Словенія 9 1
Іспанія 33 8
Тайвань 1
Чеська Республіка 19 1
Туреччина 50 1
Україна 4 1
Угорщина 4 1
США 14 6
Загалом 2168 79

Золотий медаліст «Agritechnica�2007». Соціальна спрямованість
європейської моделі суспільства відобразилася на пристрої «Kinderfin�
der» фірми «Satconsystem». Пристрій, що складається з двох частин –
одна у кабіні водія, друга на зап'ясті дитини, – дасть змогу запобігти
нещасним випадкам. Також пристрій може застосовуватися для убез�
печення сільськогосподарських тварин.

Належні державі 
акції ХТЗ
продано 
Фонд державного майна Ук�
раїни продав на Українській
міжнародній фондовій біржі
(м.Київ) 27,6% акцій ВАТ
«Харківський тракторний за�
вод ім.Серго Орджонікідзе».
Вартість проданого пакету ак�
цій становить 14,03 млн. грн.
Номінальна вартість акції ста�
новила 0,25 грн., ціна купівлі
– 2,92 грн. Державний пакет
акцій купили три компанії:
«Драгон Капітал», «Бриз
2007» і «Приватно�інвести�
ційна компанія». 
Нагадаємо, що Фонд держ�
майна виставив 16 листопада
ц.р. на торги УМФБ останній
належний державі пакет ак�
цій ХТЗ у розмірі 27,62% ста�
тутного капіталу. 
За даними Фонду, балансо�
вий збиток ХТЗ у першому
півріччі 2007 р. становив
36,411 млн. грн., обсяг вироб�
ництва – 249,462 млн. грн.,
дебіторська заборгованість –
154,712 млн. грн., кредитор�
ська, – 85,307 млн. грн. 
ХТЗ контролюється Develop�
ment Construction Holding
(DCH), створеним для управ�
ління активами українського
бізнесмена, співвласника
«Укрсиббанку» Олександра
Ярославського. DCH в кінці
вересня п.р. підтвердив, що
продає завод стратегічному
інвестору, проте має намір
зберегти за собою блокуючий
пакет.
Довідка. Харківський трак�
торний завод у 1994 році пе�
ретворений на відкрите акціо�
нерне товариство «Харків�
ський тракторний завод ім.
С.Орджонікідзе». За 75 років
роботи в цехах підприємства
було виготовлено близько
трьох мільйонів тракторів. У
2005 році заводом на Україні
була створена дилерська ме�
режа ХТЗ. З січня 2006 року
реалізація продукції здійсню�
ється через ексклюзивного ди�
стриб'ютора заводу ТОВ «Тор�
говий дім «Харківський трак�
торний завод», що має дилер�
ську мережу на території СНД
і країн Ближнього Зарубіжжя. 
На сьогодні підприємство ви�
пускає енергонасичені колісні
трактори загального призна�
чення: ХТЗ�17221, ХТЗ�17222,
Т�150�К�09. Трактори облад�
нані дизелями Ярославського
моторного заводу. Для по�
треб сільського господарства
випускаються орно�просап�
ний трактор ХТЗ�16331 з дви�
гуном КАМАЗ�240 і ХТЗ�16131
з двигуном Deutz. Випуска�
ються і гусеничні трактори –
ХТЗ�150�05�09 і ХТЗ�181 – ос�
нащені ярославськими двигу�
нами. Виробляється також
садово�городній трактор ХТЗ�
3510 з литовським двигуном
ORUVA.
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На виставці «Agritechnica�

2007» була представлена як га�

лузь сільськогосподарського ма�

шинобудування, так і  галузі

промисловості, що її забезпечу�

ють. 2247 підприємств із 36�ти

країн продемонстрували повно�

масштабну пропозицію щодо

машин, знарядь, запасних ча�

стин і додаткового оснащення.

Частка іноземних фірм зросла з

33 до 43%. 

Було встановлено новий ре�

корд відвідування виставки –

понад 340000 візитерів. Цей ре�

зультат відображає величезний

інтерес селян і експертів до су�

часної техніки та перспективних

концепцій. У світлі позитивних

перспектив аграрної галузі агра�

рії хочуть успішно розвивати

свої господарства. 

Понад 260 тисяч відвідувачів

виставки прибули з Німеччини:

були добре представлені аграрії

з усіх регіонів. 35% прибули з

півдня та південного заходу Ні�

меччини, 52% – з півночі та за�

ходу країни і 13% – зі Східної

Німеччини. 

Міжнародна ширина вистав�

ки «Agritechnica» набула нового

масштабу. 60�відсоткове зро�

стання кількості закордонних

відвідувачів�фахівців обумовле�

не здебільшого збільшенням

кількості відвідувачів зі Швей�

царії, Австрії, Нідерландів, Ір�

ландії, Франції, Італії, Данії та

Великобритані ї .  При цьому

кількість відвідувачів з Італії по�

троїлася, а з Франції й Ірландії

– подвоїлася. Майже 14000 ві�

двідувачів виставки – це керів�

ники й інвестори з великих під�

приємств Середньої та Східної

Європи (вдвічі більше, ніж у

2005 році) підтвердили прива�

бливість «Agritechnica». Особли�

во помітним було зростання

кількості відвідувачів із Польщі,

України, Росії та Білорусі. Слід

зазначити й збільшення чисель�

ності відвідувачів (до 3200 осіб)

із Північної Америки. Загалом

на виставці «Agritechnica�2007»

побували відвідувачі з 81 країни.

Близько 55% відвідувачів

«Agritechnica» є сільськогоспо�

дарськими підприємцями, 23%

мають господарства до 50 га,

23% – від 50 до 100 га, 38% – від

100 до 1000 га і 16% – більше

1000 га. 40000 відвідувачів пред�

ставляли підприємства торгівлі

та розповсюдження сільгосптех�

ніки, а 25000 – сільськогоспо�

дарське машинобудування та га�

лузі  для його забезпечення.

Крім того, виставку «Agritechni�

ca�2007» відвідали 20000 пред�

ставників агросервісних підпри�

ємств із Німеччини та з�за кор�

дону.

Майже третина аграріїв, згі�

дно з результатами опитування,

планує щось купити на вистав�

ці. Інтерес відвідувачів�фахівців

особливо привернули трактори

й транспортні засоби, вся палі�

тра техніки для обробки ґрунту,

а також техніка для збирання

зернових, кормів і просапних

культур. Крім того, помітний ін�

терес у галузі техніки для посі�

ву, догляду за рослинами, вне�

сення добрив і засобів захисту

рослин, а також у галузі запча�

стин і додаткового оснащення.

Але й численні спеціалізовані

пропозиції, як, наприклад, лісо�

ва техніка, техніка овочівника,

техніка для комунальних потреб

і догляду за ландшафтами, не

залишилися без уваги відвідува�

чів.

Серед сільськогосподарсь�

ких підприємств, проектних бю�

ро і виробників, як і раніше,

зберігається висока інформацій�

на потреба у всіх питаннях біое�

нергетики, децентралізованого

виробництва енергії та рослин�

ної сировини. Рівень професі�

оналізму в цьому інноваційному

напрямі зростає. У центрі уваги

знаходилися аспекти підвищен�

ня ефективності  установок.

Крім того, аграрії активно зай�

маються пошуком альтернатив�

них рослин�енергоносіїв.

З'їзд молодих аграріїв мав

великий успіх. Понад 10000 мо�

лодих аграріїв, школярів і сту�

дентів із Німеччини та з�за кор�

дону скористалися різними про�

позиціями виставки. Особливо

слід виділити відкриту дискусію,

в ході якої близько 600 молодих

підприємців із багатьох євро�

пейських країн обговорювали

важливі перспективні питання.

Вони люблять свою професію і

впевнені в успішному майбут�

ньому своїх господарств. Куль�

мінаційним пунктом зустрічі

стала вечірка «Young Farmer's

Pa r t y » ,  в  я к і й  б р а л и  у ч а с т ь

близько 2500 молодих людей.

Вибір правильних відповідей

на нові виклики та можливості

означає, що є потреба в інфор�

мації серед аграріїв. От чому

DLG очікує збільшення кілько�

сті відвідувачів як із Німеччини,

так і з�за кордону. 

Наступна виставка «Agri�

technica» відбудеться з 10 по 14

листопада 2009 року.

Підготував 

Павло Щербатий

За матеріалами www.agritechnica.com

на «Agritechnica%2007»

Новинка Опис Виробник

Argus camera Камера для автоматичного
контролю внесення добрив

AMAZONEN1WERKE H.
Dreyer GmbH & Co. KG

Comprima F
155/NovoGrip

Оптимізований прес1
підбирач (рулонний)

Bernard Krone GmbH
Maschinenfabrik

EDX with Xpress grain
singling

Високопродуктивна зерно1
ва сівалка точного висіву

AMAZONEN1WERKE H.
Dreyer GmbH & Co. KG

E1Premium Series Потужна електромережа
для тракторів

John Deere Vertrieb
Zweigniederlassung
der Deere&Co

Grain Cam Камера з датчиком NGC New Holland eine Marke
von CNH Deutschland GmbH

RAUCH two1disc fertiliser
spreader AXIS 30.1 EDR 

Дводисковий розкидач
добрив з електроприводом

RAUCH Landmaschinenfabrik
GmbH

Kinderfinder
Система безпеки при
роботі на сільсько1
господарській техніці 

Satconsystem

Золотий медаліст «Agritechnica�2007». Прогрес не стоїть на місці.
Ми вже звикли до радіокерованих літаків, які розкидають ентомофагів
на полях, але камера Argus camera, що контролює внесення добрив,
для нас поки що новація. 

Про високий науково�технічний рівень виставки «Agritechnica�2007»
свідчить перша у світі демонстрація роботи сільськогосподарських ро�
ботів. Команди студентів від академічних установ представили концеп�
туальні моделі, спрямовані на практичне застосування у майбутньому.

Таблиця 3. Золоті медалі виставки «Agritechnica�2007»

«Ковельсільмаш»
збільшить 
статутний капітал
Відкрите акціонерне това�
риство «Ковельсільмаш»
(Волинська обл.) має намір
збільшити статутний капітал
за рахунок додаткової емі�
сії акцій на 24,5 млн. грн. –
до розміру у 37,015 млн.
грн. Про це повідомляється
в офіційному повідомленні
підприємства. 
Питання про збільшення
статутного капіталу шляхом
закритого (приватного)
розміщення акцій додатко�
вої емісії внесене до поряд�
ку денного загальних збо�
рів акціонерів, заплано�
ваних на 12 грудня 2008
року 
Також на зборах передба�
чається обговорити питання
про затвердження переліку
інвесторів, серед яких пла�
нується розміщення акцій. 
Акції додаткової емісії існу�
ючого номіналу мають на�
мір розмістити в два етапи:
з 3 березня по 21 квітня і з
22 квітня по 1 травня 2008
року. 
Раніше до порядку денного
зборів акціонерів також
внесені питання перевибо�
рів органів управління ВАТ і
зміни реєстратора. 
Довідка. ВАТ «Ковельсіль�
маш» спеціалізується на ви�
пуску сільськогосподарсь�
кої техніки (зокрема для
механізації робіт в птахів�
ництві і тваринництві) і
комплектуючих для різних
галузей промисловості. 
До складу підприємства
входять заводи «Сіль�
госпмашини», «Механіка»,
«Інструмент», ковальсько�
пресове підприємство, за�
води круглоланкових лан�
цюгів і товарів народного
споживання. 
У поточному році плануєть�
ся випустити і реалізувати
продукцію на суму 95,93
млн. грн. 
Статутний капітал ВАТ ста�
новить 12,515 млн. грн., но�
мінал акції – 3,5 грн.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ



Артем Житков

ОСТАННІМ часом у світі спосте�

рігається зростаючий дефіцит

продуктів харчування. Особливо

показовою стала ситуація у поточ�

ному році, коли ціни на продо�

вольчих ринках стрімко пішли

вгору. Що й говорити, адже світо�

ва ціна 1 тонни пшениці залежно

від класу коливається в межах

$520�640, кукурудза коштує близь�

ко $320, за насіння ріпаку в

Європі пропонують $585.

Україна, яка намагається по�

вернути собі гучне звання світової

житниці, отримала всі шанси в

прямому сенсі нагодувати світ. Ми

маємо для цього сприятливі при�

роднокліматичні умови, одні з

найродючіших на планеті ґрунтів

і великий земельний потенціал.

Маємо бажання виробляти вели�

ку кількість сільськогосподарської

продукції. А віднедавна отримали

ще й практичну можливість роби�

ти це максимально технологічно

завдяки державній підтримці і

діяльності компанії «АМАКО». 

Сьогодні на вітчизняному

ринку існує достатня кількість

компаній, які пропонують продаж

і подальший сервіс або супровід

сільгосптехніки, якісного посад�

кового матеріалу або засобів захи�

сту рослин як окремо, так і разом.

Утім, вже не майбутнє, а сьогоден�

ня диктує необхідність придбання

і впровадження комплексних аг�

ротехнологій.

Компанія АМАКО вже понад

15 років працює на вітчизняному

ринку, і на сьогодні є лідером про�

дажів і впровадження сучасних

комплексних енергозберігаючих

технологій для сільськогосподар�

ського виробництва. Девіз компа�

нії «АМАКО» – «Технології, що

приносять гроші!» – сьогодні пе�

рестав бути гаслом, він перетво�

рився на життєві реалії. 

Максимально використовува�

ти можливості кожного поля, при

цьому не вивертати його щоразу

догори дригом, порушуючи струк�

туру землі, покликані сучасні тех�

нології мінімального і нульового

(«но�тіл») обробітку ґрунту. (Про

застосування таких технологій

господарствами�партнерами ком�

панії «АМАКО», а також складну

сільськогосподарську техніку, що

використовується для цього, мож�

на прочитати в газеті «Агропрофі»

№2,5,7,8,10 за 2007 рік).

Посіяти й виростити урожай –

кажуть, це тільки частина справи.

Генетичний потенціал пшениці,

наприклад, може перевищувати й

100 ц/га. Виявляється, вирощува�

ти стільки наші господарства сьо�

годні цілком спроможні. Вони

неспроможні її зібрати. Проте, са�

ме добрий кінець – всьому ділу ві�

нець. Тож жнива без втрат – у кін�

цевому підсумку, показник висо�

кої ефективності господарювання.

Для того, щоб без втрат зібра�

ти збіжжя, обробити його, забез�

печити високу якість намолочено�

го зерна, потрібен сучасний зерно�

збиральний комбайн, який є не�

від'ємною складовою інтенсивних

енергозберігаючих технологій.

НА ДНЯХ поля в ЗАТ «АПК «Зо�

ря» Рівненської області демон�

струвались клавішні зернозби&

ральні комбайни Massey Fer&

guson серії 7200 CEREA. Госпо�

дарство, очолюване легендарним

Володимиром Плютинським,

придбало у компанії «АМАКО»

п'ять машин MF 7274 із жатками

Powerflow, і цього літа вони вже зі�

брали свій перший урожай озимої

пшениці і ріпаку. За словами ке�

рівництва «Зорі», продуктивність

комбайнів CEREA перевершила

всі їхні сподівання. Тому заплану�

вали придбати в «АМАКО» й жни�

варки для кукурудзи, які також

агрегатуються з MF 7274.

Завдяки змінним жниваркам

ці комбайни є комплексним рі�

шенням для збирання будь�яких

культур: зернових, кукурудзи, со�

няшнику, гороху та бобових, ріпа�

ку, насіння трав та льону тощо.

Жниварка Powerflow з шири�

ною захвату 6,8�7,7 м – унікальна

розробка компанії Massey Fergu�

son. На практиці доведено, що

цей агрегат забезпечує приріст

продуктивності 15% при збиран�

ні на корені, а при збиранні ріпа�

ку, льону, бобових та жита показ�

ники цієї жниварки перевершу�

ють показники аналогів на 50%. У

Powerflow реалізовано примусове

подання ремінним транспортером

скошеної маси до шнека , що ско�

рочує втрати зерна та забезпечує

рівномірне навантаження.

Комбайни CEREA обладнані

двигуном об'ємом 8,4 л з турбо�

наддувом потужністю 340/387 к.с.

Обсяг зернового бункера стано�

вить відповідно 9500 та 10500 л.

Повне вивантаження бункера

здійснюється за 110 секунд з ви�

соти 4,2 м. Великий паливний

бак ємністю 750 л сприяє трива�

лій автономній роботі.

Для збільшення продуктивно�

сті комбайни оснащені системою

Constant Flow, яка  підтримує пов�

не завантаження комбайна неза�

лежно від густоти посівів шляхом

відстежування завантаження бара�

бана й електронного регулювання

швидкості руху комбайна відпо�

відно до врожайності.

Вісім спеціально розроблених

клавіш соломотряса витрушують з

маси соломи залишки зерна. Се�

парація за допомогою клавішного

соломотряса набагато економічні�

ша: скорочуються витрати засобів,

енергії, заощаджується пальне,

при цьому продуктивність підви�

щується на третину.

Реалізоване електричне регу�

лювання решіт простим натискан�

ням клавіші з кабіни, точність їх

налаштування контролюється

електронікою. Перевагою кон�

струкції є також простота і швид�

кість зняття решета для чищення

або зміни культури.

Після обробки комбайнами

CEREA солома менш пошкодже�

на і без проблем підбирається з

валків будь�яким прес�підбира�

чем. Простим рухом важеля соло�

моподрібнювача приводиться в

неробочий стан для укладання со�

ломи у вал. Водночас машини ос�

нащуються соломоподрібнювачем

Minimum Till, який має вісім ря�

дів зазублених ножів при збільше�

ній швидкості обертання і забез�

печує виключно дрібне подріб�

нення, що дає добре підґрунтя для

операцій мінімальної обробки

грунту. Подрібнена маса розкида�

ється на ширину до 9 метрів, від�

повідно зменшуються витрати на

закладення соломи і прискорю�

ється її природна переробка.

Цілісна, герметична кабіна

CEREA з тонованими стеклами та

кондиціонером надає високий рі�

вень комфорту для комбайнера.

Вісім робочих фар є стандартним

устаткуванням і забезпечують

цілодобову роботу машини в ком�

форті та безпеці.

НА ПОЛЯХ сільгосппідприємств

ТОВ «Борзна Агроінвест» (Черні�

гівська область) та ЗАТ «Міжна�

родна агропромислова корпора�

ція» (Київська область) відвідувачі

Днів поля компанії «АМАКО»

познайомились зі зразками ро&

торних зернозбиральних ком&

байнів Massey Ferguson серії

9000. На показах демонструва�

лись комбайни, обладнані жни�

варкою Geringhoff для збирання

кукурудзи. Ці жниварки виробля�

ються 6/8/12�рядні, жорсткі та

складані, з шириною міжрядь

70 см та трьома типами механізмів

для подрібнення.

Нові комбайни MF9690 VI

класу з двигуном потужністю до
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Жнива – всьому голова

– У НАШОМУ районі 40 тис. га,
обробляється половина цієї
площі. Вирощуємо здебільшо�
го зернові культури – жито,
пшеницю, овес. Маю визнати,
що заходи, подібні до Днів по�
ля «АМАКО», завжди корисні.
Адже можна вибрати щось для
себе, а щось порекомендувати
іншим. Звісно, представлені
технології далеко не кожен ре�

гіон може впровадити: те, що
добре працює в одному регіо�
ні, може бути неприйнятним,
скажімо, для нас. Це не стосу�
ється зернозбиральних ком�
байнів, які можна використо�
вувати будь�де. Саме вони
здаються мені найбільш ціка�
вими серед всього розмаїття
техніки, представленої на Днях
поля компанії «АМАКО».

Іван ОРДА, Управління агропромислового розвитку

Щорського району Чернігівської області:

КОМЕНТАР

Іноземне 
обладнання 
для пекарень 
у кредит
Кабінет Міністрів України на
засіданні 28 листопада 2007
року дозволив Міністерству
аграрної політики купувати
в 2007 р. обладнання іно�
земного походження для
хлібопекарських підпри�
ємств АПК через механізм
здешевлення кредитів. 
Про це повідомив віце�
прем'єр�міністр України
Дмитро Табачник на бри�
фінгу в будинку уряду. 
За словами віце�прем'єр�мі�
ністра, передбачається ком�
пенсація відсоткових кре�
дитних ставок у комерцій�
них банках, які дозволять
збільшити об'єм кредитних
ресурсів. 

Експертиза 
ветпрепаратів 
за 210 днів
Кабінет Міністрів України
затвердив положення про
державну реєстрацію вете�
ринарних препаратів, кор�
мових добавок, префіксів та
готових кормів. Відповідну
урядову постанову за №1349
підписано 21 листопада
2007 року. 
Реєстрація здійснюється
Держкомветмедицини на
підставі поданої власником
реєстраційного досьє або
його представником заяви,
рішення Державної фарма�
кологічної комісії ветери�
нарної медицини і експерт�
ного висновку Національно�
го агентства ветеринарних
препаратів та кормових до�
бавок або Національного
агентства ветеринарних іму�
нобіологічних препаратів.
Власником реєстраційного
досьє є юридична особа, що
забезпечує збір та обробку
інформації про всі випадки
негативних реакцій ветери�
нарного препарату. 
Агентство проводить екс�
пертизу на договірній осно�
ві у строк, що не перевищує
210 днів від дати одержання
заяви, комплекту докумен�
тів у повному обсязі та здій�
снення відповідної оплати.
Реєстрацію кормових доба�
вок, преміксів та готових
кормів проводить Держ�
комветмедицини на підставі
поданої власником реєстра�
ційного досьє або його
представником заяви, рі�
шення Державної фармако�
логічної комісії ветеринар�
ної медицини і експертного
висновку Національного
агентства ветеринарних
препаратів та кормових до�
бавок. Строк експертизи
агентства не має перевищу�
вати 90 днів.

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ



315 к.с. і MF9790 VII класу (по�

тужність двигуна – до 365 к.с.)

розроблені для зручного, ефектив�

ного і якісного збирання різнома�

нітних сільгоспкультур: зернових,

кукурудзи, сої, ріпаку, рису тощо.

Головною перевагою роторної

молотильної системи комбайнів

цієї серії є використання запатен�

тованої системи контролю постій�

ної швидкості ротора й ексклю�

зивної системи гідростатичного

приводу ротора. Це значно змен�

шує кількість вузлів, що робить

систему винятково ефективною,

надійною та продуктивною.

Інженери компанії Massey Fer�

guson створили нову молотильну

систему, яку назвали «Ротором Пе�

редових Технологій». Система має

низку унікальних рішень, таких як

найдовший ротор у галузі (3,55 м),

завантаження ротора на всі 360

градусів, пряме вивантаження, гі�

дростатичний привід, який забез�

печує роботу ротора на постійній

швидкості (в двох діапазонах

швидкостей) незалежно від умов

збирання. На відміну від інших

комбайнів, у приводі ротора взага�

лі не використовуються муфти і ре�

мінні передачі, що додає конструк�

ції комбайна MF 9000 виняткову

простоту і надійність. Крім того,

реалізовано можливість реверсного

обертання ротора для очищення

від забиття скошеною масою.

Комбайни оснащені системою

точного землеробства FIELD�

STAR®, яка веде збір інформації

щодо збирання врожаю в межах

одного поля. З цього формується

база даних, яка дозволяє господа�

рю відкоригувати такі чинники,

як внесення добрив, інсектицидів,

гербіцидів, норми висіву і методи

обробки ґрунту.

Сучасна система освітлення

складається з комплекта робочих

фар, передніх і задніх польових

фар, ліхтаря заднього ходу і ліхта�

ря освітлення виходу з кабіни, що

дає змогу безпечно і продуктивно

працювати цілодобово.

Простора і комфортна кабіна

об'ємом 3,4 куб.м розташована по

центру, виконана в інтер'єрі «Клас

Делюкс». 

Комбайни серії обладнані ви�

сокошвидкісним подрібнювачем

та розкидачем соломи, які ефек�

тивно подрібнюють та розподіля�

ють рештки по полю навіть за

умов збирання на вологих культу�

рах, що значно полегшує подаль�

ше використання технологій ну�

льового та мінімального обробіт�

ку ґрунту.

Крім того, машини мають си�

стему, яка дозволяє жниварці ко�

піювати рельєф поля в поперечно�

му напрямі на 4° вгору/вниз в ав�

томатичному режимі і забезпечує

задану висоту зрізу по всій ширині

захвату.

Ємність зернового бункера

комбайна становить 10570 л, а

його повне вивантаження відбу�

вається за 2 хв. 15 c. 

НА СЬОГОДНІ у компанії

«АМАКО» доступний для замо�

влення і найсучасніший ротор�

ний комбайн Massey Ferguson

MF 9895, спеціально створений

для роботи на великих площах:

адже він має двигун об'ємом

12,5 л потужністю 460 к.с. та зер�

новий бункер ємністю 12300 л.

Комбайн цього року пройшов ви�

пробування в багатьох європейсь�

ких країнах та показав надзви�

чайну продуктивність та еконо�

мічність.

А ще серед збиральної техні�

ки, яку демонстрували на Днях

поля «АМАКО» та її партнери, є

напівпричіпні машини для зби�

рання цукрових буряків WIC та

картоплезбиральні комбайни

Lockwood, про які можна розпо�

відати окремо. 

Але найголовніше те, що мак�

симальний ефект вся перелічена

техніка дає, коли є частиною ком�

плексної технології, розробленої

та втіленої господарством за допо�

могою фахівців, машин, насіння

та ЗЗР компанії «АМАКО».
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Компанія АМАКО

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

www.amacoint.com

– ПЕРШІ ДНІ поля почало про�
водити УКРЦВТ із ключових
питань технічної політики. Їх
засновником був Леонід
Володимирович Погорілий,
який загострював увагу на
проблемних питаннях існуван�
ня технічної політики і вказу�
вав шляхи до їх вирішення.
Завдяки цим заходам стало
зрозуміло, у яких програмах
потрібна державна підтримка
виробника техніки і сіль�
госпвиробника. Відтоді про�
йшло вже 8 років. 
Дні поля стали популярними
заходами, але зазвичай пере�
творилися з інструментів тех�
нічної політики на інструменти
бізнесу. Бізнес демонструє свої
особливості та переваги. Дер�
жава має їх враховувати, під�
тримувати, використовувати. 
Якщо говорити про День поля
«АМАКО», то він у своїй техні�
ко�технологічній політиці є
найбільш демократичним по�
рівняно з аналогічними бізне�

совими заходами, які пропо�
нують щось більш однобоке.
«АМАКО» пропонує варіанти
використання техніки для різ�
них типів господарств, для різ�
них технологій.
На мою думку, сьогодні в ос�
новній гамі ґрунтообробної
техніки, за винятком плуга як
основи грунтообробки, і  хо�
рошої сучасної сівалки як
складної машини, в принципі
наше сільгоспмашинобудуван�
ня випускає такі машини. Вони
за якістю виконання техноло�
гічного процесу можуть задо�
вольнити вимоги сучасних
технологій. Але вони не мо�
жуть задовольнити потреби
потужних підприємств з ве�
ликими площами, яким по�
трібні комплексні машини з
нормою виробітку 1000 або й
більше годин на рік. Наші ма�
шини можуть працювати при
завантаженні значно меншого
нормативу часу, скажімо, за
нормою радянських часів –

200�500 годин на рік. Але як�
раз щодо ґрунтообробки, то й
у нас є непогані на сьогодні
дискові борони. 
Окремим питанням стоїть ос�
нова господарювання на полі
– трактор. Не менш важливе
також збирання врожаю –
комбайни для різних культур.
Саме ця техніка привертає
нашу увагу. Ми присутні на
кожному з Днів поля, який
проводить компанія «АМАКО».
Уважно слідкуємо за новинка�
ми, що пропонує ця фірма. І
цього року побачили багато
нового, цікавого, передового.

Віктор ПОГОРІЛИЙ, 

заступник директора Українського НДІ 

випробування техніки та технологій ім.Л.Погорілого:

КОМЕНТАР

З 1 січня 2008 р. –
нова плата 
за забруднення 
довкілля
Визначено формулу, за якою
платники збору за забруднення
навколишнього природного
середовища проводять, почи�
наючи з 1 січня 2008 року, ін�
дексацію його нормативів. Така
формула передбачена поста�
новою Кабінету Міністрів Укра�
їни «Про доповнення додатка 1
до Порядку встановлення нор�
мативів збору за забруднення
навколишнього природного
середовища і стягнення цього
збору» від 14 листопада 2007 р.
№1317. Так, формула матиме
такий вигляд:

Ні = Нп х І / 100,
де Ні – проіндексований нор�
матив збору в поточному році,
гривень з копійками (з окру�
гленням до двох десяткових
знаків) за 1 тонну (одну оди�
ницю); 
Нп – проіндексований норма�
тив збору у попередньому ро�
ці, гривень з копійками (з
округленням до 2 десяткових
знаків) за 1 тонну (одиницю); 
І – індекс споживчих цін (інф�
ляції) за попередній рік, від�
сотків.

Державна
надзвичайна
протиепізоотична
комісія отримала
Положення
Кабінет Міністрів України Поста�
новою від 21 листопада 2007 р.
№1350 затвердив Положення
про Державну надзвичайну
протиепізоотичну комісію. 
Комісія є постійно діючим орга�
ном при Кабінеті Міністрів Ук�
раїни, який здійснює оператив�
ний контроль, керівництво і ко�
ординацію діяльності органів
виконавчої влади, підприємств,
установ і організацій, фізичних
осіб щодо запобігання спала�
хам особливо небезпечних хво�
роб, що входять до списку
Міжнародного епізоотичного
бюро, і масовим отруєнням
тварин та їх ліквідації.
Комісію очолює Віце�прем'єр�
міністр України з питань аграр�
ної політики. Заступником го�
лови Комісії є Головний дер�
жавний інспектор ветеринар�
ної медицини України. 
До складу Комісії входять за�
ступники Головного державно�
го інспектора ветеринарної ме�
дицини України, керівники Мі�
нагрополітики, МВС, Мінеко�
номіки, МОЗ, Мінтрансзв'язку,
МНС, Держкомлісгопу, Адміні�
страції Держприкордонслуж�
би, Держмитслужби, МЗС,
СБУ, ДПА, а також Української
академії аграрних наук та по�
садові особи інших органів,
громадських організацій та
наукових установ, визначені
Кабінетом Міністрів України.

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ



БЕЗУМОВНО, для зростання по�

тенціалу сільського господарства

потрібно максимально викори�

стати ріпак як дуже привабливу

культуру для виробництва харчо�

вої олії та біопалива, концентро�

ваних кормів, найдешевших си�

дератних добрив. Однак у гонитві

за прибутками і надшвидким на�

рощуванням площ посіву озимо�

го ріпаку необхідно враховувати

біологічні особливості росту та

розвитку культури, агрохімічні

умови зони впровадження, тех�

нології вирощування, інакше

можна завалити справу. А ще –

зважати на тенденції внутрішньо�

го та зовнішнього ринків, зверта�

ти увагу на прогнози аналітиків.

Думка про те,  що «Захід усе

з'їсть», може й не справдитися.

Бо чому б нам, наприклад, не

ввести квоти на ріпакове насін�

ня…

Є побоювання, що вирощу�

вання ріпаку може стати анало�

гом славнозвісної хрущовської

кукурудзяної доби, коли кукуруд�

зу почали вирощувати за поляр�

ним колом.

Програмою розвитку ріпаків�

ництва до 2010 року заплановано

розширення площ під цією куль�

турою до 3 млн. га, або 10% ріллі,

а валове виробництво рекоменду�

ється довести до 5,5 млн. тонн. 

Лідерами з виробництва ріпа�

кового насіння є країни об'єдна�

ної Європи, Китай, Канада, Індія

й Австралія. При генетичному

потенціалі 5�6 т/га у світі спосте�

рігається значна строкатість. Так,

у Китаї ріпаком засівається 7,3

млн. га (5,3% від загальної площі

ріллі) при середній врожайності

1,8 т/га. У Канаді – близько 5

млн. га (10% від загальної площі

ріллі), середня врожайність – 1,6

т/га. В Австралії – 1,1 млн. га

(2,2%), врожайність – 1,3 т/га. В

Індії – 6,7 млн. га (3,9%), урожай�

ність – 1 т/га. Площі вирощуван�

ня зосереджені в регіонах із по�

мірним кліматом і вологозабезпе�

ченістю на рівні 500�800 мм опа�

дів на рік.

Найбільша урожайність ріпа�

ку зафіксована в країнах ЄС. У

Німеччині під ріпаком зайнято

близько 12% ріллі, а середня уро�

жайність становить 4,2 т/га. У

Франції – 7%, і, відповідно, ма�

ють 3,5 т/га.

В Україні середня урожай�

ність озимого ріпаку в потужних

господарствах знаходиться на

рівні 1,7 т/га. Тоді як дрібні че�

рез відсутність технологій виро�

щування і сучасних сортів, не�

врахування біологічних особли�

востей ріпаку та порівняно слаб�

ку матеріально�технічну базу ма�

ють близько 1,1 т/га. За обрахун�

ками, дотримання всіх техноло�

гічних вимог потребує грошових

витрат  у  розмірі  1500�2300

грн/га.

Серед занесених до Держав�

ного реєстру сортів рослин, при�

датних для поширення  в Україні,

2/3 належить сортам вітчизняної

селекції. Переважна їх більшість

відповідає сучасним вимогам до

якості та підтверджує високу по�

тенційну врожайність у різних

кліматичних умовах України.

Так, озимий ріпак сорту Ат�

лант селекції Інституту олійних

культур УААН, під час вирощу�

вання у 2004�2005 рр. у Дніпропе�

тровській, Херсонській, Запо�

різькій областях та АР Крим про�

демонстрував урожайність 2,5�4,3

т/га, олійність 44�46%. Така про�

дуктивність знаходиться на рівні

нових гібридів німецької фірми

Лембкє. Сорт Атлант не посту�

пається гібридам і за якісними

показниками, вміст ерукової ки�

слоти – 0%, а глюкозинолатів –

17�22 мікромолі на грам (або до

2%), але ціна на насіння 1�ї ре�

продукції в 7�10 разів нижча від

зарубіжних аналогів.

При випробуванні в базовому

господарстві ТОВ ПП «Уланів»

Хмельницького району в 2005 ро�

ці сорт Чорний Велетень на пло�

щі 100 га забезпечив урожайність

3,6 т/га при олійності 43,5%, вмі�

сті ерукової кислоти 0,5%, глюко�

зинолатів 25 мікромолів на грам.

Сорт озимого ріпаку Світоч у

ТОВ «Авангард» Хмельницького

району на площі 85 га забезпечив

урожайність насіння 5,5 т/га з пе�

ревищенням сорту Вотан на 0,8

тонни з гектара.

Для реалізації високого по�

тенціалу сортів ріпаку необхідно

враховувати основні біологічні

особливості цієї культури.

Рослини ярого та озимого рі�

паків вибагливі до вологи, їх

транспіраційний коефіцієнт ста�

новить 400�500 мм. Оптимальним

для отримання високих врожаїв є

рівень опадів у 500�800 мм на рік.

Крім того, ріпак належить до

культур інтенсивного типу.

Фахівці наукових установ си�

стеми УААН розробили техноло�

гії вирощування ріпаку в різних

грунтово�кліматичних зонах Ук�

раїни, що спрямовані на збере�

ження вологи, раціональне вико�

ристання добрив із максималь�

ною реалізацією біологічного по�

тенціалу сортів. Але дотримання

всіх технологічних вимог потре�

бує витрат у розмірі 1400�2000

грн/га, які на цей час переважна

більшість господарств не може

забезпечити. Крім того, в більшо�

сті господарств відсутній необхід�

ний мінімум сільськогосподарсь�

кої техніки для вирощування рі�
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Он як – насіяли ріпак!
РОСЛИННИЦТВО Цієї осені озимим ріпаком, за даними Держкомстату на 1 листопада 2007 р., під
урожай�2008 в Україні засіяли близько 1,4 млн. га – 165% від запланованого. Якщо загальні площі під
озимими на зерно та зелений корм (без ріпаку) становили майже 7,8 млн га, то на ріпак припадають
близько 13% у структурі загальних посівних площ озимих. Для порівняння: торік озимого ріпаку було
посіяно 664 тис.га, восени 2005 – 400 тис.га, у 2004 – лише 150 тис.га. Тобто за чотири роки ми майже
вдесятеро збільшили площі під озимим ріпаком.

Біодизельне паливо –
виробляється шляхом
етерифікації, для чого
олію змішують з метано�
лом і каталізатором.
З однієї тонни олії й 0,1
тонни метанолу можна
отримати близько однієї
тонни біодизеля і
0,1 тонни гліцерину. Для
виробництва тонни біо�
дизеля потрібно 3,05
тонни насіння ріпаку.

СВІТОВІ ціни на олію насіння олійних зростають (попри розши�
рення обсягів посівів) завдяки стрімкому розвитку альтернатив�
ної енергетики. За останні десять років площа посівів ріпаку на
планеті збільшилася в два рази і становить 24 млн. га. За прогно�
зами ФАО, світової продовольчої організації ООН, попит на біо�
паливо в найближчі три роки зросте на 170%. Євросоюз, який
прийняв декілька директив щодо обов'язкового застосування
біодизеля і біоетанолу, щорічно нарощує потужності з їх вироб�
ництва. До кінця 2007 року ЄС зможе виробляти 10,2 млн. тонн
біодизеля (минулого року потужності становили 6,1 млн. тонн).

ДОВІДКА

ЗАТВЕРДЖЕНО полтавську гли�

нясту породу яєчно�м'ясних курей

у складі 6 генеалогічних ліній. Про

це йдеться у наказі Мінагрополі�

тики від 6 листопада 2007 р.

№781/111. 

У результаті 32�річної селекцій�

ної роботи колективу вчених Ін�

ституту птахівництва УААН та спе�

ціалістів племінних птахівничих

господарств на основі популяції

полтавських глинястих курей на�

родної селекції, шляхом цілеспря�

мованого чистопородного розве�

дення створено нову вітчизняну

високопродуктивну полтавську

глинясту породу яєчно�м'ясних ку�

рей з генетичним потенціалом

продуктивності, несучості на се�

редню несучку за рік – 225�230 шт.,

на початкову несучку – 212�215

шт., маса яєць у віці 30 тижнів –

55�56 г, у віці 52 тижні – 59,8�60 г,

жива маса півнів – 3,0�3,1 кг, курей

– 2,1�2,2 кг, вивід молодняку – 82�

87%, збереженість молодняку – 94�

95%, дорослої птиці – 92�94%.

На підставі результатів дер�

жавної апробації і рішення секції

виробництва та переробки про�

дукції тваринництва і птахівниц�

тва Науково�технічної ради Міні�

стерства аграрної політики Украї�

ни вирішено затвердити полтав�

ську глинясту породу яєчно�м'яс�

них курей та визнати її як нове се�

лекційне досягнення. Цій породі

надано заводську марку – ПГЛ.

Структурними одиницями нової

породи курей визнано 6 генеало�

гічних ліній (01, 02, 03, 04, 06, 10).

Організаціями�оригінаторами

породи визнано Інститут птахів�

ництва Української академії аг�

рарних наук та Державне підпри�

ємство «Дослідне господарство

«Борки» Інституту птахівництва

УААН.

Полтавці створили нову породу курей

Контроль 
за насінництвом 
та розсадництвом 
Затверджено Положення про
Українську державну помо�
логічно�ампелографічну ін�
спекцію. Відповідний наказ
Мінагрополітики №770 підпи�
сано 31 жовтня ц.р. 
Згідно з документом УкрДПАІ
здійснює державний кон�
троль за діяльністю суб'єктів
господарювання у галузі на�
сінництва та розсадництва
(умовами вирощування са�
дивного матеріалу, заготів�
лею, обробкою, розмножен�
ням, зберіганням, реалізацією
та використанням насіння і
садивного матеріалу) задля
поліпшення сортових та по�
сівних якостей насіння і са�
дивного матеріалу.
До структури УкрДПАІ вхо�
дять: відділ розсадництва та
якості садивного матеріалу і
маточників багаторічних на�
саджень; відділ розсадництва
та якості садивного матеріалу
хмелю; відділ експертизи
проектів і контролю за за�
кладкою багаторічних насад�
жень; центральна лаборато�
рія  з розсадництва багаторіч�
них культур УкрДПАІ; відділ
Західного регіону з розсад�
ництва УкрДПАІ, м.Львів;
відділ Центрального регіону з
розсадництва  УкрДПАІ,
м.Вінниця; відділ Південного
регіону з розсадництва
УкрДПАІ, м.Одеса; відділ
Східного регіону з розсад�
ництва УкрДПАІ, м.Донецьк;
відділ Кримського регіону з
розсадництва УкрДПАІ,
м.Сімферополь.

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ



паку – сівалки для дрібнонасін�

нєвих культур, агрегати для ви�

рівнювання грунту та ін. Такий

комплекс техніки для проведен�

ня сівби ріпаку на площі близько

200 га обійдеться господарству в

100�150 тис. грн.

Перш ніж будувати потужні

підприємства, власники замовля�

ють ґрунтовні техніко�економіч�

ні обґрунтування, виготовлення

бізнес�планів на найближчу та

далеку перспективу. Бо ризику�

ють сотнями мільйонів євро�до�

ларів. Вітчизняний менталітет

тільки розпочинає рух у цьому

напрямі. У випадку ж будівниц�

тва дрібних підприємств, як пра�

вило, на базі невеликих агрофор�

мувань, до таких глобальних за�

ходів, на жаль, не вдаються. Ма�

ленькі підприємства з вигото�

влення біодизелю – яскравий то�

му приклад. Покликані задоволь�

няти потреби власного та приле�

глих господарств у біопальному,

цього року вони навіть не запу�

скалися. Увесь ріпак пішов на

продаж. 

У 2005 р., коли «ріпаково�біо�

дизельна» програма в Україні за�

пускалася, ніхто в нас не прогно�

зував такого стрімкого зростання

цін на продукти харчування на

зовнішніх ринках і такого поваль�

ного захоплення Європи біодизе�

лем. А тих, хто прогнозував, на�

магалися не слухати. 

Спробуємо обрахувати вар�

тість біодизелю тоді і тепер. Із 3 т

насіння ріпаку можна отримати 1

т олії і 2 т шроту, який є високо�

білковою добавкою до комбікор�

мів для тваринництва. Ринкова

вартість насіння ріпаку 2005 р.

становила трохи більше 1 тис.

грн. За ціни реалізації соєвого

шроту по 600 грн/т, собівартість 1

т олії становила близько 2 тис.

грн/т. Вартість витратних матері�

алів, які використовуються при

виробництві біодизельного пали�

ва, закладали 500 грн на 1 тонну

олії. Електроенергія, заробітна

плата та інші виробничі витрати

при переробці насіння ріпаку на

олію, а потім на біодизельне па�

ливо – ще близько 500 грн. У та�

кий спосіб вартість 1 тонни біо�

дизельного палива становила

близько 3 тис. грн. При врахуван�

ні збільшення витрат біодизель�

ного палива при роботі сільсько�

господарської техніки до 6%, вар�

тість біодизельного палива, екві�

валентного 1 тонні нафтового ди�

зельного палива,  становить

близько 3,2 тис. грн. Тобто власно

вироблене пальне було суттєво

дешевшим від дизельного. 

У поточному році ситуація різ�

ко змінилася. Насіння ріпаку

коштує 2,2�2,3 тис.грн. Навіть

продавши шрот за ціною 1060

грн/т, з урахуванням зростання

цін на «супутні» витрати на вироб�

ництво, ціна власного палива стає

набагато вищою, понад 7 тис.грн.,

від «горючки» на заправках. 

Фахівці наукових установ си�

стеми УААН пропонують розмі�

щувати ріпак у зонах з оптималь�

ним зволоженням. У лісостеповій

зоні – 10�12% від загальної пло�

щі. На півдні та південному сході

України – 4�6% ріллі. Співвідно�

шення озимого та ярого ріпаку на

півдні – 60 та 40% відповідно. За�

гальну площу довести до 1,8�2,0

млн. га, а збільшення валового

збору здійснити шляхом інтенси�

фікації виробництва ріпаку – пі�

двищення урожайності з 1,7 до

2,8�3,0 тонни з гектара.

Цілком очевидно, що настав

час послідовно розвивати ріпа�

ківництво в Україні та вирішува�

ти питання виробництва біопали�

ва на наукових засадах. Зрештою

тут повинні домінувати не сум�

нівні припущення, а стократ пе�

ревірені факти. 
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ЗА РОЗРАХУНКАМИ українського Інституту економічних дослі�
джень і політичних консультацій, навіть при стовідсотковій пере�
робці олії на біодизель (сьогодні на ці потреби йде вісім відсот�
ків), біопаливом можна буде замістити лише три відсотки світо�
вого споживання нафти. Сьогодні біодизель займає тільки 0,2%
світового споживання транспортного палива. Одночасно зрос�
таючий попит на зернові і олійні культури приводить і до зро�
стання цін на продовольчих ринках. За прогнозами Організації
економічного співробітництва і розвитку, в найближчі десять ро�
ків ціни на продукти харчування в світі виростуть на 20�50%.

ДО РЕЧІ

НАКАЗОМ Міністерства еко�

номіки України від 25 жовтня

2007 р. №355 внесено зміни до

Положення про штрихове ко�

дування товарів. 

Так, обов'язковому марку�

ванню штриховими кодами

GS1 підлягають алкогольні на�

пої та тютюнові вироби, при�

мірники аудіовізуальних творів

та фонограм, лікарські засоби

та інші товари, маркування

яких штриховими кодами пе�

редбачено законодавством Ук�

раїни. Маркування харчових

продуктів штриховими кодами

здійснюється в порядку, визна�

ченому Кабінетом Міністрів

України.

Товари, які на підприєм�

ствах торгівлі підлягають додат�

ковому перерозподілу у малих

обсягах, перефасуванню, по�

дрібненню партій тощо для реа�

лізації кінцевому споживачу, а

також товари, на яких штрихко�

дові позначки GS1 відсутні або

не відповідають встановленим

вимогам, підприємства торгівлі

можуть самостійно кодувати

ідентифікаційними номерами

GS1 обмеженої циркуляції

(сфери обігу) та маркувати від�

повідними штриховими кодами

згідно з державними стандарта�

ми та нормативно�технічними

документами і керівництвами

Асоціації «ДжіЕс1 Україна».

Довідка: Система GS1 – це систе�
ма стандартів, методик, настанов,
правил, які адмініструє міжна�
родна асоціація GS1, що стос�
уються автоматичної ідентифіка�
ції, штрихового кодування та
електронної передачі даних і все�
світньо визнані учасниками діло�
вих стосунків – користувачами
такої системи.

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Збільшено дотації
для рослинництва
на зрошуваних 
землях
Міністерство аграрної політи�
ки України видало наказ
№727 «Про внесення змін до
Розподілу коштів державного
бюджету, передбачених для
державної підтримки вироб�
ництва продукції рослинни�
цтва на зрошуваних землях». 
Загалом державні дотації
збільшено з 40 млн. грн., як
було передбачено поперед�
нім Розподілом, до 73,5 млн.
гривень. Незмінними зали�
шилися тільки суми коштів
для Кіровоградської (245
тис. грн.), Полтавської (9
тис. грн.), Харківської (115
тис. грн.) областей. Вдвічі
збільшено дотації для Хер�
сонщини – з 25 765 тис. грн.
до 50 976 тис. грн., а також
для Донецької (з 670 до 1211
тис. грн.) та Миколаївської
областей (з 800 до 1588 тис.
грн.).

Тотальний захист
рослин в областях
Міністерство аграрної політи�
ки України наказом від 22
жовтня 2007 р. №754 затвер�
дило Положення про дер�
жавні інспекції захисту рос�
лин Автономної Республіки
Крим і областей. 
Державні інспекції захисту
рослин є спеціально уповно�
важеними органами вико�
навчої влади у сфері захисту
рослин на місцях, що діють у
складі Головної держінспекції
захисту рослин Мінагрополі�
тики і є правонаступниками
державних станцій захисту
рослин.
Розробляються заходи щодо
захисту рослин від шкідників,
хвороб і бур'янів, а також
здійснення державного кон�
тролю за додержанням зако�
нодавства про захист рослин.

Доповнено план
дослідних розробок
за державні кошти
Міністерство аграрної політи�
ки України наказом від 5 ли�
стопада ц.р. №776 внесло змі�
ни до Тематичного плану
науково�дослідних і дослід�
но�конструкторських розро�
бок на 2007 рік, які фінансу�
ються за кошти Державного
бюджету України. 
Зокрема, Тематичний план
доповнено секціями: еконо�
міки, фінансів та управління;
розвитку аграрного ринку;
землеробства та виробниц�
тва продукції рослинництва;
виробництва та переробки
продукції тваринництва і
птахівництва; технічної полі�
тики; аграрної освіти, науки,
інформатизації та дорад�
ництва. 

Алкоголь та тютюн – під кодовим ім'ям GS1
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6&7 грудня 2007 року в Києві
відбудеться Перша міжнародна кон�
ференція «Біопаливо�2007: Перспек�
тиви аграрного сектора України». 
Організатори заходу: Агентство про�
мислових новин, Аналітичний центр
«Украгроконсалт», Українська
Аграрна Конфедерація. 
На форумі заплановано обговорен�
ня перспектив розвитку внутріш�
нього та зовнішніх ринків біоетано�
лу та біодизеля. Під час проведення
конференції розглядатимуться такі
теми:
– сировина і ефективність вироб�
ництва біопалива в Україні і Росії;
– державна політика з розвитку ви�
робництва біопалива в Україні;
– україна: експортер зерна і олійних
культур або виробник біопалива;
– перспективи селекції зернових
культур для виробництва біоетанолу;
– схеми фінансування існуючих про�
ектів з біопалива в Україні: практич�
ний досвід співпраці;
– світовий ринок сировини під впли�
вом біопаливних ринків: конкуренція
між зерновими і олійними культура�
ми до 2010 року;
– ЄС: зростаючий попит на олії з бо�
ку біодизельної промисловості в ЄС.
Перспективи на 2007/08 рр;
– ринок біодизельного палива в ЄС:
подальше нарощування потужностей
чи перехід на інші альтернативні па�
лива?

* * *
13&15 грудня 2007 року Корпорація
«Агро�Союз» (Дніпропетровська
область) проводить II Міжнародну
Конференцію "Управління
агробізнесом". На форумі будуть
представлені приклади вирішення
складних управлінських завдань.
Конференція допоможе аграрним
менеджерам та власникам віднайти
найефективніші рішення, обговорити
досвід подолання помилок у
реальних господарствах. 
Втілення процесного підходу, з яким
учасники ознайомляться під час
конференції, дасть їм змогу зробити
свій бізнес прозорим та зрозумілим
для управлінських рішень; знизити
ризики втрат інформації; зменшити
невиробничі витрати; змінити
свідомість співробітників і підвищити
ефективність їхньої діяльності.

* * *
18&27 січня 2008 року в м.Берлін
(Німеччина) пройде міжнародна ви�
ставка «Зелений Тиждень» (Gruene
Woche�2008). «Зелений Тиждень» –
унікальна міжнародна виставка
продукції харчової промисловості,
сільського та лісового господарства,
садівництва тощо. Виробники про�
дуктів харчування з усього світу ви�
користовують «Зелений тиждень»
для пошуку нових ринків збуту, де�
монстрації та тестування своїх виро�
бів. Виробники екологічно чистої
сільгосппродукції та харчових про�
дуктів представлять свій сучасний
асортимент, що відповідає актуаль�

ним вимогам світового ринку.
Особливість виставки – орієнтація
на ринки Центральної та Східної
Європи.
Асортимент виставки: 
– різноманітні свіжі продукти та на�
пої; пиво, вина, шампанське; 
– м`ясо та ковбасні вироби; море�
продукти; спеції, приправи, чай то�
що; 
– сільгосптехніка та устаткування; 
– машини та приладдя для садівниц�
тва, насіннєвого господарства, виро�
щування і догляду за тваринами; 
– домашнє тваринництво та домашні
тварини; 
– промислове тваринництво, полю�
вання, риболовля, конярство; 
– устаткування для підприємств гро�
мадського харчування і кухні.

* * *
З 7 по 9 лютого 2008 року в Одесі у
Виставковому комплексі Морського
вокзалу відбудуться VIII міжнародна
спеціалізована виставка «Вино і ви�
норобство» і VIII  міжнародна спеціа�
лізована  виставка «Високий градус».
Виставки традиційно проходять за
офіційної підтримки Асамблеї Євро�
пейських Виноробницьких регіонів,
Міністерства аграрної політики Укра�
їни, Міністерства економіки України,
Одеської обласної держадміністра�
ції. Науковий патронат виставок
здійснюють Національний науковий
центр «Інститут виноградарства і ви�
норобства ім. В.Таїрова» і Націо�
нальний інститут винограду і вина
«Магарач». 

Генеральний партнер виставки – ТМ
«Французький бульвар».
Виставки охоплюють всі складові
виноробницької і лікеро�горілчаної
галузей. Спеціалізованими розділа�
ми на виставках будуть представле�
ні виробники вин і алкогольних на�
поїв, устаткування для виноградар�
ства і виноробства, матеріали для
оформлення і закупорювання пля�
шок, тара, упаковка, розплідники
винограду, спеціалізовані видання і
література.
Метою проведення виставок є де�
монстрація технологічних і наукових
досягнень виноробницької й алко�
гольної промисловості, сприяння ро�
звитку міжнародної співпраці, погли�
блення існуючих і встановлення но�
вих ділових контактів.
У 2007 році у виставках «Вино і вино�
робство» та «Високий градус» взяли
участь понад 130 експонентів з 10
країн.
Програма для фахівців:

«Одеська затока», VIII міжнарод�
ний професійний дегустаційний
конкурс; 
«Маркетингові стратегії в
просуванні алкогольної продук�
ції», III міжнародна професійна
конференція; 
V Міжнародний форум винарів і
енологів;

Програма для широкої аудиторії:
PhotoVintage, III міжнародний
фотоконкурс;
Презентаційні дегустації.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа¦
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 882,21 1395,82 276,40 1163,19 230,33
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 516,99 1283,61 254,18 1069,67 211,82
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574185 2007 DAF 68,00 1742,25 345,00
*Сорго ГОСТ 8759192 2007 DDU 88,00 2020,00 400,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 190,00 1398,55 276,94 1165,46 230,78
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 1190,56 1284,81 254,42 1070,67 212,01
Жито 3 клас ДСТУ 452212006 2007 EXW 62,55 1113,69 220,53 928,07 183,78
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 809,72 1416,36 280,47 1180,30 233,72
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 1763,10 1449,98 287,13 1208,32 239,27
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 584,16 1284,92 254,44 1070,77 212,03
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 1306,00 1440,00 285,15 1200,00 237,62
Жито 2 клас ДСТУ 452212006 2007 CPT 160,00 1250,00 247,52 1041,67 206,27
*Просо 1 клас ГОСТ 22983188 2007 CPT 22,00 2879,26 570,15
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391189 2007 FCA 40,00 5633,53 1115,55
Луганська агропромислова товарна біржа
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 FOB 3500,00 3484,50 690,00
Сумська товарна біржа «Сумиагропромбіржа»
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 367,96 1283,18 254,09 1069,31 211,75
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 576,00 1430,00 283,17 1191,67 235,97
Жито 2 клас ДСТУ 452212006 2007 EXW 14,10 1233,67 244,29 1028,06 203,58
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 1000,00 1500,00 297,03 1250,00 247,52
*Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 CPT 29,51 5555,00 1100,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 DAF 20,80 7575,00 1500,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 FOB 20,00 20200,00 4000,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 CIF 107,00 15253,83 3020,56
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391189 2007 FCA 60,00 4151,10 822,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 DAF 20,00 3509,75 695,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 1359,31 1400,50 277,33 1167,08 231,11
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 5752,67 1464,81 290,06 1220,68 241,72
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 DDP 1000,00 1490,00 295,05 1241,67 245,87
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 6681,72 1407,38 278,69 1172,82 232,24
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 DDP 5000,00 1485,00 294,06 1237,50 245,05
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 500,00 1280,00 253,47 1066,67 211,22
Жито 1 клас ДСТУ 452212006 2007 EXW 2000,00 1450,00 287,13 1208,33 239,27
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 160,00 17500,00 3465,35 14583,33 2887,79
*Сорго ГОСТ 8759192 2007 CPT 500,00 1060,50 210,00
Товарна біржа «Львівська Універсальна» (м.Львів)
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159171 2007 DDU 20,00 1515,00 300,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Соя ГОСТ 17109188 2007 DAF 1525,00 2246,42 444,84
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246165 2007 DAF 550,00 1436,95 284,55
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 5882,40 1510,00 299,01 1258,33 249,17
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 1271,68 1460,00 289,11 1216,67 240,92
Херсонська товарно�сировинна біржа «Кристал»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 300,00 1396,39 276,51 1163,66 230,43
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 700,00 1274,03 252,28 1061,69 210,24
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Соя ГОСТ 17109188 2007 CPT 4925,00 2131,79 422,14
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 DAF 140,00 3397,93 672,86
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 FOB 16310,00 3484,13 689,93

Форвард

Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Просо 1 клас ГОСТ 22983188 31.12.2007 FCA 22,00 2094,69 414,79
*Соя ГОСТ 17109188 31.12.2007 CPT 1000,00 2196,75 435,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449212005 31.01.2008 EXW 250,00 6178,68 1223,50
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449212005 31.12.2007 FOB 1000,00 6262,00 1240,00

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 26 по 29 листопада 2007 р.

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 26 по 29 листопада 2007 р.

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 15176,32 1395,48 1467,79 1510,00 290,65
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 2763,10 1440,00 1468,08 1500,00 290,71
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 DDP 1000,00 1490,00 1490,00 1490,00 295,05
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 11313,08 1274,03 1376,13 1460,00 272,50
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 1882,00 1430,00 1436,94 1440,00 284,54
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 DDP 5000,00 1485,00 1485,00 1485,00 294,06
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 500,00 1280,00 1280,00 1280,00 253,47
Жито 1 клас ДСТУ 452212006 2007 EXW 2000,00 1450,00 1450,00 1450,00 287,13
Жито 2 клас ДСТУ 452212006 2007 EXW 14,10 1233,67 1233,67 1233,67 244,29
Жито 2 клас ДСТУ 452212006 2007 CPT 160,00 1250,00 1250,00 1250,00 247,52
Жито 3 клас ДСТУ 452212006 2007 EXW 62,55 1074,25 1113,69 1129,93 220,53
Яловичина 1 категорія 2007 DDP 160,00 17500,00 17500,00 17500,00 3465,35

Експортнi контракти*: СПОТ

Просо 1 клас ГОСТ 22983188 2007 CPT 22,00 2879,26 2879,26 2879,26 570,15
Сорго ГОСТ 8759192 2007 CPT 500,00 1060,50 1060,50 1060,50 210,00
Сорго ГОСТ 8759192 2007 DDU 88,00 2020,00 2020,00 2020,00 400,00
Соя ГОСТ 17109188 2007 CPT 4925,00 2055,35 2131,79 2196,75 422,14
Соя ГОСТ 17109188 2007 DAF 1525,00 2196,75 2246,42 2323,00 444,84
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391189 2007 FCA 60,00 4151,10 4151,10 4151,10 822,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 DAF 160,00 3383,50 3411,91 3509,75 675,63
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 FOB 19810,00 3383,50 3484,19 3484,50 689,94
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391189 2007 FCA 40,00 5633,53 5633,53 5633,53 1115,55
Насіння гірчиці ГОСТ 9159171 2007 DDU 20,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 CPT 29,51 5555,00 5555,00 5555,00 1100,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 DAF 20,80 7575,00 7575,00 7575,00 1500,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 FOB 20,00 20200,00 20200,00 20200,00 4000,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 CIF 107,00 7575,00 15253,83 24745,00 3020,56
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246165 2007 DAF 550,00 1434,20 1436,95 1439,25 284,55
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574185 2007 DAF 68,00 1742,25 1742,25 1742,25 345,00

Експортнi контракти*: Форвард

Просо 1 клас ГОСТ 22983188 31.12.2007 FCA 22,00 2094,69 2094,69 2094,69 414,79
Соя ГОСТ 17109188 31.12.2007 CPT 1000,00 2196,75 2196,75 2196,75 435,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449212005 31.12.2007 FOB 1000,00 6262,00 6262,00 6262,00 1240,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449212005 31.01.2008 EXW 250,00 6178,68 6178,68 6178,68 1223,50

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

ВИРОБНИЧЕ об'єднання «Гомсільмаш»

на початку 2008 р. поставить до України

350 зернозбиральних комбайнів. Першу

партію комбайнів середнього класу в

кількості 150 шт. буде виготовлено вже до

кінця поточного року. Про це повідомив

заступник генерального директора об'єд�

нання – директор департаменту регіо�

нальних продажів Василь Кліменок. 

Фактично, це будуть перші постав�

ки білоруських монокомбайнів на ри�

нок нашої країни, оскільки до сьогодні

підприємство експортувало через влас�

ну дилерську мережу тільки універсаль�

ні комплекси машин на базі енергоза�

собу «Полісся�2�250А». Крім того, об�

говорюється питання продажу до Укра�

їни кормозбиральних комбайнів «По�

лісся�600». 

Експорт продукції «Гомсільмаша» в

січні�жовтні 2007 р. становив  $80,2 млн.,

що на 64,1% більше в порівнянні з від�

повідним періодом минулого року.

Сільськогосподарська техніка продава�

лася в 21 країну світу. Головний торговий

партнер – Росія, на частку якої припадає

приблизно 90% зовнішньоторговельного

обороту.

«Гомсільмаш» поставить 
до України 350 зерно%
збиральних комбайнів

Виробниче об'єднання

«Гомсільмаш» – багато�
профільне підприємство з
випуску машин для обро�
бітку і прибирання сільсь�
когосподарських культур
за аграрними технологія�
ми. Технологічний ряд
продукції складається з

комбайнів і комплексів
для збирання зернових,
кормових культур, цукро�
вих буряків і картоплі, ко�
сарок, машин для ком�
плексного обробітку ґрун�
ту. Підприємство випускає
самохідні комбайни і
комплекси потужністю від

225 до 360 к.с., причіпні і
навісні машини – від 50
до 250 к.с. Проектування,
виробництво і обслугову�
вання сільгоспмашин сер�
тифіковане на відповід�
ність вимогам міжнарод�
ної системи менеджменту
якості ISO 9001�2001.

ДОВІДКА
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E�mail: info@agroprofi.com.ua

Інтернет: www.agroprofi.com.ua

Тел. (044) 227�93�55, 236�0208. 

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

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

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Передплатити «АГРОПРОФІ» ви зможете у будь1якому відділенні «Укрпошти».
Вартість передплати на 1 місяць – 10,84 грн.
+ витрати на оформлення передплатних документів (0,3511,00 грн.). 
Передплатити нашу газету можна також через редакцію, 
до того ж – з будь1якого місяця та на будь1який термін. 
Вартість редакційної передплати на 1 місяць – 10,80 грн.

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» на 2008"й рік і щотижня отримуйте корисну інформацію для ГОЛОВИ!


