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ВІТЧИЗНЯНІ ВИРОБНИКИ ВІДВОЙОВУЮТЬ 
КОНТРОЛЬ НАД ОЛІЄЖИРОВОЮ ГАЛУЗЗЮ

За підсумками 2006�2007 МР на п’я
/

ти
транснаціональним корпораціям
наступає Промислова група «Креатив». 
І найближчим часом позиції цього
гравця тільки зміцняться.

КУП'ЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ.
До 70�річчя від заснування

Один із найбільших у Харківській області
ВАТ «Куп'янський цукровий комбінат» –
це високомеханізоване, сучасно оснащене
підприємство. Але щоб стати таким, довелося
пройти тривалий і складний шлях.

Площі посіву та 
реалізація зернових
Посіяно. За станом на початок
грудня нинішнього року площа
посівів озимих культур на зерно
і зелений корм (без ріпаку) всіх
категорій господарств України
становила 8,077 млн.га. 
Слід зазначити, що ця площа на
15,7% більша за аналогічний
показник 2006 р., коли озими"
ми було засіяно 6,982 млн.га. 
Озимі на зерно в поточному ро"
ці українські аграрії посіяли на
площі 7,977 млн.га (проти 6,891
млн.га минулого року). 
Площа посівів озимої пшениці
(включно з тритикале) в 2007 р.
становить 6,66 млн.га, що на
0,74 млн.га (або 12,5%) вище за
аналогічний показник в 2006р. 
Озиме жито в Україні в 2006р.
було посіяне на площі 465,9
тис.га (у 2006 р. – 352,2 тис.га). 
Площа посівів озимого ячменю
в поточному році становила
851,9 тис.га (у 2006 р. – 617,8
тис.га). 
Озимий ріпак в Україні посія"
ний на площі 1,533 млн. га, що
майже в 2 рази вище за торіш"
ній показник (816,8 тис.га).
В наявності. За станом на
1 грудня ц.р. на українських
сільгосппідприємствах (окрім
малих) і на підприємствах, які
займаються зберіганням і пере"
робкою зернових культур, було
в наявності 15,27 млн. тонн зер"
нових культур. Це на 2,76 млн.
тонн перевищує показник на
аналогічну дату минулого року. 
Запаси пшениці в Україні на по"
чаток грудня становили 7,01
млн. тонн (проти 5,51 млн. тонн
на 1 грудня 2006 г). 
Із загального обсягу зернових
культур, що знаходяться на збе"
ріганні, 6,3 млн. тонн знаходить"
ся безпосередньо у аграріїв (зо"
крема 2,59 млн. тонн пшениці).
Реалізовано. Загальний обсяг
зернових культур, реалізований
українськими аграрними під"
приємствами в січні"листопаді
п.р., зменшився на 23,7% порів"
няно з аналогічним періодом
2006 р. Так, за 11 місяців п.р. ук"
раїнські аграрії реалізували
11,44 млн. тонн зернових куль"
тур, зокрема пшениці 6,26 млн.
тонн ("15,3%). 
Крім того, за вказаний період
було реалізовано 2,21 млн. тонн
ячменю ("48,5%) і 191,2 тис.
тонн жита ("42%). 
Обсяг реалізації насіння соняш"
нику в січні"листопаді становив
2,74 млн. тонн (+10%).

За даними Держкомстату України

Олександре Петровичу,
наскільки Луганська

область забезпечує себе влас�
ною продукцією агровироб�
ництва?

– Луганщина традиційно бу�

ла і залишатиметься промисло�

вим регіоном. Однак це не зава�

жає нам за умов зони ризикова�

ного землеробства мати достат�

ній рівень розвитку сільського

господарства. Тому питання не

зовсім коректне, адже в усіх кра�

їнах існують, наприклад, рослин�

ні пояси: кукурудзяний або ово�

чевий. Це не означає, що в штаті

Айова їдять по три тонни овочів

на людину. 

Луганська область завжди бу�

ла дотаційною. Тут проживають

2,5 млн. жителів. Хоч щоб ми тут

робили, область завжди завозила і

м'ясо, і вершкове масло, бо так

історично склалося.

За інформацією вашого
попередника, у 2006 р. з

320 господарств області кожне
третє було збитковим. Окре�
сліть, будь�ласка, нинішню си�
туацію. 

– Остаточні дані будуть сфор�

мовані після закінчення року, ко�

ли будуть здані господарські звіти.

Кількість великих господарств не

змінилася. Навпаки, нам прита�

манна загальнодержавна тенден�

ція до укрупнення господарств.

Дрібні сільгоспвиробники і фер�

мери повинні працювати, але кра�

їну вони не нагодують, як вважа�

лося на початку реформ в АПК.

Продовження на стор.3

«На сьогоднішній день у нас
ажіотажний попит на землю»

РЕГІОНИ
МІЦНА ОПОРА 
ЛУГАНСЬКОГО СЕЛА

Скільки коштують соціальні
інвестиції «НІБУЛОНа» на селі та
чим, врешті, повертаються, наші
журналісти дізналися на Луганщині.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ЗАЛІЗО ТА ЖИТТЯ

Життя плюс шматок заліза – так
охарактеризував біопаливо один
з доповідачів на конференції
«Біопаливо�2007: перспективи
аграрного сектору України».
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РЕГІОНИ На початку грудня кореспонденти «Агропрофі» побували на Луганщині. Про стан
сільського господарства в традиційно промисловому регіоні ми розпитали заступника голови
Луганської ОДА з питань АПК Олександра Ольшанського.
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ВИМОГА учасників форуму пекарів, яку во�

ни оприлюднили на своєму форумі 11 грудня

2007 року в Києві, про введення експортного

мита на зерно не є панацеєю від подорож�

чання хліба і вдарить, в першу чергу, по ви�

робниках зерна, – заявив президент Укра�

їнської зернової асоціації (УЗА) Володимир

Клименко під час заходів. 

Якщо уряд України до кінця поточного

МР (липень 2007 р. – червень 2008 р.) не

відкриє експорт зерна з України, його пере�

хідні залишки до початку нового сезону ста�

новитимуть близько 10 млн. тонн. А це –

катастрофа для виробників зерна. У травні

необхідно очистити елеватори і підготувати

їх до приймання зерна нового урожаю. З

огляду на теперішню ситуацію, кількість і

стан посівів, Україна наступного року може

отримати нормальний урожай, на рівні 38�

40 млн. тонн. 

Завдання держави в цій ситуації, в пер�

шу чергу, враховувати інтереси всіх – і ви�

робників зерна, і переробників, і пекарів, і

кінцевого споживача – тобто пересічного

громадянина. 

– І якщо є необхідність надавати соціаль�

ну допомогу, то робити її держава повинна не

за рахунок виробників зерна, а за рахунок со�

ціальних програм з держбюджету, – зазначив

Володимир Клименко. 

Як повідомлялося раніше, учасники фо�

руму пекарів України звернулися до Кабінету

Міністрів України з проханням ввести ек�

спортне мито на зерно для запобігання зро�

станню цін на сировину на внутрішньому

ринку для підприємств переробної галузі. 

Нагадаємо ще декілька цікавих момен�

тів. Так, уряд України ввів квоти на експорт

зерна в обсязі 1,2 млн. тонн, по яких ек�

спорт зерна мав стати можливим з 1 січня

2008 р. Потім, нещодавно заступник міні�

стра аграрної політики України Юрій Лузан

заявляв, що Україна може перенести термі�

ни початку експорту зерна з 1 січня 2008 р.

на 15 грудня 2007 р. 

За оцінками Держкомстату, зараз на вну�

трішньому ринку зерна на 22% більше, ніж

на цю дату минулого року. Експортний по�

тенціал держави становить 3,8�4 млн. тонн

зерна, за оцінками Мінагрополітики.

МІНІСТЕРСТВО аграрної політики

України пропонує проводити інтервен�

цію борошна з державних ресурсів до 1

липня 2008 р., щоб не допустити різко�

го підвищення цін на хліб. Про це зая�

вив заступник міністра аграрної політи�

ки України Ярослав Гадзало в Києві 11

грудня. 

Мінагрополітіки підготувало проект

розпорядження уряду про затверджен�

ня графіків поставок борошна з дер�

жавних ресурсів з 1 січня по 1 липня

2008 р. 

Урядовець вважає, що державні ін�

тервенції борошна забезпечать посту�

пове зростання цін на хліб на рівні не

більше 1% в місяць. 

З 1 липня 2007 року держава здій�

снює продаж борошна хлібопекарсь�

ким підприємствам з метою забезпе�

чення стабільних цін на хліб. Ці інтер�

венції були заплановані до 1 січня

2008 р. Обсяги інтервенцій борошна з

державних ресурсів України в жовтні�

листопаді поточного року становили

183 тис. тонн. У листопаді хлібопекар�

ські підприємства отримали від ДАК

«Хліб України» 23 тис. тонн борошна

при завданні 16,5 тис. тонн. 

Крім того, Мінагрополітіки з поси�

ланням на дані Державного комітету з

державного матеріального резерву по�

відомило, що підвідомчі Держкомре�

зерву підприємства до 6 грудня 2007 ро�

ку реалізували 23,3 тис. тонн борошна. 

Раніше планувалося, що хлібопе�

карські підприємства в листопаді�груд�

ні поточного року отримуватимуть що�

місяця по 47 тис. тонн борошна із зерна

державних ресурсів, що становить

близько 22�23% від їхньої потреби. Уз�

годжені графіки поставок в регіони бу�

ло затверджено спільним наказом Мі�

нагрополітіки, Держкомрезерву та ДАК

«Хліб України» від 29 жовтня. 

У липні�вересні 2007 року товарні

інтервенції борошна з держресурсів

становили 192 тис. тонн, що дозволило

утримати зростання цін на соціальні

сорти хліба в межах 1% в місяць.
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НОВИНИ ï СТИСЛО Глобально про зерно

НЕ ВИПАДКОВО місцем прове�

дення конференції обирається

Женева, адже саме це місто визна�

не одним з основних центрів сві�

тової торгівлі. Тут розташовані

провідні компанії у сфері торгівлі

зерном, енергією й олійними

культурами, а також світові банки,

страхові та сюрвеєрські компанії.

Цьогоріч у конференції взяли

участь більш ніж 500 делегатів,

які представляли понад 300 різ�

них компаній із більш ніж 40 кра�

їн світу. Серед них – Австрія, Ка�

нада, Єгипет, Великобританія,

Німеччина, Швейцарія, Саудів�

ська Аравія, Південна Африка,

ОАЕ, Туреччина, Польща, Росія,

Казахстан, Україна та інші. 

Серед представників України,

які взяли участь в обговорені ва�

жливих проблем світової торгівлі

зерном, відзначилися зокрема ке�

рівний партнер юридичної фірми

«AGA Partners» Амінат Сулейма�

нова та старший юрист, керівник

напряму міжнародної торгівлі ці�

єї ж компанії Іванна Доріченко.

Організаторами конференції

виступили відомі агрофірми,

сюрвеєрські компанії та банки,

зокрема: SGS, Holman Fenwick &

Willan, Swiss Grain Traders та Aci�

ter Inspection. 

Підтримку в проведені міжна�

родної конференції також нада�

ли: E�Signal, AgResource, Reuters,

World Grain, AgriNews, U.S. Whe�

atAssociates, CWB.

Рік у рік зростає значення та

вага міжнародної конференції,

яка стає невід'ємною частиною

агроіндустрії. Огляд світового

ринку зерна 2007�2008 та 2008�

2009 років; проблеми правового

регулювання контрактних відно�

син; ринок фрахтування, як одна

з основних складових світової

торгівлі – ці та інші питання ста�

ли темами доповідей керівників

провідних торговельних компа�

ній та юридичних фірм. 

Із розвитком різноманітних

технологій зростає актуальність

пошуку альтернативних джерел

палива, отож низка доповідей бу�

ла присвячена проблемам торгів�

лі й виробництва біопалива;

перспективам використання біо�

палива й вимогам виробників до

якості та контролю за його скла�

довими; аналізу цінових відносин

у сфері торгівлі біопаливом.

В одній із доповідей висвіт�

лювалися способи використання

супутникових карт для прогнозу�

вання погодних умов, адже саме

погодні умови впливають на

якість врожаю та майбутні перс�

пективи торгівлі.

Конференція дала можли�

вість не тільки обговорити про�

блеми та перспективи світової

торгівлі зерном, а й налагодити

тісні партнерські відносини між

представниками компаній різних

країн світу з метою розвитку сві�

тової торгівлі та пошуку опти�

мальних варіантів розв'язання

проблем, які виникають у проце�

сі укладення та виконання між�

народних договорів.

Софія Багірова

ФОРУМ 21&23 листопада у Женеві відбулася П'ята щорічна конференція
«Global Grain 2007», яка щороку збирає велику кількість експертів
агробізнесу. Побувала у Швейцарії й українська делегація.

Амінат СУЛЕЙМАНОВА та Іванна ДОРІЧЕНКО, юристи фірми «AGA Partners»

Введення експортного мита 
на зерно ударить по його виробниках

Держінтервенції борошна – 
до 1 липня 2008 року

Рекордний 
експорт шроту
Обсяг експорту соняшникового
шроту з України в листопаді
став рекордним, і становив 187
тис. тонн проти 111,5 тис. тонн в
жовтні і, відповідно, 139 тис.
тонн у листопаді 2006 р. Основ"
ними покупцями шроту в звіт"
ному місяці стали Білорусь (41
тис. т) і Туреччина (36,4 тис. т). 
Всього з початку 2007/08 МР на
зовнішні ринки було відванта"
жено 365 тис.т соняшникового
шроту проти 307 тис.т за анало"
гічний період минулого сезону. 

Китай: 
на внутрішній ринок
2,7 млн.т пшениці
За офіційними даними, до кінця
календарного року китайська
зернова корпорація Sinograin
має намір реалізувати місцевим
компаніям близько 2,7 млн.
тонн пшениці з державних за"
пасів, включаючи 200 тис. тонн
імпортованого зерна. 
Даний захід обумовлений
необхідністю врегулювання си"
туації на внутрішньому ринку
країни, оскільки лише протягом
листопада 2007 року ціни на
пшеницю в Китаї підвищилися
більш ніж на 9%. Крім того,
уряд збирається поставити на
внутрішній ринок також 500
тис. тонн кукурудзи.
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– НАПРИКЛАД, наше лугансь�

ке підприємство «Агротон», яке

має понад 120 тис.га, ріллі почало

працювати у Краснодонському й

Антрацитівському районах, щоб

довести площі до 200 тис.га. 

Стосовно рентабельності, то

її поточного року ми очікуємо на

рівні 25%, торік було близько 6%,

завдяки високій ціні на пшеницю

та соняшник. Закупівельна ціна

на насіння соняшнику зараз

близько 3100 грн/т. Область, за

офіційними даними, зібрала його

430 тис. тонн – 10 % від валового

збору в Україні. На рахунки гос�

подарств від цього надійшло по�

над 1,5 млн. грн. Але реальна ци�

фра є вищою, адже дрібні госпо�

дарства, які намолотили 50�100

тонн, продали свій урожай без

звітності «на гору».

Кукурудзу цього року виро�

щували на площі 60 тис.га. Але

через посуху вона суттєво по�

страждала. Наприклад, одне з

найкращих господарств із виро�

щування кукурудзи ПП «Дов�

жанський», яке в останні 5 років

не збирало менше 100�120 ц/га,

цього року отримало 24 ц/га. Хо�

ча на півночі області господар�

ства отримали 70�80 ц/га. На�

ступного року, за попередніми

даними, кількість гектарів під ку�

курудзу має суттєво зрости. 

Якщо вирощуєте стільки
соняшнику, то повинні й

переробляти його неподалік.
Але назви олійних торгових ма�
рок одразу й не пригадуються.

– В області працюють три су�

часні потужні ОЕЗи – Троїцький,

Сватівський і Міловський. Усе це

приватні підприємства, які пра�

цюють на оптовому ринку олії та

не мають розливу в пляшки.

Були роки, коли на Лу�
ганщині вирощували по

мільйону і більше тонн зерно�
вих. Яка ситуація з продоволь�
чою пшеницею зараз і загалом
із забезпеченням формування
запасів продовольчого зерна. 

– У сприятливі за погодними

умовами роки справді вирощува�

ли такі врожаї. Однак цей рік був

важким, посушливим. Водночас

валовий збір зернових ми отри�

мали 845 тис. тонн – на рівні ми�

нулого року. Озимої пшениці зі�

брали 490 тис.тонн, що на 15%

більше, ніж торік. Ярої ми в

області не вирощуємо.

На сьогодні Луганщина вико�

нала всі доведені завдання з фор�

мування продовольчих ресурсів

– трьохмісячний незнижуваний

запас – як регіональних, так і

державних заготівель. Зокрема,

завдання КМУ: сформувати ре�

гіональні запаси у 78 тис. тонн

зерна, ми перевиконали до 118

тис. тонн. Ця робота триває і на�

далі. Основні наші оператори –

«Коровай», «Нива», «Лотуре�Аг�

ро». Закуповувати почали за ці�

ною 980 грн/т, на сьогодні вона

становить 1400 грн/т, і вона має

тенденції до підвищення.

Державні закупівлі до Аграр�

ного фонду ми виконали перши�

ми в державі, на сьогодні прода�

ли найбільшу кількість зерна –

понад 18 тис. тонн, хоча за пла�

ном було 16 тис. тонн. Усі госпо�

дарства були учасниками цього

процесу, в тому числі «Нібулон»,

«Агротон», «Лотуре�Агро». До

Держкомрезерву при завданні 15

тисяч тонн область продала 35

тисяч. 

Чи буде дефіцит зерна че�
рез 3 місяці, в разі від�

криття зовнішніх ринків?
– Ми щомісяця приймаємо

декларації про наявність зерна в

області. Можу сказати, що дефі�

циту зерна не буде. З відкриттям

зовнішніх ринків ціна може

збільшитися. Але існує домовле�

ність між Кабінетом міністрів

України й усіма операторами

ринку – асоціаціями та зернови�

ми і хлібопекарськими підприєм�

ствами – стосовно того, що про�

довольче зерно утримуватимуть у

такому ж ціновому діапазоні до

нового урожаю.

Щодо структури посівних
площ, то ви говорили про

необхідність зменшувати посі�
ви ярих культур на користь ози�
мих. Чи не відмовляєтеся ви від
своїх слів?

– Так складається кон'юнкту�

ра ринку. Під урожай 2007 року

було посіяно майже 250 озимих і

654 тис.га ярих культур. Такий

перекіс у бік ярих стався за раху�

нок ячменю. До минулого року

він був однією із найбільш ек�

спортно привабливих культур,

продавався навіть краще за пше�

ницю. На сьогодні, завдяки висо�

кій ціні на пшеницю і світовим

тенденціям до подальшого зро�

стання, цієї осені господарства

посіяли 307 тис. га озимої пше�

ниці. Такий показник востаннє

був у 1995 році. Озимого ріпаку

зазвичай сіяли 4�6 тис.га, нині

маємо 21 тисячу. Отже, озимий

клин під урожай 2008 становить

328 тис.га. 

Наступної весни мають також

зрости площі під сорго. До речі,

сорго – традиційна культура для

області: за радянських часів у на�

ших засушливих зонах більшість

господарств вирощували по 500�

600 га цієї культури. Останнім ча�

сом його виробництво дещо за�

непало, але тепер починає відро�

джуватися. Є кілька господарств,

які цього року отримали урожай�

ність по 50�60 ц/га. Це господар�

ства достатньо високого техноло�

гічного рівня, і їх досвід перейма�

ють сусіди. Немає проблем з реа�

лізацією сорго, яке йде на ек�

спорт для тваринницької галузі.

Його ціна на сьогодні коливаєть�

ся в межах 1200�1400 грн/т.

Поговорімо про розора�
ність земель на Луганщи�

ні. Можливо, вам стільки, як за
радянських часів, і не треба.

– Луганщина складається з

трьох агрокліматичних зон. Сво�

го часу зона донецького кряжу,

що непридатна для землеробства,

була розорана більше, ніж у цьо�

му була потреба. Наприклад, ни�

ні у Перевальському районі обро�

бляється в межах 15 тис. га ріллі

із загальнорозораних колись

площ у 45 тис. га. Решту стано�

влять сінокоси та пасовища, яких

близько 70 тис. га. 

Зараз справді поставлено зав�

дання щодо скорочення площ

ріллі та переведення їх у сінокоси

та пасовища. 

Північна ж і центральна ча�

стина області в тих самих обсягах

й оброблятиметься. Від наступної

весни буде в обробітку вся при�

датна для цього земля, а це 960

тисяч гектарів. На сьогоднішній

день у нас ажіотажний попит на

землю. У решті центральних

областей України цей процес

пройшов раніше, тепер ця хвиля

докотилася і до нас.

Що можете сказати про
розрахунки за земельні

паї між орендаторами та влас�
никами. Який зараз відсоток:
1,5 чи 2?

– Річна вартість оренди зе�

мельних паїв по області стано�

вить близько 98 млн. грн., яку до

1 січня орендарі мають сплатити

власникам. Відсоток закладаєть�

ся при підписанні договорів

оренди і є справою учасників

угоди, й адміністрація жодного

стосунку до цього не має. 

Відповідно до звітності, на 1

листопада з селянами розрахува�

лися понад 90% господарств. Є

певні проблеми у південних ра�

йонах, які найбільше постражда�

ли від цьогорічної посухи. Але

найближчим часом, сподіваємо�

ся, їх буде вирішено. 

Нарешті земля починає мати

свою справжню вартість. Части�

на господарств, які не хочуть

втратити землю, добровільно пе�

реходять на рекомендації багато�

річної давнини – збільшити вар�

тість пайових розрахунків до 2%,

наприклад, той самий «Нібулон».

Я за те, щоб люди отримували

більше.

Наскільки в поточному
році Луганська область

скористалася цільовими дер�
жавними програмами підтрим�
ки сільського господарства?

– Ми використовуємо кошти

по всіх державних програмах,

крім селекції у рослинництві.

Цьогорічний ліміт області маємо

на рівні 74803,8 тис. грн. Станом

на 29 листопада з держбюджету

нам фактично перераховано

71036,0 тис. грн., з яких ми вико�

ристали 64018,2 тис. грн. Зокре�

ма, обсяги дотації на виробниц�

тво продукції рослинництва з

планових 26902,5 тис. грн. надій�

шли всі і використані повністю;

на тваринництво – також стовід�

сотково надійшли 21203,3 тис.

грн. Щодо часткової компенсації

вартості мінеральних добрив віт�

чизняного виробництва, то ми не

тільки компенсували господар�

ствам усі 6626,0 тис. грн., а й ма�

ємо необхідність у додаткових

800 тис. грн. через суттєве збіль�

шення площ посівів озимих. Це

дуже позитивний показник, адже

сільгоспвиробники вже завезли

понад 40% річної потреби мін�

добрив на 2008 рік.

«На сьогоднішній день у нас
ажіотажний попит на землю»

Початок на стор.1

Олександр ОЛЬШАНСЬКИЙ, 
заступник голови Луганської ОДА з питань АПК 

Продовження на стор.4

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ

Зарплата 
в собівартості – 
не нижче 30%
Народні депутати Катерина
Ващук та Олег Зарубінський
пропонують встановити мі"
німальну частку заробітної
плати у структурі собіварто"
сті продукції на рівні, не
нижчому за 30%. Про це
йдеться у проекті Закону
України «Про внесення змін
до деяких законів України»,
зареєстрованому за №1172
від 11 грудня ц.р.
На сьогодні, зазначається в
пояснювальній записці, част"
ка фонду оплати праці в
структурі собівартості про"
дукції більшості українських
підприємств становить
близько 12%. Водночас, за
стандартами промислово
розвинених країн ця частка
сягає 35%. Таким чином, в
Україні склався надзвичайно
низький рівень оплати пра"
ці, що свідчить про непро"
порційний та несправедли"
вий розподіл багатства між
різними категоріями грома"
дян та є однією з основних
причин низького рівня життя
населення, вважають автори
законопроекту. 

Депутати – 
за здоровий 
спосіб життя?
Заборонити продаж і спо"
живання слабоалкогольних
напоїв у місцях проведення
масових заходів пропону"
ють народні депутати Мико"
ла Хоменко, Наталя Коро"
левська та Євген Суслов. Та"
ка пропозиція висловлюєть"
ся у проекті Закону «Про
внесення змін до Закону Ук"
раїни «Про державне регу"
лювання виробництва і обі"
гу спирту етилового,
коньячного і плодового, ал"
когольних напоїв та тютю"
нових виробів (щодо обме"
ження споживання і прода"
жу слабоалкогольних напо"
їв)», зареєстрованому за
№1171 від 11 грудня ц.р. 
Автори законопроекту звер"
тають увагу на зростання
показників споживання ал"
коголю в країні – це дає під"
стави говорити про загрозу
моральному і фізичному
здоров'ю українського сус"
пільства, зокрема молодо"
му поколінню. Особливо ж
зросли обсяги реалізації
слабоалкогольних напоїв як
наслідок агресивної ре"
кламної політики виробни"
ків та розповсюджувачів
відповідної продукції. Все
це призводить до суттєвого
погіршення рівня здоров'я
населення, зокрема моло"
дих громадян, наголошу"
ється у пояснювальній за"
писці до законопроекту.



НА ЗДЕШЕВЛЕННЯ вартості

коротко– та довготермінових

кредитів заплановано 19568,0 тис.

грн, із яких надійшло 16848,2 тис.

грн. 

Я вже говорив про бум з

придбання нової енергозберігаю�

чої техніки та застосування тех�

нологій. Також ми маємо до за�

планованих 2930,0 тис.грн. за

програмою 30�відсоткового від�

шкодування складної сільсько�

господарської техніки додати ще

понад 2,5 млн. грн. за фактично

придбану техніку. 

Мінімальні чи традиційні
технології обробітку ґрун�

ту. Які з них на сьогодні більше
застосовуються?

– Це, безумовно, надзвичай�

но цікаве й актуальне питання

для нашої області, де випадає мі�

зерна кількість опадів, особливо

у вегетаційний період. 

Ви знаєте про «Дні поля» з

енергозберігаючими технологія�

ми, які проводить «Агро�Союз» у

Дніпропетровській області. Цьо�

го року перед тим до нас в об�

ласть приїздив Хорішко (дирек�

тор ТОВ корпорація «Агро�Союз».

– Ред.) зі своєю командою, і ми

провели надзвичайно цікаві нав�

чання в Луганському аграрному

університеті, зібрали понад 700

безпосередньо зацікавлених у

впровадженні цих технологій

осіб. Основне завдання енергоз�

берігаючих технологій, крім сут�

тєвої економії палива, – збере�

ження вологи в ґрунті. І, звісна

річ, збереження природної струк�

тури ґрунтів, накопичення гуму�

су, органічних залишків тощо. До

цього року близько 30 наших гос�

подарств застосовували енергоз�

берігаючі технології. Після «Днів

поля» в «Агро�Союзі», на яких,

на мій погляд, майже половина

учасників була з Луганщини, по�

чався бум закупівлі відповідних

знарядь і техніки. Хочу сказати,

що господарства області на 29 ли�

стопада придбали техніки на су�

му понад 200 млн. грн, це втричі

більше, ніж минулого року. 

Традиційний обробіток також

залишається, і так є в усьому сві�

ті. За якими технологіями май�

бутнє – час покаже.

Що ви можете сказати
про ситуацію в тварин�

ництві?
– За динамічністю розвитку

на першому місці – м'ясне пта�

хівництво і товарне яйце. Ці тен�

денції зберігаються з радянських

часів, коли область була в п'ятірці

кращих в Україні. Серед найпо�

тужніших птахофабрик: «Черво�

ний прапор», «Украгроптаха», но�

ва «Чорнухинська». На 1 грудня

кількість поголів'я збільшилося

на 6% порівняно з минулим ро�

ком, і становить 5585,5 тис. голів.

Роздрібну ціну на товарне яйце

маємо близько 4,8 грн/дес., м'ясо

птиці – в межах 12 грн/кг.

Свинарство дуже гостро реа�

гує на ціни: щойно зникає сиро�

вина з «вільних зон», збільшуєть�

ся обсяг виробництва. Саме за�

раз, на жаль, відбувається спад

ціни. Поголів'я свиней, за остан�

німи даними, становить всього

141,3 тис. голів, із яких у приват�

ному секторі 56 тисяч. 

На жаль, 10 років тому заги�

нув наш Кремінський «стотисяч�

ник». Зараз переважна кількість

господарств утримує по 1,5�2 тис.

голів. Є свинокомплекси, напри�

клад, у Станично�Луганському

районі  найтехнологічніший

«Агровест». Біловодський плем�

завод – до 5 тис.голів, перспек�

тивне підприємство «Гранум» у

Кремінському районі також має

5 тисяч.

Із переробних підприємств

найпотужніше об'єднання «Лу�

ганські делікатеси», завдяки яко�

му маємо стабільні ціни на м'ясо�

продукти в області. 

Що стосується ВРХ й осо�

бливо молочного скотарства, то

це найгостріша проблема з усіх

напрямів АПК. Дивіться, за ста�

тистичними даними розвитку

області першу звітність маємо на

1916 рік. Тоді з 461,4 тис. голів

ВРХ було 113,7 тис. корів; у 1961

році, відповідно, – 570,1 і 237 ти�

сяч. Зараз маємо із 153 тис. ВРХ

усього 72,6 тис. корів, у т.ч. у гос�

подарствах населення – 53 тис.

корів. 

З огляду на таку ситуацію,

обласна рада за ініціативи губер�

натора ухвалила програму під�

тримки розвитку молочного ско�

тарства в Луганській області. Та�

кої програми інші області не ма�

ють. Згідно з нею, щороку з обла�

сного бюджету виділяється 3,4

млн. грн. на стовідсоткову ком�

пенсацію кредитної ставки гос�

подарствам, які вкладають кош�

ти в розвиток молочного скотар�

ства. Це насамперед будівництво

або реконструкція молочното�

варної ферми за наявності доїль�

ного цеху. Кількість поголів'я не

обмежується, навіть якщо буде

200 корів із доїльним цехом, то

все одно надходитиме компенса�

ція. Це придбання кормодобув�

ної техніки, обладнання для мо�

лочнотоварних ферм. 

Програма почала працювати з

середини 2007 року. Господарства

«Агротон» і «Привілля» Троїць�

кого району вже скористалися

цією програмою, і на сьогодні ми

маємо реальне будівництво суча�

сних молочнотоварних комплек�

сів. Проте регіональні програми,

хоч якими б досконалими вони

були, на рівні держави занепаду

галузі не зупинять.

Ми маємо розроблену дер�

жавну програму, що потребує

свого прийняття до кінця поточ�

ного року. 

Тетяна Шелкопляс
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ

Регіони турбуються за птахівництво
Народний депутат України Віктор Янукович (ПР) пропонує
встановити з 1 січня 2008р. ставку ввізного мита на обладнан"
ня для птахівництва на рівні 10%. Відповідний законопроект
№1182 «Про внесення змін до Митного тарифу України»
(щодо обладнання для птахівництва) зареєстрований у
Верховній раді 12 грудня 2007 р.
Зокрема, даним документом пропонується встановити вказа"
ний рівень ввізного мита на кліткове і підлогове обладнання
для утримання і вирощування птиці. 
Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту,
зазначений захід спрямований на підтримку вітчизняного ви"
робника обладнання кліткового або підлогового для утриму"
вання і вирощування птиці, збільшення обсягів виробництва
такого обладнання, зайнятості працюючих та наповнення бю"
джетів усіх рівнів.

Посилити відповідальність мисливців
Внести зміни одразу до кількох нормативно"правових актів –
законів України «Про мисливське господарство та полюван"
ня», «Про тваринний світ», Кодекс України про адміністра"
тивні правопорушення та Кримінальний Кодекс України –
пропонує народний депутат Микола Шершун. Його непо"
коять питання мисливського господарства, полювання, охо"
рони, використання та відтворення тваринного світу. 
Відповідним законопроектом, зареєстрованим за №1154 від 11
грудня, пропонується внести зміни до перелічених актів, спря"
мовані на вдосконалення законодавчої бази з питань ведення
мисливського господарства, посилення відповідальності ко"
ристувачів угідь за стан ведення мисливського господарства
та передбачають збільшення розмірів штрафу за порушення
правил полювання, зокрема надання права спеціально упов"
новаженому органу виконавчої влади у галузі мисливського
господарства та полювання встановлювати відповідно до за"
конодавства обмеження щодо використання державного ми"
сливського фонду, прийняття нормативних актів з питань ве"
дення мисливського господарства та полювання, мисливсько"
го собаківництва, використання ловчих звірів і птахів.

Захистити приватну власність 
на природні ресурси
Крім того, народний депутат Микола Шершун пропонує також
внести зміни до деяких законодавчих актів України щодо пра"
ва приватної власності на природні ресурси. Про це йдеться у
відповідному законопроекті за №1155 від 11 грудня ц.р.
На думку автора проекту цього закону, його прийняття ство"
рить сприятливі умови для реалізації права приватної влас"
ності на природні ресурси в Україні і дасть можливість фізич"
ним та юридичним особам захищати свою власність.
Так, проектом закону визначено внесення таких змін до Вод"
ного, Лісового та Земельного кодексів України:
1. До частини 1 ст. 6 Водного кодексу України після крапки до"
дати «Виняток становлять невеликі (до 3 гектарів) ділянки під
замкненими природними водоймами, що належать на праві
приватної власності фізичним чи юридичним особам, які зай"
маються фермерським господарством, та входять до складу
угідь цих господарств.»
2. Доповнити ст. 6 Водного кодексу України частиною 4
«Юридичні та фізичні особи здійснюють право власності на
водні об'єкти на підставі земельного та іншого законодавства
України».
3. У частині 1 ст. 12 Лісового кодексу України замінити слова
«селянських, фермерських та інших господарств» словами
«фермерських та особистих селянських господарств».
4. У частині 2 ст. 56 Земельного кодексу України замінити
слова «селянських, фермерських та інших господарств» сло"
вами «фермерських та особистих селянських господарств».

Оренда без нотаріуса буде недійсною?
Народний депутат Юрій Мірошниченко ініціював подання за"
конопроекту «Про внесення змін до частини першої статті 14
Закону України «Про оренду землі» (щодо нотаріального по"
свідчення договорів оренди землі)», який зареєстровано 30
листопада ц.р.
Законопроект повинен забезпечити права орендарів та орен"
додавців під час укладання договорів оренди землі. Його зав"
дання – усунення можливості існування різних форм догово"
ру оренди землі.
Пропонується забезпечити укладення лише нотаріально по"
свідчених договорів оренди землі.
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УПЕРШЕ про свої плани виходу

на IPO компанія «Креатив» заяви�

ла ще в 2005 році. Підготовка до

розміщення тривала більше двох

років, протягом яких була прове�

дена юридична реструктуризація

активів і збудована система кор�

поративного управління відповід�

но до міжнародних стандартів. 

Серед розглянутих варіантів

розміщення були Лондонська,

Варшавська та Франкфуртська

фондові біржі. Через низку пере�

ваг (процедурні, часові й фінан�

сові) вибір було зупинено на

останній. Приватне розміщення

Глобальних Депозитарних Розпи�

сок (ГДР) було проведено в жов�

тні 2007 року. У розміщенні бра�

ли участь 15 інвестиційних фон�

дів і приватні європейські інве�

стори, які придбали 23,4% акції

за $30 млн. (ціна однієї акції ста�

новила $12,5), таким чином,

ринкова капіталізація компанії

склала $128 млн. 

Організаторами угоди висту�

пили інвестиційні компанії «Dra�

gon Capital» і «Delphi Capital». Ім�

пульсом прийняття рішення про

розміщення стала необхідність

залучення коштів для подальшого

активного розвитку компанії, а

також бажання встановити капі�

талізацію підприємства на ни�

нішній час. Планується вже в

2008 році вийти на валовий дохід

$250�270 млн., із яких близько

$150�160 млн. компанії принесе

саме олієжировий бізнес. У 2009

році при завантаженості потуж�

ностей на 85�90% прогнозний по�

казник чистих продажів станови�

тиме $400�450 млн. (без урахуван�

ня внутрішніх продажів). Таких

показників компанія має намір

досягти за рахунок інтеграції в

сільськогосподарське виробни�

цтво, розширення потужностей і

диверсифікації бізнесу (за раху�

нок переробки сої).

Створення власної сировинної

бази – це напрям, у якому нині

розвиваються багато компаній,

що працюють в переробній галузі.

Причина полягає у високій сиро�

винній конкуренції на ринку, що

призводить до щорічного збіль�

шення відпускних цін на олійні

культури з боку сільгоспвиробни�

ків. Минулої осені ринок уже пе�

реконався в тому, що «гонитва» за

аграрієм, якою характеризувався

початок сезону переробки, приз�

вела до практично рекордних від�

пускних цін на насіння соняшни�

ку. Щоправда, в планах ПГ «Креа�

тив» вирощування не вказаної

олійної, а альтернативних культур

– ріпаку та сої. Компанія планує

вже наступного року засівати ни�

ми близько 20 тис. га.

Що ж до розширення вироб�

ничих потужностей, то варто за�

значити, що нині в управлінні ПГ

знаходяться чотири заводи, два з

яких безпосередньо належать оліє�

жировій галузі (див. Довідку). За�

лучені кошти дають компанії змо�

гу вже у вересні 2008 року запусти�

ти ще один олієекстракційний за�

вод, що здатен переробляти до

1 тис. тонн олійної сировини на

добу. Таким чином, ПГ збільшить

свої переробні потужності більш

ніж утричі. Це дасть компанії змо�

гу увійти до п'ятірки лідерів за об�

сягами переробних потужностей в

Україні. Понад 60% продукції но�

вого підприємства спрямовувати�

муться у відкритий продаж, решту

обсягів буде використано самою

компанією для виробництва кін�

цевих продуктів. Очікується, що

ОЕЗ «додасть» у виручку компанії

до $70 млн. на рік.

Цікавими видаються й наміри

компанії дещо диференціювати

свій бізнес. Зокрема, частина ви�

ручених від розміщення коштів пі�

де на завершення будівництва пер�

шого в СНД заводу з глибокої пе�

реробки сої. Планується, що під�

приємство почне працювати вже в

середині 2008 року. На сьогодні го�

товність становить 80%, триває ак�

тивний монтаж обладнання, яке

завезене ще минулого року. Завод

вироблятиме ізоляти, текстурати

та соєве  борошно. Його потуж�

ність становитиме 250�300 тонн

сировини на добу. За прогнозами,

виручка від продажів продуктів

нового підприємства щорічно ста�

новитиме не менше $50 млн.

Керівництво ПГ «Креатив» та�

кож не відкидає подальшого вхо�

дження в суміжні види бізнесу. Зо�

крема, як стало відомо, обговорю�

вався варіант реалізації проектів

на ринку біопалива. Проте до ви�

рішення законодавчих проблем

цього питання ця сфера діяльно�

сті є достатньо ризикованою: нор�

мативної бази практично не існує,

є загроза монополізації цього сег�

менту державою тощо.

Компанія розвивається дуже

динамічно і має доволі амбітні

плани. І вихід на міжнародні фон�

дові ринки – лише один із кроків

й етапів реалізації цих планів. Бе�

зумовно, розміщення дає ПГ

«Креатив» додаткові фінансові ре�

сурси для активізації зміцнення

своїх позицій на вітчизняному

ринку олієжирової продукції. І в

експертів цього сегменту ринку

наявний стан справ вселяє опти�

мізм. Адже такий бурхливий роз�

виток вітчизняних компаній від�

бувається під божевільним пре�

сингом транснаціональних конку�

рентів (можна сказати, усупереч

цьому пресингу). А той факт, що

український виробник не тільки

продовжує працювати в умовах

такої конкуренції, а й навіть ус�

пішно з нею бореться, свідчить

про готовність вітчизняного оліє�

жирового бізнесу протистояти

міжнародним компаніям, які хли�

нуть на наш ринок після вступу до

СОТ. Тобто хоч би за одну галузь

українського агропрому можна

бути спокійними.

Вітчизняні виробники відвойовують
контроль над олієжировою галуззю
Ще кілька років тому неможливо було й уя9

вити, що це стане реальністю. Щойно на

український ринок олій прийшли трансна9

ціональні компанії з їх величезними бю9

джетами (на покупку та будівництво заво9

дів, нарощування потужностей, закупівлю

сировини, інвестування сільгоспвиробни9

ків, розкручування торгових марок і т.д.),

конкуренція посилилася. Спочатку в бо9

ротьбу з «трансами» вступила «Зерноторго9

ва компанія» (м.Кіровоград), яка в 2005

році закінчила реконструкцію базового

підприємства («Кіровоградолія»), а в 2006

році стала власником цілісного майнового

комплексу ОЕЗ «Екстрол» (м. Миколаїв). У

результаті за підсумками 200592006 мар9

кетингового року (МР) компанія вибилася

в трійку лідерів виробництва нерафінова9

ної соняшникової олії. Слідом на»стежку

війни» вийшла Група компаній»Кернел»

(м.Київ), яка наприкінці 2006 року придба9

ла всі аграрні активи ЗАТ «Євротек» (м.Хар9

ків), що також дало цьому гравцю змогу

вирватися в лідери ринку по соняшниковій

олії у пляшках (див. діаграму). А за підсум9

ками 200692007 МР на п'яти»трансам» на9

ступає Промислова група (ПГ) «Креатив». І

той факт, що наприкінці осені 2007 року ця

компанія першою з усіх підприємств оліє9

жирового сектора України провела розмі9

щення своїх акцій на зарубіжній фондовій

біржі, дає змогу прогнозувати, що най9

ближчим часом позиції цього гравця тіль9

ки зміцнюватимуться.

Компанія «Креатив» заснована в 1991 році в Кіровограді. Проми"
слова група «Креатив» створена в 2003 році. Спеціалізація – вироб"
ництво нерафінованої, рафінованої дезодорованої олії, маргаринів,
майонезів, кетчупів, гірчиці, промислових жирів і жирових сумішей
на основі рослинних олій.
В управлінні ПГ «Креатив» знаходяться: олієекстракційний завод; за"
вод модифікованих жирів; завод із рафінування олій і жирів, вироб"
ництва маргаринів; завод із виробництва кетчупів, майонезів і гірчи"
ці; елеваторний комплекс із комбікормовим заводом; АТП.
Продукція компанії випускається під торговими марками «Сонола»,
«Дівноє», «Делікон», «Кум» і реалізовується як на вітчизняному, так і
на зовнішніх ринках. Поставки здійснюються до Вірменії, Грузії, Ка"
захстану, Литви, Молдови, Російської Федерації, Білорусі, Словач"
чини, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану й Естонії. У 2007
році компанія відкрила представництва у Вірменії та Грузії. Чистий
прибуток у 2006 році – $2,13 млн. Орієнтовний обсяг продажів про"
дукції в 2007 році – $108 млн. Середньорічне зростання обсягів про"
дажів продукції компаній за останні 4 роки становить близько 47%.

ДОВІДКА

Виробництво рафінованої олії 
в Україні, %
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ГЛОБАЛЬНЕ виробництво і спо�

живання рослинної олії зросло у

всіх сегментах сектора – насіння,

шрот і власне олії. Існуюча тен�

денція дає змогу припустити, що

зростання і надалі продовжува�

тиметься. 

Дві третини від усього ек�

спорту олії припадає на Малай�

зію та Індонезію. Євросоюз, як

нетто�імпортер олій, як і раніше

посідатиме друге місце по зов�

нішніх поставках після Китаю.

Індія за найближче десятиліття

залишиться в трійці світових лі�

дерів – імпортерів олій. 

На тлі високого світового по�

питу на олії з боку харчової і па�

ливної індустрії, ціни залишати�

муться достатньо високими або

ж будуть поступово зростати

протягом десятиліття. Надалі ці�

ни на шрот все більше втрачати�

муть залежність від цін на олію.

Ріпак і соняшник жорстко кон�

куруватимуть з соєю, де вміст

олії дещо нижчий, що і познача�

ється на цінах. 

Споживання і виробництво

олій (ріпак, соняшник, соя,

пальма) до кінця наступного де�

сятиліття зросте до 135�137 міль�

йонів тонн на рік. Ці показники

відповідають приросту на 2,6% –

2,8% на рік. Споживання зроста�

тиме через приріст населення,

збільшення доходів і підвищення

продуктивності світового аграр�

ного сектора. 

Експерти ринку єдині щодо

того, що обсяги світової торгівлі

оліями протягом десятиліття

зростатимуть, але розміри при�

росту обсягів поки залишаються

під питанням. 

Головна причина – невизна�

ченість в тому, які країни можуть

отримати несподіваний поштовх

для розвитку олійних секторів

сільського господарства. Так,

тільки Україна за останні 3 роки

збільшила посіви ріпаку більш

ніж в 4 рази. В цілому, чисті об�

сяги світової  торгівлі  до

2016/2017 МР можуть становити

від 56 до 60 мільйонів тонн. 

Споживання олій постійно

зростатиме. З іншого боку, зро�

стання споживання призведе до

постійного зростання споживчих

цін, які, у свою чергу, стимулю�

ватимуть зростання виробниц�

тва. Номінальні ціни на олії 4 ос�

новних видів до кінця наступно�

го десятиліття зростуть в се�

редньому на 50% відносно періо�

ду 1996�2005 років. Різні експер�

ти приводять різні номінальні ці�

ни, але в середньому олії кошту�

ватимуть не менше US$645/т, і

вірогідне зростання до US$820 за

тонну. 

Огляд 
по країнах 
Індія. Очікується, що імпорт

зросте за десятиліття на 1,0 міль�

йон тонн – до 6,0 мільйонів тонн

на рік. Якщо країна збереже тем�

пи при зростанні населення і ди�

наміку поліпшення рівня життя,

то імпорт може зрости до 8,5 мі�

льйонів тонн. 

Китай. Імпорт олій до 2016/2017

МР зросте з нинішніх 7,0 мільйо�

нів тонн до 10,0 мільйонів. При

збереженні темпів економічного

розвитку країни не виключено

подвоєння обсягів імпорту олій

до 13,5 мільйонів тонн. 

Бразилія. Експорт олій за деся�

тиліття може зрости до 3,3�3,5

мільйонів тонн з нинішніх 2,3

мільйона тонн на рік. 

Аргентина. Очікується приріст

експорту олій до 2016/2017 МР

до 9,0 мільйонів тонн (2007/2008

– 7,4 млн. тонн). 

США. Штати продовжувати�

муть грати незначну роль в сві�

товій торгівлі оліями. Очікуєть�

ся, що США залишаться неве�

ликим нетто�імпортером з об�

сягом 1,4 мільйона тонн до

2016/2017 МР. 

Євросоюз. Європа буде другим

за обсягами імпортером олій.

Зовнішні закупівлі збільшаться з

6,0 мільйонів тонн в нинішньо�

му сезоні до 9,2 мільйонів тонн в

2016/2017 МР. 

Канада. Країна утримає свої

позиції як невеликий експортер

– 1,1 мільйона тонн на рік, в ос�

новному, ріпакової олії. 

Малайзія і Індонезія. Спіль�

ний експорт пальмової олії до

2016/2017 МР зросте з 25,0 міль�

йонів тонн (2007/2008 МР) до

39,0�40,0 мільйонів тонн.

AAA

Грудень, 2007 
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«АГРОПРОФІ» – український тижневик ділової інформації 

Ми ставимо за мету заповнити вакуум ОПЕРАТИВНОЇ, суто ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ
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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.
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Інтернет: www.agroprofi.com.ua
Тел. (044) 227/93/55, 236/0208. 
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Прогноз розвитку 
світового ринку олії на 2007#2016 рр.

Динаміка світових цін на олії



ТОРГОВА марка «Дригало» роз�

робила продукти, які можуть бути

використані для раціонального і

дієтичного харчування населення

(дієта №8,9, дієта №№1,5,10).

Розробка проводилася в рамках

Державної програми з оздоро�

влення нації за участю фахівців ін�

ституту екогігієни і токсикології

ім.Медведя і отримала експертну

оцінку відповідності Асоціації ви�

робників геронтологічно цінних

продуктів. Ці набори (№1 і №2) –

це поєднання продуктів, в яке

входить меню для однієї людини

на 2 дні. У всіх продуктах пониже�

ний вміст солі й жиру і вони мо�

жуть уживатися людьми з хроніч�

ними захворюваннями цукровим

діабетом другого типу, органів

травлення і серцево�судинної си�

стеми, надмірною вагою. Момен�

тальне заморожування, яке вико�

ристовують при приготуванні на�

півфабрикатів, не знижує корисні

властивості продуктів. 

Всі ці продукти можуть уживатися

людьми, які піклуються про своє

здоров'я, але не мають можливо�

сті витрачати багато часу на при�

готування для себе і родини діє�

тичних блюд. 

До складу наборів входять:

голубці овочеві, перець фарширо�

ваний овочами, сирники, котлети

парові, фрикадельки курячі для

перших блюд, тефтелі м'ясні з ри�

сом, котлета куряча парова, котле�

та куряча з ананасом, битки руба�

ні. Всі блюда розморожують і го�

тують на пару, а тефтелі, голубці і

перець протушують в 10% сметані.
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Куп'янський цукровий
До 70�річчя від заснування

Початок 
БУДІВНИЦТВО комбінату розпочалося у

1931 році, а у 1937�му він дав країні першу

продукцію. У ті дні підприємство називали

«гігантом перших п'ятирічок». І це дійсно так

було. У довоєнні  роки найбільшої потужності

цукровий завод досяг у 1940 році. На той час

він переробляв 2500 тонн буряків на добу. На

початку війни було проведено демонтаж

устаткування підприємства. Його вивезли в

місто Коканд Ферганської області. У тилу за�

вод відродив своє життя та почав переробляти

узбецькі буряки. Таке підприємство було пер�

шим на узбецькій землі.

Після війни, в 1946�му, розпочали відбу�

дову заводу на новій технологічній базі. Бу�

дівництво йшло прискореними темпами. Од�

ночасно з виробничими приміщеннями виро�

стали житлові будинки, школа, лікарня, клуб,

дитячі ясла, їдальня.

Розвиток
ПОЧИНАЮЧИ з 1952 року постійно прово�

дили реконструкцію цехів, удосконалювала�

ся технологія виробництва, внаслідок чого

потужність заводу з року в рік зростала. На кі�

нець 1964�го виробництво цукру зросло по�

рівняно з довоєнним часом удвічі.

1970�1975 роки – перекомплектували та

модернізували обладнання станції кристалі�

зації, збільшили потужність жомосушарки,

механізували транспортування жому з заводу

на склад. Реконструювали також випарну

станцію, збільшивши її потужність до п'яти

тисяч тонн на добу.

1978�1980 роки – автоматизували станції

дефекосатурації. Впровадили в виробництво

15 автоматизованих центрифуг із програмним

управлінням. 

У 80�ті роки реконструювали тракт очист�

ки буряків, побудували склад  гранульованого

та сухого жому, тепловозовагонне депо. Вста�

новили новий автоматизований дифузійний

апарат і газову піч.  Реконструювали також

ТЕЦ й удосконалили енергетичну базу. Внас�

лідок виконання цих робіт технічна потуж�

ність підприємства з переробки на добу з 3600

тонн буряків зросла до 4000 тонн.

Куп’янський комбінат до 1992 року завдя�

ки виробництву значної кількості цукру�піску

з буряків і цукру�піску з сирцю, належав до

прибуткових  підприємств галузі. Згодом сир�

цева лінія була демонтована, і виробництво цу�

кру�піску здійснювалося тільки з буряків. 

Так, криза, яка охопила більшість цукро�

заводів України, не обминула й Куп'янський

цукрокомбінат. Недостатнє забезпечення за�

воду сировиною тривало протягом восьми

років. 

Сьогодення
У 2001 РОЦІ відбулася зміна власника цілі�

сного майнового комплексу. Ним став ВАТ

«Цукровий союз «Укррос» – лідер цукрової

галузі країни. Із приходом нового власника

відбулися суттєві зміни. Були надані кредити

під сезонні витрати (на придбання насіння,

мінеральних добрив, гербіцидів, ремонтних і

технологічних матеріалів), проведена ре�

структуризація боргів.

Стратегічною метою компанії було погли�

блення вертикальної інтеграції, зменшення

залежності від настроїв виробників солодких

коренів. 

На підприємстві було проведено низку

серйозних реконструкцій, що значно підви�

щило його ефективність і конкурентоспро�

можність.  Нині потужність заводу становить

5,2 тисячі тонн буряків на добу. 

Сьогодні підприємство очолює Микола

Саган. Із перших днів його керівництва було

вирішено спрямувати значні кошти на техніч�

не переоснащення підприємства та на збіль�

шення надходження сировини. Особливу ува�

гу було приділено питанню заготівлі цукро�

вих буряків.

Задля цього підприємство налагодило тіс�

ні відносини та співпрацю з виробниками

цукрових буряків. Розробили умови авансу�

вання своїх постачальників якісним насін�

ням, гербіцидами та паливно�мастильними

матеріалами. 

Розвиток сировинної зони став пріоритет�

ним. Із цією метою було створено ТОВ

«Куп'янськ�агроінвест». Восени 2005 року

ним було зорано 72 гектари землі, яку навес�

ні засіяли цукровими буряками. Придбали

техніку для обробітку посівів, насіння, гербі�

циди, мінеральні й органічні добрива. У 2007

році цукрові буряки вже займали 510 га. На

полях працює найновіша ґрунтообробна та

бурякозбиральна техніка іноземного вироб�

ництва. Усе це дало очікувані результати і

можливість розвиватися.

Наталія Тарченко

ЮВІЛЕЙ Один із найбільших у Харківській області
ВАТ «Куп'янський цукровий комбінат» – це високомеханізоване,
сучасно оснащене підприємство. Але щоб стати таким, довелося
пройти тривалий і складний шлях.

«Дригало» виробляє низку дієтичних продуктів

Кількість працюючих на ПП «Дригало» – 600 осіб. Випускається 140
видів продукції під різними марками. Майже третина з них – м'ясні
напівфабрикати, 12% – рибні, 8% – овочеві. Пріоритетна група
виробів – напівфабрикати. Продукція компанії, яка випускається під
ТМ «Ванька"Встанька», «Немо», «Ностальгія», «Швидень"Ко»,
займає близько 15% вітчизняного ринку заморожених
напівфабрикатів. Технологічний процес побудовано індивідуально
для кожного виду продукції. Системи управління якістю і безпекою
продуктів харчування на підприємстві сертифіковані згідно з вимога"
ми ДСТУ ISO 9001:2001, ISO 22000"2005

ДОВІДКА

Компанія «Бунге Україна»

виводить на український
ринок новий продукт – олію
«Олейна ИнтеллектУм». Про
це стало відомо з повідом"
лення прес"служби компанії.
«Олейна ИнтеллектУм» є су"
мішшю 90% соняшникової і
10% льняної олії (найбагат"
шого джерела жирних ки"
слот омега"3 рослинного по"
ходження). 
«Олейна ИнтеллектУм» була
розроблена з метою сприян"
ня вирішенню проблеми де"
фіциту жирних кислот оме"
га"3 в раціоні споживачів,
оскільки лише одна столова
ложка, як стверджують у
компанії, містить 25% реко"
мендованої денної норми
жирних кислот омега"3. 
Довідка. «Бунге Україна» є
українським підрозділом
компанії Bunge Ltd., міжна"
родної інтегрованої компанії,
що працює на ринку сіль"
госппродукції і продуктів
харчування. Bunge прийшла
на український ринок в 2002
році, придбавши компанію
Cereol. Нині компанія через
афілійовані підприємства ви"
робляє і продає соняшникову
олію торгової марки «Олей"
на». Також «Бунге Україна» є
провідним експортером зер"
на в Україні. 
Окрім ДП «Сантрейд» і ЗАТ
«ДОЕЗ», на яких проводить"
ся екстракція, рафінування і
розлив олії, компанія управ"
ляє 4 елеваторами в Одесь"
кій, Дніпропетровській,
Кіровоградській областях і в
АР Крим. 
Річний оборот «Бунге Украї"
на» становить $350 млн. 
Нині ведеться будівництво
нового олієекстракційного
заводу в м.Ільїчевськ
(Одеська обл.), на якому пе"
рероблятиметься насіння со"
няшнику, сої і ріпаку. З
2002р. загальний обсяг інве"
стицій Bunge до України ста"
новив $170 млн.

* * *
Керівники англійського

підприємства «Біоетанол»

повторно прибули в Хмель"
ницьку область з метою ін"
вестувати проект будівниц"
тва заводу з переробки рі"
паку. 
Згідно даним прес"служби
Хмельницької ОДА, анг"
лійські інвестори мають на"
мір обговорити реальні
можливості поставок ріпаку
для переробки на майбут"
ньому заводі і визначити йо"
го потужність. 
«Біоетанол» планує збуду"
вати на території Ярмоли"
нецького району Хмель"
ницької області завод з пе"
реробки ріпаку. Згідно по"
передньої домовленості,
строк будівництва станови"
тиме 18 місяців.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ



Євгенія Руженцева

ПОКИ Україна мріє про вступ до

ЄС, нібулонівці створюють Євро�

пу собі самі – просто на території

власних відділень. Старобельська

філія класичний приклад сучас�

ного закордонного агропідпри�

ємства, наче з картинки глянце�

вого каталогу. Асфальтована те�

риторія з газонами і клумбами,

найсучасніше офісне приміщен�

ня і складські будівлі, пофарбова�

ні у яскраві кольори. «Законсер�

вована» агрегатна імпортна техні�

ка в машинно�тракторному пар�

ку на 100% готова до весни. Трак�

тори і комбайни – в облаштова�

них майстернях на плановій про�

філактиці, рівень готовності –

95%. Щоправда, володарі всієї ці�

єї краси кликали приїхати навес�

ні, коли зацвітають якісь неймо�

вірні квіти. І ми довго не вірили

цим естетам�аграріям, доки не

побачили в офісі фотографій:

справді, уміють же люди і про

справу подбати, і око порадувати.

І все це, не забуваймо, в зоні ри�

зикованого землеробства.

Зернова столиця
Луганщини
А СПРАВИ в Старобельську йдуть

непогано. Орендувавши землю в

трьох населених пунктах – Виш�

невському, Шульгинському та

Чмирівському, – отримали 2400га

ріллі. Засівають пшеницею, ячме�

нем, кукурудзою та соняшником.

Враховуючи своє «не надто»

сприятливе кліматичне станови�

ще, тримають 10�12% чорних па�

рів. Задля впевнених врожаїв та

висококласного зерна не відхо�

дять від класичних технологій.

Утім, не ігнорують і енергозбері�

гаючих технологій мінімального

обробітку ґрунту для вирощуван�

ня ячменю та соняшника. 

«Тобто під кукурудзу ми одно�

значно проводимо глибоку оран�

ку з оборотом завглибшки 25 см,

під соняшник дискуємо на 15�20

см, під ячмінь – на 12 см», – ко�

ментує директор Старобельсь9

кої філії Віталій Васильєв. До

речі, очолює філію Віталій Олек�

сійович перший рік. До цього

працював головним інженером

великого господарства, а в «НІ�

БУЛОНі» розпочав з механіка,

потім став інженером і потім «до�

ріс» до директора. 

Енергозберігаючі технології

практикуються на Луганщині з

самого початку розвитку філій.

Причому працюють як з диско�

вими боронами імпортного ви�

робництва (французькі «Рау»),

так і вітчизняними (заводу «Фре�

гат», що у Первомайську Мико�

лаївської  області,  та  заводу

«Краснянка», що на Вінниччині). 

– Старобельськ – центр

управління філіями Луганщини,

– вступає до розмови заступник

генерального директора ТОВ

СП «НІБУЛОН» по Лугансько9

Харківському регіону Андрій

Сироватко. – Тут у нас і відомий

на всю Україну Старобельський

елеватор, куди всі п'ять регіо�

нальних філій звозять зерно, і аг�

роекономічна, й інженерно�сер�

вісна служби. Тобто це мозковий

центр області: саме тут координу�

ються всі плани, завдання, розра�

хунки, тут проводяться двічі на

тиждень оперативні наради з ке�

рівниками інших філій. Чому са�

ме Старобельськ? По�перше, ка�

жуть, це зернова столиця Луган�

щини. А по�друге, це ніби центр

між усіма нашими районами: від

Старобельська до найдальшої фі�

лії – 100 км, дві години їзди, і

можна оперативно перекинути

техніку чи доставити працівників

на підмогу.

Кожна філія – 
це маленьке 
підприємство
ТА ПОВЕРНІМОСЯ до витоків

господарювання «НІБУЛОНа» на

Луганщині. Компанія розпочала

працювати в області ще в 1992

році: забезпечувала господарства

нафтопродуктами, згодом нада�

вала послуги з вирощування сіль�

госпкультур та їх збирання. Так

тривало до 1996 року. Однак у ті

часи з'явилася модна тенденція:

колишні колективні сільгосппід�

приємства не повертали боргів.

Тому співпраця з господарствами

на партнерських відносинах не

завжди вдавалася.  Тоді  було

прийнято рішення створити

власні філії, які безпосередньо

вирощуватимуть свою продук�

цію, уклавши договори оренди

землі з тодішніми КСП. І перши�

ми ластівками стали Біловодська

та Старобельська філії. Загалом

же цьогоріч луганські нібулонів�

ці відзначають дев'ятиріччя і де�

сятиріччя утворення.

Коли ж 1999 року Президент

України видав Указ «Про невід�

кладні заходи щодо прискорення

реформування аграрного сектора

економіки», договори на оренду

землі переукладали безпосе�

редньо з людьми, власниками зе�

мельних паїв. Платили спершу

1,5% від вартості паю, а з цього

року генеральний директор ТОВ

СП «НІБУЛОН» Олексій Вада�

турський прийняв рішення пов�

ністю перейти у виплаті орендно�

го паю на 2% від вартості. 

– Кожна філія – це маленьке

сільгосппідприємство, – каже

Андрій Сироватко. – Усі вони

розташовані на півночі Лугансь�

кої області. Саме ці райони Лу�

ганщини придатні для сільського

господарства через непогані чор�

ноземи. Звісно, це не черкаські

ґрунти, але все ж таки. Однак зва�

жаючи на погодні умови та гео�

графічне розташування, змушені

збільшувати посіви озимих куль�

тур та зменшувати ярих. Так, ре�

зультати минулих років засвідчи�

ли, що в області не можна отри�

мати привабливі врожайності

ярого ячменю. Тому його посіви

скорочуємо до мінімуму. Розши�

рюємо посіви озимої пшениці.

Цьогоріч посіяли озимі тритика�

ле, жито; на 30% від звичайної

структури плануємо збільшити

посіви кукурудзи. 

Переходити на вирощування

монокультур наразі недоречно.

Адже доведеться повністю замі�

нити набір техніки, а це невигід�

но. Крім того, нинішній підхід,

коли кожна філія – це окрема

структура, дає змогу розосере�

джувати ризики. Отже, в області

«НІБУЛОН» працює на тих самих

засадах, що й по Україні загалом. 

Лідери області:
Старобельська 
філія
ЦЬОГО літа, в червні, також на

базі Старобельської філії «НІБУ�

ЛОН» проходив обласний семі�

нар з управління збиранням вро�

жаю. Були присутні заступник мі�

ністра аграрної політики Петро

Вербицький, голова Луганської

ОДА Олександр Антіпов, понад

300 керівників господарств.

– Наші філії є лідерами у тих

районах, де вони розташовані, –

не без гордості розповідає Андрій

Юрійович. 

«НІБУЛОН» – господарство

ще й насіннєве, має й відповідну

ліцензію Міністерства аграрної
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Міцна опора
ГОСПОДАР НА ЗЕМЛІ Дбайливий господар прагне відродити село: заохотити його мешканців до
праці, повернути додому заробітчан, дати змогу пенсіонерам прожити старість у достатку, а молоді –
отримати освіту й гідно реалізувати себе у тому ж таки селі? Адже, як кажуть, жадібність – то
найшвидший шлях до бідності. Тому керівники ТОВ СП «НІБУЛОН» не шкодують грошей і на
капіталовкладення, які, здавалося б, жодної прямої віддачі не принесуть… У яку копійчину
виливаються такі інвестиції на Луганщині та чим, врешті, повертаються – читайте далі.

Луганський підрозділ ТОВ СП «НІБУЛОН» було започатковано
1996 року, коли в області створено першу філію. Наступного, 
97"го року, організували ще п'ять філій. А в 2000 році «НІБУЛОН»
став основним акціонером ВАТ «Старобельський елеватор».
Нині Луганщина об'єднує 6 філій «НІБУЛОНа», це: «Луганська»,
«Біловодська», «Новопсковська», «Сватівська», «Старобельсь"
ка», «Троїцька».

ДОВІДКА

Тракторний стан Старобельської філії завжди охайний і готовий до роботи

Віталій ВАСИЛЬЄВ, 
директор Старобельської філії 

Андрій СИРОВАТКО, заступник
гендиректора ТОВ СП «НІБУЛОН» по

Лугансько9Харківському регіону 



політики України. Тож насіння

озимої пшениці та ярового ячме�

ню вирощує самостійно у своїх

господарствах. Для товарних по�

сівів у жодному разі не викори�

стовує насіння нижче третьої ре�

продукції, а насіння просапних

культур – лише гібриди першого

покоління. Налагоджено спів�

працю з лідерами світової селек�

ції: так, по кукурудзі – це «Піо�

нер», «Монсанто», по соняшнику

– «Піонер», «Монсанто», «Сади

України», «Зоря�Маїс насіння».

Насіння вирощується здебіль�

шого для потреб філій. Хоча, ко�

ли є надлишки, вони реалізову�

ються в сусідніх господарствах.

Благо, є патент на торгівлю на�

сінням.

Усе своє зерно Луганський

«НІБУЛОН» звозить на Старо�

бельський елеватор. Цього року

загалом по філіях було зібрано 45

тис. т зернових культур: 20 тис. т

– кукурудзи, 8 тис. т – соняшни�

ку, 16 тис. т – озимої пшениці та

30 тис. т – ячменю. Порівняно з

минулим роком цей рік не є по�

казовим. Найкращого рівня по

зернових культурах було досягну�

то 2004 року, по кукурудзі – 2005�

го. А от по соняшнику за десять

років роботи найбільший врожай

– цьогорічний. Якщо торік по�

казник сягав 22,1, то нині – 22,6

ц/га.

Були б бажання 
та здібності
ЩО Ж ДО людей, на яких трима�

ються в Луганській області філії,

то заробітна плата за 2007 рік в

середньому становила близько

1150 гривень. Кадри намагаються

виховувати самі. Така мета гене�

рального директора. Кому справа

вдається – піднімаються кар'єр�

ними сходами. 

– Ми співпрацюємо з Мико�

лаївським, Луганським аграрни�

ми університетами, – каже Ан�

дрій Сироватко. – Студенти 3�4�

го курсів приходять до нас на

практику, ми дивимося на них,

вони – на нас. І після п'ятого

курсу беремо на роботу як моло�

дих фахівців. Забезпечуємо жит�

лом за свій рахунок, надаємо ро�

боче місце, соціальний пакет.

Причому нас цікавлять усі спе�

ціальності в межах аграрного ви�

щого навчального закладу. Вже

зараз, у грудні, ми формуємо за�

явку на Луганський університет:

які спеціальності нам потрібні,

вже зараз проводимо відбір. І до

часу складання іспитів ми вже

знатимемо, з ким працювати далі.

Чимало вихідців з Луганської

філії, які прийшли сюди молоди�

ми�зеленими, нині обіймають ке�

рівні посади в інших філіях. На�

приклад, Валерій Реуцой починав

інженером на Старобельському

елеваторі, а нині – директор Ре�

шетилівського елеватора; Воло�

димир Короваєв нині директор

Сухорабівської філії. І наш спі�

врозмовник, Андрій Сироватко,

не відразу став заступником

Олексія Вадатурського. Адже

спершу попрацював агрономом у

Біловодській філії, потім дирек�

тором Врадіївської.

Допомога – 
на прохання 
районів
ПІДТРИМКУ соціальної сфери

ТОВ СП «НІБУЛОН» здійснює

централізовано по районах: і на

лікарні, і на розвиток освіти,

культури, духовності.

– На території сільських рад,

де працює компанія (а їх більше

20) ми допомагаємо школам, –

зазначає заступник генерального

директора. – Ще три роки тому

встановили комп'ютери у всіх на�

ших школах. На 1 вересня повні�

стю забезпечуємо їх спортінвен�

тарем. У деяких школах, напри�

клад, у Троїцькій філії, яка розта�

шована безпосередньо в селі Ба�

бічеве (всі інші – в райцентрах),

харчування, перевезення школя�

рів, ремонт приміщення, газифі�

кація їдальні – все це за рахунок

«НІБУЛОНа».  В Журавській

школі Меловського району, де ми

орендуємо близько 3 тисяч гекта�

рів землі, торік провели опален�

ня, зробили ремонт. До 1 вересня

відремонтували Калмиковську

школу, яка була в аварійному ста�

ні. Там тривалий час не було сіль�

госппідприємства, і люди проси�

ли нас взяти в оренду землю. У

Старобельському районі,  де

працюють чотири сільгосппід�

приємства, ми спільно проклали

водопровід у селі. 

Особливою гордістю нібуло�

нівців є церква у Старобельську,

якій цьогоріч виповнюється 200

років. Настоятель храму звернув�

ся з проханням допомогти відре�

ставрувати місцеву святиню. І

Олексій Опанасович, не вагаю�

чись, виділив 70 тис. гривень.

Лідери області:
Біловодська філія
– НЕ МЕНШОЇ уваги заслуговує

й Біловодська філія, – запевнив

Андрій Сироватко.

І наш маршрут далі проліг са�

ме туди.

На сьогодні Біловодська філія

орендує 533 земельні ділянки за�

гальною площею 5585 га землі,

що розташовані на території

трьох сільрад: Євсузької Біло�

водського району та Стрельцов�

ської і Великоцької Меловського

району.

Гордо представляє своє госпо�

дарство усміхнений і водночас

напрочуд діловий керівник

Біловодської філії Микола

Лиманов.

– Займаємося виключно рос�

линництвом за інтенсивними

технологіями. Розпочиналася фі�

лія, можна сказати, «стрімко»: з

січня 1997 року з надання послуг

з обробітку землі й збирання вро�

жаю, а вже восени орендували в

КСП понад 5,5 тис га землі. Тоді у

філії працювало лише 20 осіб, а

сьогодні – вже 86 фахівців. 

За плечима Миколи Олексі�

йовича, за фахом агронома, три�

валий досвід роботи головою

колгоспу. У Біловодській філії він

від самого заснування: спочатку

працював начальником мехзаго�

ну, головним агрономом, а з 2002

року очолив господарство. 

– Сьогодні маємо 7 важких

тракторів «Фенд», 2 – «К 701», 10

тракторів марки МТЗ�82, 5 ком�

байнів «Джон Дір», «Кейс», пов�

ний набір сільгоспінвентарю для

обробітку ґрунту, посіву, догляду

за посівами, збирання врожаю.

Маємо також 15 одиниць автомо�

більної техніки різного призна�

чення, вагове господарство, тік,

ЗАВ, ангар для зберігання зерна.

Увесь причіпний і навісний ін�

вентар «законсервовано», склад�

на техніка – в ангарі. Стан готов�

ності до весняно�польових робіт

– 100%. Забезпеченість добрива�

ми на наступний рік також сто�

відсоткова.

Основний напрям нашої

діяльності – це виробництво зер�

нових та надання послуг іншим

агроформуванням. 

Озимі в поточному році дали

40,4 ц/га, проти середньостати�

стичних 24 ц/га, по Біловодсько�

му району і 31,1 ц/га (22,3 ц/га )

по Меловському. Кукурудза, від�

повідно, 49,5 ц/га (27,7 ц/га) –

44,3 ц/га (43,8 ц/га); соняшник

26,3 ц/га (17,1 ц/га) – 17,9 ц/га

(10 ц/га).

Під урожай 2008 року посіяли

озимих на площі 2200 гектарів,

які на сьогодні, дякувати Богу, в

доброму і відмінному стані. Вес�

ною в планах понад 1000 га куку�

рудзи, близько 800 га соняшнику,

близько 600 га мають віддати під

ячмінь і до 1000 га залишити під

паром.

* * *

НАША мандрівка двома лу�

ганськими філіями «НІБУЛОНа»

добігла кінця. Ознайомившись з

виробничим потенціалом госпо�

дарств, ми все ж таки відзначили

соціальну складову бізнесу, якій

тут приділяють велику увагу.

– Усю соціальну сферу, яка на

наших плечах, ми намагаємося

підтримувати, допомагаючи сіль�

радам і діючи напряму. Адже лю�

ди мають бачити, що на когось у

цьому світі ще можна покласти�

ся, – впевнений Андрій Сиро�

ватко. 
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Наталія Тарченко

Економіка: 
реалізм 
СЕРЕД доповідей можна виділи�

ти зважену та всебічну презента�

цію дослідження кандидата

економічних наук, інспектора

Інституту розвитку аграрних

ринків Наталії Сеперович. 

Доповідачка зазначила, що

найближчим часом на потужний

український бізнес чекають ве�

ликі інвестиційні проекти. 

Проте певна проблема галузі

в тому, що переважна більшість

сировини закуповується від на�

селення. А тут має місце такий

«підводний камінець», як кон�

троль якості. 

Можливо, в найближчому

майбутньому на нас чекають

перспективи укрупнення – сіль�

госппідприємства будуть вклю�

чені в структуру молокоперероб�

них компаній, утворяться хол�

динги. Таким чином, виробни�

цтво може стати більш стабіль�

ним і менше залежатиме від ра�

дикальних сезонних коливань у

постачанні сировини. Загалом

галузь потребує еквівалентного

обміну між товаровиробниками

молочної сировини та перероб�

ними підприємствами. Треба за�

безпечити економічний паритет

учасників, що неможливо без

державної підтримки.  

Ще одна велика проблема –

те, що виробники молока мають

також, крім основної справи, ду�

мати й про корми для худоби. На

думку пані Сеперович, вироб�

ництвом кормів повинні займа�

тися окремі підприємства. 

За прогнозами доповідачки,

практика закупівлі молока від

населення в Україні спостеріга�

тиметься ще приблизно 5�10 ро�

ків. Виникає запитання: що буде

з нині існуючими заводами, які

вимушені закупляти сировину

саме таким чином при скорому

вступі країни до СОТ, де панують

зовсім інші стандарти. 

Технології: 
недосяжна 
мрія багатьох 
ЗАХОПИЛА доповідь Віталія

Мердуха, керівника проекту

з обладнання для молочних

ферм компанії «АМАКО». Він

презентував чудовий доїльний

зал, із виробничою потужністю

5000 кг на годину, виробництва

фірми «Dairymaster». У такому

комплексі зручно всім – і твари�

нам, і оператору. Оператор один,

і він керує процесом за допомо�

гою програми «Milk Manager»,

що працює під звичайною опера�

ційною системою «Windows». 

Ці двоє – людина та ком�

п'ютер – можуть робити багато

речей. Зокрема, контролювати

систему переміщення корів, зва�

жувати тварин, обприскувати ху�

добі соски, власне, доїти та, в ра�

зі потреби, одночасно годувати.

Кожна тварина має своє окреме

місце. 

Є у компанії і такий чудовий

пристрій, як кластер «Dairyma�

ster». Матеріал, який для нього

застосовується – надм`який. І,

як було зазначено, його викори�

стовують не тільки на молочних

фермах, а й у космічних техно�

логіях. 

Бізнес>план: 
наукова 
фантастика?
ЦІКАВУ доповідь зробив Євген

Осипов, директор ЗАТ «Інду9

с т р і а л ь н а  м о л о ч н а  к о м 9

панія».

Насамперед він зазначив, що

потрібного для нашого часу рів�

ня кількості молока можна до�

сягти тільки на великих індустрі�

альних фермах. В Україні зовсім

не така ситуація, як в Європі, де

виробництво часто забезпечують

невеликі та середні приватні гос�

подарства. До того ж, як зазна�

чив доповідач, фермери, як пра�

вило, не обізнані з сучасним тех�

нологіями. 

Перш, ніж інвестувати у ви�

робництво сировини, треба зро�

бити докорінну реконструкцію

існуючих заводів. В ідеалі на під�

приємстві повинен існувати

замкнутий виробничий цикл: зе�

мля – корми – корова – молоко. 

Утримувати господарство зо�

бов'язане 2400 голів великої ро�

гатої худоби. А розмір інвестицій

має становити $10 тис. на одну

корову, $24 млн. на модуль. 

Звучить вражаюче, та як цьо�

го добитися? 

Згідно з доповіддю, дуже

просто. По�перше – будувати ін�

дустріальні ферми. По�друге –

закуповувати тварин та облад�

нання. По�третє – відмінити ми�

то та ПДВ на ввезення скота й

обладнання. По�четверте – змі�

нити систему дотацій, виплачу�

вати їх тільки за молоко вищого

та першого сорту, та лише тим

фермам, які мають від 400 голів. 

Доповідь викликала зацікав�

леність і шквал запитань та скеп�

тичних зауважень. Доповідач

впевнено відповів у тому дусі, що

для того, щоб мати інвестицій

$10 тис. на одну корову, треба в

галузі змінювати геть усе. 

Нижче пропонуємо вам вра�

ження від заходу та власні думки

декого з учасників.

* * *

Геннадій Краснопольський,

дипломований ветлікар, ре9

гіональний представник ТОВ

«ВестфаліяСьордж Україна»: 

– ВІД КОНФЕРЕНЦІЇ в мене

досить непогане враження. Особ�

ливо сподобалася презентація

торгової марки «Волошкове по�

ле» з Чернівців. Дуже цікавий

виступ генерального директора.  

– Скільки молочних під�
приємств у нас залишиться, на
вашу думку, після вступу до
СОТ?  

– Щонайбільше три�чотири

підприємства. Це будуть великі

компанії, що займатимуться пе�

реробкою молока. 

* * *

Анатолій Султанов, виконав9

чий директор Рибницького

молочного комбінату. Молдо9

ва, Придністров'я. 

– КОНФЕРЕНЦІЇ такого фор�

мату взагалі дуже важливі. Вони

дають змогу обмінятися думками

та враженнями про всі наявні

операції й технології. Дуже ціка�

во було дізнатися про виробни�

ків і переробників, а не тільки

побачити презентацію того чи

іншого обладнання. 

– Як вважаєте, чи варто
Україні вступати до СОТ? 

– Звісно, варто. Будь�який

розвиток завжди дуже важливий.

Це приведе до збільшення обся�

гів виробництва, і, найголовні�

ше, поліпшення якості. У бо�

ротьбі за якість доречні всі мето�

ди. А СОТ – показник. Спожи�

вач і в Україні, і в Євросоюзі має

право на якісний продукт.  

* * *

Юрій Матусевич, директор із

продажів Департаменту мо9

лочної та харчової промисло9

вості «Oystar Russia». 

– ВРАЖЕННЯ від першого дня

конференції – все дуже добре,

позитивно, планую приїхати і

наступного року.  

Вважаю, що перспективи в

СОТ для Росії та України залежа�

тимуть від того, наскільки наші

країни зможуть пристосуватися

до нових правил – тих, зокрема,

згідно з якими все має бути лі�

цензованим. З іншого боку, це –

відкриття нашого ринку для за�

хідних виробників, які роблять

продукцію більш дешевою за ра�

хунок того, що їхні підприємства

потужніші, переробка більш

концентрована. Із відміною ми�

та та відкриттям ринку вітчизня�

ний виробник, звісно, залишить�

ся. Але для нього буде дуже важ�

ко конкурувати з гігантами, у

яких і логістика, і всі інші аспек�

ти діяльності давно продумані та
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Трохи оптимізму та…
наукової фантастики
ФОРУМ IV Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Молочний світ&2007», що проходила
29&30 листопада в Києві, в готелі «Radisson SAS», зібрала цього разу дещо менше учасників, ніж торік.
Утім, дискусії та доповіді все одно були жваві та цікаві. Організаторами форуму виступили Державний
інформаційно&аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків «Держзовнішінформ» і
консалтингова компанія «Аграріка».
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Компанія ASTARTA Hol9

ding N.V. завершила підпи"
сання контрактів з низкою аме"
риканських компаній"вироб"
ників сільськогосподарської
техніки і обладнання. Про це 12
грудня повідомила прес"служ"
ба холдингу. Згідно з повідо"
мленням, ASTARTA уклала до"
говори з Amity Technology,
Chief Industries Inc., Mathews
Company, CNH America про ку"
півлю"продаж тракторів, сіва"
лок, комбайнів, культиваторів,
зерно" і бурякозбиральної тех"
ніки. 
Загальна сума контрактів ста"
новить майже $11 млн. 
Кількість посівних площ хол"
дингу в 2007 р. значно збіль"
шилася – більше 133 тис. га
проти 90 тис. га за станом на
грудень 2006 р. 
Довідка. Astarta Holding N.V. –
голландська холдингова ком"
панія, яка контролює агропро"
мисловий холдинг «Астарта"
Київ», який є одним із лідерів
цукрової галузі України. «Ас"
тарта"Київ» є вертикально інте"
грованим агропромисловим
холдингом, основний бізнес
якого пов'язаний з виробниц"
твом цукру, вирощуванням,
обробкою і торгівлею сільсько"
господарською продукцією. До
складу холдингу входять 5 цук"
рових заводів, а також 36 агро"
фірм, які обробляють понад
133 тис. га землі. Виробничі ак"
тиви зосереджені в Полтавсь"
кій і Вінницькій областях. Акції
холдингу з серпня 2006р. коти"
руються на Варшавській фон"
довій біржі.

* * *
ЗАТ «Ландгут Бройлер»

(Донецька обл.) залучило
кредит (мультивалютна непо"
новлювана відкликувана кре"
дитна лінія). Про це повідо"
мляється в офіційному звіті під"
приємства. Сума кредиту ста"
новить 9,17 млн. грн. (процент"
на ставка – 14,88%) і 2,04 млн.
євро (процентна ставка –
9,77%). 
Договір укладено строком на
60 місяців, кредитором висту"
пило ВАТ «Державний експорт"
но"імпортний банк України». 
Цільове призначення кредиту: у
євро – фінансування контракту
по поставкам імпортного
обладнання; у гривнях – фінан"
сування реконструкції корпусів,
сплата ПДВ і митних платежів
при розмитненні імпортного
устаткування. Грошові кошти
товариство отримує на підставі
укладеного договору кредиту у
декілька етапів траншами. 
Довідка. Компанія «Ландгут
Бройлер» створена на базі ко"
лективного підприємства «Єна"
кіївська птицефабрика». 
«Ландгут Бройлер» закінчив
2005 р. з чистим прибутком 11,7
млн. грн., збільшивши чистий
дохід в 13,6 рази – до 38,016
млн. грн.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ



пораховані. У нас поки що це ли�

ше в процесі становлення.   

* * *

Воутер Бум, «Imtech Hrocess

Solutions», Нідерланди:  

– ЧУДОВА конференція. Я зу�

стрів багато людей, із якими

зав'язалися ділові контакти. Дуже

радий, що приїхав. Вважаю, в

майбутньому зв'язки з нашими

новими партнерами міцнішати�

муть. 

– Чи варто Україні вступати
до СОТ? 

– Безумовно. Це дасть вашій

країні багато нових можливостей.

Хоча вступ до цієї організації мо�

же спричинити й певні проблеми

– насамперед пов'язані з необхід�

ністю працювати за новими пра�

вилами та стандартами. Утім, на

прикладі інших країн, які вже

вступили до СОТ, ми бачимо, що

економічні показники значно по�

кращилися.
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– ДУЖЕ приємне враження від
конференції. Добре, що маємо
такі заходи, на яких відкрива"
ються нові перспективи для
компаній. 
– Скільки молочних підпри�

ємств у нас залишиться, на

вашу думку, після вступу до

СОТ?

– Нам добре відомо про те, що
відбулося в Польщі, де всі, хто
не здійснив модернізацію під"
приємств, змушені були закри"
тися. І правильно було зробле"
но – бо не потрібна така кіль"
кість заводів. 
Залишаться ті, хто виробляє
якісну продукцію, забезпечує
гігієну, думає про кваліфікацію

персоналу. Це фундамент ус"
пішного виробництва. А далі –
перший поверх. Тобто управ"
ління сировинними потоками,
постачальницькими, логісти"
кою, пакуванням. Другий по"
верх – це вироблення якісних
продуктів, випередження кон"
курентів, створення власного
бренду. А отже – закріплення в
умах і серцях користувачів. І та"
кого виробника не затопче на"
віть мультинаціональний і най"
багатший гравець, що прийде
на наш ринок. У кращому ви"
падку для українця такий по"
тужний гравець може стати ін"
вестором, щоб отримати до"
даткову частку ринку або сим"

патію користувачів. Саме за це
зараз триває боротьба – не за
потужності, не за «залізо», яке
в усьому цивілізованому світі
однакове. 
– Скажіть, будь ласка, де ви

берете сировину? Маєте

власну ферму? 

– Ні. Купуємо 60% у населен"
ня. Поставили пункти збору та
охолодження. Маємо 2 великі
пункти збору, 26 – невеликих.
Розпочали програму кооперації
з іншими потужними господар"
ствами. Саме за ними ми бачи"
мо майбутнє – не за індивіду"
алами, яких складніше об`єд"
нати, бо вони мають свій інте"
рес. Ми можемо дати великим
підприємствам саме те, чого
вони потребують. Тобто страте"
гію, довгострокове джерело
прибутку, цивілізованість.

Сергій ГЛУЩЕНКО, генеральний директор 

ЗАТ «Юрія», Первомайський молочний комбінат, 

ТМ «Волошкове поле», м.Чернівці:

КОМЕНТАР

«Залишаться ті, хто виробляє якісну продукцію»

– ВРАЖЕННЯ від конференції
доволі непогане. Утім, здається,
що конференцію такого рівня
можна було б і краще підготу"
вати. На жаль, прийшли не всі
доповідачі. А загалом було до"
сить цікаво – адже ми хочемо
знати, як розвиваються сусідні
держави, що колись були в
складі СРСР. На жаль, цього ра"
зу на конференцію прибуло
менше людей, ніж рік тому. 
– Якими ви бачите перспек�

тиви для України при її

вступі до Світової організації

торгівлі? 

– Звісно, країну чекають певні
обмеження та перешкоди в

торгівлі з іншими державами. У
нас, у Білорусі, основний ринок
– це Росія. Україна ж сама дуже
добре забезпечена м`ясною та
молочною продукцією. 
Білорусь – м'ясо"молочна краї"
на, експорт якої становить по"
над 50%. Виробництво у нас
набагато вище, ніж споживан"
ня. Експортуємо до 8"10 країн
світу. Поки що не до Європи,
хоча й представили список сво"
їх підприємств Єврокомісії,
щоб звідти приїхали й атесту"
вали нас. Утім, вважаю, що ЄС
також дуже добре забезпече"
ний м`ясо"молочною продукці"
єю, хоча й має певну зацікавле"

ність у Білорусі. Адже їм відо"
мо, що боротьба за якість у нас
триває дуже серйозна. А отже,
як потенційний партнер для
Євросоюзу Білорусь цікава. 
– Щодо якості. Наскільки в

Білорусі поширена практика

закупівлі молока в населен�

ня? 

– Так, вона існує. Але якщо в
Україні ця цифра становить
80%, то в нас – лише 17%. 5
років тому частка молока, яке
закуповували в населення, ста"
новила 30"35%. 
– Звідки ви берете молоко?

Може, маєте свої ферми при

заводах? 

– Так, у нас є великі комплекси
– СВК, тобто спільні виробничі
кооперативи. Маємо також ве"
ликі ферми – від 800 голів і

більше. Зараз приділяємо вели"
ку увагу технічному переосна"
щенню. На фермах встановлює"
мо нові доїльні зали виробни"
цтва Швеції й Німеччини. Ми
відбираємо устаткування на
тендерній основі, враховуючи
всі аспекти – ціну, якість тощо. 
– Розкажіть про цікаву біло�

руську практику, коли більш

потужні господарства беруть

«на буксир» слабкі? 

– Так, підприємства, які добре
розвиваються та процвітають,
об'єднують у СВК – тобто ство"
рюють інтегровані структури.
Звісно, в ці проекти вкладають
великі гроші – в агрономію,
тваринництво, зоотехніку, в ре"
конструкцію ферм. Зате на по"
зитивні результати довго очіку"
вати не доводиться.

Глафіра ЄРМАКОВА, заступник начальника управління

Міністерства сільського господарства 

та продовольства Республіки Білорусь: 

КОМЕНТАР

«Білорусь – експортна м'ясо#молочна країна»

Головою наглядової ради ЗАТ

«Перший Київський мо9

лочний завод» (Київська
обл.) призначено Вадима Кулі"
кова, який обіймає посаду ке"
рівника департаменту прода"
жів однієї з найбільших укра"
їнських молочних компанії
«Мілкіленд"Україна» (м. Київ).
Про це йдеться в офіційному
повідомленні «Першого Київ"
ського молочного заводу». 
Це рішення акціонери молза"
воду ухвалили на загальних
зборах 4 грудня п.р. 
Раніше НР «Першого Київсько"
го молочного заводу» очолю"
вав Нестор Поліщук. 
Нагадаємо, восени п.р. компа"
нія «Мілкіленд» повідомила
про придбання «Першого
Київського молочного заводу». 
Довідка. Згідно даним Дер"
жавної комісії з цінних паперів
і фондового ринку, за станом
на травень 2007 р. 100% акцій
«Першого Київського молоч"
ного заводу» належало трьом
фізособам. 
ДП «Мілкіленд"Україна» – до"
чірнє підприємство корпорації
«Мілкіленд». Корпорація «Міл"
кіленд» виробляє і продає мо"
лочну продукцію з 1999 р. Ком"
панія розміщує замовлення на
виробництво продукції на 23
молокопереробних заводах в
Україні. Заготівля молока для
виробництва продукції здій"
снюється на території 12 обла"
стей західного, центрального і
північно"східного регіонів Ук"
раїни. 

* * *
ВАТ «Концерн «Стирол»

(м.Горлівка Донецької обл.) в
січні"листопаді 2007р. збільши"
ло обсяг продажів в грошово"
му еквіваленті на 13,4% порів"
няно з аналогічним періодом
2006 р. – до 3,624 млрд. грн.
Про це йдеться в офіційному
повідомленні компанії від 13
грудня. 
Згідно з ним, «Стирол» за 11 мі"
сяців п.р. збільшив реалізацію
карбаміду на 28,2%, гранульо"
ваної аміачної селітри – на
10,6%, карбамідо"аміачної су"
міші – в 2,55 рази, натрієвої
селітри – на 29,8%, нітрату
натрію – на 10,8%, сірчаної ки"
слоти – на 14,4%, полістиролу
– на 17,6%, аміносмоли – на
21,9%. 
У повідомленні також наголо"
шується, що «Стирол» в січні"
листопаді збільшив виробниц"
тво карбамідо"аміачної суміші
в 2,6 рази – до 92,243 тис.
тонн, натрієвої селітри – на
32,8% (до 20,799 тис. тонн),
полістиролу – на 1,1% (до
31,286 тис. тонн), аміносмол –
на 5,7% (до 37,768 тис. тонн). 
Довідка. ВАТ «Концерн «Сти"
рол» – найбільший в Україні
виробник азотних мінеральних
добрив, полістиролів, медпре"
паратів, великий виробник
аміаку. 

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ
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Наталія Тарченко

ЗАГАЛЬНЕ зацікавлення виклика�

ла доповідь Володимира Семе9

нова, який представляв Хар9

ківський державний техноло9

гічний університет. Свій виступ

він супроводжував відеокадрами

власного інтерв'ю для телебачен�

ня, а також – лабораторними дос�

лідами, які демонстрував просто

біля трибуни, на столі. Чим, звіс�

но, спричинив неабиякий ажіотаж

серед присутніх телевізійників. 

– Біодизель – це життя плюс

шматок заліза, – так він охаракте�

ризував біопаливо. Утім, доповідь

мала назву «Стратегія України у

світовому виробництві біодизель�

ного палива». Він, зокрема, зазна�

чив, що основним чинником

«буксування» впровадження аль�

тернативних видів палива є лобі�

ювання своїх інтересів представ�

никами нафтової, вугільної та

атомної промисловості. Зокрема,

ці сили роблять усе для того, щоб

не було впроваджено ДСТУ на

біопаливо. За словами пана Семе�

нова, в розвинених країнах на

розвиток цієї нової галузі виділя�

ють державні дотації. В Європі на�

віть за використання біопалива іс�

нують певні бонуси, наприклад,

безкоштовне паркування. 

Навів він і деякі цифри для по�

рівняльного аналізу. У Німеччині

біопаливо виготовляють виключ�

но з ріпаку. Його там збирають 50

центнерів із гектару. В Україні

урожайність цієї культури здебіль�

шого 20�25 центнерів, хоча на

півдні цей показник становить 

50�55 ц/га. 

Для противників застосування

альтернативного палива, які

стверджують, що через цю техно�

логію людям може забракнути олії

для споживання, доповідач навів

аргумент: у Європі таке паливо

виготовляють із залишків рафіна�

ції, або тваринного жиру низької

якості. І нам також треба перейня�

ти цей досвід. 

Поки пан Семенов виголошу�

вав свою доповідь, на столі в кол�

бі відбувалася реакція. І невдовзі

на дні посуду з'явилася темно�ко�

ричнева рідина. Це й було біопа�

ливо, яке дослідник зробив саме

тут і власноруч. Він також презен�

тував книжку, перекладену з ан�

глійської. У ній, за словами пана

Семенова, можна знайти детальні

інструкції, як виробити біопаливо

у власній квартирі. 

Олександр Сидорчук із

Івано9Франківського Інститу9

ту агропромислового вироб9

ництва у своїй доповіді розповів,

що зараз у більшості регіонів

України розпочалося будівництво

виробничих об'єктів із виготов�

лення біопалива – зокрема, в Дні�

пропетровській, Кіровоградській,

Полтавській. Запорізькій областях

тощо. Утім, спершу неабиякої ува�

ги потребує підвищення урожай�

ності олійних культур, необхідні

значні інвестиції. З їх допомогою

можна буде підвищити урожай�

ність у 2�3 рази. Хоча бюджетом і

передбачена компенсація витрат

на вирощування, але становить

лише $9 на один гектар посіву. Це,

безсумнівно, не дуже велика сума. 

Україна, як було зазначено,

сьогодні має значні можливості

для розширення площ під посадку

олійних культур. Виробничі по�

тужності більш ніж 20�ти перероб�

них підприємств становлять май�

же 7 млн. тонн сировини на рік.

Через 3�5 років за умови збіль�

шення інвестицій ці обсяги мо�

жуть сягнути 10 млн. тонн. 

Серед проблем – традиційна

вже для України нестача коштів

для наукових досліджень та облад�

нання лабораторій для перевірки

якості сировини. Питанням біо�

палива в нас займаються одразу

кілька органів виконавчої влади,

але координуючої структури сьо�

годні, на жаль, не існує. 

Проте загалом серед учасників

панував оптимізм. Усі почувалися

першопрохідниками, перед якими

– неорана цілина. Хіба не захоп�

ливе відчуття? 

Залізо та життя
ФОРУМ Конференція «Біопаливо&2007: перспективи аграрного сектору
України» пройшла жваво, а іноді навіть занадто емоційно. А головне, що
визнали самі учасники, – цікаво і з користю.

– НАША компанія зараз намага"
ється ввести в експлуатацію уста"
новку з виробництва біодизелю з
ріпаку. Рівень форуму, на мій по"
гляд, досить високий. Радує, що
нарешті ми в Україні починаємо
голосніше говорити про біопали"
во. Характерна риса нашої краї"
ни завжди полягала в тому, що
всі в нас говорять про проблеми,
але ніхто – про їх вирішення. 

– Як, за вашими прогнозами,

розвиватиметься в Україні

біопаливна промисловість піс�

ля вступу до СОТ? 

– Зараз ведуться розмови, що
існує низка негласних домовле"
ностей: Україна все ж буде
країною, яка постачає сирови"
ну, а не кінцевий продукт. І це –
один із основних факторів ве"
дення перемовин із Україною в

усьому, що стосується рухів у
напрямку ЄС. 
– Тобто нашим переробникам

треба вивчати ринок метало�

брухту? 

– Поки що – так. Звісно, в май"
бутньому все може змінитися.
Україна сьогодні справді має
потребу в енергоресурсах, тоб"
то якщо все ж таки ми намага"
тимемося стати до певної міри
енергонезалежними, то іншої
альтернативи, ніж біопаливо, в
нас нема. 

Артур КОРНЄВ, комерційний директор 

компанії «Interchem L.L.C.», м.Одеса:

КОМЕНТАР

– КОНФЕРЕНЦІЯ пройшла на ду"
же слабкому рівні. Промовці не
дуже уявляють собі нинішні сві"
тові процеси. Вони не залучені до
світового потоку інформації. Ба"
гато виступів були просто не ду"
же добре підготовані та обґрун"
товані. 
– Якими ви бачите перспекти�

ви для української біопалив�

ної галузі після вступу країни

до СОТ?

– Я не вважаю, що вступ до СОТ
– ключова подія для України.
Ключовою подією буде прийнят"
тя закону про біопаливо, який
прийняв попередній склад Вер"
ховної Ради, але Президент його
не підписав через те, що парла"
мент на той момент був нелегі"
тимний. 
Якщо цей закон буде прийнято,
зі змінами або без, то саме від
нього залежатиме, чи підуть у

цю галузь серйозні інвестиції.
Слід зазначити, що Україна має
найсприятливіші умови для роз"
витку, порівняно з іншими краї"
нами СНД. 
– Чи може розвиток ринку

біопалива несприятливо впли�

нути на продовольчу безпеку

країни? 

– На подорожчання продуктів
харчування впливають не тільки
ті площі, які засіяні в Україні, а й
світові ціни. Нинішнє підвищення
цін спричинене не споживанням
біоетанолу, а дуже несприятли"
вими погодними умовами. 

Дмитро ТКАЧЕНКО, 

генеральний директор компанії «Фінек. 

Оцінка та фінансове консультування», м.Москва:

ОКРЕМА ДУМКА

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

За ГМО у сільському господарстві 
відповідає Міносвіти
На Міністерство освіти і науки покладено обов'язок нагляду і
контролю за дотриманням заходів біологічної і генетичної
безпеки щодо сільськогосподарських рослин і тварин при
створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні
генетично модифікованих організмів. Про це йдеться у поста"
нові Кабінету Міністрів України від 5 грудня ц.р. №1393 «Про
доповнення пункту 4 Положення про Міністерство освіти і нау"
ки України». 

Як обчислювати індикатори 
продовольчої безпеки
Затверджено методику визначення основних індикаторів продо"
вольчої безпеки, за допомогою якої Міністерство охорони здо"
ров'я визначає кожні п'ять років рекомендовані раціональні
норми споживання основних продуктів у середньому на одну
особу. 
Індикатори, що характеризують стан продовольчої безпеки дер"
жави (регіону), розраховуються за такими основними групами
харчових продуктів: хліб і хлібопродукти; картопля; овочі, баш"
танні; фрукти, ягоди і виноград; цукор; олія; м'ясо і м'ясопро"
дукти; молоко і молокопродукти; риба і рибопродукти; яйця.
Відповідно до постанови КМУ від 5 грудня ц.р. №1379 «Деякі
питання продовольчої безпеки» Мінагрополітики, Мінпраці та
Держкомстат мають забезпечувати щороку до 31 липня в межах
своїх повноважень подання Міністерству економіки інформації,
необхідної для розрахунку основних індикаторів продовольчої
безпеки. 
Мінекономіки має готувати та оприлюднювати щороку до 1 ве"
ресня наступного періоду звіт про стан продовольчої безпеки
держави. 

Найбільше проблем із побутом – 
в департаменті з контролю апарату 
Мінагрополітики
Мінагрополітики вирішило впорядкувати виплати працівникам
допомоги для вирішення соціально"побутових питань. Відповід"
ним наказом від 7 листопада ц.р. №788 з цією метою виділяється
150 тис. гривень. 
Ліміт коштів на 2007 рік на виплату матеріальної допомоги за"
тверджено для врегулювання деяких обставин, пов'язаних з по"
рядком оформлення заяв працівників щодо виплати їм допомо"
ги для вирішення соціально"побутових питань згідно з умова"
ми, передбаченими наказом Мінагрополітики від 20 квітня 2007
року №273.
Рішення про надання допомоги для вирішення соціально"побу"
тових питань приймається міністром на підставі заяви працівни"
ка, погодженої заступником міністра відповідно до розподілу
функціональних повноважень. Розмір допомоги визначається
керівником самостійного структурного підрозділу, в межах лімі"
ту коштів на цей підрозділ, та попередньо погоджується Упра"
влінням організаційних структур і соціально"трудових відносин.
Наразі найбільшу суму – 16206 грн. – передбачено для Департа"
менту з контролю апарату та роботи з персоналом., а найменшу
– 1134 грн. – для Сектора охорони праці, пожежної безпеки та
безпеки дорожнього руху. 

Персонал Мінагрополітики 
збільшено на 22 особи
До речі, іншим документом – постановою Кабінету Міністрів Ук"
раїни від 5 грудня ц.р. №1380 – збільшено граничну чисельність
працівників апарату Мінагрополітики. 
Так, у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26
лютого 2000 р. №403 «Про затвердження граничної чисельності
працівників апарату міністерств, інших центральних органів ви"
конавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та
встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують»
у позиції «Міністерство аграрної політики» цифри «430» заміне"
но цифрами «452».

Злиття в «Агроспецсервісі»
Наказом Міністерства аграрної політики України №737 діяль"
ність державних підприємств «Львівське» та «Сільськогосподар"
ське підприємство «Вінницьке» припиняється шляхом реоргані"
зації та приєднання їх до ДП «Агроспецсервіс». На базі їх майна
створюються відокремлені структурні підрозділи, без права
юридичної особи. 
Державне підприємство «Агроспецсервіс» стає правонаступни"
ком майнових прав та обов'язків зазначених підприємств. 
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– НАША компанія з 1992 року
займається поставками лабора"
торного обладнання загального
призначення, спеціалізованого
та аналітичного. Ми також, згід"
но з контрактами, забезпечуємо
його обслуговування. Ще один
наш напрям – продаж хімічних
реактивів, а також сировини для
хімічної та фармацевтичної про"
мисловостей, виключно євро"
пейських брендів та високої
якості. 
Що ж стосується рівня форуму,
то тут зібралися люди"практики.
Всі говорили про життєві питан"
ня, доповіді були добре підгото"
влені. Отже, я дуже задоволений
цим заходом – не даремно ви"
тратив час. Розумію, що працює"
мо ми не на найближчий рік, а
на більш віддалену перспективу.
Організатори не побоялися зай"
нятися цілком новою галуззю, в
якій ще немає нічого – ані стан"

дартів, ані серйозного вироб"
ництва. 
– Як ви вважаєте, що буде з

біопаливною галуззю після

вступу нашої країни до СОТ?

Чи не перетворимося ми ви�

ключно на «сировинний при�

даток»?

– Ми і є «сировинним придат"
ком». Але треба розуміти, що Ук"
раїна завжди була аграрною
державою і ніколи – промисло"
вою. Вважаю, що рішення проб"
леми в певному балансі між пе"
реробкою та виробленням сиро"
вини. Не треба забувати, що си"
ровина – доволі прибутковий
бізнес. Ми – один із найбільших
експортерів олії та насіння, і нічо"
го поганого в цьому немає. 
Виробництво палива – дуже від"
повідальний процес. І найпри"
бутковіша його ділянка – я хочу
зробити на цьому акцент – саме
переробка. Якщо йдеться про па"

ливо, то добування та продаж
його як сировини не такі вигідні,
як виробництво. 
Утім, якщо Росії вдається керува"
ти нами за допомогою газової
труби, то й ми також зможемо
впливати завдяки своїм можли"
востям поставок того ж ріпаку.
Що ж стосується поставок сиро"
вини для біоетанолу, тобто зер"
на, то треба зазначити, що в Індії
з гектару можна отримувати до 9
тис. літрів етанолу. І це при тому,
що урожай вони збирають двічі
на рік, а не один раз, як ми. Тому
ми не можемо конкурувати ані з
індусами, ані з бразильцями. 
– Ваш прогноз: коли в Україні

настане ера біоенергетики? 

– Коли вже не буде іншого вихо"
ду. Поки що ми маємо традицій"
не паливо, саме воно домінува"
тиме. І це питання не одного ро"
ку, і не п'ятирічки, а десятків ро"
ків. Хоча саме зараз складається
певний ринок – і не тільки біопа"
лива, а й інших альтернативних
джерел. Ми не зможемо відгоро"
дитися від світових тенденцій. 

Олександр ПЛЕВЕ, 

начальник відділу лабораторного обладнання 

ВАТ «Вітек Груп», м.Одеса. 

КОМЕНТАР

– У КОНФЕРЕНЦІЇ високий рі"
вень. Усе дуже цікаво. Запам'я"
тався виступ харків'янина Воло"
димира Семенова. Що ж стосу"
ється наших перспектив в інтегра"
ції до СОТ і так далі, то у Володи"
мира Семеновича Висоцького є
хороші слова про те, що ми в Па"
рижі потрібні, як у російській бані
пасатижі. Тобто питання не в то"
му, що ми хочемо вступити, а в
тому, чи візьмуть нас вони. 
Якщо серйозно, то над цим пи"
танням просто треба працювати.
Адже ми маємо захистити свого
виробника – тобто створити нор"

мативну базу, запровадити влас"
ні стандарти. 
Утім, на сьогодні деякі наші ви"
моги до якості навіть вищі, ніж у
Євросоюзі. А отже, нам треба се"
бе захищати, рекламувати еко"
логічність нашої продукції. На
жаль, у нас знизився рівень ви"
робництва, але це сталося лише
через те, що ми менше застосо"
вуємо хімії, гербіцидів. До ЄС ми
маємо увійти, як рівні партнери,
бо світ зараз віддає перевагу са"
ме «чистій» продукції.
Якщо ми зможемо культурно ве"
сти свою економіку, то всі це по"

бачать й оцінять. Якщо ж ми бу"
демо самі себе «гнобити», то це
ні до чого доброго не призведе. 
– Як ви вважаєте, чи не загро�

жує розвиток біопалива про�

довольчій безпеці країни? 

– Не думаю. Вважаю, це буде на"
віть допомога галузі вироблення
продовольства. Не думаю, що всі
кинуться вирощувати ріпак або
пшеницю та пускати це все на
біопаливо. Ринок – дуже чутли"
вий механізм, який може сам се"
бе регулювати. Адже людині ко"
жен день хочеться їсти. Отже, як"
що зменшити обсяг виробництва
пшениці для хлібопекарень, то
підніметься й ціна. А відтак, пше"
ницю знову почнуть виробляти.

Андрій МІНКА, 

державний експерт Апарату РНБО України:

КОМЕНТАР

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

Нова свиня як результат 
17!річної роботи
Мінагрополітики наказом №814/116 затвердило внутрішньопо"
рідний тип свиней породи дюрок української селекції «Степо"
вий» та його структурних одиниць – ліній та родин. 
Так, у результаті цілеспрямованої 17"річної творчої селекційної
роботи колективів учених наукових установ та навчальних закла"
дів, а також спеціалістів племінних господарств створено на ос"
нові генотипів різних географічних популяцій новий вітчизняний,
високопродуктивний внутрішньопорідний тип свиней породи
дюрок української селекції «Степовий». Цей тип має поліпшені
відтворювальні якості та рівень продуктивності: багатоплідність
маток – 10,8"11,0 поросят,  вік досягнення 100 кг  живої  маси  –
170"180  днів,  середньодобовий приріст – 750"850 грамів,  тов"
щина шпику – 22 мм, маса окосту – 11,8 кг.
Експерта комісія встановила, що винайдено якісно новий цінний
масив високопродуктивних свиней, які повністю відповідають
сучасним вимогам і перевищують мінімальні вимоги бонітуваль"
ної шкали для тварин класу еліта, передбачені програмою ство"
рення внутрішньопорідного типу цільові стандарти та за багато"
плідністю маток  перевищують  кращі  світові аналоги.  
Тож наказом визнано як нові селекційні досягнення внутрішньо"
порідний тип свиней породи дюрок української селекції «Степо"
вий» та його структурні одиниці:
– генеалогічні лінії – Швидкою, Вітаміна, Далекою, Могутнього,
Степовою;
– генеалогічні родини – Венери, Рози, Лами, Лілії, Августи, Ро"
синки, Музили, Гастели, Ромашки, Вишні.
Організаціями"оригінаторами зі створення внутрішньопорідного
типу свиней породи дюрок української селекції «Степовий» виз"
нано: Миколаївський ДАУ, Інститут свинарства ім. О.В.Квас"
ницького УААН, Українську корпорацію по виробництву м'яса на
промисловій основі «Тваринпром», ВАТ «Племзавод «Степовий»
Кам'янсько"Дніпровського району Запорізької області, СВК агро"
фірма «Міг"Сервіс"Агро» Новоодеського району Миколаївської
області, племрепродуктор СПП «Техмет"Юг» Жовтневого району
Миколаївської області.

На Поліссі запрацює Народницький лісгосп
На клопотання Житомирської облдержадміністрації, Народиць"
кої райдержадміністрації та для забезпечення раціонального ви"
користання лісів агропромислового розвитку, поліпшення їх якіс"
ного складу та підвищення продуктивності створюється держав"
не підприємство «Народницький лісгосп агропромислового ком"
плексу». Відповідним наказом від 22 листопада №817 директором
лісгоспу призначено Зенона Красовського. З ним після держав"
ної реєстрації підприємства має бути укладено контракт. 

З 1 січня запрацює Жмеринська митниця
У межах наявної чисельності Вінницької митниці створюється та
підпорядковується їй митний пост «Жмеринка». Відповідний на"
каз за №1024 підписано 5 грудня ц.р. Здійснення митних про"
цедур має розпочатися з 1 січня 2008 року. 

«Зерноприлад» перейменовано
Наказом від 28 листопада ц.р. №835 Мінагрополітики перейме"
нувало Український метрологічний науково"впроваджувальний
центр «Зерноприлад» на державне підприємство «Український
метрологічний науково"впроваджувальний центр «Зернопри"
лад», з відповідним правонаступництвом.

Приміщення Луганської 
«Діпропромтеплиці» – до КРУ
Згідно з наказом Мінагрополітики від 3 грудня ц.р. №846/290 ча"
стина багатоповерхової будівлі – 7"й, 8"й, 9"й, 10"й, технічний
поверхи та енергопостачаючі мережі, які забезпечують роботу
цих поверхів, ДП Українського державного проектного інституту
споруд захищеного ґрунту «Діпропромтеплиця» за адресою вул.
Магнітогорська, 2, м.Луганськ, передаються безоплатно зі сфери
управління Мінагрополітики до Головного КРУ України.

По чому слайди на селі?
Затверджено вартість соціально спрямованих дорадчих послуг.
Так, згідно з наказом Мінагрополітики та Мінекономіки України
від 21 листопада ц.р. №816/394, проведення одноденного семі"
нару за участю 25 чоловік коштує 2 тис. грн., демонстраційного
показу для 30 чоловік – 3294,24 грн., індивідуальні дорадчі по"
слуги (за 1 год. консультацій) – 25 грн., інформаційні видання
(буклети, інформаційні листки, брошури) – 200 грн. за один
примірник.
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ЦІНИ В ПЕРЕРОБНІЙ проми�

словості зросли на 2,5% до рівня

попереднього місяця. Найбільше

(на 10,9%) подорожчала продук�

ція у виробництві коксу, продук�

тів нафтоперероблення, у т.ч. у

виробництві продуктів нафтопе�

реробки – на 11,5%, коксу – на

9,8%. На 2,8�1,2% підвищилися

ціни у хімічному виробництві,

обробленні деревини та вироб�

ництві виробів з неї, крім меблів,

виробництві електричного, елек�

тронного та оптичного устатку�

вання.

У виробництві харчових про�
дуктів, напоїв і тютюнових виро�
бів ціни зросли на 2%, при цьому

у виробництві м’яса та м’ясопро�

дуктів ціни знизились на 3,6%, а

зросли у виробництві молочних

продуктів та морозива – на 4,1%,

хліба та хлібобулочних виробів –

на 4,2%, цукру – на 4,2%. 

У виробництві та розподілен�

ні електроенергії, газу та води за�

фіксовано зниження тарифів на

6,4%, при цьому тарифи на елек�

троенергію знизилися на 8,8%,

теплоенергію – зросли на 0,2%.

СТАТИСТИКА Держкомстат обрахував та оприлюднив дані щодо індексів цін на різні групи товарів та
послуги. За даними статистики, індекси споживчих цін і цін виробників промислової продукції у
листопаді 2007 року становили 102,2% і 101,0%, з початку року – 114,2% і 119,5% відповідно.

За матеріалами Держкомстату України

Експрес&випуск від 6 грудня 2007 р.

Індекси цін 
на товари і послуги 
в Україні в листопаді 2007

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %

Товари та послуги
Листопад 2007 до Листопад 2006 

до грудня 2005жовтня
2007

грудня
2006

листопада
2006

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 102,2 114,2 115,2 110,6

Продукти харчування та
безалкогольні напої 102,3 120,2 121,1 102,4

Продукти харчування загалом 102,4 121,1 121,9 102,1
Хліб та хлібопродукти 103,1 117,3 118,2 112,8

Хліб 104,1 115,4 116,1 116,0
Макаронні вироби 102,0 117,6 119,0 104,9
Борошно 103,1 134,3 136,0 111,1

М'ясо та м'ясопродукти 99,3 112,1 111,0 99,0
Риба та рибопродукти 100,8 108,8 108,5 102,6
Молоко 108,1 138,2 145,5 101,9
Сир і м'який сир (творог) 108,5 133,4 137,1 100,8
Яйця 99,0 141,9 149,8 93,3
Масло 106,1 139,0 143,0 104,8
Олія 97,7 169,1 168,6 97,7
Фрукти 108,3 149,8 154,3 135,8
Овочі, включаючи картоплю 101,3 124,5 130,3 87,4
Цукор 105,6 100,2 95,6 103,0
Безалкогольні напої 101,5 109,3 109,9 106,0
Алкогольні напої, 
тютюнові вироби 100,7 108,7 109,3 105,0

Одяг і взуття 100,5 101,6 101,8 102,3
Одяг 100,5 101,5 101,7 101,9
Взуття 100,6 101,8 102,0 102,5

Житло, вода, електроенергія,
газ та інші види палива 103,8 110,7 114,1 161,6

Плата за власне житло
(квартирна плата) 101,1 122,4 129,4 141,2

Утримання та ремонт житла 102,3 110,7 111,2 110,9
Каналізація 102,5 114,9 118,0 157,7
Вода 101,3 113,8 118,6 143,9
Електроенергія 100,0 100,0 100,0 156,1
Природний газ 99,9 100,0 99,9 180,8
Гаряча вода, опалення 110,6 112,6 118,3 204,4

Предмети домашнього вжитку,
побутова техніка та поточне
утримання житла

100,7 102,5 102,6 102,4

Охорона здоров’я 101,3 111,6 112,1 106,8
Медичні товари та обладнання 101,4 108,7 109,0 101,7
Амбулаторні послуги 101,6 114,0 114,9 111,7

Транспорт 103,1 111,3 110,8 110,9
Паливо і мастила 109,1 131,2 127,8 105,6
Транспортні послуги: 101,8 107,0 107,2 111,9

Пасажирський залізничний
транспорт 100,0 115,9 115,9 142,1

Пасажирський автодорожній
транспорт 102,3 105,7 105,9 107,7

Зв’язок 99,9 97,3 97,3 121,0
Відпочинок і культура 100,6 103,9 104,1 103,5
Освіта 100,3 115,6 115,8 115,6
Ресторани та готелі 102,1 114,7 115,7 113,8
Різні товари та послуги 102,2 109,3 109,8 106,3
Продовольчі товари 102,3 119,6 120,4 102,7

Непродовольчі товари 102,3 105,0 105,1 102,4

Послуги 101,3 110,7 113,1 146,2

Товари та послуги
Листопад 2007 до Листопад 2006 

до грудня 2005жовтня
2007

грудня
2006

листопа/
да 2006

ПРОМИСЛОВІСТЬ 101,0 119,5 120,0 113,5
Переробна промисловість 102,5 120,7 121,0 111,2
Виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів 102,0 122,2 123,3 106,3

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 96,4 116,8 114,6 96,9

Виробництво молочних
продуктів та морозива 104,1 141,9 147,5 102,4

Виробництво хліба та
хлібобулочних виробів 104,2 116,0 116,9 115,3

Виробництво цукру 104,2 93,8 93,0 107,1
Виробництво напоїв 100,8 113,4 114,4 108,8

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у ли�

стопаді ціни на продукти харчу�
вання зросли на 2,4%. Найбільше

(на 8,3%) підвищилися ціни на

фрукти, в т.ч. цитрусові – на

14,1%, яблука – на 8,3%. Сири

подорожчали на 8,5%, молоко та

молочні продукти – на 8,1�4,1%.

На 7,1�3,1% стали дорожчими

маргарин, масло, цукор, хліб та

хлібопродукти. Водночас на 2,5�

1,0% подешевшали капуста, олія,

картопля, яйця. Ціни на м'ясо та

м'ясопродукти в цілому знизили�

ся на 0,7%, в т.ч. свинина – на

3,1%, птиця – на 2,9%.

Зростання цін (тарифів) на

житло, воду, електроенергію, газ

та інші види палива на 3,8% обу�

мовлене передусім підвищенням

плати за опалення на 12,0%. 

Зростання цін на транспорт в

цілому на 3,1% відбулося насам�

перед за рахунок подорожчання

паливно�мастильних матеріалів

(на 9,1%) та вартості проїзду в

пасажирському автодорожньому

транспорті  (на 2,3%). 

Крім того, на 2,1�0,6% стали

дорожчими послуги ресторанів та

готелів, охорони здоров'я, відпо�

чинку і культури. 

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2006&07 рр. (до попереднього місяця)

Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2007 р. (до попереднього місяця)  

ЗГІДНО з оновленим прогнозом
USDA (Міністерства сільського
господарства США), світовий
урожай сої в поточному сезоні
становив 221,6 млн. тонн, що
вище за попередні оцінки
(220,8 млн. тонн), проте нижче
за рівень виробництва 2006/07
МР, коли було зібрано 235,6
млн. тонн. Прогнози урожаю сої
в Аргентині і Бразилії залиши"
лися на колишньому рівні – 47 і
62 млн. тонн відповідно. 
При цьому обсяги внутрішнього
споживання цієї культури оці"
нюється USDA в 235,2 млн. тонн
проти 233,5 млн. тонн в попе"
редньому прогнозі, а експорт –
на рівні 75,4 млн. тонн при кін"
цевих запасах 47,3 млн.т.

* * *
ЗА ДАНИМИ митниці , в листо"
паді на зовнішні ринки з Украї"
ни було поставлено 33,2 тис.
тонн соєвих бобів, що на
95% перевищує жовтневий по"
казник. При цьому ці обсяги на
58% менше експорту в листопа"
ді 2006 р. Основними покупця"
ми в звітному місяці були Мол"
дова, Греція і Туреччина. 
Усього за вересень"листопад
2007/08 МР з України було ек"
спортовано 50,5 тис. тонн соє"
вих бобів, що на 49% посту"
пається аналогічному показнику
2007/08 МР. За прогнозами
«АПК"Інформ», в поточному се"
зоні з України буде експортова"
но 330 тис. тонн соєвих бобів
(420 тис.т в 2006/07 МР).

* * *
У ЛИСТОПАДІ обсяг експорту

ріпакової олії з України ста"
новив 1,14 тис. тонн, що на 70%
менше, ніж в жовтні, і на 12%
нижче за експорт в листопаді
2006 р. Покупцями були Поль"
ща (506 тонн), Литва (451 тон"
на), Німеччина (163 тонни) і
Молдова (22 тонни). 
В цілому з початку 2007/08 МР
(липень"листопад) на зовнішні
ринки було поставлено 11,3 тис.
тонн цієї продукції, що в 2,4 ра"
зи перевищує відповідний по"
казник 2006/07 МР. 
За оцінками «АПК"Інформ», ек"
спорт ріпакової олії в поточно"
му сезоні становитиме 25 тис.
тонн (16 тис.т в 2006/07 МР).

* * *
У ЛИСТОПАДІ експорт насін9

ня ріпаку з України, за митни"
ми даними, становив 94 тис.
тонн, що на 58% поступається
жовтневому показнику, але на
49% більше обсягу, експортова"
ного в листопаді попереднього
сезону. Сумарний обсяг експор"
ту насіння даної олійної культу"
ри з початку 2007/08 МР є ре"
кордним і становить 858 тис.
тонн, що в 2 рази перевищує від"
повідний показник 2006/07 МР і
в 1,8 рази – сумарного експорту
за весь попередній сезон. 
Згідно прогнозу експертів
«АПК"Інформ», експорт насіння
ріпаку в поточному МР станови"
тиме 1 млн. тонн (486 тис. тонн
в 2006/07 МР).

НА РИНКУ ОЛІЙНИХ
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа

*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574/85 2007 CPT 136,00 1944,25 385,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574/85 2007 DAF 136,00 1742,25 345,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574/85 2007 CPT 204,00 2095,75 415,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574/85 2007 DAF 68,00 1868,50 370,00

Житомирська  товарна агропромислова біржа

*Насіння проса ДСТУ 2240/93 2007 FCA 40,00 5186,55 1027,04
*Насіння вики ГОСТ 7067/88 2007 DDU 40,00 1805,38 357,50

Запорізька товарна біржа "Гілея"

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768/2004 2007 EXW 343,25 1480,00 293,07 1233,33 244,22
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768/2004 2007 CPT 821,40 1480,00 293,07 1233,33 244,22
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768/2004 2007 EXW 48,61 1440,00 285,15 1200,00 237,62
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768/2004 2007 CPT 2143,01 1440,00 285,15 1200,00 237,62
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391/89 2007 FCA 20,00 3737,00 740,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391/89 2007 CPT 44,00 3737,00 740,00

Одеська товарна біржа

*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391/89 2007 FOB 78,40 3742,05 741,00

Сумська товарна біржа "Сумиагропромбіржа"

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768/2004 2007 CPT 2290,20 1430,00 283,17 1191,67 235,97

Товарна біржа "Аграрна біржа" (м.Херсон)

*Просо 3 клас ГОСТ 22983/88 2007 CPT 645,00 1767,50 350,00
*Соя ГОСТ 17109/88 2007 CPT 1050,00 2118,11 419,43
*Насіння гарбуза ГОСТ 658/95 2007 CPT 388,37 8436,09 1670,51
*Насіння гарбуза ГОСТ 658/95 2007 CIP 6,63 7575,00 1500,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658/95 2007 FOB 72,02 13652,32 2703,43
*Насіння гарбуза ГОСТ 658/95 2007 CIF 44,00 10478,75 2075,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391/89 2007 DAF 20,00 3762,25 745,00

Товарна біржа "Київська агропромислова біржа"

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768/2004 2007 EXW 817,00 1465,91 290,28 1221,59 241,90
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768/2004 2007 DDP 3800,00 1490,00 295,05 1241,67 245,87
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768/2004 2007 EXW 447,00 1417,90 280,77 1181,58 233,98
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768/2004 2007 DDP 1250,00 1440,00 285,15 1200,00 237,62
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768/2004 2007 EXW 300,00 1280,00 253,47 1066,67 211,22
*Крупа рисова ГОСТ 6292/93 2007 DAF 23,00 2398,75 475,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583/76 2007 DAF 880,00 2424,00 480,00

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

*Овес 3 клас ГОСТ 28673/90 2007 CPT 50,00 1262,50 250,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523/2006 2007 CPT 690,00 1469,55 291,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391/89 2007 DAF 6,00 3753,46 743,26
*Ріпак технічний ГОСТ 10583/76 2007 CPT 100,00 2045,25 405,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583/76 2007 CPT 2000,00 2045,25 405,00
*Сорго ГОСТ 8759/92 2007 CPT 400,00 1126,15 223,00
*Насіння вики ГОСТ 7067/88 2007 FCA 20,00 4087,92 809,49

Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)

*Крупа горохова колота ГОСТ 6201/68 2007 DAF 67,85 2062,50 408,42
*Крупа пшоно ГОСТ 572/60 2007 FCA 21,50 2598,00 514,46

Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)

*Соя ГОСТ 17109/88 2007 CPT 50,00 2196,75 435,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391/89 2007 DAF 20,00 3737,00 740,00

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 10 по 13 грудня 2007 р.

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 10 по 13 грудня 2007 р.

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768/2004 2007 EXW 1160,25 1450,00 1470,08 1500,00 291,10
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768/2004 2007 CPT 821,40 1480,00 1480,00 1480,00 293,07
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768/2004 2007 DDP 3800,00 1490,00 1490,00 1490,00 295,05
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768/2004 2007 EXW 495,61 1400,00 1420,07 1450,00 281,20
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768/2004 2007 CPT 4433,21 1430,00 1434,83 1440,00 284,13
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768/2004 2007 DDP 1250,00 1440,00 1440,00 1440,00 285,15
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768/2004 2007 EXW 300,00 1280,00 1280,00 1280,00 253,47

Експортнi контракти*: СПОТ

Овес 3 клас ГОСТ 28673/90 2007 CPT 50,00 1262,50 1262,50 1262,50 250,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983/88 2007 CPT 645,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Сорго ГОСТ 8759/92 2007 CPT 400,00 1126,15 1126,15 1126,15 223,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523/2006 2007 CPT 690,00 1469,55 1469,55 1469,55 291,00
Насіння вики ГОСТ 7067/88 2007 FCA 20,00 4087,92 4087,92 4087,92 809,49
Насіння вики ГОСТ 7067/88 2007 DDU 40,00 1805,38 1805,38 1805,38 357,50
Соя ГОСТ 17109/88 2007 CPT 1100,00 2110,90 2121,69 2196,75 420,14
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391/89 2007 FCA 20,00 3737,00 3737,00 3737,00 740,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391/89 2007 CPT 44,00 3737,00 3737,00 3737,00 740,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391/89 2007 DAF 46,00 3737,00 3750,13 3762,25 742,60
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391/89 2007 FOB 78,40 3742,05 3742,05 3742,05 741,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583/76 2007 CPT 100,00 2045,25 2045,25 2045,25 405,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583/76 2007 CPT 2000,00 2045,25 2045,25 2045,25 405,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583/76 2007 DAF 880,00 2424,00 2424,00 2424,00 480,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658/95 2007 CPT 388,37 5555,00 8436,09 14140,00 1670,51
Насіння гарбуза ГОСТ 658/95 2007 CIP 6,63 7575,00 7575,00 7575,00 1500,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658/95 2007 FOB 72,02 10857,50 13652,32 14140,00 2703,43
Насіння гарбуза ГОСТ 658/95 2007 CIF 44,00 10100,00 10478,75 10857,50 2075,00
Насіння проса ДСТУ 2240/93 2007 FCA 40,00 5186,55 5186,55 5186,55 1027,04
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574/85 2007 CPT 136,00 1944,25 1944,25 1944,25 385,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574/85 2007 DAF 136,00 1717,00 1742,25 1767,50 345,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574/85 2007 CPT 204,00 2095,75 2095,75 2095,75 415,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574/85 2007 DAF 68,00 1868,50 1868,50 1868,50 370,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201/68 2007 DAF 67,85 2062,50 2062,50 2062,50 408,42
Крупа рисова ГОСТ 6292/93 2007 DAF 23,00 2398,75 2398,75 2398,75 475,00
Крупа пшоно ГОСТ 572/60 2007 FCA 21,50 2598,00 2598,00 2598,00 514,46

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

Що страхувати, 
щоб компенсувати?

Краще менше, ніж ніяк

Страховики не розуміють позицію

держави, викладену в проекті поста9

нови КМУ про використання коштів

Держбюджету на здешевлення вар9

тості страхових премій за договора9

ми страхування урожаю92008

26 ЖОВТНЯ на сайті Мінагрополітики

України розміщено проект постанови

Кабміну про використання засобів дер�

жавного бюджету на здешевлення варто�

сті страхових премій за договорами страх�

ування сільськогосподарських культур. 

В принципі, документ не відрізняється

від постанов попередніх років. Основни�

ми змінами є звуження переліку сільсько�

господарських культур, страхові премії по

яких субсидуватимуться державою при

укладанні договору страхування культур. 

Основні обмежуючі положення, які

перешкоджають розвитку аграрного

страхування в Україні, залишилися в до�

кументі, а саме: 

– обмеження тарифної ставки в 5%,

субсидування 50% страхової премії без

зазначення важливих технічних параме�

трів, які істотно можуть відрізнятися в

програмах різних страхових компаній; 

– відсутність чіткого визначення рів�

ня франшизи, при якому страхові платежі

можуть субсидуватися; 

– обмеження переліку культур. 

У 2008 році планується субсидувати

страхування тільки пшениці, жита, льону і

цукрових буряків. Логіка обмеження пере�

ліку культур не зрозуміла, оскільки у світо�

вій практиці спостерігається протилежна

тенденція – держава стимулює страхуван�

ня щонайбільшої кількості видів сільсько�

господарської продукції власного вироб�

ництва. Так в США, Канаді, Іспанії та ін�

ших країнах держава субсидує страхування

понад 100�150 програм, і щороку кількість

культур та страхових програм збільшуєть�

ся. В Україні ми спостерігаємо незрозумі�

лий підхід, який може «добити» агрострах�

ування, що так і не розвинулося за період

2005�2007 років. Про субсидування страх�

ування тваринництва поки взагалі розмо�

ва не йде, і, швидше за все, найближчим

часом йти не буде. Дуже шкода, що полі�

тика уряду настільки непослідовна.

11 грудня 2007 р. пройшло засідан9

ня комітету аграрного страхування

Ліги страхових організацій України

за участю 20 представників страхо9

вих компаній.

ПРОГРАМА засідання включала обгово�

рення проекту Закону України «Про страх�

ування в сільському господарстві», затвер�

дження форм статистичної звітності членів

комітету, ухвалення рішення про встано�

влення мінімальних тарифів по страхуван�

ню сільськогосподарських культур для не�

допущення демпінгу, а також презентації

сільськогосподарських страхових пулів.

Вирішили провести додаткове засідан�

ня комітету наприкінці грудня після зміни

уряду, щоб визначити стратегію просуван�

ня Закону України «Про страхування в

сільськогосподарському секторі». Проект

цього закону був розроблений Інститутом

Аграрної Економіки, проте поки немає

інформації про проходження узгодження

положень проекту закону в профільних

державних органах (Мінагрополітики,

Мінекономіки, Мінфіні та ін.). 

Страховики підкреслили важливість

даного документа, проте вважають необхід�

ним доопрацювати проект закону, щоб він

дозволив створити дієву систему управлін�

ня аграрними ризиками в Україні. 

Учасники обговорили проекти форм

статистичної звітності і запропонували до�

працювати форми, які б дозволили отри�

мувати достовірну інформацію про стан

страхування аграрних ризиків як за про�

грамою субсидування, так і по продуктах

добровільного страхування. Запропонова�

но доповнити форми даними про страх�

ування сільськогосподарських тварин, а

також включати до звітів страхування

культур, страхування яких в даний час не

субсидується державою.

Більшість представників страхових

компаній проголосували за затверджен�

ня мінімальних страхових тарифів по

страхуванню сільськогосподарських

культур за програмою субсидування. Вва�

жається, що затвердження мінімальних

тарифів (наприклад, 3,5% для страхуван�

ня озимих культур з франшизою 30% по

кожному полю) дозволить проводити

якісне страхування посівів і ефективніше

використовувати кошти державного бю�

джету. Ті, хто застрахують свої посіви по

демпінгових тарифах, мають розуміти,

що їм доведеться  уважніше читати умови

страхування в договорі і самостійно ви�

рішувати питання по страховому відшко�

дуванню, якщо страхова компанія потім

відмовлятиме в компенсації збитків з різ�

них причин.

Підготував Артем Житков за матеріалами agroinsurance.com



АГРОПРОФІ

№ 15 [015] 14 грудня, 2007

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaЕКСПОЗИЦІЯ16

Український тижневик ділової інформації 

E!mail: info@agroprofi.com.ua

Інтернет: www.agroprofi.com.ua

Тел. (044) 236!0208, 227!9355. 

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 будь/якому відділенні «Укрпошти».
Вартість передплати на 1 місяць – 10,84 грн.
+ витрати на оформлення передплатних документів (0,55/2,40 грн). 
Передплатити нашу газету можна також через редакцію, 
до того ж – з будь/якого місяця та на будь/який термін. 
Вартість редакційної передплати на 1 місяць – 10,80 грн.

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


