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МАЙСТЕР	КЛАС ДЛЯ БІЗНЕСМЕНА

18 грудня у прес�центрі ЛігаБізнесІнформ відбулася
Інтернет�конференція Героя України, генерального
директора ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексія Вадатурського.
Конференція вийшла змістовною і може стати
у пригоді як майстер�клас для керівника. 
Пропонуємо читачам найцікавіші, на нашу думку,
запитання і відповіді.

Іван ЗАПОРОЖЕЦЬ: 
´СКІЛЬКИ БИКІВ У ГОЛОВІ ГОЛОВИ?ª

Про директора СТОВ імені Енгельса,
Героя України Івана Запорожця
кажуть різне. Що з цього правда –
дізнаймося у самого героя.

МОЖНА сказати, що гуманне

ставлення до сільськогосподар�

ських тварин поширюється сві�

том. І тут Україні треба віддати

належне. Вітчизняні агропід�

приємства, особливо це стосу�

ється новозбудованих, усе ча�

стіше застосовують технології

утримання і забою худоби і

птиці, де зведено до мінімуму

прижиттєві стреси і забезпече�

но максимально безболісну

смерть тварин. Корів доять під

класичну музику, биків випу�

скають на багаторічні пасови�

ща, свиней годують за

«шведським столом». Але ос�

новною складовою такого по�

водження, крім відчуття само�

поваги, є бізнес. Бички на волі

дають майже кілограмові добо�

ві прирости, поросятка – до

750 грамів. У бройлерів за під�

логового утримання – м'ясо

першої категорії, а у корів, що

живуть на «холодних» фермах,

– молоко євростандарту.

Західні країни давно визна�

чилися зі своїм ставленням до

сільськогосподарських тварин,

яким гарантовано однакові з

домашніми улюбленцями пра�

ва і свободи. Національні зако�

нодавства розвинених держав

відрізняються одне від одного,

але всі вони забороняють спри�

чинення тварині болю, страж�

дань, страху і зобов'язують

утримувати худобу і птицю в

нормальних умовах. Велика

Британія була першою, адже

прийняла такий закон ще 1822

року, який зі змінами та допов�

неннями діє і до сьогодні. Він

захищає худобу «від жорстоко�

го і неналежного ставлення». 

Продовження на стор.2�3

Гуманізм як складова якості
тваринницької продукції

АГРОПОЛІТИКА
ВІТЧИЗНЯНА ТЕХНІКА:
НЕДОФІНАНСОВАНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Думками щодо конкурентоспро�
можності і перспектив вітчизняної
техніки для АПК ділиться директор
профільного департаменту Мінпром�
політики України Володимир Саченко.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
РИНОК ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР 
І РОСЛИННИХ ОЛІЙ КРАЇН ЄС 
У 2007/2008 МР

Аналіз європейських ринків
і прогнози для України
від Консалтингової агенції ААА.
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ТЕХНОЛОГІЇ Науково доведено, що гуманне ставлення людини до утримання і забою сільсько�
господарських тварин позитивно позначається на якості кінцевої продукції. Тобто, щоб споживати
смачні і корисні молоко і м'ясо ми маємо забезпечити худобі і птиці гідне життя і забій без стресів.
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Склад Кабінету
Міністрів України
Верховна Рада вирішила не
залишати Україну без ново�
річних подарунків і призначи�
ла новий склад Кабінету Міні�
стрів України. За відповідне
рішення проголосувало 227
народних депутатів України. 
Отже, склад уряду України за
станом на 21 грудня 2007 року: 

Прем'єр�міністр України – 
Юлія Тимошенко;
перший віце�прем'єр�міністр –
Олександр Турчинов; 
віце�прем'єр�міністр – 
Іван Васюник; 
віце�прем'єр�міністр – 
Григорій Немиря; 
міністр освіти і науки – 
Іван Вакарчук; 
міністр транспорту та зв'язку –
Йосип Вінський; 
міністр культури і туризму – 
Василь Вовкун;
міністр економіки – 
Богдан Данилишин;
міністр праці 
та соціальної політики – 
Людмила Денисова;
міністр оборони – 
Юрій Єхануров;
міністр охорони здоров'я – 
Василь Князевич;
міністр Кабінету Міністрів – 
Петро Крупко;
міністр регіонального 
розвитку та будівництва – 
Василь Куйбіда;
міністр з питань житлово�
комунального господарства –
Олексій Кучеренко;
міністр внутрішніх справ – 
Юрій Луценко;
міністр аграрної політики – 
Юрій Мельник;
міністр промислової політики –
Володимир Новицький;
міністр юстиції – 
Микола Оніщук;
міністр закордонних справ – 
Володимир Огризко;
міністр у справах сім'ї, 
молоді та спорту – 
Юрій Павленко;
міністр фінансів – 
Віктор Пинзеник;
міністр вугільної 
промисловості – 
Віктор Полтавець;
міністр палива та енергетики –
Юрій Продан;
міністр охорони навколишньо�
го природного середовища –
Георгій Філіпчук;
міністр з питань НС та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи –
Володимир Шандра.



МОЖНА СКАЗАТИ, що Другий

всеукраїнський форум із проблем

фумігації, що його 18 грудня в

Києві проводило Всеукраїнське

громадське об'єднання «Фуміга�

ційна асоціація», пройшов по�до�

машньому. Адже «родинне коло»

цієї невеличкої асоціації незнач�

не – на 15 грудня цього року на�

раховувалося 27 членів об'єднан�

ня. Тож і присутніх на форумі бу�

ло не більше 50 – хто захворів,

хто через ожеледицю не приїхав. 

Головне завдання форуму –

налагодити системний діалог між

органами виконавчої влади, гро�

мадськістю, бізнесом і наукою з

метою суттєвого покращення

якості послуг у сфері знезаражен�

ня – довелося реалізовувати без

виконавчої влади. Принаймні,

заявлений у програмі форуму за�

ступник голови Полтавської

обласної державної адміністрації

Володимир Андрієнко з'явитися з

вищезазначених причин не зміг. 

Президент асоціації Олек�

сандр Білий у своїй доповіді заз�

начив, що фумігація зокрема і

знезараження загалом є питан�

ням національної безпеки для

України. Перший форум, що від�

бувся у травні 2007 року в м.

Лубни, мав на меті налагоджен�

ня діалогу з органами місцевої та

центральної влади. Досягненням

заходу стало започаткування

проекту співпраці бізнесу, гро�

мадськості та місцевої влади в

питаннях знезараження в Пол�

тавській області, який уже ус�

пішно працює.

Проте результату на загально�

державному рівні – налагоджен�

ня співпраці з міністерствами та

відомствами – не дав. Що, якщо

оперувати цифрами, виливається

в прикрі наслідки для України.

Так, Аграрний фонд, за словами

доповідача, зберігає зерно на 170

елеваторах, частково на елевато�

рах Держрезерву, частково – ДАК

«Хліб України», основна ж маса –

на приватизованих зерносхови�

щах. Унаслідок неналежного збе�

рігання, неякісного обробітку з

240 тисяч тонн зерна 2005 року 35

тис. тонн зерна втратили продо�

вольчі якості та переведені у фу�

ражні, що в перерахунку на гро�

шовий еквівалент дорівнює 16

млн 800 тис. гривень збитків. І це

статистика тільки по Аграрному

фонду. Загалом по державі з 28

мільйонами хлібофуражного ба�

лансу збитки можуть становити

вже мільярди гривень.  

Неабиякою проблемою є і

несанкціоноване і невпорядкова�

не застосування хімічних препара�

тів на різних рівнях виробництва. 

Коренем проблем члени асо�

ціації вважають відсутність чітких

державних механізмів із врегулю�

вання зберігання зерна, відсут�

ність діалогу із владою.

Результатом Другого форуму

стало прийняття резолюції про

звернення до Кабінету Міністрів

України з проханням створити

міжвідомчу робочу групу по впо�

рядкуванню правової бази у сфері

знезараження. В асоціації сподіва�

ються, що цього разу їх почують. 

Довідково: ВГО «Фумігаційна
асоціація» з'явилася ще у 2005
році, однак її активна діяльність
ведеться один рік. 15 грудня
2006 року відбулися всеукра�
їнські збори членів асоціації.
Перший всеукраїнський форум
із проблем фумігації відбувся у
травні 2007 року.
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МАЙЖЕ півстоліття тому в

Європі набули чинності кон�

венції про захист прав тварин,

про їхні міжнародні перевезен�

ня, забій худоби, проти клітко�

вого утримання птиці і станко�

вого – поросят. Наприклад, в

Конвенцію Ради Європи про

захист прав тварин, прийняту

1987 р., включено п'ять свобод:

від спраги, голоду і недоїдання;

від дискомфорту; від болю, ран

і хвороб; від страху і стресів і

свобода нормально жити. Вони

розповсюджуються на всіх тва�

рин, включаючи сільськогос�

подарських (продуктивних). З

1960�х цей і інші документи по�

чали діяти в більшості країн

ЄС, а також в Туреччині і Азер�

байджані.

«…відповідаєш
за тих, кого 
приручив»
В УКРАЇНІ віднедавна також

існує Закон №3447�IV «Про за�

хист тварин від жорстокого по�

водження», підписаний Прези�

дентом 21 лютого 2006 року.

Документ спрямовано «на за�

хист від страждань і загибелі

тварин унаслідок жорстокого

поводження з ними, захист їх

природних прав та укріплення

моральності й гуманності сус�

пільства». Крім цього маємо й

інші нормативно�правові акти,

що регулюють взаємовідноси�

ни людини і тварини, зокрема

Закони України «Про тварин�

ний світ» (№2894�14), «Про

охорону навколишнього при�

родного середовища» (№1264�

12), «Про ветеринарну медици�

ну» (№2498�12), «Про забезпе�

чення санітарного та епідеміч�

ного благополуччя населення»

(№4004�12), «Про захист насе�

лення від інфекційних хвороб»

(№1645�14).

Закон достатньо змістов�

ний, адже розробляти його по�

чали ще у 2003 році та існувало

три варіанти законопроектів. У

Законі можна знайти, напри�

клад, визначення сільськогос�

подарських тварин, до яких на�

лежать тварини «що утриму�

ються та розводяться людиною

для отримання продуктів і си�

Початок на стор.1

Удосконалити порядок 
безоплатної передачі землі
Народний депутат Ксенія Ляпіна пропонує вдосконалити порядок
безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадян. Від�
повідний законопроект «Про внесення змін до Земельного кодексу
України» зареєстровано у Верховній Раді 18 грудня 2007 р.
Проектом закону пропонується внести зміни до Земельного кодексу
щодо вдосконалення порядку безоплатної передачі земельних діля�
нок у власність громадян, а також передбачено прийняття Держав�
ної програми розмежування земель державної і комунальної влас�
ності та забезпечення протягом 2008�2011 років розробки технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ді�
лянки в натурі (на місцевості) та складання документів, що посвідчу�
ють право на земельну ділянку, шляхом організації такої роботи од�
ночасно для значних земельних масивів.

Відмову в реєстрації заборонити
Того ж дня зареєстровано також законопроект «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України», яким передбачено вдоско�
налення порядку видачі документів дозвільного характеру. 
Законопроектом, ініційованим також Ксенією Ляпіною, передбачено
нову редакцію терміну «документ дозвільного характеру», відповід�
но до якого до документів дозвільного характеру належать дозвіл,
висновок, погодження, свідоцтво, рішення, технічні умови, інший
документ, що передує отриманню документа дозвільного характеру
та є підставою для його отримання. 
Очікується, що нова редакція терміну унеможливить ухилення окре�
мих органів виконавчої влади від виконання Закону України «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності». 
Для реалізації декларативного принципу законопроектом передбаче�
но, що суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних
дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання доку�
мента дозвільного характеру шляхом повідомлення рекомендованим
листом за десять робочих днів державного адміністратора про відпо�
відність його матеріально�технічної бази вимогам законодавства.
Законопроектом передбачено, що відмова у реєстрації повідомлен�
ня забороняється. Таким чином, ця норма законопроекту забезпе�
чить реальне застосування суб'єктами господарювання декларатив�
ного принципу щодо входження в бізнес.
Для усунення зловживань з боку дозвільних органів запроваджується
принцип мовчазної згоди, відповідно до якого суб'єкт господарюван�
ня набуває права на провадження певних дій щодо здійснення госпо�
дарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру,
якщо у встановлений законом термін суб'єктом господарювання не
отримано документ дозвільного характеру або рішення про відмову у
його видачі. Підставою для провадження певних дій щодо здійснення
господарської діяльності за принципом мовчазної згоди є копія опи�
су прийнятих документів з позначкою про дату реєстрації документів.

Сертифікати якості – на платній основі
Народний депутат Віктор Янукович пропонує здійснювати видачу сер�
тифікатів про відповідність послуг зі зберігання зерна та продуктів йо�
го переробки правилам і технічним умовам на платній основі. Відпо�
відний проект закону про внесення змін до Закону України «Про зерно
і ринок зерна України», зареєстрований у Верховній Раді 12 грудня
2007 р. 
Відповідно до законопроекту, цей сертифікат видається спеціально
уповноваженим державним органом у сфері держконтролю якості
зерна і продуктів його переробки в порядку, встановленому КМУ.
Також цим проектом закону пропонується здійснювати експортно�
імпортні операції із зерном і продуктами його переробки, окрім хлі�
бобулочних і макаронних виробів, лише за наявності сертифікату
якості. 
Рішення про видачу або відмову у видачі сертифікату ухвалюється
впродовж 3 днів після подання суб'єктом ринку зерна заяви про ви�
дачу сертифікату. Порядок видачі вказаного сертифікату, перелік до�
кументів, які необхідно подати для його отримання, й термін дії виз�
начає Кабмін.

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ

Гроші їсть
довгоносик… 
і не тільки
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ровини тваринного походження».

Жорстоке поводження з тварина�

ми визначене як «знущання над

тваринами, вчинене із застосуван�

ням жорстоких методів або з хулі�

ганських мотивів, а також нацьку�

вання тварин одна на одну, вчине�

не з хуліганських чи корисливих

мотивів». Є також визначення гу�

манного ставлення до тварин, зо�

крема це «дії, що відповідають ви�

могам захисту тварин від жорсто�

кого поводження і передбачають

доброзичливе ставлення до тва�

рин, сприяння їх благу, покращан�

ню якості їх життя тощо».

Окремою статтею 21 виписані

правила поводження з тваринами

в сільському господарстві, скотар�

стві, у рибному господарстві та

щодо отримання продукції тва�

ринного походження. Виходячи з

документу, вимоги до порядку ви�

користання тварин у сільському

господарстві встановлюються

Мінагрополітики. У технології от�

римання тваринницької продук�

ції, зокрема, доїння, стрижка, від�

годівля тощо, не допускається за�

стосування больових і травмуючих

прийомів. При розведенні тварин

із застосуванням біотехнологічних

і генно�інженерних методів забо�

ронено змінювати породу та зов�

нішній вигляд тварин, якщо нас�

лідки можуть призвести до страж�

дань тварин.

Тварина 
має померти 
щасливою
ПРО ТЕ, що тварина має померти

щасливою, ми почули в Данії від

фахівців одного з найпотужніших

у світі забійного підприємства у

м.Хорсенс компанії  «Деніш

Краун». Цей м'ясопереробний за�

вод розташований на 37 га, має

площу будівель 78 тис.кв.м., об�

слуговується 1360 працівниками і

переробляє (спробуйте збагнути!)

78 тисяч свиней на тиждень. Щоб

ще трошечки додати ваги виснов�

кам експертів цієї компанії, яка

також займається забоєм ВРХ, за�

уважимо, що тільки свиней в усіх

філіях забивається і переробляєть�

ся понад 20,5 мільйонів на рік. За

відсутності стресу в тварини, ви�

кликаного незвичною обстанов�

кою в останні хвилини життя і

електрострумом, не змінюється

природній хімічний склад м'яса,

кажуть тутешні фахівці. Тому така

м'ясопродукція набагато корисні�

ша і, відповідно, має більший по�

пит. До речі, саме через те, що в

Данії не спромоглися забезпечити

лякливим страусам таке «щастя»,

тут відмовилися від галузі взагалі.

Українське законодавство та�

кож регламентує вимоги, яких ма�

ємо дотримуватися «при умертвін�

ні тварин». Зокрема, Законом

«Про захист тварин від жорстоко�

го поводження» заборонено мето�

ди, «які викликають страждання

тварин; обов'язкове відокремленя

приміщень для забою від примі�

щення для утримання інших тва�

рин. Забороняється застосовувати

негуманні методи умертвіння тва�

рин, що призводять до загибелі від

задушшя, електричного струму,

больових ін'єкцій, отруєння, кура�

реподібних препаратів, перегріву,

та інші больові методи». Перероб�

ка тварин дозволяється тільки пі�

сля їх умертвіння.

Посилаючись на інформацію

російських ЗМІ, можемо сказати,

що там гуманізм в цій сфері –

добра воля окремих агровиробни�

ків. Жодному з тамтешніх, опита�

них журналом «Агробізнес», депу�

татів не доводилося ініціювати ух�

валення нових законів або попра�

вок до тих, що діють, де б викла�

далися гуманні способи утриман�

ня, відгодівлі та забою сільсько�

господарських тварин. Росіяни

посилаються на те, що вони ма�

ють важливіші завдання в сільсь�

кому господарстві. Водночас во�

ни зауважують, що якщо навіть

гуманне ставлення до сільсько�

господарських тварин не регла�

ментоване нормами певного за�

кону, то селяни самі його застосо�

вують, переймаючи світовий дос�

від. Наприклад, кліткове утри�

мання птиці замінюють на підло�

гове,  не тримають ВРХ на

прив'язі тощо.

Спосіб забою бичків, який

останнім часом набув поширення

в Росії, обивателю може здатися

жорстоким: тварин оглушають

ударом кувалди в лоб. Цю техно�

логію називають «дідівською»,

доводять її ефективність і безбо�

лісність: забій струмом, коли тва�

рина не вмирає відразу, більш

жорстокий. Оглушення набагато

гуманніше. Головне – це точність

удару, тоді бичок просто не встиг�

не відчути болю, говорять госпо�

дарі. До речі, ця технологія пов�

ністю відповідає європейській

конвенції про забій худоби і ви�

могам аналогічного закону США

від 1958 р.

Краще жити
Птахівнича галузь в Україні ство�

рена за європейськими техноло�

гіями. Тому поголів'я на проми�

слових підприємствах утримуєть�

ся і забивається теж по�євро�

пейськи. Для утримання зазвичай

використовуються просторі пташ�

ники з підлоговим утриманням

поголів'я і регульованим мікроклі�

матом, що сприяє виробництву

курятини високої якості – близь�

ко 85% м'яса вітчизняних бройле�

рів належить до першої категорії. 

Підлогове утримання більш

екологічне і економічно прива�

бливіше кліткового: менше послі�

ду, а оскільки він сухий – відсутні

різкі запахи. У клітках послід ви�

ходив рідким, на його видалення і

миття устаткування витрачалося

більше води. Крім того, підлога –

на підстилці з деревної тирси або

соломи – дає можливість птиці

вільно пересуватися. Це макси�

мально наближає її утримання до

природних умов. Клітки ж стави�

лися одна на одну і, звичайно,

вміщували більше поголів'я. Але ті

травми і стреси, яке птиця отри�

мувала, сидячи майже одна на од�

ній, приносили невиправдано ве�

ликі економічні втрати. Тому що

бройлерам доводилося витрачати

енергію не на приріст м'яса, а на

боротьбу зі стресом. В результаті

виникала перевитрата корму, ви�

хід курятини суттєво знижувався,

а собівартість зростала. Загальні

втрати підприємства виливалися в

круглу копієчку. 

До речі, приділяючи увагу гу�

манному ставленню до птиці, ви�

робники піклуються не тільки про

власну вигоду, але і про імідж ком�

панії. Із зростанням добробуту по�

купці стають більш вимогливими,

частіше звертають увагу на те,

яким способом виробляється

м'ясо, і чи дотримуються при цьо�

му міжнародні стандарти якості.

Тваринники, що вирощують

молочне і м'ясне поголів'я ВРХ,

впевнені, що найгуманніша тех�

нологія – холодна і безприв'язна з

одноманітним харчуванням впро�

довж року. На таких фермах від�

сутні стіни. Замість них встано�

влені жалюзі з тканини, що вико�

ристовуються як захист від силь�

них вітрів, снігу і морозів. На від�

міну від корівників, що обігріва�

ються, там немає застою повітря –

сприятливого середовища для

хвороботворних бактерій. Корови

вільно пересуваються або лежать

на підстилках. Щоб тварини від�

чували себе комфортно, на деяких

вітчизняних фермах цілодобово

підтримується світло і у доїльному

залі грає спокійна музика – як

правило, класична.

Гуманне ставлення до ВРХ по�

зитивно відбивається на надоях.

Чим тварина спокійніша і нижче

рівень стресу, тим краще якість

молока. Піонером в цій царині є

корпорація «Агро�Союз», яка сво�

го часу перейняла канадський дос�

від і адаптувала його не тільки для

вітчизняної тваринницької галузі,

а й для більшості країн колишньо�

го СРСР. Сюди приїздять перей�

мати досвід фахівці звідусюди. 

Господарства з холодною тех�

нологією утримання є на Харків�

щині, на Київщині. На Полтав�

щині і Вінниччині є підприємства,

що утримують поголів'я ВРХ, зо�

крема бичків, не в корівниках, а

просто неба. У разі сильного вітру

або опадів тварини ховаються в

простих дерев'яних сараях. Холод�

ну технологію в Україні вводили

не тільки з'їздивши до Канади, а й

у результаті розпаювання колгос�

пного майна, коли ферми зали�

шилися у власності одних, а коро�

ви і телята – у інших. За цим ме�

тодом з кінця березня і до першо�

го снігу худоба живе на багаторіч�

них пасовищах. Взимку її перево�

дять на центральне пасовище, де є

криті загорожі з підстилками з со�

ломи. Пасовища захищені від ві�

тру деревами, стогами. Від наро�

дження і до 210�го дня життя кож�

не теля росте поряд з матір'ю, що

забезпечує середньодобові приро�

сти в середньому 0,9 кг. 

Як приклад передового утри�

мання свиней знову�таки треба

згадати «Агро�Союз», який звів до

мінімуму стреси у тварин. Напри�

клад, влітку дискомфорт викликає

висока температура повітря, через

яке у свиней спостерігається зни�

ження апетиту, а відповідно, і при�

ростів. Щоб цього уникнути, тут

застосовують запозичений досвід

Австралії і Канади, привчивши

свиней до комфортного душу

кілька десятків разів на день. На

стелях ангарів встановили трубки,

по яких дрібними, але густими

краплями кожні 5 хвилин прямує

вода. У сильну спеку водні проце�

дури проводять з восьмої ранку до

восьмої вечора. Не життя, а рай�

ські кущі...

Олена Артемова

Гуманізм як складова якості
тваринницької продукції

180 днів – 
на завершення 
імпорту
Не більше 180 календарних
днів дає Кабінет Міністрів
на строк завершення ім�
портної операції без вве�
зення товару на територію
України за зовнішньоеконо�
мічними договорами (кон�
трактами). Відлік почина�
ється з моменту здійснення
резидентом авансового
платежу або виставлення
векселя на користь нерези�
дента, а в разі проведення
розрахунків у формі доку�
ментарного акредитиву – з
моменту здійснення упов�
новаженим банком платежу
на користь нерезидента. 
Така процедура визначена
постановою Кабінету Міні�
стрів України від 5 грудня
№1392 «Про затвердження
Порядку визначення строку
та умов завершення імпорт�
ної операції без увезення
товару на територію
України».
Крім того, імпортна опера�
ція резидента без увезення
товару на територію Украї�
ни вважається  завершеною
за наявності однієї  з таких
умов:
– зарахування виручки на
рахунок резидента в упов�
новаженому банку в разі
продажу нерезиденту това�
ру за межами України;
– подання документів, що
підтверджують використан�
ня резидентом товару за
межами України, перелік
яких визначається Націо�
нальним банком;
– припинення дії зо�
бов'язань шляхом зараху�
вання зустрічних однорід�
них вимог резидента та не�
резидента на підставі доку�
ментів, перелік яких визна�
чається Національним бан�
ком.

Практикантам – 
їжу та відпочинок
Державний комітет України
з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого
нагляду опікується безпе�
кою учнів 10�11 класів за�
гальноосвітніх навчальних
закладів під час трудового
навчання та літніх практич�
них робіт у сільськогоспо�
дарському виробництві. У
відповідному наказі від 13
листопада 2007 року №266
передбачено, що для орга�
нізації відпочинку та прий�
няття їжі учням, зайнятим
на практичних роботах в аг�
ровиробництві, необхідно
відводити спеціальні місця,
які мають бути обладнані
відповідно до вимог норма�
тивно�правових актів з охо�
рони праці.

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ



Держава
– У проекті уряду Ю.Тимошен�

ко крісло міністра агрополітики від�
дане Ю.Мельнику. Якби зараз ви
стали міністром, у якій сфері сільсь�
кого господарства насамперед ініці�
ювали зміни  та які? [Оксана, 
ПроАгро]

– Я ніколи не прагнув до  вла�

ди і ніколи не хотів бути міні�

стром. У мене є улюблена справа,

прекрасна команда. Вважаю, що

кожен повинен займатися своєю

справою. 

– Які, на вашу думку, в най�
ближчі 5 років необхідно прийняти
закони, щоб сільське господарство
вийшло з тієї глибокої кризи, яка
спостерігається на сьогодні? [В.Б.]

– Головне завдання – не прий�

няти правильні закони, а змусити

їх працювати. У нас прийнято ба�

гато хороших законів. А найбіль�

ше необхідні зараз закон про ри�

нок землі сільськогосподарського

призначення і державний земель�

ний кадастр. І чим швидше Украї�

на вступить до СОТ, тим швидше

ми будемо змушені виконувати

наші закони. 

– Із якого часу необхідно зняти
мораторій на продаж земель сільсь�
когосподарського призначення? І чи
необхідно знімати? [Б.В.]

– Я прихильник зняття мора�

торію на продаж земель сільсько�

господарського призначення та

підтримую Президента України в

тому, що Україні потрібний циві�

лізований ринок землі. Земля по�

винна стати ринковим товаром, це

– необхідна умова залучення інве�

стицій в агропромисловий ком�

плекс. За моїми оцінками, неза�

лежно від нашого з вами бажання

сьогодні до 30% земель сіль�

госппризначення знаходяться в

тіньовому обороті. Існує безліч

проблем із реалізацією орендних

відносин, із реєстрацією договорів

оренди земельних ділянок зокре�

ма. Я виступаю за те, щоб власник

землі міг розумно та вільно розпо�

рядитися належною йому ділян�

кою. Земля повинна знайти ефек�

тивного інвестора. Бо сьогодні ін�

вестор на селі не може бути ефек�

тивний, оскільки не захищений

законодавчо. При цьому я впевне�

ний, що відміна мораторію на

продаж земель сільськогосподар�

ського призначення можлива і до�

пустима тільки після ретельної

підготовки й ухвалення законів

про Державний земельний кадастр

і про ринок земель сільськогоспо�

дарського призначення. 

– Як ви ставитеся до експорт�
них квот, і чи постраждало ваше під�
приємство від введення квот на ек�
спорт зернових? [Олександр]

– Україна історично приречена

на експорт зерна, з огляду на своє

географічне положення та природ�

нокліматичні чинники. На сьогод�

ні Україна виробляє зерна більше,

ніж їй потрібно для внутрішнього

споживання, й, отже, надлишок

зерна можна експортувати.

Кожна держава має право зай�

матися регулюванням експортно�

імпортних операцій із зерном, і в

світовій практиці існують такі

приклади. Але регулювання ринку

зерна повинне відбуватися тільки

з використанням ринкових мето�

дів і інструментів. Тоді як у нас чи�

новники вирішують питання в од�

носторонньому порядку: закрити�

заборонити. Це – неринковий

шлях, який веде в безвихідь. Існу�

ють кілька ринкових інструментів,

які набагато ефективніші за забо�

ронні заходи (наприклад, купівля

державою сільгосппродукції, коли

ціна на неї найнижча, і продаж,

відповідно, в той момент, коли

необхідно зменшити вартість бо�

рошна, хліба тощо).

Від введення заборони на ек�

спорт сільгосппродукції страждає

не тільки наше підприємство, а й

весь агропромисловий комплекс

загалом. Виходить, що Україна,

яка протягом останніх років була

одним із серйозних гравців на сві�

товому ринку, в нинішній момент

просто виключена зі світового зер�

нового ринку.

– Які ваші прогнози цін на вну�
трішньому ринку зернових після
1 січня 2008 року, коли буде дозво�
лено експорт? [Павло]

– Ми не чекаємо, що з 1 січня

2008 року буде дозволено експорт

у зв'язку з процедурою видачі лі�

цензій, яка потребує часу. Тому у

зв'язку зі святами та процедурою

видачі ліцензій експортери змо�

жуть отримати ліцензії тільки на�

прикінці лютого. Тому, якщо ек�

спорт здійснюватиметься згідно з

останньою постановою, то ми не

чекаємо зміни ціни на зернові

протягом січня�лютого. Щоб

спрогнозувати подальше ціноутво�

рення, треба розуміти, як Україна

житиме до кінця маркетингового

року. Проте, з огляду на вже сфор�

мовані експортерами істотні запа�

си, які компанії повинні вивести

до надходження нового урожаю,

то експортноорієнтовані компанії

навряд чи здійснюватимуть агре�

сивну політику із закупівлі сіль�

госппродукції на внутрішньому

ринку. При існуючих постановах

ми не чекаємо особливих змін у

ціноутворенні до кінця маркетин�

гового року.

Компанія
– Скажіть, чи були спроби рей�

дерских атак на «НІБУЛОН» або
на ваші філії? Якщо так, то хто кон�
кретно з рейдерів намагався чинити
на вас тиск? І який річний обіг «НІ�
БУЛОНа»? [Ксенофонт]

– Наше підприємство не стало

винятком серед більшості успіш�

них українських компаній і відчу�

ло на собі низку спроб деструктив�

ного впливу на діяльність фірми,

які мають ознаки рейдерських

атак. Так, навесні�влітку 2003 ро�

ку більш ніж на 40 діб було забло�

ковано роботу перевантажуваль�

ного терміналу, в липні 2005 рік на

2 доби було блоковано потік ван�

тажних автомобілів, які доставля�

ють зерно на термінал, що призве�

ло до виникнення в місті надзви�

чайної ситуації техногенного ха�

рактеру. Весною 2005 року з метою

дискредитації мене як підприємця

та компанії загалом група політ�

технологів і професійних підбурю�

вачів на замовлення однієї з біз�

нес�структур організувала перед

будівлею Секретаріату Президен�

та України пікет за участі «незадо�

волених» жителів одного з сіл, у

якому працює наше підприємство.

Крім того, з метою незаконного

заволодіння виробничими потуж�

ностями та під'їзними шляхами

перевантажувального терміналу

проти нашої компанії за надума�

ними підставами було подано де�

кілька позовів з ознаками рейдер�

ських. Рейдери навіть намагалися

створити «двійників» нашої ком�

панії в Криму, в Очакові, ім'я на�

ший компанії задіяли у ворожій

скупці акцій одного з сільгосппід�

приємств Першотравневого райо�

ну Миколаївської області. Але, по�

при всі хитрощі та підступи рейде�

рів, нам вдалося зберегти компа�

нію, набувши колосального досві�

ду боротьби й виживання в екстре�

мальних умовах. Сьогодні річний

грошовий обіг нашої групи компа�

ній становить близько 2 млрд.

грн., а в товарному обчисленні –

до 1,7 млн. тонн зерна. 

– Деякі аналітики ставлять
«НІБУЛОН» на 15�те місце за роз�
міром землекористування серед ве�
ликих українських аграрних компа�
ній. Які ваші взаємини з орендодав�
цями? Я маю на увазі розмір орен�
ди, форми виплат і взаємовідносини
з орендодавцями, яких у вас повин�
но бути багато. [Микола Верниць�
кий, ПроАгро]

– Позицію щодо 15�го місця

«НІБУЛОНа» в рейтингу з розмі�

рів землекористування дозвольте

поставити під сумнів. Хочу зазна�

чити, що на сьогодні ми працюємо

з 15 тисячами орендодавців, і пло�

ща землі в обробітку перебуває в

межах 70 тисяч гектарів. Розмір

орендної плати за користування

землею становить від 2,5 до 3% від

кадастрової вартості землі, а з

урахуванням утримання місцевої

інфраструктури та соціальної сфе�

ри це виливається до 5%. Тради�

ційно повний розрахунок з орен�

додавцями проводиться до 1 ве�

ресня. Форми взаєморозрахунків

найрізноманітніші – за бажанням

власників землі. На прохання

більшості орендодавців протягом

останніх трьох років ми перейшли

на виплату орендної плати в гро�

шовому обчисленні, виплати про�

водять у період масового збиран�

ня врожаю, це дає їм можливість у

разі необхідності купувати сіль�

ськогосподарську продукцію за

нижчими цінами, в чому вони, бе�

зумовно, зацікавлені.

– «НІБУЛОН» позиціонує себе
як суто українська компанія. По�
ясніть, будь ласка, призначення гол�
ландської компанії Nibulon Trading
BV, яка завжди виступає контраген�
том СП «НІБУЛОН» у зовнішньо�
економічних операціях. [Микола
Верницький, ПроАгро]

– Українське підприємство

ТОВ СП «НІБУЛОН» уже трива�

лий час було на очах у західних

компаній і банків, що працюють у

сфері агробізнесу. Щоб стати пов�

ноправним партнером для захід�

них банків, ТОВ СП «НІБУЛОН»

ухвалило рішення про заснування

дочірнього підприємства Nibulon

Trading BV. Хотілося б звернути

увагу на той факт, що країною для

створення такого підприємства бу�

ла вибрана не офшорна держава, а

Голландія, яка є країною з жор�

сткою системою оподаткування, в

якій ставка податку на прибуток

перевищує 30%.

Крім того, Голландія є одним зі

світових лідерів у сільськогоспо�

дарському бізнесі, що з'явилося

стало одним із основних чинників

у виборі місця створення Nibulon

Trading BV.

Створене дочірнє підприєм�

ство залучає дешеві ресурси захід�

них банків, що дає змогу ТОВ СП

«НІБУЛОН» на рівних конкурува�

ти на українському та світовому

ринку з транснаціональними ком�

паніями. Крім того, торгівля через

голландську компанію дає змогу

налагодити надійні торгові зв'язки

з партнерами в усьому світі. 

– Чи придбали б ви землю сіль�
госппризначення та в якій кількості
у разі відміни мораторію на її про�
даж? [Анна]

– Оскільки наша компанія

пов'язала свою долю з сільгоспви�

робництвом, то, звісна річ, ми зай�

матимемося покупкою землі при

відміні мораторію на її продаж. Ух�

валення рішення щодо купівлі зе�

млі залежатиме від регіону, в якому

розташована земля, від родючості

ґрунту, інфраструктури регіону

(віддаленість від населених пунк�

тів, автомобільних доріг і заліз�

ниць, елеваторів), віддаленості від

інфраструктури нашої компанії.

Ми не ставимо самоціллю розви�

вати своє сільгоспвиробництво до

безкінечності. Це пов'язано з тим,

що сільгоспвиробництво – це ри�

зиковане виробництво. Це цех

просто неба, і результати вироб�

ництва залежать від багатьох чин�

ників: погода, кон'юнктура ринку,

а головне – від готовності кадрів

жити та працювати в аграрному

секторі. Ми займаємося й іншими

видами діяльності. Резерви для

підвищення нашого виробництва
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ще не вичерпані, тож при ухвален�

ні рішень потрібен зважений під�

хід, інакше нескінченне нарощу�

вання площ може перетворитися

на трагедію для компанії. 

– Зараз багато аграрних компа�
ній виходять на міжнародні ринки
позик. Чи планує «НІБУЛОН» при�
ватне або публічне розміщення своїх
акцій, або ж використання інших
позикових інструментів? [***]

– «НІБУЛОН» є публічною

компанією, щорічна консолідова�

на звітність якої підтверджується

незалежним аудитором, компа�

нією «Ернст і Янг». Це дає змогу

мати тісні, довірчі відносини як з

українськими, так і із західними

банками. Залучення кредитних ре�

сурсів зараз є достатнім джерелом

для розвитку компанії. Ми вивча�

ємо інші можливості залучення

капіталу, але на поточному етапі

кредитування банків є достатнім і

прийнятним для нас способом за�

лучення ресурсів. 

– А під чиїм крилом фінансовим
і не тільки знаходиться ваша орга�
нізація, і чи є у вас якісь відносини з
компаніями, що належать Рінату
Ахметову? [Олексій]

– Ми ніколи нічиїми не були.

У нас ніколи не було «даху», і нам

ніхто ніколи не давав грошей. Із

невеликої компанії за 16 років зав�

дяки чесній роботі в законодавчо�

му полі України, вибраній стратегії

та колективу однодумців ми пере�

творилися на велику, відому, фі�

нансово незалежну компанію не

тільки в Україні, а й за кордоном.

Детальніше з історією розвитку

нашої компанії ви можете ознай�

омитися на корпоративному сайті

www.nibulon.com. 

– В умовах конкуренції великі
агропідприємства підвищують ви�
плати за оренду земельних паїв, зо�
крема «НІБУЛОН». Але зробити це
можуть не всі. Час нині жорсткий.
Ви не боїтеся, що, скажімо, не
«знайдете підтримки» такого кроку
серед агровиробників? [Артем]

– До власника землі необхідно

ставитися з повагою. Він повинен

отримувати справедливу орендну

плату. Ми сьогодні оплачуємо

орендну плату в розмірі 2,5�3%.

Крім того, виділяємо на вирішен�

ня соціальних питань додаткові

кошти. Безумовно, це знаходить

підтримку не у всіх сільгоспвироб�

ників. Ми є хорошим «подразни�

ком» у цьому питанні в регіонах.

І я цим пишаюся. 

– У багатьох джерелах ви наго�
лошуєте, що «НІБУЛОН» контро�
лює весь процес від початку вироб�
ництва зернових і до здійснення від�
вантаження. 

Чи плануєте в майбутньому взя�
ти під контроль процес доставки та
реалізації зернових на закордонних
ринках – відкриття представництв у

країнах експорту та придбання у
власність кораблів? [Ferryman]

– Ми представлені у 8 областях

України передусім як сільгосп�

виробники. А щоб вирощувати й

отримувати високу якість зерно�

вих, необхідні сучасні елеватори,

сучасні технології, тому ми в усіх

областях будуємо свої елеватори. У

своєму розпорядженні маємо най�

сучасніший перевантажувальний

термінал у Миколаєві, що дає нам

можливість, незалежно від діяль�

ності інших портів, проводити

свою експортну діяльність. А отже,

сільгосптоваровиробникам отри�

мувати вищі ціни. Ми реально де�

монополізуємо ринок України. На

сьогодні ми понад 80% зернових

поставляємо зарубіжним партне�

рам на умовах CIF. У нас є свої до�

чірні підприємства за кордоном. У

перспективі ми плануємо будувати

свої кораблі. А чом би і ні? 

– В Україні ТОВ СП «НІБУ�
ЛОН» уже зайняв повністю домі�
нуюче положення на аграрному рин�
ку. Як ви збираєтеся витримувати
конкуренцію з іноземними компанія�
ми, які користуються практично
необмеженими, за українськими
масштабами, ресурсними можливо�
стями? [Петро]

– За оцінками аналітиків, ми

знаходимося на 15�му місці, але я з

цим, щоправда, не згоден. В

Україні монополістом в аграрному

секторі бути неможливо. Конку�

рентна боротьба – це цікаво, роз�

криваються можливості кожної

компанії. Це відкрите змагання

між учасниками ринку. А конку�

ренція можлива тільки в умовах

ринку. Мати необмежені ресурсні

можливості – це бездоганна робо�

та на аграрному ринку і довіра

першокласних західних банків. До

цього ми йшли 16 років. Це важ�

ка, титанічна, послідовна праця

колективу. 

– При будівництві сучасних еле�
ваторів ви здебільшого використову�
єте вітчизняне устаткування, кори�
стуєтеся послугами вітчизняних бу�
дівельних компаній. Що для вас є
вирішальним чинником? [В'ячеслав]

– Під час будівництва цих під�

приємств ми застосовуємо найсу�

часніше складне імпортне облад�

нання та наше вітчизняне транс�

портне. В Україні, на щастя, вже

теж навчилися робити нормальне

якісне обладнання. У нас вже є по�

стійні компанії�постачальники,

що розуміють, які вимоги висуває

наша компанія до якості поставле�

ного устаткування. Попри те, що

імпортне устаткування поста�

вляється протягом 6 місяців (від

початку опрацьовування укладан�

ня контрактів і до постачання) ми

навчилися будувати та вводити в

експлуатацію підприємства протя�

гом 3�х місяців. Наші партнери�

будівельники навчилися викону�

вати роботи день у день, як напи�

сано в контракті. Це теж наш

плюс. І ми вдячні будівельникам

за це. Наприклад, до будівництва

елеватора «Золотоноша» в Чер�

каській області взялися 26 червня

2007 року, завершили і ввели в ек�

сплуатацію в урочистій обстановці

27 вересня. У поточному році це

підприємство прийняло, просу�

шило та довело до необхідної кон�

диції понад 40 тис. тонн кукуру�

дзи. Багато хто цьому не вірить,

але це факт. 

– Чи збираєтеся ви зайнятися
виробництвом біопалив із зерна й
олійних культур? [Ю.Михайлов]

– Що стосується виробництва

біопалива, то я цікавлюся цією те�

мою, починаючи з 1996 року. Я на

той час уже відвідував підприєм�

ства з виробництва біопалива в

Австрії й Франції. На жаль, еконо�

мічна ситуація та законодавча база

в Україні не сприяють сьогодні то�

му, щоб серйозно займатися ви�

робництвом біопалива.

– До недавнього часу основним
напрямом діяльності «НІБУЛОНа»
було виробництво сільгоспкультур
(зерна) і торгівля ними. Згодом з
орендою нових господарств вам пе�
репало в спадок тваринництво. На�
скільки я знаю, воно у вас поки що
розрізнене та відносно невелике. Але
компанія, що виробляє такі об'єми
зерна, не може не розвивати тварин�
ницького напряму, оскільки інакше
ризикує постійно натрапляти на об�
меження по зерну. Чи плануєте ви
серйозно почати розвивати власне
тваринництво, і якщо так, то на
якому його сегменті зупинили свій
вибір? Чи «НІБУЛОН» розвивати�
ме альтернативні напрями переробки
зерна? [Микола Верницький, 
ПроАгро]

– У нас свій шлях розвитку, і

ми залюбки розвиваємо тварин�

ництво в тих регіонах, де займа�

ємося обробкою землі. Таким чи�

ном зберігаємо багато робочих міс�

ць місцевим жителям. До будів�

ництва великих тваринницьких

комплексів ми поки що не готові.

Якщо за щось братися, то братися

за це серйозно, але це зараз не вхо�

дить у наші плани. Нам ближче до

душі займатися альтернативними

напрямами переробки зерна. 

Кадри
– На сайті компанії ви наголо�

шуєте, що середній вік співробітни�
ків – 29 років. Чи практикується у
вас підтримка молодих фахівців,
зокрема надання безвідсоткових
кредитів на придбання житла?
[Едуард]

– Так, ми це практикуємо. Я

переконаний, що майбутнє аграр�

ного сектора без притоку молодих

талановитих людей неможливе.

Ми вже понад 10 років серйозно

займаємося вихованням своїх кад�

рів, і керівниками наших підрозді�

лів сьогодні є молоді люди, яким

25�27 років. І для того, щоб молоді

люди успішно працювали на селі,

ми в комплексі вирішуємо дуже

багато питань. У нас для роботи з

молодими фахівцями розроблена

та випробувана життям колективу

цільова програма. Вона нараховує:

проходження практики студента�

ми вузів, після завершення – річне

стажування на посадах обраних

професій, при цьому стартова ви�

сока заробітна плата та забезпе�

чення житлом безкоштовно про�

тягом 3�х років. При цьому молоді

люди в нашій компанії знають, що

вони повинні себе проявити, і во�

ни будуть переведені на самостій�

ну роботу в інший підрозділ, де во�

ни можуть уже себе самоорганізу�

вати як фахівці. Мало того, я зав�

жди молодих людей питаю: чим ти

хочеш займатися в житті? Моєю

метою є те, що фахівець повинен

жити щонайменше в упорядкова�

ному житлі з усіма зручностями.

Ми знаходимо формулу подальшої

передачі житла в його власність. 

– Яке місце серед ваших парт�
нерів займають вітчизняні ВНЗ?
[Анатолій]

– Передове підприємство –

це, безумовно, не лише передові

технологічні лінії та сучасне устат�

кування. Це насамперед кадри, які

створюють такі об'єкти, що пра�

цюють на цих технологічних лініях

і цьому устаткуванні. 

На початку свого розвитку ми

використовували багатий досвід

«старих» кадрів системи хлібопро�

дуктів, а також переймали світо�

вий досвід і проводили підготовку

фахівців за кордоном. І це дало

нам могутній поштовх до розвитку.

Але впродовж декількох останніх

років ми відмовилися від підготов�

ки кадрів за кордоном, а розви�

ваємо співпрацю з вітчизняними

ВНЗ. Із 14 вищими навчальними

закладами України ми успішно

працюємо за програмою підбору

молодих фахівців. Щорічно в на�

ші лави вливається до 200 випу�

скників ВНЗ. Саме це є запорукою

безперервного розвитку підприєм�

ства і його успіху в майбутньому. 

Життя
– Наскільки мені відомо, сільсь�

ке господарство України перебуває
в жахливому стані. За який вчинок
або економічний результат, внесок у
«покращання» стану сільського гос�
подарства України вас нагородили
високим званням Героя України? Не
ображайтеся, будь ласка, але зда�
ється абсурдним – коли рушиться
держава, з'являються ГЕРОЇ!
[Володимир]

– Я хочу звернутися до спожи�

вача. На магазинних полицях сьо�

годні є всі необхідні продукти хар�

чування, і більшість – вітчизняно�

го виробництва. А пригадайте се�

редину 90�х, коли на ринках був

суцільний сурогат невідомого по�

ходження. 

Тепер скажу про сільське гос�

подарство. Я не вважаю, що

сільське господарство перебуває в

жахливому стані. Назву декілька

цифр для спростування: в Україні

посіяно озимих культур 8 млн. 77

тис. га, проти 6,9 млн. у попе�

редньому році. Зокрема, пшениці

– на 746 тис. га більше ніж мину�

лого року, озимого жита – на 120

тис. га більше, озимого ячменю –

на 230 тис. га більше, рапсу – в 2

рази більше. У 2007 році загалом

по Україні валовий збір пшениці

перевищив на 1 млн. показники

попереднього року, кукурудзи – на

1,5 млн. т. 

За останні три роки Україна

займає сьоме�восьме місце з екс�

порту пшениці у світі, кукурудзи –

четверте�шосте місце, ячменю –

друге�третє місце, рослинної олії

– перше�друге місце, насіння со�

няшнику – перше�друге місця. 

Зважаючи на кон'юнктуру

ринку, прибутковість аграрного

сектора різко зросла. Про це мож�

на судити з того, як пішли інвести�

ції в село. Тому сьогодні дедалі

важче взяти землю в оренду. Це

свідчить про привабливість галузі.

«НІБУЛОН» – велика компа�

нія, яка і в цьому несприятливому

через засуху році, змогла отрима�

ти рекордні порівняно з іншими

господарствами урожаї кукурудзи,

пшениці та соняшнику. Крім того,

ми віримо в Україну, в її перспек�

тиви, тому дуже багато будуємо.

«НІБУЛОН» – найбільший інве�

стор в аграрному секторі України.

Інвестиції становлять уже близько

1 млрд. грн. А це означає, що все,

що ми будуємо, залишиться в Ук�

раїні. Я вже не кажу про те, нас�

кільки компанія відповідальна пе�

ред суспільством, у якому живемо.

Запрошую вас приїхати та подиви�

тися і на нашу роботу. Але потім,

велике прохання, напишіть про

це. Тоді – без образ. 

– Чи займається ваша компанія
благодійністю? [Олеся]

– Так. Наша компанія со�

ціально відповідальна. Якщо ж го�

ворити коротко та конкретно, то в

нас існує програма «Нібулонів�

ський стандарт», у рамках якої

проводиться комп'ютеризація се�

редніх шкіл (у тому числі й сільсь�

ких); і створення кращих ком�

п'ютерних класів в Україні; і по�

стачання сучасного обладнання в

лікарні; і видання книжок для ді�

тей і для дорослих (авторами яких

є як початківці, так і імениті твор�

ці); і шефство над 47 школами, лі�

карнями та будинками культури

сільських рад у регіонах присутно�

сті «НІБУЛОНа». І я вдячний ко�

лективу за підтримку, а громадсь�

кості – за визнання. Наприклад,

останньою на сьогодні є перемога

в національному конкурсі «Благо�

дійник року», отримана 13 грудня.

Раніше ж за підсумками міського

конкурсу «Людина року» мене

визнали «Городянином року» у

номінації «Добродійність» (2004

рік) і в номінації «Меценат року»

(2006 рік). 

Якщо чесно, то для мене це

найприємніша тема. Про неї мож�

на говорити всю інтернет�конфе�

ренцію.

* * *

Повністю інтернет�конфе�

ренцію Олексія Вадатурського див.:

www.liga.net/conf/ic/?cid=75

АГРОПРОФІ

№ 16 [016] 21 грудня, 2007

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 5 ОСОБИСТІСТЬ

для бізнесмена



Сільське господарство, як

живий організм, чекати на

зміни в державі не може. І

д е д а л і  б і л ь ш е  а г р а р і ї в ,

усвідомлюючи це, поступово

перебирають чимало функцій

державних органів на себе.

Не виняток – і корпорація

«Агро4Союз»

Євгенія Руженцева

Київ�Дніпропетровськ�Київ

З 13 ПО 15 ГРУДНЯ в с.Майсько�

му, що на Дніпропетровщині, від�

булася Друга міжнародна конфе�

ренція з агроменеджменту «Упра�

вління агробізнесом», організова�

на корпорацією «Агро�Союз».

Поки тасуються владні кадри,

ця компанія береться за навчання

кадрів аграрних. Йдеться і про

курси перепідготовки викладачів

сільськогосподарських вищих

навчальних закладів (як виявило�

ся, «дешевше» самим переучувати

викладачів, аніж потім доучувати

новим технологіям кожного ви�

пускника, який влаштовується на

роботу), і про обмін досвідом се�

ред агропідприємств у межах різ�

номанітних конференцій. 

Так, ось уже вдруге очолюва�

ний відомим новатором від АПК

Володимиром Хорішком «Агро�

Союз» провів міжнародну конфе�

ренцію з агроменеджменту. Цього

разу тема управління агробізнесом

зацікавила понад 200 учасників –

це насамперед керівники сільсь�

когосподарських компаній з Росії,

Казахстану, Білорусі та України.

Саме так – з України на останньо�

му місці: наші співвітчизники по�

ки що мало цікавляться сучасни�

ми методами управління. Хоча,

зважаючи на масштабність, з

якою корпорація�організатор вий�

шла на агроринок нашої держави

та країн СНД, повчитися тут, во�

чевидь, є чому.

Глобальність мислення керів�

ників «Агро�Союзу» відчувається

ще, як то кажуть, з порогу. Взяти

лишень подібне до обсерваторії

приміщення аналітичного нав�

чального центру, в якому працю�

вали учасники конференції: увін�

чане куполом з телескопом,

обладнане величезними екранами

із зображенням півкуль світу, з мо�

жливістю поглянути на те ж таки

Майське з висоти супутника, зі

стелею «а ля зоряне небо»… І все

це надихає аграріїв тут не випад�

ково. Адже, як каже Володимир

Дмитрович, для того, щоб побачи�

ти більше, треба піднятися над

проблемою і побачити її в різних

площинах. Скажімо, коли йдеться

про збільшення площ ріллі для

господарства, то агроном дбає про

якість прилеглих ґрунтів, логістик

– про транспортні розв'язки то�

що, а керівник змушений рахува�

тися ще й з інтересами сусідніх

місцевих рад. Бо успішний бізнес і

прибутковий – це різні речі! 

Про те, як зробити агробізнес

успішним: свідомо керованим, си�

стемним та зрозумілим для упра�

влінських рішень, як змінити сві�

домість співробітників та підви�

щити ефективність їх діяльності,

знизити невиробничі витрати та

ризики втрати інформації – допо�

віді фахівців «Агро�Союзу» та про�

фесійних консультантів. Так, Во�

лодимир Хорішко розповів про

кроки розвитку корпорації, Ко�

стянтин Ковтун представив схеми

моделювання на рівні бізнес�оди�

ниці, Едуард Романьков – моде�

лювання на рівні бізнес�процесу

(на прикладі виробництва продук�

ції рослинництва), а також проде�

монстрував процедуру заванта�

ження посівного комплексу на�

сінням та добривами і провів

практикум з його використання.

Виступи експертів з консалтингу

Галини Сорокіної, Володимира

Лобукова та Володимира Перву�

шина дали змогу учасникам кон�

ференції зорієнтуватися в питан�

нях етики та соціальної відпові�

дальності бізнесу, організаційної

культури та розвитку стратегії че�

рез проекти. 

Подробиці читайте, будь ла�
ска, в наступному числі газети
«АГРОПРОФІ»!

Старобільський район Лу4

ганської області – зона ризи4

кованого землеробства, як,

власне, і вся область. Як у ра4

йоні вправляються з посуха4

ми і заморозками, розпові4

дає начальник управління аг4

ропромислового розвитку

Сторобільської РДА Ярослав

Приходько.

– У РАЙОНІ спостерігається

тенденція до укрупнення. Вва�

жаю, що через три�чотири роки

нараховуватиметься 10, а можли�

во, й більше підприємств, у яких

в обробітку буде від 3 до 10 тисяч

гектарів. Зараз ситуація така: з

102 тис. гектарів орних земель

приблизно 50 тисяч обробляють

великі господарства (до 8 тисяч

гектарів), понад 20 тисяч га обро�

бляють фермерські господарства

і близько 20 тисяч обробляють

одноосібники. 

Наступного року ставимо зав�

дання перед управлінням агро�

промислового розвитку – інвен�

таризація земель району. Переві�

рити індивідуальне використан�

ня, фермерські господарства. То�

му що, проїжджаючи по району,

бачиш необроблювані землі. 

Друге за важливістю завдання

– відродження тваринництва. У

районі молочне поголів'я стано�

вить усього 780 голів. У зв'язку з

цим ми сподіваємося на великих

інвесторів, які прийшли в район:

«Лотуре�Агро» і ЗАТ «Агро» (Аг�

ротон). Зокрема, «Агро» в нашій

області вже відкрило два ком�

плекси по 1000 голів молочного

стада. Подібний комплекс плану�

ють відкрити і в нашому районі в

2009 році. Інші поки що не осо�

бливо хочуть займатися тварин�

ництвом, хоча ми як влада і про�

симо їх звернути на це увагу. Що

стосується приватного сектора,

то поголів'я коливається від 4 до

5 тис. 

Свинарство є практично в

кожному робочому господарстві,

що пояснюється швидшою окуп�

ністю цієї галузі. 

Є два господарства з птахів�

ництва: фермерське господарство

«Мрія» і СВК «Україна» (що нині

перейшло в ЗАТ «Агро») трима�

ють гусаків. Утім, «Агротон» хоче

закривати цю галузь, оскільки во�

на збиткова. 

Із досягнень: тільки цього ро�

ку господарства району придба�

ли нової техніки на 11 млн. грн.

Практично зробили науково�тех�

нічну революцію. І це ще не бе�

ручи до уваги ТОВ СП «Нібу�

лон», яке закупило техніку на

3 млн. грн. 

Господарства розширюють

дво�, трипільну сівозміну, розумі�

ючи, що чим більше культур, тим

менший ризик залишитися взага�

лі без урожаю. Особливості райо�

ну, зокрема розташування його в

зоні ризикованого землеробства,

обумовлюють перехід на озимі

культури. 

Якщо подивитися на погодну

карту України, то літні максиму�

ми та зимові мінімуми припада�

ють саме на нашу область. Мож�

на сказати, що у нас один місяць

на рік не буває заморозків – це в

липні. Та ще й посуха – теж «на�

ше явище». 

Ярі культури просто не всти�

гають розвинути кореневу і веге�

тативну системи, щоб захистити�

ся. А озимі культури встигають до

основних посухонебезпечних мі�

сяців піднятися і прикрити зем�

лю, не даючи волозі випаровува�

тися. Тому нині посіяли на 28%

більше озимих. 

Не можна сказати, що масо�

во, але господарства використо�

вують енергозберігаючі техноло�

гії. Зокрема, ПП «Юран» – одне з

великих – купило комплекс для

обробітку за технологією «no till».

«На екскурсію» до «Юрана» їзди�

ли практично всі керівники гос�

подарств. Придивляються. Але

тут, як кажуть, і хочеться, і ко�

леться. Звісна річ, хочеться зао�

щадити пальне майже вп'ятеро, а

колються високі ціни на подібну

техніку. До того ж, треба три роки

готувати поля, щоб ця технологія

ефективно запрацювала. На по�

верхні ґрунту повинен лежати

трирічний шар мульчі, що не дає

волозі випаровуватися, а в разі

злив не трамбує ґрунту. Отоді тех�

нологія розкривається на 100%.

Щоправда, є і противники таких

технологій. 

Щодо посівних площ, то спо�

стерігається збільшення в струк�

турі посівів кукурудзи, ріпаку, сої.

Посіяли понад 25 тис. га озимої

пшениці, що на 6 тис. га більше,

ніж минулого року. Значна части�

на – не нижче третьої репродук�

ції.  На другому місці за площами

– соняшник. Потім – кукурудза. 

Може трохи сміливе твер�

дження, але скажу, що в районі є

промислове овочівництво. Зокре�

ма на 40 гектарах господарює

СТОВ «Шульгинка». 2 роки тому

прийшов інвестор, вклали 1,5 мі�

льйона гривень, відновили по�

ливні станції, планують розши�

рювати площі, заклали сад на

крапельному зрошенні. Але, зно�

ву ж таки, зона ризикованого зе�

млеробства – посуха відкоригу�

вала прибутки. 
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Софія Багірова

Ще 1999 року під час
вручення звання Героя

України і ордену «Держава»
Іван Запорожець пообіцяв
тодішньому Президенту Ук�
раїни, що через три роки в
господарстві матиме дві ти�
сячі корів, не маючи на той
момент жодної… Обіцянку
свою виконав і, як то ка�
жуть, перевиконав. І це за
умови, що молочне тварин�
ництво – м'яко кажучи, не
найсильніша ланка Луган�
щини…

– У Вас неповна інформа�

ція з цього приводу, – одразу

заперечує Іван Іванович. – Не

лише в Луганській області, а й

в Україні це найбільше госпо�

дарство, де в одному місці

розміщено 2400 корів молоч�

ного поголів'я. А всього 7 ти�

сяч великої рогатої худоби.

Коли ми займалися відго�

дівлею великої рогатої худоби,

у нас було зайнято 400 чоло�

вік. Ми купували молодняк в

інших господарствах, до 10�12

тис. у рік. У нас рекорд був на

відгодівлі – 17800 голів худо�

би в 1985 році. 

А що було робити з людь�

ми, коли колгоспи почали

зменшувати поголів'я і не ста�

ло телят? Було вирішено збіль�

шити поголів'я корів. І ми за

три роки з нуля довели їх кіль�

кість до 2400. Злучили все, що

можна було. Купували у насе�

лення теличок різного віку –

до 1200 голів у рік. І, якщо ми

десятки років були профе�

сіоналами у відгодівлі великої

рогатої худоби, то тут треба бу�

ло стати професіоналами в от�

риманні молока. Хоча, звісно,

ми ще далекі від професіона�

лізму в цій галузі. 

А що сьогодні є голов�
ною проблемою на

селі?
– Найскладніше сьогодні

– це дати робочі місця людям.

Зараз практично 80�90% гос�

подарств не мають худоби. Ті,

хто займаються птицею, сви�

нями, вони робочих місць не

дають. Там лише одна людина

на хлів, кнопка – і все працює.

Якщо брати корів, то давно

вважалося: 4�5 корів – це вже

робоче місце. Тому що їх треба

не лише доїти, за ними треба

доглядати, їх треба лікувати,

потрібна електрика – ціла низ�

ка заходів, які забезпечують

роботу цього комплексу. А

звідси – і потреба в людях різ�

них професій. У нас сьогодні

450 чоловік працює – і їх не

вистачає.

У нас в селі до 60% сімей

утримує жінка: то у неї чолові�

ка немає, то він алкоголік, то

ледацюга… А якщо є робочі

місця, є жінки, отже, є діти,

має бути й дитсадок. Цього ро�

ку у  нас народилося десь

ГЕРОЙ УКРАЇНИ

Ярослав ПРИХОДЬКО

Ризикований район

Агробізнес з прибутками



АГРОПРОФІ

№ 16 [016] 21 грудня, 2007

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 7 ОСОБИСТІСТЬ

12 діток. Працює садочок на 50

дітей, є обладнана амбулаторія

(не робимо хіба що операцій), є

школа на 240 чоловік. 

Всім цим установам ми допо�

магаємо: і обладнання закуповує�

мо, і доплати робимо – вчителям

по 100, лікарям – по 150 гривень.

У нас задіяно чоловік 80 з вищою

освітою, тоді як в інших селах – 

по 3�5. 

І молокопровід, і доїльний зал

– усе це, крім доїльних стаканів,

ми зробили власноруч. У примі�

щенні 300 корів, 3 доярочки їх

доять. Тому, якщо іншим це обхо�

диться в мільйон, то нам доїль�

ний зал обійшовся у 80 тисяч.

Продуктивність у нас слабка –

десь 3 тис. л молока, зате рента�

бельність у нас до 100%. 

Що порадите іншим ке�
рівникам господарств:

тримати чи не тримати?
– Нічого практично в цьому

плані зробити не можна. Якщо

сьогодні займатимешся молоч�

ним стадом, будеш на межі вижи�

вання. Бо низька собівартість.

Сьогодні ціна на корми виросла

вдвічі, молока – на 40�50%. Сьо�

годні у нас виробляється така

кількість молока, що його дівати

ніде. Але товарного молока висо�

кої якості виробляється всього

10�15% по Україні. Бо 80% моло�

ка доїться в оцинковані відра руч�

ним способом. Це молоко, яке на

Заході і собакам категорично

заборонено давати. От і в журналі

заступник міністра Петро Вер�

бицький писав, що вступаємо в

СОТ і таке молоко прийматися

не буде. У нас молоко почнуть да�

вати в аптеках як натуральні ліки.

Хоча можна завезти молоко із За�

ходу. От Дідковський, теж герой

України, з Житомирщини розпо�

відав мені, що приїжджають кру�

тяки порадитися – беруть в Жи�

томирі молокозавод. А він: хлоп�

ці, а де ж у вас молоко? – А нам,

кажуть, не треба, ми завеземо з

Фінляндії і Польщі порошок і на

тому скінчиться. 

А за великотоварними під�
приємствами є майбутнє?

– Сьогодні є мільйонери�ве�

ликотоварники. Але їх страшен�

но мало. Візьміть статистику – на

скільки зменшено поголів'я ко�

рів. У нашій області було 320 ти�

сяч, сьогодні – 19 тисяч. А дядь�

кових корів рахувати не треба –

вони, якщо й будуть, то тримати�

муть тільки для себе. 

Якою має бути ціна на
землю? І які мають бути

умови продажу? Ви б купили?
– Зрозуміло, що купив би, як�

би було за що. Річ у тім, що не

треба було її роздавати. Треба бу�

ло віддати землю місцевим радам

й тоді здавати в оренду. А сьогод�

ні вже нічого не зробиш. 

Сьогодні лежать сотні мільйо�

нів, які нікуди вкласти. Металур�

гія зайнята, електрика зайнята,

село – тут ще жоден не розбага�

тів. Але якщо будинок без госпо�

даря руйнується, то земля, що

менше її обробляєш, то багатшою

вона стає. Бур'ян росте, перегни�

ває, збільшується гумус… Тому

навіть якщо купити цю землю і

нічого з нею не робити – все од�

но рік у рік вона дорожчатиме і

приноситиме щороку 10�15%. 

У своїх пропозиціях щодо
поліпшення АПК на 2008

рік, які Ви підготували на про�
хання Президента, Ви рекомен�
дуєте не робити дотацій на гек�
тар зернових…

– Звісно, краще б не виклю�

чати цієї дотації. Але ж де взяти

гроші, щоб дотувати тваринниц�

тво? А зерно сьогодні рентабель�

не: щонайменше 200%. То чого ж

його дотувати? А того, що всі зер�

нотрейдери залюбки фінансують:

на тобі, тільки дай назад. А потім

вони зерно продають, купують

трактор і 4�5 чоловік виганяють з

роботи. 

Але ж це зменшує собі�
вартість виробництва. А

що ж, поставити всіх з лопата�
ми і платити їм по одній гривні
– аби тільки всі були забезпе�
чені роботою?

– Краще з лопатами постави�

ти. Я вам наведу цікавий при�

клад. У 1994 році я був у Китаї. І у

нас – а я їздив з головою адміні�

страції – було в програмі відвіда�

ти великий держгосп. А на той

час у мене було 12�14 тисяч голів

худоби. І от пішли ми на ферму,

тоді приходимо на тік: стоїть по�

дрібнювач кукурудзи. І метрів на

20�30 від цієї дробарки чоловік

двадцять відрами подають кача�

ни. Я його запитую: «А чого ти не

підтягнеш дробарку?» – «А що

вони, – каже, – тоді робитимуть?

Мені ж все одно доведеться їх го�

дувати». 

Ви зрозумійте: сьогодні купи�

ли комбайн – це 2 мільйони зар�

плати віддали на Захід. А потім

ще запчастини у них купуватиме�

мо. А навіть узяти нашу техніку –

завод «Червона зірка», який ви�

робляє сівалку. То кілограм сівал�

ки коштує вдвічі більше, ніж кі�

лограм легкового автомобіля

«Славута»! Один кілограм посів�

ного комплексу коштує 70 гри�

вень, а кіло «Славути» – 35. Я не

думаю, що зварити дві ємності з

простого металу по 3 і 5 кубоме�

трів для внесення добрив і насін�

ня коштує вдвічі дорожче, ніж де�

талі «Славути». 

Іване Івановичу, звідки ви
черпаєте всі ці думки,

неординарні ідеї? Ще за Ра�
дянського Союзу до вас приїз�
дили повчитися з усіх усюд і
науковці, і господарники… 

– З черепка. Колись набуду�

вали комплексів�«десятитисяч�

ників», і все це почало валитися. І

от мене тоді запитали: якого роз�

міру має бути комплекс з відго�

дівлі ВРХ? І я видав крилату фра�

зу: «Комплекс має бути таких

розмірів, скільки биків уміщаєть�

ся у голови колгоспу в голові».

Деяким і одного бика дуже бага�

то, а в мене 17800 – це найбільше

в Європі. В Америці були більші

комплекси, а в Європі на той час

ніхто стільки не мав. І були най�

кращі показники. Сьогодні у ме�

не в голові вміщається 2400 корів. 

Ви вже 36 років очолюєте
господарство. Коли було

важче: тоді чи зараз?
– Коли я прийшов сюди, тут

був повний завал. Думав: через

рік повернуся додому. А потім зі�

бралася гарна команда фахівців,

друзів. І пішло й пішло… М'яса

було 150 тонн, а я довів до 5 ти�

сяч. У 1990 році я першим у Сою�

зі розпаював колгосп. Люди вже

отримували дивіденди. Я одержу�

вав по 15 млн. рублів прибутку.

Дівати гроші було нікуди. І я по

10 мільйонів роздавав на дивіден�

ди. Люди отримували до 20 тисяч

рублів на рік. На з'їзді КПРС у

1986 році я зустрівся з директором

«Тольятті» й домовився, щоб у се�

ло поставити 500 легкових авто�

мобілів: кожному в двір. Багатшо�

го колгоспу практично не було. 

А як ви розраховуєтеся з
селянами�орендодавцями?

– По�перше, за майновий пай

платимо 3%. У нас розпайовано

майна на 18 мільйонів. Окремі паї

є по 80�100 тисяч. Отже, дві тися�

чі за майновий пай, десь тисячу

за землю – і загалом людина от�

римує 3000 гривень. Ми беремо

ці три тисячі, ділимо на десять

частин, і по 300 гривень кладемо

в місцеві магазини. 

І от кожен місяць всі, у кого є

пай, приходять в магазин і беруть

товари. Ми цим збили ціну «чел�

нокам»: націнку робимо не більш

як 30%. 

У серпні розраховуємося зер�

ном: хочеш – бери зерно. Але в

дні працівника сільського госпо�

дарства ми віддаємо ті гроші, які

залишилися у людей невикори�

станими. Якщо в рік у нас 1 млн.

600 тис. гривень (це вартість май�

нового і земельного паїв), то не

взято продукції через магазин бу�

ло всього 200 тисяч. Тобто 90%

людей беруть у нас продукцію.

Можна і в рахунок зарплати бра�

ти товари. 

Довкола вашого госпо�
дарства ходить чимало

чуток: то що ви інвестора знай�
шли, то що взагалі давно вже
продали все…

– У нас є потужний м'ясоком�

бінат, який ми справді хочемо

продати. Якби в добрі руки, то я б

його й безоплатно віддав. Там усе

рушиться, тече, розкрадається.

Скільки було охочих взяти госпо�

дарство, але без заводу. А я кажу:

хлопці, якщо візьмете завод і пу�

стите в роботу, то я вам готовий і

частину господарства віддати. То�

му що розділити їх уже не можна.

Але завод шалено дорогий. 

Кого ви вважаєте достой�
никами в аграрному сек�

торі?
– Усіх, хто сьогодні працює.

Бо сьогодні лише звихнута люди�

на може працювати на селі.

Іван Запорожець:

«Скільки биків у голові Голови?»
Про директора СТОВ імені Енгельса,

Героя України Івана Івановича Запорожця

кажуть різне. Одні захоплюються його

талантом господарника, який дбає, щоб

жодна душа не залишилася без роботи.

Другі вбачають у нім куркуля, котрий

закріпачив своїх односельців.  Треті

подейкують, що він взагалі продав своє

господарство і володарює там уже «на

пташиних правах»… 

Що з цього правда – дізнаймося у

самого героя.

Іван ЗАПОРОЖЕЦЬ

Дев'ять пропозицій 
від Героя України Івана Запорожця щодо розвитку 

сільського господарства України на 2008 рік

1. Усі податки, які нараховуються на території сільської ради,
мають залишатися в розташуванні сільської громади.
2. До 30% дотацій, які виділяються на село, направляти на
підвищення заробітної плати працівників
сільськогосподарського виробництва.
3. При нарахуванні пенсії робочий стаж за кожен
відпрацьований рік на селі з 2008 року зараховувати таким
чином: рік за два.
4. Виключити дотацію на гектар зернових, оскільки зернові
високорентабельні.
5. У два�три рази зменшити дотацію на м'ясо птиці.
6. Додатково заохочувати господарства, де 1000, 2000 та більше
голів корів.
7. Виключити дотацію на придбання (купівлю) теличок) у
населення, бо це нічого не дає: поголів'я корів усе одно
зменшується.
8. Контролювати бюджетні кошти, за що їх одержав, а не куди їх
витратив � на місці видніше, ніж на Хрещатику. 
9. Виключити всі екологічні податки на сільськогосподарські
підприємства (податок на зберігання гною, перевозку добрив,
утилізацію гуми, роботи кузні тощо).

«Невже кілограм сівалки
коштує вдвічі більше,
ніж кілограм автомобіля
«Славута»

«Хоч би хто що казав, а
чим менше обробляєш
землю, тим багатшою
вона стає»



Питання 
конкуренто3
спроможності
В УКРАЇНІ створена та діє дово�

лі потужна галузь вітчизняного

машинобудування для агропро�

мислового комплексу, до якої

входять 120 промислових під�

приємств та яка спроможна ви�

робляти та постачати агропро�

мисловому комплексу сучасну

техніку й обладнання для рос�

линництва, тваринництва, пта�

хівництва, переробки та збері�

гання зерна, іншу продукцію,

що користується сталим попи�

том не тільки у вітчизняних сіль�

госптоваровиробників, а й за ме�

жами України.

Окрім цього, до виготовлен�

ня техніки для АПК залучено

близько 40 підприємств військо�

во�промислового комплексу, зо�

крема ДКБ «Південне», ДП «За�

вод ім. Малишева», ВО «Півден�

ний машинобудівний завод» та

інші. Загалом по Україні до ви�

пуску технічних засобів, вузлів,

агрегатів і запасних частин, їх ре�

монту і технічного обслуговуван�

ня залучено близько 300 підпри�

ємств різних відомств.

Підприємства галузі забезпе�

чують виготовлення майже 2,6

тис.  найменувань техніки й

обладнання для забезпечення

виконання технологічних проце�

сів АПК. 

На підприємствах галузі

працюють понад 100 тисяч робіт�

ників. Наявні виробничі потуж�

ності галузі спроможні забезпе�

чити обсяги виробництва на рів�

ні 8 млрд. гривень.

Підприємства галузі налаго�

дили виробництво майже повно�

го комплексу техніки й облад�

нання, необхідного підприєм�

ствам агропромислового ком�

плексу, які за своїми конструк�

тивними особливостями та тех�

нічними характеристиками да�

ють змогу забезпечити механіза�

цію понад 85% усіх технологіч�

них процесів у виробництві

сільськогосподарської продукції

та її переробці.

Сьогодні майже 70% сільсь�

ких господарств різної форми

власності працюють на техніці

вітчизняного виробництва, яка їх

влаштовує за ціною й техніко�

технологічними параметрами, а

також адаптована до існуючих

технологій землеробства.

Крім цього постійно збіль�

шуються обсяги поставок техні�

ки й обладнання на закордонні

ринки.

Це свідчить про достатню

конкурентоспроможність віт�

чизняного сільгоспмашинобуду�

вання.

Разом із цим, підприємства

галузі активно працювали над

впровадженням у виробництво

сучасних технологій виготовлен�

ня техніки. Із цією метою запо�

чатковане створення спільних

виробництв із провідними іно�

земними фірмами.

Так, ВАТ «Червона зірка» за�

вершує створення спільного під�

приємства з фірмою «Лемкен» із

виробництва сучасних ґрунтооб�

робних знарядь, а з  фірмою

«Амацоне» – з виробництва сіва�

лок точного висіву та з мінімаль�

ним обробітком ґрунту.

ВАТ «Тернопільський ком�

байновий завод» із французькою

фірмою «Моро» опрацьовують

питання організації збирання на

виробничих площах заводу суча�

сної бурякозбиральної техніки.

Аналогічне питання вирішується

з німецькою фірмою «Холмер». 

ВАТ «Фрегат» і ВАТ «Галещи�

на машзавод» розпочали роботу

зі створення СП для виробництва

машин для внесення рідких доб�

рив і догляду за посівами, зрошу�

вального обладнання тощо. 

ВАТ «ХТЗ»  веде  активні

переговори з фірмою «Кейс»

про створення спільного вироб�

ництва тракторів тих класів,

яких сьогодні не виробляють в

Україні.

ВАТ «Херсонські комбайни»

також здійснює конкретні кроки

з налагодження спільного вироб�

ництва сучасних зернозбираль�

них комбайнів із провідними

іноземними фірмами.

Тривають переговори з фір�

мами «Кроне»,  «Госпардо»,

«Мерло», а також з іншими про

виробництво високоякісної еле�

ментної бази.

Ці заходи безумовно сприя�

тимуть підвищенню конкурен�

тоспроможності вітчизняної тех�

ніки.

Ціна та якість
ПО�ПЕРШЕ, хочу зазначити,

що за сукупністю параметрів «ці�

на�якість» вітчизняна техніка й

обладнання для АПК сьогодні в

переважній більшості влаштову�

ють українських сільгосптоваро�

виробників.

Проте існують питання, які

сьогодні необхідно вирішувати.

На жаль, вітчизняні підпри�

ємства ще не в змозі забезпечи�

ти належний рівень дизайну,

комфорту виробленої техніки.

Це обумовлено тим, що іс�

нуючі виробничі потужності під�

приємств, зважаючи на цілу низ�

ку об'єктивних причин, протя�

гом останніх 10�15 років прак�

тично не оновлювались (їх мо�

ральна та фізична зношеність

становить 75%, а станочного

парку – 92%), що не дає можли�

вості вирішувати ці питання на

належному рівні.

Тому сьогодні перед нашою

галуззю стоїть завдання здійсни�

ти прорив у питаннях рекон�

струкції й технічного переосна�

щення підприємств.

У новій Державній Програмі

розвитку вітчизняного машино�

будування для агропромислового

комплексу на 2007�2010 роки виз�

начено два основні напрями ро�

звитку галузі – створення нових

зразків конкурентоспроможної

техніки і проведення комплексної

реконструкції й технічного пе�

реоснащення підприємств.

Вирішення цих питань дасть

змогу вже протягом найближчих

років суттєво прогресувати на

шляху створення та налагоджен�

ня випуску нових зразків якісної

конкурентоспроможної техніки.

Перспективи 
розвитку
ПЕРСПЕКТИВИ розвитку ви�

робництва техніки й обладнання

для АПК чітко визначені в за�

твердженій урядом Державній

Програмі розвитку вітчизняного

машинобудування для агропро�

мислового комплексу на 2007�

2010 роки.

Головним завданням Програ�

ми є організація виробництва на

вітчизняних підприємствах для

агропромислового комплексу су�

часної, високоякісної техніки,

яка зможе на рівних конкурувати

з технікою провідних іноземних

фірм.

Основні напрями Програми,

а їх одинадцять, спрямовані на

розробку нових зразків техніки.

Планується оновити моделі

виготовлюваних тракторів і ство�

рити нові – тягового класу 5�6

т.с., розробити сучасні комплек�

си машин для вирощування

сільськогосподарських культур,

нові збиральні комплекси для

зернових і просапних культур,

картоплі, овочів, льону, заготівлі

кормів, післязбиральної обробки

й зберігання зерна та насіння.

Передбачено розробити новітні

технічні засоби для механізації

робіт у тваринництві, обладнан�

ня для харчової та переробної

промисловості, комплекси мало�

габаритних машин для механіза�

ції робіт у фермерських та приса�

дибних господарствах. Щоб за�

безпечити високу якість і надій�

ність вітчизняної техніки, буде

створено й поставлено на вироб�

ництво нову високотехнологічну

елементну базу сільгоспмашино�

будування, обладнання для за�

безпечення її сервісу. 

До розробки та виготовлення

нових зразків техніки для АПК

залучатимуть переважну біль�

шість підприємств  галузі.

Треба зазначити, що навіть за

нинішніх складних умов госпо�

дарювання, підприємства галузі

вже розпочали виробництво но�

вих зразків техніки:

– ВАТ «Червона зірка» освоє�

но виготовлення лінійки ком�

плексів «Сиріус» – шириною

захвату 4,6,8,10,12,18 метрів з ну�

льовим обробітком ґрунту, сівал�

ки «Солітер�12»;

– ґрунтозахисна та енергоз�

берігаюча ґрунтообробна техніка

виробництва ТОВ НВП «Біло�

церківМАЗ», зокрема, ряд глибо�

корозпушувачів, модульний

ґрунтообробний агрегат, мульчу�

вачів типу ПП�2 і ПН�2;

– ВАТ «Галещина машзавод»

спільно з ізраїльською фірмою

«Деконія Спейрс» освоєно ви�

робництво сучасних оприскува�

чів ОКН�18 для захисту рослин

від шкідників і хвороб з елек�

тронною системою дозування та

контролю за роботою;

– СП «Краснянський Агро�

маш» виготовлено сучасний 25�

метровий широкозахватний лу�

щильник; 

– ТОВ «Укравтозапчастина»

створено новий 120�сильний

трактор сучасної конструкції із

застосуванням імпортної еле�

ментної бази «КІЙ�2122» 

Не в Україні 
єдиній…
ХОЧУ НАГОЛОСИТИ, що тіль�

ки у 2007 році майже на 40% зріс

експорт продукції. На експорт

реалізовано продукції на суму

983,1 млн. грн., що становить
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Вітчизняна техніка:
недофінансований 

Володимир Саченко 
директор Департаменту 

тракторного і сільськогоспо4
дарського машинобудування 

Мінпромполітики України

Загальні збори акціонерів

ВАТ «Ковельсільмаш» ухва�
лили рішення про збільшення
розміру статутного капіталу ВАТ
за рахунок додаткових внесків
шляхом закритого (приватного)
розміщення акцій. Про це пові�
домляється в офіційному звіті
підприємства. 
Зокрема, пропонується додат�
ково випустити 7 млн. простих
іменних акцій номінальною
вартістю 3,5 грн. кожна. Загаль�
на номінальна вартість акцій,
передбачених до розміщення,
становить 24,5 млн. грн. Спосіб
розміщення – закритий (при�
ватний), форма випуску акцій –
документарна. Закрите розмі�
щення акцій товариства здій�
снюватиметься з метою залу�
чення інвестицій на оновлення
матеріально�технічної бази та
забезпечення подальшого ро�
звитку підприємства. 
Довідка. ВАТ «Ковельсільмаш»
спеціалізується на випуску
сільськогосподарської техніки
(зокрема для механізації робіт у
птахівництві й тваринництві) та
комплектуючих для різних галу�
зей промисловості. 
У 2006 р. ВАТ зазнало збитків у
розмірі 181,8 тис. грн., тоді як у
2005 р. чистий прибуток стано�
вив 1,269 млн. грн., чистий до�
хід від реалізації зріс майже на
5,2% порівняно з 2005 р. – до
80 млн. грн. 
Статутний капітал ВАТ нарахо�
вує 12,515 млн. грн.

* * *
ВАТ «Ростсільмаш», один з
найбільших російських вироб�
ників зернозбиральних комбай�
нів, має намір в 2008 р. збіль�
шити продажі цієї техніки в Ук�
раїні як мінімум на 36% – до
600 од. з 442 од. за підсумками
2007 р. Про це повідомив ген�
директор підприємства Вадим
Ковріжкін в Києві 20 грудня. 
В.Ковріжкін уточнив, що в поточ�
ному році зростання продажів
становило близько 50 комбай�
нів, або 13%, не дивлячись на
нижчий порівняно з середніми
показниками урожай в Україні. 
В грошовому виразі продажі
«Ростсільмаша» в Україні в 2007
р. досягли $42 млн., зокрема
запчастин – близько $3 млн. 
Наступного року компанія має
намір наростити продажі на
43% – до $60 млн. 
«Ростсільмаш», що оцінює свою
частку на українському ринку в
60%, розраховує на зростання
поставок завдяки виводу на ри�
нок нових моделей, розробле�
них в 2004�2005 рр. 
В.Ковріжкін підкреслив, що
«Ростсільмаш» поки є тільки екс�
портером російської техніки до
України, працюючи через чотири
українські компанії�партнери. 
За його словами, компанія гото�
ва задіяти українські потужності
для виробництва своєї продук�
ції, проте поки не отримувала
адекватних пропозицій.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ



34,2% від обсягів реалізації зага�

лом по галузі.

Постійно зростають обсяги

поставок техніки на експорт до

країн СНД – Росії, Казахстану,

Узбекистану, Молдови, а також

Польщі та Болгарії.

Нещодавно відбулися плідні

переговори з представниками

державних структур Казахстану

про створення спільного торго�

вого дому з реалізації української

техніки.

Із білоруською стороною та�

кож тривають переговори про

створення спільного виробниц�

тва комбайнів на ТОВ «Білоцер�

ківМАЗ».

Крім прямих поставок на ек�

спорт, кілька вітчизняних під�

приємств на території Російської

Федерації відкрили виробництво

української сільськогосподарсь�

кої техніки.

Так, ВАТ «Брацлав» почав ви�

готовляти високотехнологічні

комплекси для доїння корів у

Бєлгороді на ВАТ «Бєлгородсь�

кий завод доїльних машин». Пла�

нується реалізувати їх за допомо�

гою лізингу, при цьому наукомі�

сткі технології та комплектуючі

постачатимуть з України.

ВАТ «Червона зірка» розпо�

чало виробництво зернових сіва�

лок на ЗАТ «Бєлінськсільмаш» у

Пензенській області. Розпочато

велико�вузлове складання (дос�

кладання) сівалок зернових типу

СЗ�3,6, СЗ�5,4, СТС та сівалок

пропашних типу УПС.

ВАТ «Завод ім.Фрунзе» у Во�

ронежі виготовляє обладнання

для переробки зерна, а також

комплектуючі – полотна решіт�

ні, сита. ВАТ «Гідросила» та ВАТ

«Мелітопольський завод трак�

торних гідроагрегатів» – гідро�

апаратуру на російських підпри�

ємствах ВАТ «Союз гідравліка».

Відкрито представництво в

Росії ТОВ НВП «Білоцерків�

МАЗ» (ґрунтообробне обладнан�

ня) та ВАТ «Тодак» (сівалки точ�

ного висіву),  а  також ТОВ

«Техна» (обладнання для утри�

мання та вирощування птиці).

Збільшились поставки ком�

плектуючих для потреб російсь�

ких підприємств, що входять до

складу ВАТ «Агромашхолдинг», а

саме: рукавів високого тиску

(ТОВ «Завод гідроарматури»,

м.Київ), поршневої групи (ВАТ

«Автрамат», м. Харків), гідравліч�

них систем (ВАТ «Гідросила», м.

Кіровоград) для комплектації

тракторів виробництва Волго�

градського, Липецького та Воло�

димирського тракторних заводів.

Крім того, вирішені питання

комплектації зернозбиральних

комбайнів «Єнисей» виробниц�

тва ВАТ «Красноярський завод

комбайнів» жниварками ВАТ

«Бердянські жниварки». Опра�

цьовуються питання комплекта�

ції комбайнів «Єнисей» ріжучи�

ми частинами виробництва ВАТ

«Завод «Сімферопольсільмаш»,

гідроциліндрами ВАТ «Точмаш»

(м.Донецьк),  шнеками ВАТ

«Уманьферммаш», бортовими ре�

дукторами ВАТ «Тернопільський

комбайновий завод» та іншими

виробами. 

Усього за межами України ді�

ють 12 представництв вітчизня�

них підприємств, які займаються

просуванням нашої техніки на

зовнішні ринки.

Недофінансовані
програми
ЗА ПОПЕРЕДНІ 15 років на уря�

довому рівні прийнято дев'ять

різних програм розвитку галузі,

які профінансовані з Державно�

го бюджету лише на 14%, що

унеможливило забезпечення ди�

намічного розвитку підприємств

і здійснення суттєвого прориву у

підвищенні конкурентоспромож�

ності вітчизняної сільськогоспо�

дарської техніки. 

Зокрема, через відсутність

бюджетного фінансування не ре�

алізована «Державна програма

розвитку виробництва складної

сільгосптехніки на 2004�2006 ро�

ки». Вона передбачала організа�

цію виробництва нових тракто�

рів, зернозбиральних комбайнів і

дизельних двигунів до них, ре�

конструкцію та технічне переос�

нащення підприємств, що дало б

змогу збільшити обсяги вироб�

ництва техніки до 6�7 млрд. грн. і

відрахування до державного бю�

джету в 3�4 рази, створити майже

20 тисяч нових робочих місць.

На «Програму виробництва

технологічних комплексів машин

та обладнання для АПК на 1998�

2005 роки» було заплановано 326

млн. грн., а виділено з Державно�

го бюджету 76 млн. грн. Проте в

межах означеної Програми, а та�

кож «Національної програми ви�

робництва технологічних ком�

плексів машин та обладнання

для сільського господарства, хар�

чової та переробної промислово�

сті», яка діяла у 1992�1998 роках,

із 2574 машин, що знаходяться у

виробництві, 2179 було модерні�

зовано та розроблено 164 нових. 

Однак розвиток технічного

прогресу в АПК потребує постій�

ної розробки та впровадження у

виробництво нової, прогресивної

техніки із покращеними техніч�

ними характеристиками. Нині

необхідно налагодити виробниц�

тво тракторів потужністю 280�300

к.с., зернозбиральних комбайнів

із пропускною спроможністю 12�

16 кг/с, бурякозбирального ком�

байну з бункером 20 куб.м., ком�

плексів машин для вирощування

картоплі, льону, хмелю, сої та рі�

паку, а також обладнання для

приймання, очищення, сушіння,

зберігання та відвантаження зер�

на й для відгодівлі та утримання

тварин. Загалом на фінансування

основних перспективних науко�

во�містких розробок у галузі тех�

нічного забезпечення АПК, згі�

дно з переліком, затвердженим

Українською академією аграрних

наук, необхідно витратити 480

млн. гривень.

Саме на вирішення цих про�

блем і спрямована затверджена 26

вересня поточного року постано�

вою Кабінету Міністрів України

№1181 Державна програма ро�

звитку вітчизняного машинобуду�

вання для агропромислового ком�

плексу на 2007�2010 роки, у якій

враховані сучасні тенденції ро�

звитку агропромислового ком�

плексу та визначені перспективи

технічної політики у вітчизняно�

му сільгоспмашинобудуванні. Для

фінансування завдань програми

необхідно 3,2 млрд. гривень. 

Передбачається залучити

власні кошти підприємств, кре�

дити та інші джерела фінансуван�

ня. Державна частка фінансуван�

ня має становити 203,2 млн. гри�

вень. 

При цьому 1,56 млрд. гривень

будуть спрямовані на технічне

переоснащення підприємств га�

лузі, формування нових потуж�

ностей, зокрема з держбюджету

– 141,0 млн. гривень, які будуть

використані на компенсацію

кредитних ставок комерційних

банків за кредити, що залучати�

муться на технічне переоснащен�

ня виробництв. 

На створення нових видів

техніки, виготовлення їх експе�

риментальних зразків запланова�

но 740,0 млн. гривень, у тому чи�

слі з держбюджету – 59,0 млн.

гривень

При цьому планується забез�

печити зростання промислового

виробництва в 3,5�4 рази, ство�

рити близько 8 тис. нових робо�

чих місць.

Нова техніка, розроблена та

впроваджена у виробництво в

рамках Програми забезпечить пі�

двищення продуктивності праці

в АПК у 1,5�2 рази, сприятиме

зростанню врожайності основ�

них сільськогосподарських куль�

тур у 2�2,5 рази та збільшенню

виробництва продукції тварин�

ництва в 1,8�2,2 рази.

Сьогодні на порядку денному

чотири питання, які обов`язково

треба вирішувати комплексно,

інакше не буде ефекту. По�перше,

треба підтримати науку і виділити

кошти на розробку нової техніки.

Я не кажу все підряд розробляти.

Треба підтримати ті напрямки, де

вже спостерігався прогрес. По�

друге, виділити з держбюджету

кошти на компенсаційний кредит

для переоснащення виробництва.

По�третє, дати всі державні пре�

ференції (дотації та компенсації)

лише на вітчизняну техніку. І на�

решті, четверте, до вступу в СОТ

передбачити механізми захисту

внутрішнього ринку від недобро�

совісної конкуренції 

Крім цього, на нашу думку,

слід активніше використовувати

можливості як державних, так і

інших фінансово�кредитних

установ, які здійснюють фінансу�

вання заходів із реалізації іннова�

ційних та інвестиційних проек�

тів. Ми вже розпочали співпрацю

з ними в питаннях фінансової

підтримки підприємств галузі в

цих питаннях.

* * *

СЬОГОДНІ всі, кому не байдужа

доля людей, які своєю повсяк�

денною тяжкою працею забезпе�

чують зростання добробуту

народу, повинні усвідомити, що

альтернативи розвитку вітчизня�

ного машинобудування для агро�

промислового комплексу не іс�

нує. Україна повинна мати свої

трактори, зернозбиральні ком�

байни, інші машини для забезпе�

чення повного циклу робіт в аг�

ропромисловому комплексі, що

дасть змогу вести агротехнічні

роботи на землі з найбільшою

ефективністю за новітніми ре�

сурсо– та енергозберігаючими

технологіями, таким чином за�

безпечуючи реальну продовольчу

незалежність нашої молодої не�

залежної країни.

АГРОПРОФІ

№ 16 [016] 21 грудня, 2007

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 9 АГРОПОЛІТИКА

потенціал 

Шановні читачі!

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

ПЕРЕДПЛАТА

2008
Передплатіть 

газету «АГРОПРОФІ» 
на наступний 2008�й рік

і щотижня отримуйте корисну 
Інформацію для Голови!

Наш індекс: 98990

На часі передплата на український тижневик ділової інформації –
газету «АГРОПРОФІ». Ми ставимо за мету заповнити вакуум
ОПЕРАТИВНОЇ, ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ БЕЗ ПОЛІТИКИ для
фахівців АПК, які приймають рішення: керівників і менеджерів,
власників та інвесторів. Наша інформація стане в пригоді і студентам
вищих навчальних закладів, науковцям.
Передплатити нашу газету ви зможете у будь�якому відділенні
УДППЗ «Укрпошта». Вартість передплати на 1 місяць – 10,84 грн. +
витрати на оформлення передплатних документів (0,55�2,40 грн.).
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію, 
до того ж – з будь�якого місяця та на будь�який термін. 
Вартість редакційної передплати на 1 місяць – 10,80 грн.



ТРИ РОКИ поспіль зафіксова�

но рекордні збільшення площ і

обсягів урожаїв ріпаку, що пов�

ністю відповідає трендам ро�

звитку всіх основних олійних

культур у Євросоюзі. Із вход�

женням до складу Євросоюзу

двох нових членів – Румунії та

Болгарії – виробництво соняш�

нику також збільшилося. Руму�

нія найголовніший виробник

соняшнику в Євросоюзі. 

Продовольче використання

рослинних олій здебільшого

стабільне, хоча деякі види олій

можуть не вкладатися в загаль�

ну картину. Так, після посушли�

вого літа 2007 року, коли план�

тації оливок суттєво постражда�

ли, ціни на цей вид олії істотно

виросли і попит на них знизив�

ся. Використання пальмової

олії з харчовою метою, навпаки,

виросте через цілком прийнятні

ціни та відсутність трансжиро�

вих кислот.

Виробництво олійних куль�

тур у Євросоюзі, як очікується,

в нинішньому сезоні знову ся�

гне рекордних показників,

збільшивши обсяг ще на 972,0

тисяч тонн порівняно з

2006/2007 МР. Прямий вплив на

зростання виробництва олійних

культур чинить розвиток біоди�

зельної галузі в Європі. 

Очікується, що посіви під

соняшником, як і під ріпаком,

також збільшуватимуться. 

Загальна переробка олійних

культур у ЄС�27 у нинішньому

сезоні 2007/2008 МР виросте на

1,760 мільйонів тонн і переваж�

но за рахунок ріпаку. 

У сезоні 2007/2008 МР спо�

живання рослинних олій зрос�

те, стимульоване виробництвом

біодизеля. Обсяг виробництва

олій у  ЄС�27 цього сезону

збільшиться на 987,0 тисяч

тонн. Обсяг імпорту також до�

дасть ще 596,0 тисяч тонн. 

У ЄС�27 частка біодизеля в

загальному обсязі біопалива

становить близько 80%. Це ва�

жливий чинник для ринку рос�

линних олій, що у найближчій

перспективі може шокувати

звичайних споживачів продо�

вольства стрибками цін. Ос�

кільки європейський біоди�

зельний стандарт CEN здебіль�

шого розрахований на ріпакову

олію, ріпак зросте в ціні, підтя�

гаючи за собою соняшникову й

соєву олії. 

Пальмова олія. Як очікується,

імпорт пальмової олії в Євросо�

юз протягом 2008 календарно�

го року (2007/2008 МР) вирос�

те. Цьому сприятиме будівниц�

тво нових переробних потуж�

ностей у Голландії – країні, у

якій знаходяться найбільші

європейські порти. Зростання

споживання пальмової олії

спостерігається в хімічній і хар�

човій промисловості, вироб�

ництві електроенергії та біоди�

зеля.

Оливкова олія. Режим ре�

гулювання ринку оливок й

оливкової олії в Європі перед�

бачає контроль за відпускними

цінами та адекватні за врожай�

ністю виплати виробникам

оливок.

Середні ціни за контрактами

на оливки: 

– EUR1,779/тонна – олія з

необроблених оливок екстра

класу 

– EUR1,710/тонна – олія з

необроблених оливок 1 класу 

– EUR1,524/тонна – олія з

оливок 2 класу з наявністю ки�

слот, зі збільшенням класності

через кислоти ціна знижується

на EUR36.70 на тонні з кожного

нового рівня.
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Ринок олійних культур 
і рослинних олій країн ЄС 
у 2007/2008 МР
ДОСЛІДЖЕННЯ Європейська олійна індустрія
розвивається під впливом біоетанольної й
тваринницької галузі. Споживання олійних і
рослинних олій зростає помірними темпами.

Таблиця 1. Баланс олійних культур у ЄС (основна група), тис.тонн

Таблиця 3. Баланс пальмової олії в ЄС, тис.тонн

Таблиця 4. Баланс оливкової олії в ЄС, тис.тонн

Таблиця 2. Баланс рослинної олії в ЄС (основна група), тис.тонн
2005 р. 2006 р. 2007 р.

Початкові запаси 1966 1790 1723

Виробництво 11510 13219 14206

Імпорт 7872 9276 9872

Усього постачань 21348 24285 25801

Експорт 975 1077 1027

Пром. використання 2377 2740 2916

Виробництво біодизеля 4333 5814 7326

Харчове використання 11475 12525 12680

Фураж 398 406 401

Усього споживання 19558 22562 24350

Перехідні запаси 1790 1723 1451

2005 р. 2006 р. 2007 р.
Площі, тис. га 7462 10407 10728 
Початкові запаси 3824 4151 3686 
Виробництво 21147 24998 25970 
Імпорт 27521 27321 27279 
Усього постачань 52492 56470 56935 
Експорт 893 1365 1048 
Переробка 42543 46570 48330 
Продовольство 1033 1103 1120 
Фураж, насіння, ін. 3872 3746 3491 
Усього споживання 48341 52784 53989 
Перехідні запаси 4151 3686 2946

2005 р. 2006 р. 2007 р.
Початкові запаси 200 200 150 
Імпорт 4028 4426 4700 
Усього постачань 4228 4626 4850 
Експорт 96 122 120
Пром. використання 885 1123 1200 
Виробництво біодизеля 152 235 320 
Харчове використання 2688 2791 2860
Фураж 207 205 200 
Усього споживання 4028 4476 4700 
Перехідні запаси 200 150 150 

2005 р. 2006 р. 2007 р.
Початкові запаси 993 805 570
Виробництво 1915 1970 2060 
Імпорт 205 216 220 
Усього постачань 3113 2991 2850 
Експорт 407 420 440 
Пром. використання 51 51 50 
Харчове використання 1850 1950 1940 
Усього споживання 2308 2421 2430 
Перехідні запаси 805 570 420

БУРХЛИВИЙ розвиток ринку

олійних культур і рослинних

олій у Європейському Союзі

спричинений стрімким подо�

рожчанням енергоносіїв і ро�

звитком тваринницької галузі.

Лідером за темпами приросту

поголів'я худоби та птиці в ЄС�

27 є Польща – найближчий су�

сід України та дружня держава.

Територія сільськогосподарсь�

ких угідь в Європі обмежена і

вже вся освоєна. Потенціал зро�

стання обсягів урожаїв олійних

культур, зокрема, може бути до�

сягнутий тільки за рахунок но�

вих технологій вирощування.

На щастя для аграрного секто�

ра України, навіть за новітніх

досягнень європейської та сві�

тової науки, приріст врожайно�

сті не зможе покрити дедалі ви�

щі потреби Євросоюзу в альтер�

нативних видах палива й вироб�

ництві м'яса всіх видів. Імпорт

у Євросоюз олійних культур,

шроту і рослинних олій збіль�

шується з року в рік. Тільки

Польщі для розвитку свого сек�

тора ВРХ із  2007/2008 МР

необхідно додатково близько

2,0 млн.т соєвих бобів щорічно. 

Україна має відмінні шанси

стати одним із провідних ек�

спортерів своєї олієжирової про�

дукції, але тільки після вступу до

СОТ і підписання угоди про зону

вільної торгівлі з Євросоюзом. 

Експорт олійних культур,

шроту й олії з України до Євро�

пи можливий і зараз, але щоб

наростити експортні обсяги,

необхідні фінансові й техноло�

гічні інвестиції в аграрний сек�

тор і переробну промисловість.

Необхідні умови для цього –

ринок землі, СОТ і Зона віль�

ної торгівлі з Євросоюзом.

AAA

Грудень, 2007 

Рослинні олії другорядної групи 

Перспективи України на олійному ринку ЄС

Посівні площі 
під зерновими 
в ЄС збільшаться
Згідно з останнім звітом аналі�
тичного агентства Strategies
Grains, сумарна посівна площа
під зерновими урожаю 2008 р.
у країнах ЄС�27 становитиме
58,6 млн. га, що на 4% пере�
вищує рівень попереднього се�
зону. 
Зокрема, за оцінками аналіти�
ків агентства, в поточному се�
зоні пшеницею буде засіяно
22,9 млн. га (проти 22 млн. га
в 2006/07 МР), з них: 3,18 млн.
га – у Німеччині, близько 5
млн. га – у Франції, 2 млн. га –
у Великобританії, 2,37 млн. га
– у Польщі. 
Посівна площа під ячменем у
країнах ЄС очікується на рівні
14,2 млн. га, що на 0,5 млн. га
більше, ніж у минулому сезоні. 
Основними виробниками яч�
меню в Європі залишаться: Ні�
меччина (1,98 млн.га), Іспанія
(3,22 млн.га), Франція (1,75
млн.га) і Польща (1,24 млн.га).

Олія на експорт 
підвищується в ціні
За даними експертів ІА «АПК�
Інформ», на українському ек�
спортному ринку нерафінова�
ної соняшникової олії спостері�
гається тенденція поступового
зміцнення цін. 
Компанії, що здійснюють нако�
пичення обсягів олії в портах,
дещо підвищили закупівельні
ціни й озвучують їх переважно
на рівні 7250�7350 грн/т (СРТ�
порт). В поодиноких випадках
ціни попиту досягають 7400
грн/т (СРТ�порт). За словами
представників експортно�орі�
єнтованих компаній, причина�
ми зміцнення цін попиту є не�
численність пропозицій олії на
внутрішньому ринку за раніше
встановленими цінами, а та�
кож зростання цін на насіння
соняшнику. 
Експерти також відзначають
поступове підвищення цін по�
питу імпортерами на умовах
FOB�чорноморські порти, які
озвучуються переважно на рів�
ні $1290�1315 за тонну (постав�
ки в грудні�січні). При цьому
ціни переважно мають декла�
ративний характер, оскільки
експортери дотримуються
стриманої політики продажів. 

США збільшує 
експорт пшениці
Усупереч прогнозам трейдерів,
США продовжують нарощува�
ти обсяги експорту пшениці. 
Так, за останніми оцінками US�
DA (Міністерство сільського
господарства США), обсяг тиж�
невих експортних продажів
пшениці з країни перевищив
прогнозований рівень (300�400
тис. тонн) і становив 514 тис.т. 
Основними покупцями амери�
канської пшениці у вказаний
період були Південна Корея та
Японія.

НОВИНИ ï СТИСЛО
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГОЛОВИ!

«АГРОПРОФІ» – український тижневик ділової інформації 

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

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

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

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

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

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

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС
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9410 січня 2008 року в м.Роттердам
(Нідерланди) відбудеться «6�й Євро�
пейський автомобільний і біопаливний
форум». На форумі обговорюватимуться
питання міжнародної і європейської полі�
тики щодо розвитку ринку біопалива, за�
безпечення його стабільності, питання ви�
робництва етанолу, біодизелю і біопали�
ва другого покоління, технологічні аспек�
ти виробництва.
Доповідатиуть представники уряду Нідер�
ландів, Європейської Комісії, Європейсь�
кого Парламенту, Малазійської ради
пальмової олії, компаній Shell Internatio�
nal, Greenpeace International, Neste Oil, Da�
nisco – Genencor, Ford, Saab, організацій
Abengoa Bioenergy Trading Europe і Europe�
an Fuel Oxygenates Association та ін.

* * *
18427 січня 2008 року в м.Берлін (Ні�
меччина) пройде міжнародна виставка
«Зелений Тиждень» (Gruene Woche�
2008). «Зелений Тиждень» – унікальна
міжнародна виставка продукції харчо�
вої промисловості, сільського та лісо�
вого господарства, садівництва тощо.
Виробники продуктів харчування з
усього світу використовують «Зелений
тиждень» для пошуку нових ринків
збуту, демонстрації та тестування своїх
виробів. Виробники екологічно чистої
сільгосппродукції та харчових продук�
тів представлять свій сучасний асорти�
мент, що відповідає актуальним вимо�
гам світового ринку. Особливість
виставки – орієнтація на ринки

Центральної та Східної Європи.
Асортимент виставки: 
– різноманітні свіжі продукти та напої;
– пиво, вина, шампанське; 
– м’ясо та ковбаси, морепродукти; 
– спеції, приправи, чай тощо; 
– сільгосптехніка та устаткування; 
– машини та приладдя для садівництва,
насіннєвого господарства, вирощуван�
ня і догляду за тваринами; 
– домашнє тваринництво та домашні
тварини; 
– промислове тваринництво, полюван�
ня, риболовля, конярство; 
– устаткування для підприємств гро�
мадського харчування і кухні.

* * *
З 7 по 9 лютого 2008 року в Одесі у
Виставковому комплексі Морського
вокзалу відбудуться VIII міжнародна
спеціалізована виставка «Вино і вино�
робство» і VIII  міжнародна спеціалізо�
вана  виставка «Високий градус».
Виставки традиційно проходять за офі�
ційної підтримки Асамблеї Європейсь�
ких Виноробницьких регіонів, Міністер�
ства аграрної політики України, Міні�
стерства економіки України, Одеської
обласної держадміністрації. Науковий
патронат виставок здійснюють Націо�
нальний науковий центр «Інститут ви�
ноградарства і виноробства ім. В.Таїро�
ва» і Національний інститут винограду і
вина «Магарач». 
Генеральний партнер виставки – ТМ
«Французький бульвар».
Виставки охоплюють всі складові ви�
норобницької і лікеро�горілчаної галу�
зей. Спеціалізованими розділами на
виставках будуть представлені вироб�

ники вин і алкогольних напоїв, устат�
кування для виноградарства і вино�
робства, матеріали для оформлення і
закупорювання пляшок, тара, упаков�
ка, розплідники винограду, спеціалізо�
вані видання і література.
Метою проведення виставок є демон�
страція технологічних і наукових досяг�
нень виноробницької й алкогольної
промисловості, сприяння розвитку між�
народної співпраці, поглиблення існую�
чих і встановлення нових ділових кон�
тактів.
У 2007 році у виставках «Вино і вино�
робство» та «Високий градус» взяли
участь понад 130 експонентів з 10 країн.
Програма для фахівців:

«Одеська затока», VIII міжнародний
професійний дегустаційний конкурс; 
«Маркетингові стратегії в просуван�
ні алкогольної продукції», III міжна�
родна професійна конференція; 
V Міжнародний форум винарів і
енологів;

Програма для широкої аудиторії:
PhotoVintage, III міжнародний фото�
конкурс;
Презентаційні дегустації.

* * *
29 березня45 квітня 2008 року в
м.Шарм�Ель�Шейх (Єгипет) пройде
III Міжнародний зерновий самміт: Афри�
ка, Азія, Європа.
Самміт проводять Російський Зерновий
Союз спільно з Міністерством сільського
господарства Російської Федерації за під�
тримки Міністерства економічного ро�
звитку і торгівлі Російської Федерації,
Торговельно�промислової Палати Ро�
сійської Федерації, АССАГРОСС.

Організаційний партнер: Інститут
кон'юнктури аграрного ринку (ІКАР).
Основними учасниками Самміту є високо�
поставлені представники міністерств, керів�
ники торгових представництв і контролюю�
чих органів різних країн, керівники і топ�
менеджери компаній�експортерів зерна та
найбільших імпортерів зерна Близького
Сходу, Європи, країн Азії і Африки.
У програмі Самміту розглядатимуться такі
питання:
– Структурні зміни світового продоволь�
чого ринку;
– Стан і тенденції розвитку світової тор�
гівлі зерновими і олійними культурами;
– Державна політика і регулювання ви�
робництва і експорту зерна в СНД;
– Перспективи виробництва зернових і
олійних країн Причорномор'я;
– Прогноз експорту зерна в сезоні
2008/2009 і в середньостроковій перс�
пективі;
– Індикатори торгівлі зерна: біржа, ціни
ринку, тендери;
– Зернова торгівля: перспективи світового
ринку фрахту; безпека і якість російського
зерна;
– Портова інфраструктура експорту зерна
з Росії і України: стан і перспективи роз�
витку;
– Експортний потенціал Сибіру на ринку
Азії.
У роботі Самміту візьмуть участь провідні
аналітики Росії, Казахстану, України, а та�
кож Європи, США, Азії.
В рамках заходу пройдуть: презентації про�
відних компаній�експортерів зерна, круглі
столи, зустрічі і переговори учасників.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков
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Сільське
господарство України 
на 1 грудня 2007 р.
СТАТИСТИКА Держкомстат обрахував та оприлюднив дані щодо обсягів
виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції в Україні
за підсумками одинадцяти місяців поточного року.

ОБСЯГ продукції сільського гос�

подарства в усіх категоріях госпо�

дарств за січень�листопад ц.р.

проти відповідного періоду 2006

р. скоротився на 5,7%, у т.ч. в аг�

рарних підприємствах – на 5,3%,

у господарствах населення – на

6,0%. 

Рослинництво. За 11 місяців

ц.р. обсяг виробництва продукції

рослинництва порівняно з відпо�

відним періодом 2006 р. скоро�

тився на 9,4%, у т.ч. в сільськогос�

подарських підприємствах – на

11,9%, у господарствах населення

– на 7,7%.

Дані щодо посіву озимих

культур під урожай 2008 року

наведені у таблиці 1:

У структурі площ озимих на

зерно частка пшениці становить

83,5% (у структурі площ під уро�

жай 2007 р. – 85,9%), ячменю –

10,7% (9,0%), жита  – 5,8% (торік

– 5,1%). 

Аграрними підприємствами

(крім малих) на початок грудня

ц.р. під посіви озимих на зерно та

зелений корм внесено 201 тис.т

мінеральних добрив (у поживних

речовинах), що на третину біль�

ше, ніж торік, та 3,4 млн.т орга�

нічних добрив (на 1,3% більше).

У розрахунку на гектар посівної

площі озимини внесено по 31,0 кг

мінеральних та по 0,5 т органіч�

них добрив (на початок грудня

2006 р. відповідно 27,6 кг та 0,6 т).

Тваринництво. У січні�ли�

стопаді 2007 р. обсяг виробництва

продукції тваринництва порівня�

но з відповідним періодом 2006 р.

скоротився на 0,4%, у т.ч. в госпо�

дарствах населення – на 3,8%, в

аграрних підприємствах – зріс на

6,2%. 

Зростання загального вироб�

ництва м'яса відбулося за рахунок

збільшення обсягу реалізації ху�

доби та птиці на забій в аграрних

підприємствах (на 23%). У струк�

турі реалізації худоби та птиці на

забій сільгосппідприємствами

частка птиці всіх видів становила

54% (у 2006 р. – 53%), великої ро�

гатої худоби – 23% (26%), свиней

– 23% (21%). 

Обсяг вирощування худоби та

птиці в аграрних підприємствах у

січні�листопаді ц.р. перевищив

аналогічний показник відповід�

ного періоду 2006 р. на 13,5%, у

т.ч. свиней – на 16%, птиці – на

23%, а вирощування великої ро�

гатої худоби зменшилося на 10%.

У той же час, відношення обсягу

вирощування худоби та птиці до

реалізації тварин на забій в аграр�

них підприємствах становило

99,1% (торік – 107,4%).  

За розрахунками, на початок

грудня ц.р. порівняно з 1 грудня

2006 р. загальне  поголів'я великої

рогатої худоби (6,1 млн.голів) бу�

ло меншим на 8,5%, у т.ч. в аграр�

них підприємствах – на 16,2%,

господарствах населення – на

4,2%. Поголів'я корів (3,22

млн.голів) зменшилось на 8,1%, у

т.ч. в сільськогосподарських під�

приємствах – на 12,7%, господар�

ствах населення – на 6,8%. За�

гальна чисельність поголів'я сви�

ней (7,9 млн.голів) скоротилася

на 2,6%, овець і кіз (1,9 млн.) – на

0,7%, а птиці всіх видів (182

млн.голів) – зросла на 1%. 

Населенням утримувалось

67,5% загальної чисельності вели�

кої рогатої худоби, у т.ч. корів –

78,6%, свиней – 61,3%, овець і кіз

– 83,3%, птиці всіх видів – 54,7%.

Станом на 1 грудня ц.р. в аг�

рарних підприємствах, що займа�

лися тваринництвом  (крім ма�

лих), було в наявності кормів усіх

видів 3,2 млн.т кормових оди�

ниць, що на 21% менше, ніж на

початок грудня 2006 р., у т.ч. кон�

центрованих – 1,2 млн.т к.од. (на

13% менше). У розрахунку на од�

ну умовну голову великої худоби

припадало по 8,0 ц к.од. кормів

усіх видів, у т.ч. концентрованих

– по 3,0 ц к.од. (на 1 грудня 2006

року – відповідно 9,7 ц та 3,3 ц

к.од.).

Реалізація сільськогоспо4

дарської продукції. Загальний

обсяг реалізованої аграрними під�

приємствами власно виробленої

продукції за січень�листопад

1 У початково�оприбуткованій вазі

Таблиця 1. Посів озимих культур під урожай 2008 року

Динаміка зміни обсягів сільськогосподарського виробництва
(наростаючим підсумком з початку року, 
в % до відповідного періоду попереднього року)

С.1г. культури

Всі категорії
господарств 

Сільськогосподарські
підприємства Господарства населення 

тис.га
у % до площ
під урожай

2007 р.
тис.га

у % до площ
під урожай

2007 р.
тис.га

у % до площ 
під урожай

2007 р.

Озимі на зерно та зелений корм – всього 8076,5 115,7 6776,1 117,4 1300,4 107,3
у т.ч. озимі на зерно 7977,3 115,8 6681,8 117,5 1295,5 107,5
з них пшениця 6658,5 112,5 5578,1 113,2 1080,4 108,9
з них жито 465,9 132,3 376,4 141,0 89,5 105,0
з них ячмінь 851,9 137,9 726,3 148,3 125,6 98,2
Посіяно озимого ріпаку на зерно 1533,4 187,7 1504,6 186,1 28,8 у 3,5 рази більше

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ЗАТ «Альфа4банк» (м.Київ) завершило розміщення першої
облігаційної позики ТОВ ТД «Західна молочна група». Про це
повідомила прес�служба банку. 
Згідно з даними прес�служби, обсяг випуску облігацій стано�
вить 80 млн. грн., термін обігу облігацій – 3 роки. Дата пога�
шення – 25 жовтня 2010 р. 
Номінальна прибутковість облігацій становить 14% річних.
Тривалість відсоткових періодів – 91 день. За облігаціями пе�
редбачено щорічну оферту. 
Дата найближчої виплати відсоткового доходу – 28 січня
2008 р. 
Облігації забезпечені поручительством ВАТ «Ковельмолоко»
(Волинська обл.). 
Довідка. ТОВ «Торговий дім «Західна молочна група», один
із найбільших виробників молочної продукції в Україні, за�
сновано в 2002 р. Група входить до корпорації «Континіум»
й об'єднує підприємства з виробництва цільномолочної про�
дукції та сиру. 
Компанія реалізує продукцію під торговими марками
«КОМО», «Гурманіка», «Молочна родина», «Optimal».

* * *
Представники ЗАТ «Міжнародна корпорація виробників

альтернативного палива» 12 грудня 2007 року обговорили з
керівництвом Житомирської області питання про впрова�
дження в с.Веселівка Коростенського району інвестиційного
проекту зі створення підприємства з виробництва альтерна�
тивного палива на основі введення сучасних технологій. Про
це повідомила прес�служба Житомирської облдержадміні�
страції з посиланням на дані Головного управління економі�
ки ОДА. 
Зокрема, ЗАТ планує побудувати на території виробничого
комплексу з вирощування сільгоспкультур два елеватори для
зберігання та сушіння зерна, комбікормовий завод, примі�
щення для зберігання силосу, шроту ріпаку, сіна та сховище
для органічних добрив. 
Як наголошується в повідомленні, Міжнародна корпорація
виробників альтернативного палива має намір узяти в орен�
ду 20 тис. га землі сільськогосподарського призначення в ра�
діусі 30 км. від виробничого комплексу з метою вирощуван�
ня олійних культур.

* * *
Аграрна компанія ТОВ «Укрзернопром Агро» (м.Київ), один
із лідерів у галузі рослинництва України, планує в 2008 р.
приватне розміщення акцій. Про це повідомив голова «Укр�
зернопром Агро» Євген Ленг 17 грудня. 
«Ми зараз ведемо переговори про залучення приватного ка�
піталу. Поки що рано говорити про розмір пакету й терміни,
але цей процес завершиться в першому півріччі наступного
року», – сказав Є.Ленг. 
За словами голови компанії, інвесторам буде запропоновано
міноритарний пакет акцій. Крім того, «Укрзернопром Агро»
планує в 2010�2011 рр. провести первинне розміщення своїх
акцій (IPO) на Лондонській фондовій біржі. 
Довідка. «Укрзернопром Агро» є аграрним підрозділом хол�
дингу «Укрзернопром», об'єднує 16 агрофірм у 10 областях
України та є однією з найбільших рослинницьких компаній
країни. Загальний обсяг землі в оренді компанії перевищує
70 тис. га.

* * *
ТОВ «Торговий дім «Звягель» планує побудувати в м.Ново�
град�Волинський (Житомирська обл.) міні�молокозавод по�
тужністю 5 тис. л молока на добу. Про це 13 грудня повідо�
мив журналістам мер міста Микола Боровець. 
«Маркетингові дослідження ринку молочних продуктів вка�
зують на необхідність створення в нашому місті міні�молоко�
заводу вказаної потужності», – сказав мер. 
За словами М.Боровця, підприємство випускатиме молоко,
йогурти, сметану, сир і масло, уже розроблено бізнес�план. 
Фінансові показники проекту: рівень рентабельності – 22%,
термін окупності – 2 роки, загальна вартість проекту – 1 млн.
120 тис. грн. 
Міський голова додав, що основною формою залучення ін�
вестицій є створення спільного підприємства, причому обсяг
необхідних інвестицій становить 1,12 млн. грн. 
М.Боровець також повідомив, що ініціатором будівництва
міні�заводу виступає ТОВ «Торговий дім «Звягель», що зай�
мається виробництвом і реалізацією молочної продукції
(статутний фонд підприємства – 20 тис. грн., вартість основ�
них виробничих фондів – 180 тис. грн.).
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2007 р. порівняно з відповідним

періодом 2006 р. зменшився на

3%, у т.ч. продукції рослинництва

– на 14%, проте обсяг продукції

тваринництва збільшився на 12%.

Частка продукції рослинництва у

загальній вартості реалізації про�

дукції склала 61%, тваринництва

– 39%.

Середні ціни продажу продук�

ції аграрними підприємствами за

всіма напрямами реалізації за сі�

чень�листопад 2007 р. порівняно

з відповідним періодом 2006 р.

зросли на 35%, у т.ч. на продук�

цію рослинництва   на 57%, тва�

ринництва – на 13%.

Наявність зерна. Станом

на 1 грудня 2007 р. на підприєм�

ствах, що здійснюють зберіган�

ня, переробку зернових культур,

та в сільськогосподарських під�

приємствах (крім малих) було в

наявності 15,3 млн.тонн зерна

(на 22% більше проти 1 грудня

2006 р.), у т.ч. 7,0 млн.тонн пше�

ниці (на 27% більше). Безпосе�

редньо в аграрних підприємствах

було в наявності 6,3 млн.тонн

зерна (на 13% більше), у т.ч. 2,6

млн.тонн пшениці (на 31% біль�

ше). Зернозберігаючі та зернопе�

реробні підприємства мали в на�

явності 9,0 млн.т зерна, у т.ч. зер�

нозберігаючі – 6,1 млн.т.

Середня закупівельна ціна

зернових культур, яку пропону�

вали зберігаючі та переробні під�

приємства, у січні�листопаді ц.р.

становила 867 грн. за тонну, з них

на пшеницю – 836 грн/т (торік –

відповідно 555 грн. та 569 грн. за

тонну). У листопаді ц.р. ці під�

приємства купували зернові

культури в середньому по 1050

грн. за тонну, що на 9% більше,

ніж у жовтні, у т.ч. пшеницю –

по 1067 грн. за т (на 15% більше),

жито – по 1082 грн. за т (на 16%

більше), ячмінь – по 1366 грн. за

т (на 19% більше). 

За матеріалами Держкомстату України

Експрес�випуск від 14 грудня 2007 р.

Продукція

Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %

січень1
листопад
2007 р.

у % до січня1
листопада

2006 р.

січень1
листопад
2007 р.

у % до січня1
листопада

2006 р.

січень1
листопад
2007 р.

у % до січня1
листопада

2006 р.

січень1
листопад
2006 р.

січень1
листопад
2007 р.

М'ясо1, тис.т 2393,9 109,1 1146,7 122,8 1247,2 98,9 57,4 52,1
Молоко, тис.т 11544,0 92,2 2045,0 88,3 9499,0 93,0 81,5 82,3
Яйця, млн.шт. 13031,6 98,3 6852,0 98,6 6179,6 98,0 47,6 47,4

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

1 Крім малих агропідприємств

Таблиця 2. Виробництво основних видів продукції тваринництва.

Таблиця 3. Реалізація основних видів продукції агропідприємствами1 у січні�листопаді 2007 року

Продукція

Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації Довідково: листопад 2007 р.

тис.тонн
у % до січня1

листопада 
2006 р.

грн. 
за тонну
(тис.шт.)

у % до січня1
листопада 

2006 р.

грн. 
за тонну
(тис.шт.)

у % до жовтня
2007 р.

Зернові культури 11440,8 76,3 834,1 163,6 906,1 99,3
з них пшениця 6254,8 84,7 788,2 151,1 895,8 101,8
з них жито 191,2 58,0 828,7 207,6 904,4 103,8
з них ячмінь 2211,1 51,5 883,5 185,5 929,4 98,9
Насіння соняшнику 2738,5 110,0 1835,2 196,6 2240,8 106,4
Цукрові буряки 
(вкл. давальницьку сировину) 11535,4 80,4 152,5 82,3 152,7 100,2

Худоба та птиця (у живій  вазі) 1153,2 122,9 6330,2 99,2 6995,6 104,1
в т.ч. велика рогата худоба 289,0 110,9 5697,7 106,7 6609,9 100,4
в т.ч. свині 254,7 135,9 7477,4 87,5 8194,7 98,5
в т.ч. птиця 603,2 124,4 6170,0 100,7 6674,1 107,6
Молоко та молочні продукти 1685,3 89,6 1603,8 154,1 2191,1 107,8
Яйця, млн.шт. 5954,2 99,2 258,5 137,2 360,0 99,7

Українська сільськогосподарська компанія «Ленд Вест

Компані» планує провести IPO в 2010�2011 рр. Про це повідомив
генеральний директор компанії Михайло Коріякевич. 
Як зазначив Олександр Омельчук, директор департаменту інве�
стиційно�банківських послуг Concorde Capital, що є організато�
ром проведення приватного розміщення 20% акцій «Ленд Вест
Компані», у стратегії компанії – проведення IPO через 2�3 роки. 
«На той час її вартість повинна становити близько $1 млрд. як за
рахунок збільшення площ під обробітком, так і за рахунок зро�
стання ефективності та врожайності», – сказав О.Омельчук. 
За його словами,  до розміщення буде запропоновано не менше
5% акцій, а питання майданчика, на якому відбуватиметься роз�
міщення, вирішать за півроку до розміщення. 
Нагадаємо, в ході приватного розміщення 20% акцій у грудні
2007 р. компанія «Ленд Вест Компані» залучила $43 млн., у ре�
зультаті чого її загальна капіталізація досягла $215 млн.
Довідка. ТОВ «Ленд Вест Компані» створене 3 роки тому. Основ�
ним напрямом діяльності є вирощування зернових і олійних
культур. На сьогодні компанія контролює 164 тис. га родючих
сільськогосподарських земель, основні площі сконцентровані в
Рівненській і Житомирській областях.

* * *
Фонд держмайна АР Крим виставив на продаж 25%+1 акцію
ВАТ «Кримхліб». Про це йдеться в офіційному оголошенні про
проведення конкурсу з продажу акцій підприємства. 
Згідно з оголошенням, початкова вартість блокуючого пакету
(10,95 млн. шт.) становить 5,791 млн. грн. 
Конкурс з продажу «Кримхліба» відбудеться через 50 днів після
публікації оголошення про його проведення (19 грудня 2007 р.)
Згідно з умовами конкурсу майбутній власник пакету акцій пови�
нен інвестувати до кінця 2009 р. 43,136 млн. грн. в переоснащен�
ня підприємства. 
Довідка. У постійному користуванні ВАТ «Кримхліб» знаходить�
ся 17,37 га земельних ділянок, де розташовані адміністративні і
виробничі будівлі і споруди загальною площею 68,85 тис. кв.м. 
У січні�вересні 2007 р. підприємство збільшило чистий дохід
від реалізації на 50% порівняно з аналогічним періодом
2006 р. – до 174,767 млн. грн. Його збиток за цей період стано�
вив 61,2 тис. грн. 
За даними Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку Укра�
їни, за станом на 1 січня 2006 р. 70,8% акцій ВАТ «Кримхліб»
належало ЗАТ «Лізингова компанія «Хліб України» (м.Київ).
Статутний капітал ВАТ «Кримхліб» становить 10,95 млн. грн.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

ПІДБИТТЯ підсумків і нагород�

ження достойників – такими

заходами зазвичай закінчується

будь�який робочій рік. Справ�

жні фахівці сільського госпо�

дарства і переробної промисло�

вості продовжують працювати,

не зважаючи ані на політичні,

ані на природні негаразди.  Лю�

дина завжди потребуватиме хар�

чування, і тому шануватиме

своїх  годувальників. 

15 грудня 2007 року в сто�

личному Українському домі від�

булася урочиста Церемонія на�

городження Лауреатів всеукра�

їнських професійних премій

Business Olimp Awards. У номі4

нації «Український Продо4

вольчий Олімп» лауреатами

вийшли ТМ «Дригало» та ТМ

«Піца Челентано».

Лауреатами Премії «Укра�

їнський Національний Олімп»

також стали  В.Ульянченко –

голова Київської ОДА, А.Гулей

– Голова правління ВАТ «Ощад�

банк», І.Сіренко – Голова пра�

вління СК «Провідна», В.Мико�

лайчук – Голова правління АСК

«Енергополіс» та інші.

Ця премія заснована за іні�

ціативою професійних асоціацій

фінансового ринку на початку

2005 року. Метою створення

програми «Український Фінан�

совий Олімп» є не тільки наго�

родження кращих у своїй сфері

компаній і фахівців, інформа�

ційна підтримка й висвітлення в

ЗМІ на загальнодержавному

рівні видатних досягнень віт�

чизняного бізнесу, але й аналіз

різних сегментів фінансового

ринку на основі маркетингових

досліджень та подальша інфор�

маційна орієнтація споживачів,

українських і закордонних парт�

нерів, громадськості.

Лауреатами премії можуть

стати банки, пенсійні фонди,

аудиторські, консалтингові,

страхові, лізингові, інвестиційні

компанії, які пройдуть двоетап�

ний відбір:

– аналіз на підставі відповід�

них коефіцієнтів, показників

динаміки розвитку,

– оцінку реноме компанії на

підставі публікацій у ЗМІ, відгу�

ків клієнтів і партнерів та вис�

новків Експертної ради.

Підкорення 
професійного Олімпу



Наталія Тарченко

ВЕЛИКА студійна зала вмістила

близько сотні гостей – підприєм�

ців, банкірів, митців, членів бла�

годійних організацій тощо. Серед

присутніх була й перша леді краї�

ни, Голова Наглядової ради Між�

народного благодійного фонду

«Україна�3000», одного з органі�

заторів заходу, пані Катерина

Ющенко. До складу співоргані�

заторів також увійшли Всеукра�

їнський благодійний фонд «Ди�

тячий світ», Український форум

благодійників і Центр філан�

тропії. 

Розпочався захід із церемонії

нагородження переможців Пер�

шого Національного конкурсу

«Благодійник року».  

Сам конкурс тривав від 24

квітня до 15 листопада 2007 року.

За його результатам обрали 5 за�

гальнонаціональних переможців,

а також по одному – з 24 областей

України та АР Крим. До участі в

конкурсі було подано 80 заявок,

отже заради визначення найкра�

щих членам журі довелося по�

працювати. 

Ігор Гіленко, почесний голова

журі, президент банку «Надра» –

генерального партнера конкурсу –

вручав переможцям пам'ятні ста�

туетки й дипломи. Партнером

конкурсу стала фармацевтична

компанія «Sanofi aventis». 

Кращі з кращих 
У студії були оголошені пере�

можці Першого Національного

конкурсу «Благодійник року�

2007» на загальнонаціональному

рівні в п’яти номінаціях.

У номінації «Транснаціональ�

на корпорація» перемогла компа�

нія «Ейвон Косметикс Юк4

рейн», яка вже 6 років поспіль фі�

нансує Міжнародну програму

проти раку молочної залози. 

У номінації «Національна біз�

нес�структура» визнали групу

компаній «Фокстрот». Завдяки

зусиллям цієї структури багато ви�

хованців дитячих будинків отри�

мали можливість навчатися в пре�

стижних ВНЗ. 

Перемогу у номінації «Банк

або фінансова установа» прису�

джено Кредитній спілці «Полта4

ва4Взаємопоміч», яка запрова�

дила програму пільгового креди�

тування людей з обмеженими

можливостями.

Переможцем у номінації «Бла�

годійний фонд» визнано Міжна4

родний благодійний «Фонд

Олександра Фельдмана», що

на програми адресної допомоги

для понад 37 тис. українців витра�

тив майже 50 млн. грн. 

У номінації «Приватна особа»

нагороду – заочно – отримав 94�

річний Омелян Антонович,

який, на жаль, через стан здоров`я

на церемонію не прибув. Нагоро�

ду отримав його представник Ми�

кола Жулинський – із рук Катери�

ни Ющенко. Омеляном Антоно�

вичем створено доброчинну фун�

дацію, яка в різні роки підтриму�

вала освітян, літераторів. Серед

останніх – і Ліна Костенко, і Ва�

силь Стус.

Переможцями конкурсу в

регіонах стали:

Вінницька область – Вітович

Віктор Михайлович;

Житомирська область – ТОВ

«Гештальт Консалтинг Груп»;

Волинська область – Чернець�

кий Олег Станіславович;

Донецька область – ДМБФ

«Доброта»;

Дніпропетровська область –
«Г.К.Л.» ММГО;

Закарпатська область – «Кар�

патський фонд Україна»;

Запорізька область – ЗБФ

«Патріот Запоріжжя»;

Івано�Фраківська область –
Івано�Франківська благодійна

організація «Мальтійська служба

допомоги»;

Місто Київ – Халимоненко

Микола Іванович;

Київська область – Компанія

«Кока�Кола Україна Лтд»;

Кіровоградська область – Кіро�

воградська міська організація

«Жіноча Громада»;

Кримська АР – Компанія

«Макдональдз Юкрейн»;

Луганська область – Єненко

Олексій Геннадійович;

Львівська область – Благодій�

на медична установа «Шпиталь

Імені Митрополита Андрея Шеп�

тицького» у Львові;

Миколаївська область – ТОВ

СП «Нібулон»;

Одеська область – Голубов Ан�

дрій Михайлович;

Полтавська область – Квас Во�

лодимир Федорович;

Сумська область – БФ «Ві�

день»;

Тернопільська область – ТОБФ

«Майбутнє сиріт»;

Харківська область – Група

підприємств «Target»;

Херсонська  область – Хер�

сонський обласний благодійний

фонд «Захист»;

Хмельницька область – Корпо�

рація «Сварог �2006»;

Черкаська  область – ВБФ

«Рідний дім»;

Чернівецька область – Токарюк

Володимир Георгійович;

Чернігівська область – Центр

медико�соціальної реабілітації ді�

тей�інвалідів громадська організа�

ція «Відродження».

Спеціальний приз конкур4

су отримали представники

мас4медіа: головний продюсер

«Нового каналу» Оксана Панасів�

ська та Валентина Кокіна, журна�

ліст газети «Урядовий кур'єр».

Хочеться сподіватися, що бла�

годійність невдовзі стане невід'єм�

ною частиною життя кожної по�

важаючої себе людини. 

Коментарі 
СВОЇМИ враженнями з нами

поділились кілька людей, присут�

ніх на події.

Сергій ЧУМАК, голова Пол4

тавського обласного осеред4

ку Всеукраїнської організації

інвалідів «Союз організацій

інвалідів України»:

– НАРЕШТІ у людей з’явилася

надія, що хоч щось буде зрушено в

цьому питанні. І люди, які зараз

не можуть дати собі ради, нарешті

зможуть відчувати себе абсолютно

повноцінними людьми. В Україні

дуже багато тих, хто кричуще по�

требує допомоги, яка здатна змі�

нити світогляд людини. І мій

власний світогляд, попри те, що

понад половину життя я провів в

інвалідному візку, починає зміню�

ватися саме тепер. 

Нагороду ми отримали за те,

що започаткували спеціальну

Програму фінансування інвалі�

дів не через безкоштовну допо�

могу, а через пільгові кредити.

Усе це проходить на основі вза�

ємопоручительства. І люди оці�

нюють одне одного вже як біз�

нес�партнери. Це абсолютно но�

ве розуміння. 

– У вас ніколи не виникало
ідеї створити бізнес�клуб для
інвалідів? 

– Така ідея була. Але коли до�

ходили до витратної частини, то

завжди зупинялися в глухому ку�

ті. Ми збирали якусь суму грошей,

але врешті�решт не знали, як їх

витрачати. Проблемою є черги на

автомобілі, відсутність коштів на

їх придбання. 

Олег СКРИПКА, музикант,

лідер гурту «ВВ»: 

– Я – член Наглядової Ради

Фонду «Україна�3000».  Брав

участь у багатьох подіях цього

Фонду і дуже йому довіряю. Свій

авторитет, своє ім`я стовідсотково

віддаю цій організації. Те, що во�

ни роблять – розкішно. На кож�

ному з подібних заходів я дивлю�

ся, як вони ростуть, – навіть по�

при всі складні економічні та по�

літичні умови сьогодення, Фонд

здійснює свої світлі справи. Ор�

ганізація ця жодним чином не за�

ангажована. До своїх заходів во�

ни залучають абсолютно всіх, і це

дуже правильно. 

Це – паростки майбутнього

суспільства, яке в нас має бути. Не

дарма і я свій щорічний фестиваль

назвав «Країна мрій». Усі ми мріє�

мо про якійсь ідеал. І тут – тери�

торія позитивного та конструк�

тивного спілкування людей, де

можна уникнути будь�якого про�

тистояння, від якого ми всі стоми�

лися. 

– Завдяки зусиллям фести�
валю «Країна мрій» увійшов у
моду стиль етно. Ми поверта�
ємось до свого національного
коріння. Чи буде в моді благо�
дійність? 

– Неодмінно буде. Якщо про�

довжувати організовувати такі по�

дії, як сьогоднішня, то утвориться

навіть черга благодійників. Усе це

ми побачимо, але робити це треба

фахово, сильно та сміливо.

Ольга КЛИМКО, Голова

правління кредитної спілки

«Полтава – взаємопоміч»:

– МИ ВЖЕ три роки за пільгови�

ми умовами кредитуємо глухих та

інвалідів. Так, ми надаємо креди�

ти, але за нижчими відсотками.

Для інвалідів дуже важливо відчу�

вати, що вони можуть змінювати

своє життя. За що я дуже вдячна і

чого навіть не очікувала, то це ус�

відомлення того, наскільки це

просто – взяти та підтримати. У

кожному місті є інваліди, які

здатні взяти на себе цей кредит і

сплатити його. Це для них дуже

відповідальний крок. Якщо бан�

ки підуть за нашим прикладом,

то така допомога стане пошире�

ним явищем.
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Благодійність від щирого серця
КОНКУРС Традиції благодійництва почали повертатися в Україну. Спецвипуск телепрограми «Ваш
вихід» на Першому Національному 13 грудня було присвячено Дню Благодійника – святу,
впровадженому Указом Президента.
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55,8 млрд. грн. – 
на землю
Загальний обсяг фінансування
загальнодержавної програми
використання й охорони зе�
мель в Україні, допрацьованої
в рамках відповідного законо�
проекту Державним агентством
земельних ресурсів, становити�
ме 55,8 млрд. грн. Про це на
прес�конференції 14 грудня по�
відомив голова агентства Ігор
Яцук. За його словами, цей за�
конопроект узгоджено про�
фільними міністерствами та ві�
домствами, затверджено Кабі�
нетом Міністрів України і пода�
но у Верховну Раду. 
Бюджетні асигнування підго�
товленої програми Держзем�
агентством становитимуть 4,1
млрд. грн., середньорічний об�
сяг фінансування з державного
бюджету – 400 млн. грн. 
Надходження до держбюджету
України повинні становити 120
млрд. грн., із яких 70 млрд.
грн., – за рахунок земель
сільськогосподарського при�
значення. 
Кошти, які можна використову�
вати для цієї програми, – це ті
кошти, які виплачують за раху�
нок втрати земель сільськогос�
подарського та лісогосподарсь�
кого використання. За словами
пана Яцука, тільки за 11 місяців
2007 р. до бюджетів різних рів�
нів на відшкодування втрат зе�
мель сільгосппризначення на�
дійшло близько 50 млн. грн., із
яких на сьогодні використано
лише 6 млн. грн. 
Також голова Держземагент�
ства зазначив, що сучасний
стан земель не відповідає їх
продуктивному потенціалу, ви�
могам раціонального природо�
користування, а в результаті
господарської діяльності пору�
шений екологічний стан навко�
лишнього середовища та
сільськогосподарських ланд�
шафтів.

Дайте гроші на корів
Із метою збереження та забез�
печення нарощування поголів'я
корів молочного напряму про�
дуктивності Рада Міністрів АР
Крим звернулася до Кабінету
Міністрів України з пропози�
цією про виділення з держав�
ного бюджету пільгових креди�
тів для реконструкції ферм та
закупівлі молочного устатку�
вання з подальшим погашен�
ням їх протягом 5 років. Про це
18 грудня повідомила прес�
служба Ради Міністрів АР Крим. 
Згідно з повідомленням, Рад�
Мін також запропонував Кабі�
нету Міністрів внести допов�
нення до проекту постанови
КМУ про виділення в 2008 р. із
Держбюджету дотацій за наяв�
не поголів'я корів на початок
року і збережене на кінець року
без обмеження чисельності у
розмірі 1 тис. грн. за голову, не
тільки для сільгосппідприємств,
а й для фізичних осіб.

НОВИНИ ï СТИСЛО
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574185 2007 DAF 68,00 1964,45 389,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 520,17 1389,30 275,11 1157,75 229,26
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 419,11 1276,75 252,82 1063,96 210,68
Жито 3 клас ДСТУ 452212006 2007 EXW 159,46 1070,04 211,89 891,70 176,57
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 100,00 1350,00 267,33 1125,00 222,77
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 2000,00 1477,00 292,48 1230,83 243,73
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 473,59 1382,99 273,86 1152,49 228,22
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 2711,04 1436,68 284,49 1197,23 237,08
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 CPT 22,00 3737,00 740,00
Сумська товарна біржа «Сумиагропромбіржа»
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 4360,63 1430,00 283,17 1191,67 235,97
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 FOB 126,00 14140,00 2800,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 DAF 40,00 3762,25 745,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 FOB 39,20 3762,25 745,00
*Нут ГОСТ 8758176 2007 CIF 220,00 3030,00 600,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 2007 CPT 765,00 1070,60 212,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 5150,00 1482,12 293,49 1235,10 244,57
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 DDP 1000,00 1490,00 295,05 1241,67 245,87
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 9470,00 1430,43 283,25 1192,02 236,04
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 DDP 2000,00 1485,00 294,06 1237,50 245,05
Жито 1 клас ДСТУ 452212006 2007 EXW 1500,00 1450,00 287,13 1208,33 239,27
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583176 2007 DAF 330,00 2424,00 480,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Соя ГОСТ 17109188 2007 CPT 2000,00 2272,50 450,00
*Соя ГОСТ 17109188 2007 FAS 5000,00 2312,90 458,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 FCA 40,00 3737,00 740,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 DAF 37,00 3749,22 742,42
Хмельницька обласна товарна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 23,65 1375,00 272,28 1145,83 226,90
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 310,17 1430,00 283,17 1191,67 235,97
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 663,42 1430,10 283,19 1191,75 235,99

Форвард

Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 31.01.2008 CPT 550,00 1045,35 207,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Соя ГОСТ 17109188 17.02.2008 FOB 2000,00 2484,60 492,00

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 17 по 20 грудня 2007 р.

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 17 по 20 грудня 2007 р.

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 5793,82 1350,00 1471,07 1490,00 291,30
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 2310,17 1430,00 1470,69 1480,00 291,23
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376812004 2007 DDP 1000,00 1490,00 1490,00 1490,00 295,05
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 EXW 10362,70 1276,75 1422,04 1480,00 281,59
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 CPT 7735,10 1350,00 1432,35 1472,00 283,63
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376812004 2007 DDP 2000,00 1485,00 1485,00 1485,00 294,06
Жито 1 клас ДСТУ 452212006 2007 EXW 1500,00 1450,00 1450,00 1450,00 287,13
Жито 3 клас ДСТУ 452212006 2007 EXW 159,46 1070,04 1070,04 1070,04 211,89

Експортнi контракти*: СПОТ

Нут ГОСТ 8758176 2007 CIF 220,00 3030,00 3030,00 3030,00 600,00
Соя ГОСТ 17109188 2007 CPT 2000,00 2272,50 2272,50 2272,50 450,00
Соя ГОСТ 17109188 2007 FAS 5000,00 2312,90 2312,90 2312,90 458,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 FCA 40,00 3737,00 3737,00 3737,00 740,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 CPT 22,00 3737,00 3737,00 3737,00 740,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 DAF 77,00 3749,22 3755,99 3762,25 743,76
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391189 2007 FOB 39,20 3762,25 3762,25 3762,25 745,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583176 2007 DAF 330,00 2424,00 2424,00 2424,00 480,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658195 2007 FOB 126,00 14140,00 14140,00 14140,00 2800,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 2007 CPT 765,00 1070,60 1070,60 1070,60 212,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574185 2007 DAF 68,00 1964,45 1964,45 1964,45 389,00

Експортнi контракти*: Форвард

Соя ГОСТ 17109188 17.02.2008 FOB 2000,00 2484,60 2484,60 2484,60 492,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016195 31.01.2008 CPT 550,00 1045,35 1045,35 1045,35 207,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб!
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

Нинішній сезон для цукрової галузі

виявився неоднозначним. З одного

боку, погані погодні умови, від яких

постраждали майже всі виробники

сільгоспсировини. З іншого – ліде4

ри галузі закріпили свої позиції на

ринку.

ПРО СТАН цукрової галузі говорили на

прес�конференції «Підсумки сезону 2007

року: цукрова галузь України на порозі

кардинальних змін». У заході взяли

участь президент Агропромислової асо�

ціації «Група компаній «УкрРос» Сергій

Федоренко та Голова ради директорів

ВАТ «Цукровий союз «УкрРос» Олексій

Крутибіч.

Отже, за даними НАЦУ «Укрцукор»,

на 1 грудня 2007 року підприємства «Укр�

Рос» виробили понад 168 тис. тонн цукру.

Ринкова частка компанії зросла до 11�

12% проти минулорічних 8,5% . 

Сергій Федоренко з приводу затвер�

дження нового уряду висловив надію, що

тепер ринок працюватиме в умовах полі�

тичної стабільності. Взаємодія уряду та

цукровиків має завжди відбуватися і в ре�

жимі діалогу.

– Ми зробили перший крок із реалі�

зації тих стратегічних планів, які окре�

слювали, коли організовували наш цук�

ровий бізнес, – сказав пан Федоренко. –

Стратегія нашого розвитку передбачала

мінімізацію погодно�кліматичних ризи�

ків, технічне переозброєння, побудову

вертикально інтегрованого холдингу, до

якого входили б не тільки заводи з вироб�

ництва цукру, а й аграрні підприємства. І

звісно, плануємо вихід на зовнішні інвес�

тиційні площі.

Щодо проблем, то, за словами пана

Федоренка, є дві складові внутрішнього

та зовнішнього характеру. Перші – це

все, що пов`язане зі створенням євро�

пейської компанії та дотриманням всіх

стандартів, які існують у Європі. Для

цього довелося змінити і порядок влас�

ності, і структуру управління. Запровади�

ли принцип колективного прийняття рі�

шень, відповідальність за кожну ділянку

роботи. Почали використовувати й між�

народні стандарти фінансової звітності.

А, найголовніше – за рахунок внесення

інвестиційного капіталу розширили мо�

жливості з виробництва сировини та мо�

дернізували заводи. Останнє було зробле�

не для того, щоб зменшити споживання

енергії, одночасно поліпшивши кількіс�

ні та якісні показники продукції. 

Щодо факторів зовнішніх, то це посу�

ха, через яку постраждали східні та півден�

ні регіони. Утім, в інших регіонах – зокре�

ма, західному та центральному, – цей не�

гативний фактор був мінімізований. 

Ще одним негативним фактором бу�

ло названо недосконалість регулювання

цукрового ринку, використання тільки

адміністративних важелів впливу, відсут�

ність квотування виробництва цукру.

Олексій Крутибіч звернув увагу на

конкретні цифри. Концерн «Укррос» на

сьогодні обробляє 60 тис. га землі в різ�

них регіонах України. Було отримано

прибуток від реалізації зернових – понад

20 млн. грн.

Деякі підприємства компанії досягли

по�справжньому європейських показни�

ків. Наприклад, ВАТ «Чортківський цук�

ровий завод» має проектну потужність

6 тис.т буряків на добу. Проте цього року

підприємство переробляло 8,5 тис. тонн.

У модернізацію підприємства вкладають

значні гроші, фахівці налаштовані на кін�

цевий результат. До речі, енерговитрати

на підприємстві такі самі, як у Польщі.

Вступ України до СОТ, на думку пана

Крутибіча, стане позитивним явищем. Бо

відкриються нові ринки, на які можна

буде вийти зі своїм цукром. Звісно, за

умови, що продукція буде дешевою. До

речі, «Укррос» на двох своїх підприєм�

ствах чотири роки тому запровадила ви�

робництво білого та дрібнокристалічно�

го цукру – для українського ринку ком�

панія була в цьому піонером. Продукція

має попит та користується окремою то�

варною позицією. 

Що ж стосується експорту, то кон�

кретних планів на рівні підписання доку�

ментів зараз, за словами пана Федорен�

ка, немає. Проте розглядають можливості

поставки цукру до Євросоюзу, де суттєво,

на 5 млн. тонн, скоротився рівень вироб�

ництва.

ВАТ «Цукровий союз «УкрРос» – віднедавна лідер у своїй галузі. До складу
компанії входять 6 цукрових заводів: ВАТ «Чортківський цукровий завод»
(Тернопільська обл.), ВАТ «Пальмірський цукровий завод» (Черкаська обл.),
ВАТ «Савинський цукровий завод» (Харківська обл.), ВАТ «Куп'янський
цукровий комбінат» (Харківська обл.), ВАТ «Губиниський цукровий завод»
(Дніпропетровська обл.), ЗАТ СГП «Цукрове» (Харківська обл.). Крім того,
компанії належать декілька сільгосппідприємств.

ДОВІДКА

Є чим свята підсолодити
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