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"БЕЗ УКРАЇНСЬКОГО
СЕЛА МИ ВТРАТИМО

ІДЕНТИЧНІСТЬ СВОЄЇ
КРАЇНИ"

Коли ми говоримо про аграр�
не виробництво України, про
аграрні реформи, то маємо чіт�
ко усвідомлювати, що з цим
пов'язане питання сільського
розвитку. Є вислів, що "золото
лежить на полях". Це справді
так, але я ще додам, наше зо�
лото � це наше село.

Повірте, навіть заможна Євро�
па сьогодні говорить про розви�
ток сільських територій, про ува�
гу до територіальних громад, про
максимальну підтримку фер�

мерства та дрібного виробника.
Якщо ми будемо й надалі

керуватись принципом "ви�
робничого егоїзму" � наро�
щенням виробництва будь�
якою ціною, то врешті�решт
з�під ніг у нас вислизне плат�
форма, на якій це виробниц�
тво стоїть � українське село.
Ми й так сидимо на шиї в укра�
їнського селянина, який нас
годує, постійно випробовуючи
його на міцність. Продовження
на сторінці 2.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ "РІДНЕ СЕЛО"

15 травня 2012 року відбудеться презентація ініціативи міністра аграрної
політики та продовольства Миколи Присяжнюка проекту "Рідне село". Активну
участь у його розробці брали Асоціація сільських та селищних рад та Союз
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Сподіваємося що
пропозиції та ініціативи селян будуть почуті та враховані в цьому документі.



№ 9�10 (383�384)

ТРАВЕНЬ  2012  року2

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591 РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044�501�78�23, 050�27�58�700, 098�327�55�51

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ 
ЗА 1�Й КВАРТАЛ 2012 РОКУ

(вибіркові показники)

Зовнішня торгівля товарами

У січні�лютому 2012 р. експорт товарів становив 10292,2 млн дол.
США, імпорт � 12144,7 млн дол. США. Порівняно з відповідним періо�
дом 2011 р. експорт збільшився на 10,2%, імпорт � на 5,9%. Від'ємне
сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1852,5 млн дол. (за
січень�лютий 2011 р. також від'ємне � 2125 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з
партнерами зі 187 країн світу.

До країн СНД було експортовано 37,6% усіх товарів, Азії � 28%,
Європи � 23,1%, Африки � 8% та Америки � 3,1%.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з відповідним пе�
ріодом попереднього року збільшилася частка зернових культур, па�
лив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, виробів з чорних ме�
талів, механічних і електричних машин. Натомість зменшилася час�
тка чорних металів, жирів та олій тваринного або рослинного поход�
ження, продуктів неорганічної хімії.

Із країн СНД імпортовано 48,9% усіх товарів, Європи � 28,8%,
Азії � 15,4%, Америки � 5,7%, Африки � 0,9% та Австралії і Океанії �
0,3% відповідно. 

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень�березень 2012 р.
становив 219,4 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту
порівняно з січнем�березнем 2011 р. зменшився на 0,8%.

Оборот роздрібної торгівлі за січень�березень 2012 р. становив
160,6 млрд грн, що на 14,2% більше за обсяг січня�березня 2011 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фі�
зичних осіб�підприємців) за січень�березень 2012 р. проти січня�бе�
резня попереднього року збільшився на 7,4% і становив 5 млрд грн.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні�бе�
резні 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. становив
100,5%, у т.ч. у сільгосппідприємствах � 101,9%, у господарствах на�
селення � 99,3%.

На початок квітня цього року, за розрахунками, ярі культури посі�
яно на площі 932,3 тис. га, що на 6,9% більше порівняно з 1 квітня
2011 р. за рахунок значних площ пересіву по загиблих озимих і бага�
торічних травах, частка яких у загальній площі становила 14,6% (то�
рік � 1,0%).

За січень�березень цього року реалізовано на забій 731 тис. т ху�
доби та птиці (у живій вазі), що на 1,9% менше порівняно з відповід�
ним періодом 2011 р., вироблено 2,1 млн т молока (на 3,2% більше)
та 4,3 млрд шт. яєць (на 0,9% більше). Частка господарств населен�
ня у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила
відповідно 47%, 73% та 30%.

Загальний обсяг реалізованої агропідприємствами власно ви�
робленої продукції за січень�березень цього року порівняно з відпо�
відним періодом 2011 р. збільшився на 43%, у т. ч. продукції рослин�
ництва � на 82%, продукції тваринництва � на 2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільгосппідприємства�
ми за всіма напрямами реалізації за січень�березень 2012 р. порів�
няно з відповідним періодом 2011 р. зросли на 8%, у т.ч. продукції
тваринництва � на 25%, рослинництва � знизилися на 14%.

Станом на 1 квітня 2012 р. у сільськогосподарських підприємс�
твах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, пе�
реробку зернових культур, було в наявності 17,1 млн т зерна (на 70%
більше проти 1 квітня 2011р.), у т. ч. 7,1 млн т пшениці, 1,7 млн т яч�
меню, 7,4 млн т кукурудзи, 0,2 млн т жита.

Ціни та тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні�березні 2012 р. ста�
новив 100,7% (у січні�березні 2011 р. � 103,3%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на
0,7%. Найбільше (на 8,6% та 4,1%) зросли ціни на фрукти та овочі. На
1,8�0,5% стали дорожчими яловичина, безалкогольні напої, м'ясо
птиці, риба та продукти з риби, маргарин, кисломолочна продукція,
яйця та макаронні вироби.

Водночас на 6,6% та 5,4% подешевшали цукор і рис. На 2,2�0,4%
знизилися ціни на молоко, продукти переробки зернових, соняшни�
кову олію, масло, свинину та сири.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 2,0%, що
спричинене подорожчанням тютюнових виробів на 2,9%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива під�
вищилися на 1,1%, у т.ч. плата за водопостачання � на 5,5%, каналі�
зацію � на 5,4%, квартиру � на 2,8%, гарячу воду, опалення � на 1,5%.

Доходи населення

У січні�лютому 2012 р. розмір середньомісячної номінальної зар�
плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кіль�
кістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2758 грн і порівняно з
відповідним періодом 2011 року збільшився на 19,1%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці
належали авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування па�
ливно�енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, про�
дуктів нафтопереробки, де зарплата працівників перевищила серед�
ній показник по економіці в 1,4�3,4 раза.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за міні�
мальну зарплату, водночас лише у п'яти з них вона перевищила се�
редню по країні: у м. Києві � 4215 грн, на Донеччині � 3214 грн, Дніп�
ропетровщині � 2908 грн, Київщині � 2882 грн і Луганщині � 2829 грн.
Найнижчий рівень зарплати спостерігався у Тернопільській, Херсон�

"БЕЗ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА 
МИ ВТРАТИМО ІДЕНТИЧНІСТЬ

СВОЄЇ КРАЇНИ"
ТРИ АГРАРНІ СКЛАДОВІ

Мені совість не дозволяє сказати, що аграрне
майбутнє країни за великотоварним виробниц�
твом. Бачу його, скоріше, в органічному поєднанні
трьох складових � великотоварного, фермерського
та одноосібного виробництва.

Водночас ми не можемо сьогодні сказати роз�
винутим холдингам: ви більше не потрібні, ми вас
знищимо. Це буде великою помилкою, тому що ці
підприємства орієнтовані на експорт. У 2011 році
вони вклали у скарбницю нашої держави 2,5 млрд
доларів. А треба розуміти, що світові аграрні ринки
вкрай зарегульовані, потрапити на них не так то й
легко. Але ми вже там. До того ж кількість країн, до
яких експортується український продукт, у минуло�
му році збільшилася ще на вісім.

Для України дуже важливим є розвиток фер�
мерства � всіма можливими засобами будемо під�
тримувати його, докладемо усіх зусиль, щоб вдос�
коналити правові засади створення фермерських
господарств. Та базою аграрного сектору, його
фундаментом був та залишається одноосібний
господар. Подивіться на виробництво молока,
м'яса, овочів, фруктів � все це одноосібник.

Сьогодні багато з'явилося критиків, і наших, і
міжнародних, які проголошують: українське сіль�
ське господарство не може бути рентабельним, то�
му що у сільській місцевості проживає 33% насе�
лення. Треба, як у інших країнах � лише 3�5 відсот�
ків. Але так вже склалося у нас історично, у цьому
наша особливість. І треба не соромитися її, а мак�
симально використовувати в інтересах селян та
держави.

По Україні під так званими "городами" маємо
3,5 мільйонів гектарів. Це у три рази більше, ніж всі
сільгоспугіддя, приміром, Південної Кореї. При�
пустимо, ми вирішили залучити їх до великотовар�
ного виробництва. Скільки нам для цього знадо�
биться часу � рік, п'ять, десять? Думаю, що набага�
то більше. Та й до чого прийдемо? Через бажання
досягти високих показників, беручи до уваги чужу
модель господарства, можемо взагалі втратити
своє село. А згадайте економічну кризу 2008�
2009 років. Тоді село, 14 млн населення, нічого не
очікуючи від держави, стало на автономний ре�
жим та забезпечило себе та місто продуктами
харчування. 

НАЙВРАЗЛИВІША СФЕРА � СОЦІАЛЬНА 

Сумна правда: аграрне виробництво зростає, а
українське село зубожіє. Селянин � власник паю та
власник особистого господарства � не має тих вигод
і доходів, які належать йому по праву. Нічого не от�
римує й громада. На сьогодні вона залишається ли�
ше спостерігачем ресурсного вихолощення своєї
території та почувається сиротою. Вона не в змозі
утримувати дитсадки та напівпорожні школи. Сіль�
ські лікарні втратили своє призначення, бо не мають
головного, що необхідно для порятунку життя � су�
часного обладнання. Та що обладнання! Не виста�
чає лікарів. Про що думає головлікар напередодні
зими? Як заготовити дрова та назбирати по дворах
по відру картоплі, щоб було чим годувати хворих?
Сільські клуби � це мережа холодних будівель, у яких
за жебрацьку зарплату працює завідувач, керівник
єдиного гуртка і бібліотекар в одній особі.

Слава Богу, не скрізь так. Але в більшості випад�
ків саме так.

Це означає, що реформи мають бути комплек�
сними. Не тільки земельна, а й освіти, медицини,
культури.

Сьогодні ми маємо самі собі відповісти: чи буде�
мо й надалі спостерігати за розвитком подій, чи са�
мі почнемо формувати правила гри?!

Так от, першим шляхом ми йти не будемо! Дер�
жава та ми, як профільне міністерство, взяли на се�
бе відповідальність і готуємо таку модель господа�
рювання на селі, за яких би сільська громада отри�
мувала економічні вигоди від зростаючого аграрно�
го виробництва. Приміром, відрахування 1% оренди
у місцеву скарбницю дасть нові можливості бюдже�
там сільських територіальних громад для соціально�
економічного та культурного розвитку.

ПОНОВИТИ СПІЛЧАНСТВО

Збереження села � це звісно, не селянин,
що стоїть із сапкою на городі. Це програми,
проекти, ідеї, нові підприємства, завдяки яким
діти сільських жителів захочуть залишитися
вдома, а не будуть шукати роботи по далеких
світах. Сьогодні саме той час, коли громада
має згуртуватися для вирішення головних пи�
тань: як жити далі, як вести господарство, як не
втратити своєї батьківщини. Бо, як не прикро
це казати, а кожного року з мапи України зни�
кає 15 сіл.

Наприклад, залишився хлопець на селі. Вирі�
шив обробляти свій та батьківський паї. Але об�
робляти 2� 4 гектари землі нерентабельно. Не�
великі закупівлі насіння, добрив та іншого кошту�
ють дорожче, немає сільгосптехніки, виникає
проблема зі збутом. Тому селяни мають прагну�
ти до консолідації земель. Об'єднуватися.

Не буде перебільшенням, якщо скажу, що
ідея спілчанства в українського селянина у крові.
Нам необхідно відновити інфраструктуру Укооп�
спілки. Раніше в ній було 9 млн пайщиків, сьогод�
ні � 400 тисяч. В мене питання: куди поділось все
майно? Де торговельні майданчики, міжрайонні
переробні підприємства і заготівельні пункти?
Чому на базарах сьогодні панують посередники
й перекупщики? Ми повинні повернути майно
Укоопспілки людям. І я від цього не відступлюсь.
Ми запропонуємо таку модель, за якої через
систему кооперації дрібний виробник зможе от�
римати гідну державну підтримку та доступ до
кредитних ресурсів, за рахунок яких, у свою чер�
гу, він зможе придбати необхідну техніку, облад�
нання, добрива, насіннєвий та паливо�мастиль�

ний матеріали, а також забезпечити чесний роз�
поділ доходів.

Кооперація взагалі має стати наріжним каме�
нем у вирішенні будь� яких питань, бо саме ство�
рення підприємств із заготівлі молока чи овочів,
дорощування тварин, комунальних послуг тощо
дадуть нові робочі місця. Можливо, громада ви�
рішить всі землі здати в оренду, а сама висту�
пить засновницею виробництва з виготовлення
меблів чи чогось іще. Це � її справа. Приміром, у
Німеччині 28% земель обробляється власника�
ми, а решта здається в оренду. Важливий не під�
хід, а результат: громада розвивається.

Нашою метою є "пробудження" громади, її
можливостей, її активізація через самоорганіза�
цію, розвиток сільськогосподарської обслугову�
ючої кооперації. Саме тому одним із стратегічних
завдань 2012 року Міністерство визначило роз�
робку та впровадження Державної стратегії роз�
витку сільських територій. Вона пропонує децен�
тралізацію, розвиток самоврядування, коорди�
націю дій органів місцевого самоврядування і
місцевої виконавчої влади, програмно� цільове
фінансування. Я твердо переконаний � громада
повинна стати замовником програм і взяти по�
сильну участь у їх фінансуванні. Тоді і відпові�
дальність буде спільною, і інтерес до збережен�
ня ресурсів � вмотивованим.

Ми не можемо нехтувати своїми історичними
коренями, своєю ідентичністю, специфічною
ментальністю, і врешті решт, своїм майбутнім. 

Микола Присяжнюк,

Міністр аграрної політики та

продовольства України
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ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Щодо заходів з активізації розвитку реального сектору економіки, активізації реформ 

у сферах дерегуляції, розвитку підприємництва та надання адміністративних послуг

ській, Чернігівській, Волинській і Черні�
вецькій областях і не перевищував 76%
середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січ�
ні�лютому 2012р. порівняно з відповід�
ним періодом 2011 р. становив 115,3%.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно
активного населення віком 15�70 років (за
даними вибіркового обстеження населен�
ня (домогосподарств) з питань економіч�
ної активності в середньому за 2011 р.)
становила 22,1 млн осіб, з яких 20,3 млн
були зайняті економічною діяльністю, а
решта (1,7 млн) � безробітні, тобто особи,
які не мали роботи, але активно її шукали
як самостійно, так і за допомогою держав�
ної служби зайнятості. Рівень зайнятості
населення становив: віком 15�70 років �
59,2%, а працездатного віку � 66,5%. Рі�
вень безробіття (за методологією МОП)
серед економічно активного населення ві�
ком 15�70 років становив 7,9%, а працез�
датного віку � 8,6%.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Ук�
раїні на 1 березня 2012 р. становила
45603,2 тис. осіб. Упродовж січня�лютого
2012 р. чисельність населення зменшила�
ся на 30,4 тис. осіб, що в розрахунку на
1000 наявного населення становило 4,1
особи. Водночас у шести регіонах країни
зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за
рахунок природного скорочення (34,5 тис.
осіб), водночас зафіксовано міграційний
приріст населення (4,1 тис. осіб).

Порівняно з січнем�лютим 2011 р. об�
сяг природного скорочення зменшився на
1,9 тис. осіб, або з 4,9 до 4,6 особи в роз�
рахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність зросла з 10,8 до 11,3
живонароджених у розрахунку на 1000 на�
явного населення, а смертність � з 15,7 до
15,9 особи.

У січні�лютому 2012 р. у 15 регіонах
країни зафіксовано міграційний приріст
населення, у 12 регіонах � міграційне ско�
рочення.

Серед прибулих в Україну впродовж
січня�лютого 2012р. іммігранти з країн
СНД становили 69,5%, решта (30,5%) � з
інших країн. Серед вибулих з України
44,8% виїхали до країн СНД і 55,2% � до ін�
ших країн. 
Державна служба статистики України

М.Азарову

1. Забезпечити підготовку та внесення в ус�
тановленому порядку на розгляд Верховної Ра�
ди України законопроектів:

1) про обмеження втручання суб'єктів
владних повноважень у діяльність суб'єктів
господарювання, передбачивши:

запровадження механізму припинення ді�
яльності суб'єктів господарювання, зупинення
виробництва (виготовлення), реалізації про�
дукції, виконання робіт, надання послуг, засто�
сування до суб'єктів господарювання інших за�
ходів реагування, що обмежують ведення під�
приємницької діяльності, виключно за рішен�
ням суду; визначення кола суб'єктів господа�
рювання, щодо яких застосовуватиметься та�
кий механізм;

установлення заборони на проведення за�
ходів державного нагляду (контролю) одного
предмета перевірки різними органами дер�
жавного нагляду (контролю);

заміну державного нагляду (контролю) в
окремих сферах господарської діяльності діє�
вим механізмом відшкодування суб'єктами
господарювання шкоди, завданої фізичним,
юридичним особам, державі чи навколишньо�
му природному середовищу внаслідок пору�
шення встановлених правил чи норм;

можливість початку роботи новоутворених
підприємств на підставі подання декларації
відповідності матеріально�технічної бази ви�
могам законодавства у сфері пожежної безпе�
ки без отримання відповідного дозволу;

скасування видачі органами пожежної та
техногенної безпеки, пожежного нагляду (кон�
тролю) дозволів на впровадження нових техно�
логій, на передачу для виробництва зразків но�
вих механізмів, устаткування та продукції, на
оренду приміщень;

проведення органами пожежної та техно�
генної безпеки планових та позапланових пе�
ревірок виключно суб'єктів господарювання,
які використовують незадекларований об'єкт
нерухомості або у випадку анулювання реєс�
трації декларації відповідності матеріально�
технічної бази вимогам законодавства у сфері
пожежної безпеки, а також суб'єктів господа�
рювання, які використовують об'єкти з висо�
ким ступенем ризику, та бюджетних установ;

2) про врегулювання проблемних питань в

оподаткуванні доходів сільськогосподарських
кооперативів та їх членів;

3) про земельні торги, передбачивши, зок�
рема, правові засади проведення аукціону з
продажу земельних ділянок державної, кому�
нальної власності несільськогосподарського
призначення або прав на них;

4) про спрощення процедури відведення
земельних ділянок для будівництва, передба�
чивши, зокрема, скорочення строків підготов�
ки, розгляду і погодження документації із зем�
леустрою для містобудівних потреб;

Термін � 2 липня 2012 року

5) про заборону проведення податкових
перевірок платника податків за періоди, щодо
яких була проведена планова документальна
перевірка, крім випадків, коли посадових осіб
органу державної податкової служби, які про�
водили планову документальну перевірку цьо�
го платника податків, притягнуто до дисциплі�
нарної відповідальності, до адміністративної,
кримінальної відповідальності за корупційні
правопорушення, за правопорушення у сфері
службової діяльності, пов'язані з цим платни�
ком податків;

6) про посилення відповідальності посадо�
вих осіб органів державної податкової служби
за прийняття неправомірних рішень про дона�
рахування податків і зборів та про застосуван�
ня штрафних санкцій до суб'єктів господарю�
вання, а також відповідальності безпосередніх
керівників цих посадових осіб, передбачивши,
зокрема, звільнення таких осіб за систематич�
не прийняття неправомірних рішень.

Термін � 16 липня 2012 року

2. Розробити за участю Національного бан�
ку України та внести в установленому порядку
на розгляд Верховної Ради України законопро�
ект про внесення змін до законів України щодо
унеможливлення ухилення суб'єктів господа�
рювання від виконання зобов'язань за кредит�
ними угодами шляхом визнання кредитних
угод у судовому порядку недійсними.

3. Забезпечити:
1) розроблення за участю роботодавців і

затвердження плану заходів щодо створення
сучасних галузевих стандартів вищої освіти,
державних стандартів професійно�технічної
освіти та оновлення типових навчальних планів
вищих та професійно�технічних навчальних

закладів;
2) запровадження тимчасового (на строк до

трьох років) включення до конкурсних умов
державних закупівель умови щодо наявності в
учасників таких закупівель власних виробничих
потужностей або сервісу на території України.

4. Ужити за участю Національного банку Ук�
раїни заходів щодо запровадження в установ�
леному порядку механізму державної підтрим�
ки експортної діяльності суб'єктів зовнішньое�
кономічної діяльності, зокрема, шляхом стра�
хування експортних кредитів, гарантування зо�
бов'язань українських експортерів за зовніш�
ньоекономічними договорами про експорт то�
варів (робіт, послуг), гарантування пропозицій
українських експортерів, що подаються для
участі у міжнародних тендерах.

Термін � 1 червня 2012 року

5. Ужити заходів щодо розроблення та реа�
лізації пілотного проекту з упровадження сучас�
них галузевих стандартів вищої освіти, держав�
них стандартів професійно�технічної освіти та
оновлених типових навчальних планів вищих та
професійно�технічних навчальних закладів що�
найменше за 15 спеціальностями.

Термін � 15 серпня 2012 року

К.Грищенку,  П.Порошенку

Ужити заходів щодо підвищення ефектив�
ності діяльності закордонних дипломатичних
установ України щодо захисту на зовнішніх
ринках інтересів національних товаровироб�
ників та експортерів, у тому числі шляхом
впровадження методики щоквартального оці�
нювання роботи закордонних дипломатичних
установ зі зростання обсягів експорту з Укра�
їни товарів та послуг.

Термін � 1 череня 2012 року

С.Арбузову

Пропоную:
1) ужити разом із Міністерством фінансів

України узгоджених заходів, спрямованих на
зменшення вартості фінансових ресурсів та
покращення доступності кредитів в економіці;

2) запровадити механізм ефективного
впливу зміни рівня облікової ставки Націо�
нального банку України на вартість фінансо�
вих ресурсів в економіці.

Термін � 1 червня 2012 року

М.Азарову

1. Забезпечити:
1) розгляд Кабінетом Міністрів України

питання про стан виконання заходів Націо�
нального плану дій на 2012 рік щодо впро�
вадження Програми економічних реформ на
2010�2014 роки "Заможне суспільство, кон�
курентоспроможна економіка, ефективна
держава", затвердженого Указом Прези�
дента України від 12 березня 2012 року
№187, за результатами розгляду внести
пропозиції щодо посилення кадрового за�
безпечення діяльності центральних органів
виконавчої влади та вжити заходів для під�
вищення рівня виконавської дисципліни в
органах виконавчої влади;

Термін � 20 травня 2012 року

2) завершення впровадження системи
електронної державної реєстрації юридич�
них осіб та фізичних осіб � підприємців;

3) залучення в установленому порядку
до розроблення проектів актів про перегляд
критеріїв оцінки ступеня ризику від здій�
снення господарської діяльності експертів
Міжнародної фінансової корпорації;

4) затвердження вичерпного переліку
бланків документів суворого обліку, що реа�
лізуються споживачам при наданні адмініс�
тративних послуг, та подання в установле�
ному порядку на розгляд Верховної Ради
України проекту Закону України про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів Украї�
ни щодо встановлення вимоги стосовно ви�
готовлення бланків документів суворого об�
ліку, що реалізуються споживачам при на�
данні адміністративних послуг, виключно на
державних підприємствах, які перебувають
в управлінні Міністерства фінансів України,
на Банкнотно�монетному дворі Національ�
ного банку України;

5) розроблення та подання для внесення
Президентом України на розгляд Верховної
Ради України проекту Закону України про
внесення змін до Закону України "Про Пере�
лік документів дозвільного характеру у сфе�
рі господарської діяльності" та інших зако�
нодавчих актів України щодо скорочення
кількості документів дозвільного характеру
не менш як на 70 відсотків;

Доповісти до 21 травня 2012 року

6) удосконалення порядку державної ре�
єстрації (перереєстрації), зняття з обліку
транспортних засобів, передбачивши, зок�
рема, врегулювання питання щодо держав�
ної реєстрації колісних транспортних засо�
бів, які самостійно складені.

Термін � 1 червня 2012 року

2. Активізувати роботу щодо:
1) забезпечення реалізації у повному

обсязі пілотного проекту зі створення у
місті Києві сучасного центру Державної ав�
томобільної інспекції Міністерства внут�
рішніх справ України з надання послуг,
пов'язаних із використанням автотран�
спортних засобів;

Доповісти до 21 травня 2012 року

2) реформування системи технічного
регулювання відповідно до положень Угоди
про зону вільної торгівлі між Україною та Єв�
ропейським Союзом.

Доповісти до 2 липня 2012 року

3. Забезпечити належне супроводження
у Верховній Раді України проекту Закону Ук�
раїни про адміністративні послуги (реєстр.
№9435).

Термін � до прийняття Закону

4. Забезпечувати широке висвітлення в
засобах масової інформації стану та резуль�
татів реалізації заходів Програми економіч�
них реформ на 2010�2014 роки "Заможне
суспільство, конкурентоспроможна еконо�
міка, ефективна держава".

Термін � постійно

М.Азарову, М.Джизі. В.Пристюку

Забезпечити в установленому порядку
реалізацію пілотних проектів з упровадження
електронного урядування у Вінницькій та Лу�
ганській областях, Міністерстві екології та
природних ресурсів України та інших цен�
тральних органах виконавчої влади, діяль�
ність яких спрямовується і координується Ка�
бінетом Міністрів України через Міністра еко�
логії та природних ресурсів України, для чо�
го, зокрема:

1) розробити та затвердити плани захо�
дів з упровадження комплексних пілотних
проектів;

2) забезпечити фінансування у повному
обсязі з державного бюджету заходів із реа�
лізації пілотних проектів;

3) впровадити систему електронного до�
кументообігу з використанням електронного
цифрового підпису;

4) створити можливість отримання адмі�
ністративних послуг, документів дозвільного
характеру в електронній формі;

5) забезпечити безоплатний автоматизо�
ваний віддалений доступ адміністраторів
центрів надання адміністративних послуг у
режимі реального часу до інформації, необ�
хідної для надання адміністративних послуг,
що міститься в інформаційних системах дер�
жавних органів, державних підприємств, ус�
танов, організацій, які перебувають в управ�
лінні відповідних державних органів;

6) організувати проходження навчання

державних службовців з питань упроваджен�
ня електронного урядування.

Термін � 31 грудня 2012 року

М.Азарову,

Голові Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, 

головам обласних, Київської, 

Севастопольської міських 

державних адміністрацій

Забезпечити за участю органів місцевого
самоврядування реалізацію комплексу захо�
дів, спрямованих на поліпшення діяльності
дозвільних центрів, зокрема:

1) збільшення чисельності державних ад�
міністраторів;

2) налагодження ефективної взаємодії
між державними адміністраторами та місце�
вими дозвільними органами, у тому числі
шляхом впровадження системи електронно�
го документообігу та автоматизованого об�
міну даними між державними адміністрато�
рами та дозвільними органами;

3) спрощення порядків видачі документів
дозвільного характеру;

4) скасування справляння плати за під�
ключення автоматизованих робочих місць
державних адміністраторів до Реєстру доку�
ментів дозвільного характеру.

Термін � 2 липня 2012 року

В.Захарченку

Забезпечити належне функціонування
Національної автоматизованої інформацій�
ної системи департаменту Державної авто�
мобільної інспекції Міністерства внутрішніх
справ України.

Термін � 1 червня 2012 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

І. З метою забезпечення впровадження ініціатив Президента України щодо активізації розвитку реального сектору

економіки, ефективного використання його потенціалу:

II. З метою активізації реформ у сферах дерегуляції, розвитку підприємництва та надання адміністративних послуг:
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КООПЕРАЦІЯ НА ПЕРЕХРЕСТІ ДУМОК
Виступаючи перед сільськими това�

ровиробниками 18 листопада 2011 року,
під час урочистостей з нагоди професій�
ного свята аграріїв, Президент України
визначив ставлення держави до основ�
них сільськогосподарських проблем, ок�
ремо виділивши значення кооперації для
відродження українського села. "Поряд

зі зміцненням фермерства та крупното�
варного приватного виробництва, пот�
рібно зробити все необхідне для розвит�
ку нового кооперативного руху на селі.
Він має стати важливим фундаментом
структурної перебудови сільського гос�
подарства", � підкреслив Гарант Консти�
туції.

Отже, наміри першої особи України
нам нібито відомі, вони дають підстави
сподіватися, що держава таки поверну�
лася обличчям до селян. Але благі намі�
ри ще ніколи не реалізувалися безпе�
решкодно. Громіздка і значною мірою
корумпована система влади робить і на�
далі робитиме все від неї залежне, щоб
бар'єрів на шляху розвитку сільськогос�
подарських кооперативів з кожним ро�
ком ставало все більше, а натомість ве�
ликі господарства отримували левову
частку державних преференцій і бюд�
жетних коштів. 

Слід зазначити, що науковці�правни�
ки досі не мають єдиної думки щодо коо�
перації � між ними точиться жвава диску�
сія про сутність, правовий статус коопе�
ративів: окремі вчені трактують коопера�
тив як громадську організацію, інші � як
суб'єкт підприємницької діяльності. Ще
інші звертають увагу на те, що конститу�
ції багатьох країн світу прямо передбача�
ють положення, згідно з якими коопера�
ція визнається пріоритетним напрямком
суспільних економічних відносин. Фахів�
ці закликають до широкої публічної дис�
кусії щодо проблем кооперації. Наше ви�
дання з радістю надає свої сторінки для
подібного обміну думками, і ця публіка�
ція, можливо, стане початком такої пот�
рібної дискусії 

Любов МОЛДАВАН, доктор економіч�
них наук, професор, коментуючи стан і
перспективи сільськогосподарської обс�

луговуючої кооперації, наголошує: "Тре�
ба, вочевидь, сказати, що недавно май�
же 800 млн. членів Міжнародного коопе�
ративного альянсу відзначали Міжна�
родний день кооперації, і якщо до цього
додамо, що 2012 рік проголошений ООН
"Міжнародним роком кооперативів", то
про місце і значення кооперації у вирі�
шенні актуальних питань сучасного жит�
тя мільйонів людей багато говорити не
доводиться.

Не можна не зауважити, що за роки
незалежності через низку політичних,
економічних, соціальних причин наша
сільськогосподарська кооперація так і
залишилася у зародковому стані. Нато�
мість ми без кінця говоримо про під�
тримку села, селянина, однак ніяких кон�
кретних дій немає. Увесь же світовий
досвід стверджує: щоби вижити селу, се�
лянину, як повітря, потрібна кооперація.
Самим селянам створити матеріальну
базу кооперативів неможливо, тому їх
партнером виступає держава. Так у Єв�
ропі. Так в Канаді й США, Австралії і Індії,
так усюди. Ми маємо усвідомити, що ук�
раїнського села не буде, якщо не буде
сільської кооперації. А для цього потріб�
на цілеспрямована організаційна робо�
та. У тій же Франції, наприклад, функціо�
нує 350 сільськогосподарських коопера�
тивів, що займаються переробно�збуто�
вою діяльністю. Мають фермери і 13300
кооперативів зі спільного використання
техніки. Якби в Україні була європейська
кооперативна структура в системі агро�
бізнесу, то селяни могли б доводити че�
рез свої кооперативи продукцію від поля
до прилавка без перекупників і мали б за
неї ціну, рівну споживчій ціні за мінусом
витрат на доставку � а це на третину біль�
ше від нинішньої. Це б стимулювало на�
рощування виробництва і стримувало б
імпорт. А так "процвітає" бідність, україн�
ське село старіє, деградує, соціальна
інфраструктура зникає. Великі агрохол�
динги, спеціалізувавшись на виробниц�
тві високомеханізованих зернових і олій�
них, витіснили за останні 5 років з вироб�
ництва до мільйона людей, які опинили�
ся в своїх особистих селянських госпо�
дарствах сам на сам зі своїми проблема�
ми, і роби, що хочеш". 

Голови сільських обслуговуючих коо�
перативів, які згодилися взяти участь у
незалежному опитуванні, проведеному
Інститутом аграрних ринків України, вис�
ловили, зокрема, такі думки щодо проб�
лем кооперації:

Юлія Василевська, голова СОК "Сві�
танок Олександрівки" з Дніпропетров�
ської області, згадавши, що кооператив
був створений у березні 2006 року, тоді
нараховував 7 членів, сьогодні в його
складі 207 осіб. Кооператив надає пос�
луги в галузі тваринництва � штучне зап�
ліднення, ветеринарні послуги, заготівля
молока, спільне використання культур�
ного пасовища, заготівля грубих кормів
(сіна), закупівля комбікормів тощо. Ма�
теріальна база кооперативу досить сер�
йозна �  ванна і танкер для охолодження
молока, обладнання пункту штучного
осіменіння, трактор МТЗ�82.1.26, авто�
цистерна АЦМ�3,0 і багато іншого. Все
це � завдяки турботам і фінансовій під�
тримці Міжнародної Благодійної фунда�
ції "Хайфер Проджект Інтернешнл" (МБФ
"ХПІ") та Міністерства аграрної політики.
СОК виступив одним із 5�ти засновників
Дніпропетровського обласного об'єд�
нання сільськогосподарських обслугову�
ючих кооперативів "Господар".

Чи є у колективу СОК "Світанок Олек�
сандрівки" проблеми? Юлія Миколаївна
зауважила, що на етапі створення коопе�
ративу та його реєстрації значних проб�
лем не було, допомогли кваліфіковані
фахівці з МБФ "ХПІ". Коли зайнялися мо�
локом, зустрілися з повною відсутністю

впливу держави на ціноутворення при
закупівлі молока переробниками. Ціни
диктують молокозаводи, а селянам не�
вигідно збувати свою продукцію за ціною
нижче собівартості, тому корів у селах
стає все менше.

На думку Юлії Василевської, держава
повинна за рахунок бюджету підтриму�
вати також створення міні�ферм (до 5
корів) для кооператорів�початківців та
організувати для них фахове навчання.

Нарешті, ключове питання: і для па�
совищ, і для створення нових ферм, і для
розбудови переробних підприємств мо�
лочного напрямку потрібні землі � дер�
жавні. На них не повинні поширюватися
жодні аукціони та інші оборудки.

Любов Баранова, голова СОК "Надія�
Степове" (АР Крим), скаржиться на різ�
ного роду чиновників, які, на її думку,
гальмують процес становлення коопера�
тиву, якому вже понад три роки. Вона
вважає, що всі так звані дозвільні проце�
дури потрібно спростити. "Ми займає�
мося охолодженням молока. Звичайно,
його дають корови. А раз тварини � зна�
чить, ветеринарна служба, чистота, поря�
док, екологічні стандарти і таке інше. Хто
не дотримується встановлених законо�
давством норм � повинен нести покаран�
ня, а законослухняних господарів не чі�
пайте й не збивайте з трудового ритму по
кілька разів на рік різними перевірками".

Як бачимо, проблеми СОК мало чим
відрізняються від проблем, що характер�
ні для інших видів бізнесу: байдужість
влади, корупція, зарегульованість фінан�
сових операцій тощо. Водночас Любов
Степанівна висловила неординарну дум�
ку: створення спеціальних законодавчих
норм виключно для сільських обслугову�
ючих кооперативів, як дехто пропонує,
не буде мати належного ефекту, потріб�
не правове оздоровлення всього бізнес�
середовища.

Лідія Левченко, голова СОК "Молоч�
ник�Сушки" (Полтавська область): "На�
шому кооперативу ще немає й року, а
його молоко вже відоме. Проблеми, з
котрими довелося боротися при ство�
ренні СОК, згадувати не хочеться, вони
вже позаду, а сьогоднішні � це нестабіль�
ність закупівельних цін на молоко і від�
сутність належної державної підтримки,
зокрема, в земельних питаннях. Адже
без культурного пасовища не буде доб�
рого молока".  

Слід зазначити, що не тільки молоком
можуть ефективно займатися коопера�
тиви.  Тип багатофункціональних СОК та�
кож набув досить значного поширення.
Такі кооперативи задіяні у багатьох галу�
зях сільськогосподарського виробниц�
тва, диверсифікуючи свою діяльність.

Олександр Лупаїна, голова сільсько�
господарського обслуговуючого коопе�
ративу "Полісський світанок" (Житомир�
ська область), який створений в 2009 ро�
ці та має в своєму складі 177 членів з 3�х
навколишніх сіл та 8 постійних працівни�
ків розповів, що спочатку надавалися
послуги пайовикам та іншим селянам з
обробітку землі та переробці сільгосп�
продукції. Придбавши молочне облад�
нання: молоковоз, охолоджувач молока,
лабораторію � почали надавати послуги
по реалізації молока. Наступним кроком

стало виконання робіт по заготівлі кор�
мів для тварин.

Для кооперативу не існує особливої
різниці кому надавати ту чи іншу послугу �
члену кооперативу чи простому селяни�
нові, адже податкова інспекція не визнає
статусу неприбутковості і податки спла�
чуються як і в любому комерційному під�
приємстві. Різниця лише в тому, що па�
йовики за послуги сплачують в серед�
ньому на 30% менше коштів.

Суттєвою допомогою кооперативу
стала обласна програма підтримки обс�
луговуючої кооперації, великим при�
хильником якої є губернатор Рижук Сер�
гій  Іванович. В 2011 році з обласного
бюджету було виділено 300 тисяч гри�
вень на підтримку кооперативів. З 9 СО�
Ків, які приймали участь у конкурсі пере�
могу отримали 3 кооператива, в тому
числі і "Полісський світанок". На ці кошти
було придбано причіп, плуг, косарка,
дискова борона, пристрій для внесення
добрив � тобто те обладнання, яке дає
можливість надавати повний перелік не�
обхідних послуг членам та користувачам
послугами кооперативу. 

На 2012 рік в обласному бюджеті Жи�
томирської області передбачена така ж
сума коштів на підтримку розвитку обс�
луговуючої кооперації.

Популярність кооперативу серед
сільського населення надзвичайно висо�
ка і завойована вона дуже просто � чес�
ністю та відповідальністю. Люди отриму�
ють розрахунок за здане молоко кожні 15
календарних днів (станом на початок
травня Рихалівський молокозавод прий�
мав по 1,6 грн/літр). Навіть у випадку, ко�
ли молокозавод затримує виплати, ке�
рівництво кооперативу вчасно розрахо�
вується з селянами, навіть інколи беручи
для цього кредит. Дуже часто люди не
забирають своїх коштів, а просять на цю
суму надати їм певних послуг.

Які проблеми та чого не вистачає? За
словами Олександра Адамовича органі�
заційних проблем не існує, з місцевою
владою є повне порозуміння та підтрим�
ка. А не вистачає як завжди коштів на
розвиток. Наприклад на автомобіль з
термобудкою та охолоджувачем, за до�
помогою якого кооператив міг би здій�
снювати транспортування ягід та грибів,
які вдосталь заготовляють місцеві жите�
лі. Але його вартість становить 250�300
тис. грн. � кооперативу таких грошей не
заробити і за 20 років. От тут і потрібна
допомога держави.

Олег Подлєсний, член СОК "Катрін�
2009" (АР Крим), розповів про діяльність
одного з успішних кооперативів, що вже
понад три роки спеціалізується на на�
данні послуг у рослинництві. Організува�

Збут товарної продукції через коо�

перативи:

Скандинавія � 80%
Нідерланди � 65%
Німеччина, Іспанія, Франція � 50 � 52%
Переробка в кооперативах :

45�50% виробництва продтоварів
молока: Скандинавія � до 100%;
зернових: Швеція, Нідерланди, Фран�

ція � 60%;
овочів і фруктів: Данія, Бельгія, Нідер�

ланди, Франція, Німеччина й інші � 53%
Постачання засобів виробництва:

50% (мінеральні добрива, насіння, кор�
ми, машини ...)

Виробництво для своїх членів: ком�
бікорми, обладнання

Виробниче обслуговування:

Франція: 12000 CUMA обслуговує 250
тис. фермерів (70%);

Німеччина: машинні товариства "рин�
ги". обслуговують 40% ферм.

Кооперативна Європа

переробка молока � 86%;
електропостачання � 80%;
збут продукції � 30%;
виробництво цукру � 51%;
постачання засобів виробництва � 26%;
кредитування � 33% �35%.
інформаційне забезпечення � 25%;
ринки худоби � 40%.

Кооперація в США

Мета: розв'язати проблему концен�
трації земель на користь селян, забез�
печити їм робочі місця і реальні доходи
через фермерство, а також створити
для них сприятливі умови для прожи�
вання.

У другій половині 90�х років:
експропрійовано або викуплено уря�

дом майже 15 млн. га угідь;
285 000 сімей одержала земельні ді�

лянки для ведення фермерського гос�
подарства;

пільговий кредит � 16 000 $ на роди�
ну на 7 років 

державні субсидії за програмами в
т.ч. сприяння розвитку кооперативів
(до 1 млрд. $ щорічно);

на поселення з 300 сімей � 2 держ�
спеціаліста з вищою та 2 � з середньою
спеціальною освітою; 

Аграрна реформа в Бразилії:

уроки для України

1500 багатофункціональних коопера�
тивів забезпечують кредитування, пос�
тачання, збут, розрахунково�фінансове
обслуговування, страхування;

141 спеціалізованих кооперативів;
80% фермерів�кооператорів;
50% засобів виробництва постачаєть�

ся через кооперативи.

Кооперація в Південній Кореї
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ли СОК селяни з 20�ти домогосподарств. За собівартос�
ті проекту майже 350 тис. гривень внесок членів коопера�
тиву склав 172 тисячі, решту � 178 тисяч � надано йому за
Програмою розвитку та інтеграції Криму ПРООН.

Сьогодні в кооперативі працює дружна команда енер�
гійних молодих людей, його діяльність помітна в регіоні,
проте Олег Михайлович вважає, що можна було б досяг�
ти й більших успіхів, якби не перешкоди. Найголовніші
серед них, на його думку � це бідність сільського насе�
лення і небажання держави підтримувати дрібного сіль�
госпвиробника не на словах, а на ділі.

Сергій Карпенко, голова СОК "Бірківський овочівник"
(Полтавська область), зауважив, що вже три роки коопе�
ратив обмежується наданням послуг з обробітку грунту.
Колектив невеликий � 8 осіб, розширювати сферу послуг
найближчим часом не планує. В усякому разі, задекларо�
вані в назві кооперативу овочі реалізувати не збирається. 

Іван ТОМИЧ, голова Союзу сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів (ССОКУ), почесний прези�
дент Асоціації фермерів та приватних землевласників Ук�
раїни, узагальнюючи досвід колег�кооператорів, заува�
жив: "Статистика становлення сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації безпосередньо віддзеркалює
непрогнозованість державної політики щодо розвитку
аграрного сектору, ставлення провладних структур як до
фермерського руху, так і до різних видів кооперації. Але
тут ми маємо ще одну, суто українську особливість: тіль�
ки�но одна влада усвідомить необхідність розвитку обс�
луговуючої кооперації на селі, як її змінює інша.

Сьогодні, коли справжнє молоко практично неможли�
во купити навіть на ринку, не слід нехтувати можливостя�
ми кооперації саме в молочній галузі, адже тут вона най�
більш успішна.. Дрібні виробники займають сьогодні 82%
молочного ринку, і без кооперації говорити про безпеку
продуктів, про їх якість, про конкурентоспроможність
безперспективно. Не секрет, що в селянських приватних
господарствах збирають молоко низької якості, й дотри�
мання стандартів там не завжди забезпечується. Пере�
ваги сільських обслуговуючих кооперативів (СОК) у тому,
що є можливість забезпечити охолодження, контроль за
якістю і доведення цієї продукції до споживача. За таких
умов зростає закупівельна ціна на молоко, і це є основ�
ним стимулюючим фактором для збільшення виробниц�
тва та участі в кооперативах.

Ті сільськогосподарські кооперативи, які створили
свою інфраструктуру (тобто мають охолоджувальні каме�
ри, налагоджену логістику), пропонують закупівельну ці�
ну на рівні 3,0�3,5 грн./л. Ось результат діяльності коопе�
рації. Це є шлях формування оптимальної ціни, що відпо�
відає інтересам виробника. Про успішність такої політики
беззаперечно говорить досвід Вінницької області, де на�
раховується 50 СОК молочного спрямування".

Роман КОРІНЕЦЬ, Президент Національної асоціації
дорадчих служб України, підкреслив, що сила викликів, з
якими стикаються сільськогосподарські обслуговуючі ко�
оперативи, за останній рік збільшилася, а реальних кро�
ків щодо їх подолання, формування комплексних підходів
до розвитку сільськогосподарської обслуговуючої коопе�
рації на основі світового досвіду поки що не зроблено.
Зберігається й надалі стійка тенденція до погіршення
умов для розвитку кооперації в сільській місцевості. З ін�
шого боку, вже цілком зрозуміло, що кооператив дозво�
ляє дрібному товаровиробникові, не руйнуючи власної
справи, одержати переваги великого виробника. За ра�
хунок ефекту масштабності члени кооперативу  здобува�
ють можливість закуповувати мінеральні добрива, паль�
не, сільгосптехніку за оптовими цінами. Коли товар реа�
лізується, то діють ті ж переваги. Виробничий, торго�
вельний, обслуговуючий союз виступає не як посеред�
ник, а як господарська форма, за допомогою якої фер�
мерам вдається діставати більший прибуток і розвивати
господарство. Тобто мета кооперації � підвищення ефек�
тивності роботи кожного окремо взятого господарства.
Саме тому ця форма праці так популярна в розвинених
державах. Наприклад, у країнах Скандинавії через коопе�
ративи реалізується 80 відсотків товарної сільгосппро�
дукції, у Нідерландах � 65, у Німеччині, Іспанії, Франції �
50�52%. У США на основах кооперації переробляється
82% товарного молока. В Україні частка кооперативів у
реалізації сільгосппродукції становить менш одного від�
сотка. Зате посередникам у цій сфері належать пануючі
висоти. Їм і дістається левова частина прибутку.

Від автора: Українські селяни з прадавніх часів
спрягали волів чи коней, щоб зорати ниву, допомагали
один одному жнивувати, саджати й вибирати картоплю,
косити сіно та будувати оселі. Саме народну толоку слід
вважати першою кооперацією. Запорізькі козаки й чу%
маки залишили нам приклади колективної спільної пра%
ці. Наші пращури добре розуміли, що гуртування (та ж
кооперація) % потужний важіль для вирішення будь%яких
проблем. Хочеться вірити, що здоровий глузд таки пе%
реможе, і українське село відродиться % через коопера%
цію землеробів.

Підготував Володимир ЯРОШЕНКО

ОПТОВІ ЦІНИ НА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЮ

НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ 
СТАНОМ НА  11.05.12

ДОТАЦІЇ ЗА УТРИМАННЯ
ХУДОБИ РОЗПОЧНУТЬСЯ

З ЧЕРВНЯ
Виплати коштів за утримання

великої рогатої худоби госпо�
дарствам населення будуть роз�
початі з 1 червня. Про це під час
брифінгу в Кабінеті Міністрів по�
відомив Міністр аграрної політи�
ки та продовольства Микола
Присяжнюк.

Міністр поінформував, що у
травні буде проведена безкош�
товна ідентифікація худоби у
господарствах населення та за�
вершена підготовка до прове�
дення виплат.    

Присяжнюк нагадав, що спе�
ціальна бюджетна дотація вип�
лачується за утримання молод�
няку ВРХ, який на момент по�
дання фізичним особами відпо�
відних документів у перший раз
досяг певного віку у розмірі: за
молодняк ВРХ 3�5 міс. � 250
грн/голову, за молодняк 6�8 міс.
� 500 грн/голову, за молодняк 9�
11 міс. (включно) � 750 грн/голо�
ву. У подальшому спеціальна
бюджетна дотація буде виплачу�
ватися фізичним особам за збе�
реження молодняку ВРХ у роз�
мірі 250 грн за кожні наступні
три місяці його утримання до
досягнення 11 міс.

Міністр також уточнив, що
формування реєстрів фізичних

осіб для нарахування дотації
здійснюється сільськими, се�
лищними, міськими чи районни�
ми у містах радами відповідно
до документів, поданих грома�
дянами.

Перелік документів макси�
мально спрощений і включає:
копію паспорта корови та мо�
лодняку ВРХ, копію паспорта
особи, документа, що засвідчує
реєстрацію у Державному реєс�
трі фізичних осіб�платників по�
датків та копію довідки про від�
криття рахунка в банку.

Дотацію фізичні особи отри�
мають через органи Казначейс�
тва на відкриті рахунки в банку
(або на картки), що забезпечить
прозорий механізм її виплати.

Джерело: 

Міністерство аграрної

політики та продовольства

України

Власник агрохолдингу UkrLandFar�
ming Олег Бахматюк підписав мемо�
рандум з китайською компанією
САМС Engineering Co., Ltd. (підрозділ
найбільшої Китайської машинобудів�
ної корпорації SINOMACH) про наміри
інвестування в аграрні проекти Ukr�
LandFarming на суму 4 млрд дол. Про
це пише китайське видання people's
Daily.

Меморандум містить плани з бу�
дівництва елеваторних потужностей,
модернізації цукрових заводів, ство�
рення протеїнових кластерів (вироб�
ництво свинини і птиці), а також ство�
рення спільного виробництва по збір�
ці сільськогосподарської техніки на
потужностях ПРАТ "Агромаш І�Ф" і по�
дальшої реалізації їх на ринку України.

"Наша угода служить індикатором
зацікавленості великих китайських
гравців ринком і потенціалом України.
Особливий інтерес викликає аграр�
ний сектор, у тому числі створення
нових елеваторних потужностей, а та�
кож виробництво сільськогосподар�
ської техніки. UkrLandFarming має со�
лідний досвід побудови протеїнових
кластерів, прекрасним прикладом
цього є наша компанія "Авангард", �
зазначив Бахматюк.

"Так як SINOMACH � це найбільша
група компаній, що охоплює широкий
спектр найбільш комплексних видів
діяльності, наша компанія має знач�
ний досвід реалізації сільськогоспо�
дарських проектів світового масшта�
бу. SINOMACH буде активно сприяти

спільним проектам ULF і САМСА у
сфері будівництва елеваторних по�
тужностей, модернізації цукрових за�
водів, створення протеїнових класте�
рів для виробництва свинини і куряти�
ни, а також запуску спільного підпри�
ємства по виробництву сільськогос�
подарської техніки", � заявив голова
правління SINOMACH Рен Хонгбін.

6 квітня 2012 р. делегація на чолі з
Олегом Бахматюком провела зустріч
з керівництвом China Exim Bank, в хо�
ді якої керівництво банку висловив
підтримку співпраці між ULF і САМСА.
Крім того, представник China Exim
Bank повідомив, що установа готова
підтримувати проекти обох сторін.

UkrLandFarming є одним з най�
більших в Україні виробників зерно�
вих і цукру, а також одним з провідних
гравців скотарського ринку. Під уп�
равлінням компанії знаходиться біль�
ше 500 тис. га землі. Крім того, ком�
панія володіє близько 65 тис. голів ве�
ликої рогатої худоби. В холдинг вхо�
дять 18 м'ясокомбінатів, 2 заводи з
переробки шкіри, 6 насіннєвих заво�
дів, 6 цукрових заводів, три елеватора
потужністю 645 тис. т одноразового
зберігання. Компанія також розвиває
виробництво буряка і кукурудзи як
енергетичних культур. У структуру
холдингу також входить найбільший
виробник яєць та яєчної продукції в
Україні "Авангард" (котирується на
Лондонській фондовій біржі під тікке�
ром Avangardco).

Джерело: РБК�Україна

МЕМОРАНДУМ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ НА 4 МЛРД  ДОЛАРІВ

Фермери, котрі є учасниками дан�
ського проекту "Надання послуг з уп�
равління двома ланцюгами додаткової
вартості сільськогосподарської про�
дукції в Україні" ("Агро�Львів") мають
змогу отримати фахову консультаційну
підтримку з питань кредитування.

Мова йде про фермерів�грантоот�
римувачів проекту "Агро�Львів": гран�
тові кошти покривають частину необ�
хідних інвестицій для певного проекту,
а іншу частину повинен дофінансувати
сам фермер � якраз тут частина підпри�
ємців залучає кредитні кошти і може

при цьому скористатися допомогою
фахівців проекту. На жаль, в Україні
значна частина фермерів упереджено
ставиться до кредитів як способу залу�
чення фінансів, особливо це стосуєть�
ся малих та мікро господарств. "Часто
буває так, � розповідає фахівець проек�
ту "Агро�Львів" з питань кредитування і
співпраці з банками Тарас Антонюк, �
що фермер не знає, з чого почати спів�
працю з банком, як правильно розраху�
вати кредитні умови, щоб кредит не за�
лишив негативного досвіду співпраці з
банком, які нюанси слід врахувати при

розгляді пропозицій тощо. В такій ситу�
ації, звернувшись до нас, фермер от�
римає декілька найбільш вигідних для
нього пропозицій, підказки стосовно
дрібниць, які у результаті мають суттє�
вий вплив на переговори з банком та
майбутній кредит. До речі, разом з
фермером ми беремо участь у перего�
ворах з банком, виступаючи на стороні
саме фермера, допомагаємо прийняти
кінцеве рішення і вибрати найкращий
варіант. Тобто наша підтримка більше
"моральна", але вона суттєво спрощує
процес отримання кредиту, особливо
фермерам, котрі не мають великого
досвіду спілкування з банками".

Джерело: Агро�Львів

ФАХОВА ДОПОМОГА ФЕРМЕРАМ ЛЬВІВЩИНИ
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ГРИБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В МИРЕ И НА УКРАИНЕ
Грибоводство давно и устойчиво за�

нимает в мире одно из ведущих мест в
производстве белоксодержащих про�
дуктов питания. Мировое производство
грибов в 2010 году превысило 12 млн.
тонн. В Украине в 2010 году было произ�
ведено 35�40 тыс. тонн грибов.

Промышленное культивирование
съедобных грибов в мире за последние
десятилетия превратилось в мощную
индустрию, соединяющую черты сель�
ского хозяйства и современной биотех�
нологии. С выращиванием шампиньо�

нов в Украине все более � менее ясно.
Уже сформирован круг производителей,
уверенно обеспечивающих рынок све�
жими шампиньонами. Гриб вешенка
сравнительно недавно стал культивиро�
ваться промышленным способом, но
уже вышел по объему производства на
второе место после шампиньона. Ве�
шенка один из наиболее быстрорасту�
щих грибов, при этом обладает удиви�
тельно эффективной способностью кон�
вертировать питательный субстрат в би�
омассу плодового тела. Вешенка адап�
тирована к широкому спектру расти�
тельных субстратов, способна конкури�
ровать с посторонней микрофлорой, ус�
тойчива к болезням, имеет высокую про�
дуктивность и короткий цикл развития.

По своей пищевой ценности вешен�
ка опережает не только овощи, к кото�
рым обычно относят грибы, но и мясо.
Содержание белков в ней (по сухому ве�
су) составляет до 45%, углеводов 3�5%,
жиров до 5%, экстрактивных веществ до
45%. Если по валовому содержанию
белков вешенка незначительно уступает
мясу высших сортов, то по их качеству
ей нет равных. Кроме того, вешенка �
это превосходная кладовая с уникаль�
ным набором самых необходимых чело�
веку минеральных солей и других цен�
ных веществ. Помимо микроэлементов
(калий, магний, железо, кобальт и др.),
фосфора (здесь ее можно сравнить
только с рыбой и молоком) она содер�
жит целый комплекс витаминов, которо�
го нет ни в одном из известных продук�
тов питания: А, С, Д, группы РР, пантоте�
новая кислота и многое другое. Уровень
биотина в вешенке в несколько раз вы�
ше, чем в яйце, молоке и шпинате, а ко�
личество тиамина соответствует содер�
жанию его в овсяной крупе, пшеничном
хлебе, фасоли и капусте. Состав липи�
дов сходен с составом растительных
масел высших сортов. В плодовых телах
вешенки содержится много уникальных
биологически активных веществ. Пос�
ледние исследования показали, что ве�
шенка обладает способностью выво�
дить из организма человека и животных
радиоактивные элементы, способствует
предупреждению и лечению гепатита,
холицистита, язвы желудка, радикально

снижает количество холестерина в кро�
ви, предупреждая тем самым развитие
атеросклероза, способствует нормали�
зации давления. Грибы, задерживаясь
на долгий срок в желудке, замедляют
падение уровня глюкозы в крови после
приема пищи, что приводит к снижению
аппетита и уменьшению секреции инсу�
лина. Этот эффект благоприятен для
больных диабетом и лиц, находящихся
на диете, а также для желающих поху�
деть. В настоящее время культивируе�
мая по интенсивной технологии вешен�
ка постепенно завоевывает все более
прочные позиции на прилавках магази�
нов, в меню ресторанов и на наших обе�
денных столах.

Можно спорить о преимуществах
вкуса или запаха популярных лесных гри�
бов по сравнению с вешенкой. Однако,
правильно выращенная и хорошо приго�
товленная вешенка не уступает им по
вкусовым качествам и значительно пре�
восходит по своим целебным свойствам.
Режимы выращивания, гигиеничность
субстратов, отсутствие особо опасных
болезней и вредителей позволит упот�
реблять этот ценнейший пищевой про�
дукт без опасности для здоровья.

В последние годы в нашей стране и
за рубежом из вешенки на разных ста�
диях ее развития выделены и запатен�
тованы противоопухолевые препараты,
которые не оказывают токсического
воздействия на организм и в то же вре�
мя успешно подавляют перерожденные
клетки. Вешенка является универсаль�
ным диетическим продуктом, который
могут смело употреблять с пользой для
здоровья любые группы населения, в
том числе и те, кому другие грибы про�
тивопоказаны, поскольку в ней нет зна�
чительных количеств трудноперераба�
тываемого хитина, что характерно для
других грибов, полностью отсутствуют
горчичные масла и другие раздражаю�
щие вещества.

Вешенка � настоящая находка для
любого профессионального кулинара,
для любой домашней хозяйки. Приго�
товление блюд из вешенки полностью

избавляет хозяйку от такой неприятной
процедуры, как мужественная борьба с
песком, не требует "предварительного
отваривания и слива отвара". Вся про�
цедура предварительной подготовки
плодовых тел вешенки заключается в
ополаскивании грибов и обрезке осно�
вания ножки. Само приготовление из ве�
шенки первых или вторых блюд занима�
ет 15�20 минут. Вешенку можно варить,
тушить, жарить, бланшировать, солить,
мариновать, квасить, сушить. Более то�
го, салат из сырых плодовых тел вешен�
ки (из шляпок) � это настоящий делика�
тес, не говоря уже о его целебных свойс�
твах. Блюда из вешенки при любом спо�
собе приготовления сохраняют ярко вы�
раженный грибной вкус и аромат, а так�
же полезные свойства. Потери при тер�
мообработке у вешенки составляют 5�
15%, в то время как у других грибов эта
цифра составляет 50�70%.

Выращиванием вешенки в мире за�
нимаются сотни тысяч фермеров. В Ук�
раине производство вешенки пока нахо�
дится в стадии становления. Но, тем не
менее, уже сейчас существуют крупные
грибные фермы в г.г. Херсоне, Харциз�
ске, Днепропетровске, Луганске, круп�
ное предприятие по производству субс�
трата для выращивания вешенки в г.
Кривой Рог. Успешная деятельность
этих предприятий говорит о том, что
перспективы грибной индустрии очень
большие. Украина обладает огромными
запасами возобновляемых раститель�
ных ресурсов, пригодных в качестве сы�
рья для культивирования вешенки. Сре�
ди культивируемых грибов вешенка
держит первенство, как по разнообра�
зию технологий, так и по широте спек�
тра используемых субстратов. Практи�
чески в любом месте можно подыскать
подходящее сырье для выращивания
вешенки. Знание особенностей различ�
ных субстратов, их физических, хими�
ческих и биологических свойств может
помочь грибоводу в составлении эф�
фективных композиций субстратов,
обеспечивающих высокую продуктив�
ность вешенки.

Грибной рынок Украины в настоя�
щее время является динамично расту�
щим. Но промышленное производство
вешенки находится в неразвитом состо�
янии. Дальнейшее развитие грибоводс�
тва тормозится ограниченным доступом
существующих предприятий к инвести�
ционным ресурсам и их высокой стои�
мостью. В этих условиях производите�
лям грибов сложно планировать и реа�
лизовывать долгосрочные проекты.

Зарождающемуся агробизнесу в
сфере производства и переработки гри�
бов необходима государственная под�
держка. Но в настоящее время наблю�
дается недостаток внимания к развитию
научно�практической базы грибоводс�
тва со стороны государства. На фоне

высокого уровня развития научного и
производственного потенциала во всем
мире, украинские производители выг�
лядят очень неприглядно.

При правильной организации произ�
водства грибной бизнес будет доста�
точно рентабельным, что в свою оче�
редь будет гарантией возврата инвести�
ций государства, а сам факт такой под�
держки позволит сформировать в от�
расли благоприятный климат для прив�
лечения частных инвестиций.

В настоящий момент грибоводы Ук�
раины находятся в сложных условиях, в
первую очередь, испытывая информаци�
онный голод. Недостаток информации,
специальных знаний и практических на�
выков серьезным образом сказывается
на стабильности работы. Вот и мыкаются
грибоводы в поисках ответов на вопро�
сы, учатся в основном на своих ошибках.
Да вдобавок еще и позволяют зарабаты�
вать на своих проблемах различного ро�
да неквалифицированным консультан�
там, если не назвать их проще � мошен�
никами, которые за свои псевдоуслуги
требуют большие деньги, не несут ника�
кой ответственности за отрицательные
последствия своих консультаций, пред�
лагают к продаже так называемые проек�
ты � рекомендации грибных произ�
водств, не имея соответствующих разре�
шений, лицензий, образования и практи�
ческих навыков в грибоводстве для про�
изводства подобных работ.

Наблюдая за становлением украин�
ского грибоводства на протяжении ряда
лет, позволю себе сделать вывод, что
появление подобного рода "консультан�
тов" в какой�то мере даже стимулирует
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развитие данного бизнеса. Но зачас�
тую цена этой стимуляции довольно
высокая и название ей � банкротство
грибопроизводителя. А самое главное
заключается в том, что в результате
своей, не совсем успешной, деятель�
ности у человека исчерпывается лимит
доверия к самому грибоводству, как
виду деятельности. Очень жаль, что
многие грибоводы Украины пока еще
не знают, что есть уже успешные гри�
боводческие хозяйства с квалифици�
рованным персоналом, автоматизиро�
ванной системой управления техноло�
гическими процессами, которые рабо�
тают со стабильным производителем и
поставщиком качественного посевного
материала, который не только произ�
водит мицелий, но и оказывает квали�
фицированные бесплатные консульта�
ции и организует технологическое соп�
ровождение хозяйства по "грибной
жизни", имеет в своем арсенале набор
методов поддержки грибоводов, без
которых их начинания чаще всего тер�
пят неудачу.

Кстати, несколько слов о приобре�
тении мицелия. Покупка мицелия пред�
полагает определенные отношения
между производителем посадочного
материала и грибоводом. Они должны
базироваться на двустороннем диалоге
(в том числе правдивый обмен инфор�
мацией) и взаимном доверии. Произво�
дитель мицелия должен отлично разби�
раться во всех тонкостях, связанных с
грибным производством, производи�
тель же грибов должен знать особен�
ности того материала, который получа�
ет для работы.

Чтобы обеспечить свое грибовод�
ческое хозяйство качественным поса�
дочным материалом, важно выбрать хо�
рошо зарекомендовавшую себя лабора�
торию, которая может выполнить заказ
в любом количестве и точно в срок.

Выбирать лабораторию следует 

по таким критериям:

1. Уровень сервиса:
� бесплатная доставка;
� качество обслуживания;
� квалифицированные бесплатные

консультации.
2. Срок работы предприятия на рынке.
3. Объем выпускаемой продукции

(при производстве мицелия 100?200кг в
сутки сложно приблизится к достовер�
ным данным, если же предприятие
ежедневно реализует 1000кг и более, то
здесь и начинается собственно статис�
тика, которая должна стоять во главе
анализа работы каждого предприятия)

По объему производства культиви�
руемых грибов (а также по их ассорти�
менту) Украина значительно отстает от
других стран. Так, например, Китай
производит в год 8000тыс. тн, США �
410, Голландия � 220, Польша � 230, а
Украина � 35�40тыс.тн. В развитых
странах количество потребляемых
культивируемых грибов составляет от
2�х до 4�х кг в год.

Спрос на качественную продукцию
грибоводства существенно опережает
предложение. Растущий интерес к гри�
бам обусловлен возрастающими требо�
ваниями населения к качеству питания,
его полноценности, сбалансированнос�
ти, экологической безопасности.

За последние пять лет отмечен су�
щественный рост производства грибов
в Украине. Ежегодный прирост произ�
водства составляет не менее 20%. В
ближайшие годы грибной рынок будет
развиваться такими же темпами.

Сегодня круг людей, занимающихся
грибным бизнесом, узок, однако емкость
самого рынка достаточно велика. К тому
же существует реальная возможность
экспорта украинских грибов. Первые
сдвиги в этом направлении уже имеются.
Вот поэтому и нужна государственная
программа развития украинского грибо�
водства, чтобы удержать существующие
темпы роста производства экологически
безупречных продуктов питания с разно�
образными, в том числе и лечебными
свойствами. И не только удержать, но и с
каждым годом наращивать объемы вы�
пускаемой продукции. Создавая прог�
рамму необходимо учитывать особое
место, занимаемое биологической при�
родой гриба между растениями и живот�
ными. Производство грибов также тре�
бует особой научной разработки, в том
числе технологии выращивания, особой
техники и оборудования, которые в нас�
тоящее время не производятся в Украи�
не. Вот поэтому и необходимо выделить
грибоводство в отдельную отрасль сель�
ского хозяйства с обязательным разде�
лением на департамент вешенки и шам�
пиньона. Данное разделение необходи�
мо с учетом разницы в организации про�
изводства этих грибов, различиях в при�
готовлении субстрата и компоста и т. д.

Программа развития грибоводства
должна основываться на том, что осо�
бенности выращивания грибов резко от�
личаются от растениеводства и овоще�
водства. И поэтому данная программа
должна охватывать науку (научные исс�
ледования в нашей стране проводятся
не на должном уровне из�за недостатка
финансирования, хотя в мировом грибо�
водстве эта отрасль имеет высокое на�
учное обеспечение), агрохимические,
биологические направления, биотехно�
логию, технологию производства, под�
готовку специалистов, организацию
производства техники и оборудования,
при этом необходимо использовать
опыт ведущих грибопроизводителей Ук�
раины, производителей мицелия, субс�
трата и компоста. Это позволит оказать
прямую и оперативную поддержку укра�
инскому производителю грибов.

Рассуждать на эту тему можно очень
долго. Но все же хочется получить кон�
кретный ответ на конкретный вопрос:
"Необходимо ли нашему государс�

тву отечественное грибоводство, ко�

торое будет работать эффективно и

профессионально, с каждым годом

наращивая объем и ассортимент вы�

пускаемой продукции и стремящее�

ся стать полноправным игроком на

Европейском рынке?"
От редакции: в следующих номерах

газеты будет опубликовано ряд статей о
выращивании грибов, производстве и
реализации мицелия, оказании кон%
сультационных услуг. В следующем но%
мере материал "О организации грибно%
го бизнеса" .

Захаренко О. А. 

г.Донецк

Дополнительная информация по тел.:098�08�80�980 или 050�516�76�52
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ОБЗОР РЫНКОВ
Рынок зерновых культур

Рынок зерновых культур в Украине
показал отрицательную динамику в
апреле т.г. Цены снизились в сред�
нем на 50 грн./т на внутреннем рынке.
Пшеницу 3 класса покупатели готовы
приобрести по 1700 грн./т EXW. Низ�
кий спрос со стороны переработчи�
ков  и трейдеров и повышение пред�
ложения со стороны производителей
зерна объясняет данную ценовую
тенденцию. Также на внутренний ры�
нок негативное влияние оказала от�
рицательная ценовая динамика, за�
фиксированная в апреле т.г. на Чикаг�
ской бирже. Рынок пшеницы не оп�
равдал ожидания согласно прогнозов
экспорта. При производстве 21,7 млн
тонн в 2011г., Украина имела возмож�
ности экспортировать 9�10 млн тонн в
текущем сезоне. На 7 мая объемы
экспорта составили 4,48 млн тонн.
Тогда как в 2008/2009 МГ при иден�
тичном валовом сборе, экспорт сос�

тавил 11 млн тоннза аналогичный пе�
риод. В текущем сезоне, по нашим
оценкам, может быть отгружено на
экспорт 14�15 млн тонн кукурузы, что
позволит Украине закрепиться в

тройке основных экспортеров данной
зерновой. Более 11 млн тонн удалось
экспортировать украинским трейдер�
ским компаниям с начала сезона по 7
мая.  Повышение предложения на ми�
ровом рынке кукурузы в Бразилии и
Аргентины, а также снижение темпов
закупок переработчиками внутри
страны будет оказывать давление на
цены в среднесрочной перспективе. 

Спрос со стороны трейдеров на
рынке ячменя остается низким ввиду
неконкурентных цен предложения.
Тогда как, наблюдалось увеличение
предложения со стороны сельхозпро�
изводителей. Значительные перехо�
дящие запасы в Украине (1 млн тонн
согласно данным ODA), повышение
прогнозов мирового производства
ячменя в 2012�13 МГ (+4 млн тонн), а
также агрессивная конкуренция со
стороны Аргентины и Австралии бу�
дет способствовать снижению цен на
ячмень в будущие несколько месяцев
на мировом рынке. 

Что касается мирового
рынка, улучшение погод�
ных условий в основных
странах � производителях
зерновых культур спо�
собствовало негативной
динамике цен. Прошед�
шие дожди улучшили сос�
тояние посевов в США, Ев�
ропе и России.  Дальней�
шее снижение цен на ми�
ровом рынке не исключе�
но, но будет зависеть от
климатических условий в
мире. Долгожданный От�
чет министерства сель�
ского хозяйства США ,
опубликовавший прогно�
зы мировых балансов зер�
новых и масличных куль�
тур 10 мая 2012г. подтвер�
дил наши оценки о сниже�
нии предложения пшени�
цы в будущем сезоне на
2% (по отношению к 2011�
2012гг.) из�за ухудшения
прогнозов производства
пшеницы в Казахстане, Ук�
раине, Аргентине, Евросо�
юзе, Австралии и Север�
ной Африке.  Спрос оста�
ется практически идентич�
ным, что на фоне падения
мирового производства
способствует снижению

уровня конечных запасов пшеницы до
188 млн тонн (197 млн тонн в 2011�
2012гг.). Ситуация противоположная
с кукурузой, так как мировое предло�
жение данной зерновой ожидается

аналитиками USDA на рекордном
уровне, что превышает уровень ухо�
дящего сезона на 6%. Этому способс�
твует увеличение производства в Ки�
тае, Украине, Канаде, Аргентине и
Мексике. Увеличиться  потребление
кукурузы в пищевой и промышленной
отраслях, но повышения мирового
спроса не будет таким значительным
по сравнению с оценками предложе�
ния. Как результат, конечные запасы
кукурузы имеют тенденцию к увели�
чению (+24,8 млн тонн) по отношению
2011�2012гг. , что является высоким
показателем с 2000г. 

Рынок масличных культур

Из�за ряда фундаментальных
факторов приходится снижать прог�
нозы производства основных мас�
личных культур, что способствует
росту цен на масличные культуры в
мире и в Украине.  В тоже время ми�
ровой спрос на зерновые и маслич�
ные остается динамичным, маржа
перерабатывающих предприятий на�
ходится на высоком уровне в Европе,
Канаде и Китае. Прогнозы снижения
производства в основных странах�
импортерах масличных культур и
масла еще более усиливает напряже�
ние на данном рынке. Однако, не сле�
дует игнорировать ряд макроэконо�
мических и политических факторов,
способных нивелировать повыша�
тельный тренд.

Уже четвертый месяц подряд мы
констатируем снижение производс�
тва сои в Южной Америке. На этот
раз оценка производства уменьшает�
ся еще на 4 млн. тонн, что приводит к
потерям 20 млн. тонн согласно оцен�
кам 2011г., а это 16 млн. тонн шрота и
4 млн. тонн соевого масла (9�10%
мирового производства). Китай про�
должает проводить закупки сои в Се�
верной Америке, для скорейшего
удовлетворения своего аппетита,
тогда как прогноз производства в
этой стране пересмотрен в сторону
снижения, из�за предпочтения фер�
мерами кукурузы сое во время по�
севной кампании. 

Рынок масел, в связи с поступле�
ниями новых данных о потерях рапса
в Европе (�2 млн. тонн, снижение про�
изводства до 17 млн. тонн), теряет
800 тыс. тонн рапсового масла. Это
стало результатом заморозков, от�
сутствия осадков и появления гриб�
ков�паразитов во Франции, Германии
и в ряде восточных стран Европы.
Рапс из Канады и Австралии не посту�
пит на рынок  раньше конца 2012 го�
да, так что до тех пор предложение
будет весьма ограниченным. В тече�
ние следующих трех месяцев в связи
с прогнозами снижения уровня еже�
месячного производства пальмового
олеина в Малайзии, рынок масличных
продолжит ощущать дефицит сырья в
ближайшие месяцы.

Как результат, вышеперечислен�
ные факторы будут и далее способс�
твовать росту цен на масличные
культуры. Тем не менее, периодвы�
боров (президентским и парламент�
ских) в Европе, геополитическая си�
туация в Иране, которая искусствен�
но поддерживает цены на нефть,
экономические опасения в зоне ев�
ро, могут негативно сказываться на
повышательной тенденции рынка
масличных культур.

Компанія "ОДА Україна" � це: 15 аналітиків ринку у Європі,

Представництва у Франції, Англії, Польщі та Україні,

Плануються відкриття філій у Румунії, Угорщіні, Росії, Німеченні. 

Контактна інформація в Україні:
м. Одеса, вул. Нежінська 28, оф.4
Тел. +38 (048) 232 98 59,  +38 (067) 7172290
e�mail : oda�ukraine@oda�agri.com

Отримуйте щоденно безкоштовний аналіз аграрних ринків
"ODA%Інфо" , зареєструвавшись на сайті компанії

www.odaukraine.com.ua.

Цены на зерновые и масличные

ПРИЧИНИ ЗАГИБЕЛІ БДЖІЛ НА
ЗАПОРІЖЖІ З'ЯСОВУЮТЬСЯ

За інформацією Головного управління
ветеринарної медицини в Запорізькій об�
ласті в Якимівському районі загинуло 509
бджолосімей.

Створено комісію для розслідування
причини загибелі бджіл. До складу комісії
входять спеціалісти Державної ветеринар�
ної служби, співробітники органів внутріш�
ніх справ, захисту рослин та представники
місцевого самоврядування. Проведено ко�
місійне обстеження 24 подвір'їв, де заги�
нули бджоли. Відібрані проби загиблих
бджіл для дослідження у державній лабо�
раторії ветеринарної медицини.

Зі слів власників бджіл ймовірною при�
чиною загибелі може бути обробка полів
рапсу невідомою речовиною. Обстеження
триває.

БІЛОРУСЬКІ КОМБАЙНИ В ЛІЗИНГ

Білоруські комбайни та зерновози ви�
робництва ВАТ "Мінський автомобільний
завод" можуть здати Україні в лізинг термі�
ном на сім років.

Таку пропозицію озвучив Перший віце�
прем'єр�міністр Білорусі Володимир Се�
машко під час зустрічі в четвер з Прем'єр�
міністром України Миколою Азаровим.

"Ми готові на сім років здати в лізинг
сільськогосподарську техніку � комбайни
та зерновози. Ми б хотіли створити певні
преференційні умови для того, щоб в Укра�
їні купувалась білоруська техніка, а в Біло�
русі � українська", � зазначив Володимир
Семашко.

Україна налаштована на відновлення
власного виробництва всього шлейфа
сільгоспмашин і обладнання, проте на пе�
рехідний період можливості лізингу мо�
жуть розглядатися. 

СУМІШ БЕНЗИНУ ТА ЕТАНОЛУ �
ЗНИЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД
ІМПОРТНИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ

Розроблений Міністерством енергети�
ки та вугільної промисловості України за�
конопроект про поетапне додавання біое�
танолу до бензину відповідає вимогам єв�
ропейського енергетичного законодавс�
тва і направлений на зниження залежності
України від імпортних енергоносіїв, а та�
кож завантаження вітчизняних підпри�
ємств агропромислового комплексу. Про
це на брифінгу в Міністерстві енергетики
та вугільної промисловості України заявив
заступник директора департаменту з пи�
тань нафтової, газової, торф'яної, нафто�
переробної промисловості та альтерна�
тивних видів палива Костянтин Бородін.

"Україна вступила до Європейського
Енергетичного співтовариства і відповідні
нормативні документи з енергетики набу�
ли для нас обов'язкового характеру. В ці�
лому Євросоюз вимагає, щоб до 2020 року
мінімум 10% моторного палива мало біо�
логічний, відновлюваний характер. Для нас
важливо відповідати європейським стан�
дартам", � сказав Костянтин Бородін.

Норми законопроекту передбачають,
що вже в 2014 році відбудеться заміна 5%
бензину, який споживається в Україні, на
продукти біологічного походження. У циф�
рах це 225 тис. тонн бензинів, в нафтовому
еквіваленті � це 400�500 тис. тонн, тобто до
півмільйона тонн нафти ми замінимо біое�
танолом", � сказав Костянтин Бородін.

Представник Міненерговугілля зазна�
чив, що впровадження біоетанолу на ринок
також дозволить дозавантажити потуж�
ності вітчизняного агропромислового ком�
плексу.

Костянтин Бородін наголосив, що до�
давання до 10% біоетанолу до бензину не
потребує переобладнання двигунів авто�
мобілів, про що свідчить і європейський
досвід.

Джерело: Урядовий портал
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Аналогів на ринку України немає

Використання подрібнювачів
соломи у валках різних моделей не
завжди виправдувало себе, бо че�
рез конструктивні рішення ці зна�
ряддя не давали потрібного ре�
зультату. Однак після появи на
ринку подрібнювачів МS170 вітчиз�
няні аграрії змінили ставлення до
цих машин � техніка довела власну
потрібність та ефективність роботи
у різних регіонах країни. І за під�
сумками роботи подрібнювачів
2011 року в 15 областях України
ряд керівників господарств повідо�
мили про намір відключити ці ме�
ханізми у зернозбиральних ком�
байнах. Саме подрібнення валків
соломи різних сільськогосподар�
ських культур вони тепер викону�
ватимуть подрібнювачами соломи
у валках МS170, виходячи з таких
міркувань:

1. Витрата палива при вико�
ристанні подрібнювачів МS не пе�
ревищує, а в ряді випадків навіть
нижча, ніж на подрібнювачі ком�
байнів.

2. Відключивши подрібнювачі
комбайнів, господарство збільшує

їх денний виробіток. За різним да�
ними, це від 15 до 25%, що за пос�
тійної недостачі комбайнів стає ак�
туальним. Наприклад, у жнива за�
мість 4 комбайнів з подрібнювача�
ми матимете роботу 5 комбайнів �
без них. Комбайни використову�
ються тільки на збирання і обмолот.
А це, у свою чергу, скорочує строки
збирання і можливі втрати врожаю.

3. Подрібнювачі розкидають
подрібнену масу на ширину 6м,
що, за відгуками сільгоспвиробни�
ків, не всі комбайни спроможні ви�
конати. Це забезпечує рівномірний
розподіл пожнивних решток на всій
поверхні ґрунту.

4. Як свідчить практика, подріб�
нювач за добу (годину, день) може
виконати роботу 2�4 комбайнів.

Так, по данним опитування, на�
робіток подрібнювачів за 10 годин
денного часу становив до 50 га, за
сезон � 1200 га без відмов по га�
рантії.

Це означає, що зменшуються
щорічні витрати на ремонт зерноз�
биральних комбайнів, подовжуєть�
ся термін їх служби.

"Всеїдний" � подрібнює соло�

му ранніх зернових культур, пож�

нивні рештки гороху, ріпаку, греч�

ки, сої, льону, люпину тощо. Пра�

цює по вологих валках, що дозво�

ляє використовувати його ціло�

добово.

Працює на кам'янистих ґрунтах.

Кореспондент: Що потрібно

зробити, щоб гарантовано одер�

жати подрібнювача МS 170 до

початку сезону збирання куль�

тур?

� Ігор Брагін, директор МП "Ли�
бідь": Подрібнювачів MS 170 замов�
лено обмежену кількість, тому офор�
мляти замовлення потрібно вже за�

раз. Це пояснюється тим, що замов�
лення на виготовлення редукторів
подрібнювачів приймаються за 3 мі�
сяці плюс час на виготовлення, дос�
тавку, та й виробництво завантаже�
не плановими замовленнями.

К. Що спонукало вас  зайня�

тися  цим  подрібнювачем?

� І.Б. Поля після збирання, де го�
рять валки з соломою. Також протя�

гом 2010 року було багато дзвінків з
проханням запропонувати подріб�
нювачі соломи у валках. Дзвінки
супроводжувалися коментарями,
що наявні моделі не можуть впора�
тися з цим завданням. Ми вивчили
це питання і знайшли подрібнювач,
що вирішує завдання подрібнення
соломи у валках і її  рівномірного
розподілу на ширину 6м.

Інформація для тих, хто не використовує

пожнивних  решток:

1. Тонна соломи еквівалентна 3,2 т гною. На�
віть якщо взяти вартість гною 100 грн/т, то за
врожайності 30 ц/га зернових це дає в грунт 10 т
органіки вартістю 1000 грн плюс подальша еко�
номія на мінеральних добривах.

2. Останнім часом особливо гоcтро стоїть пи�
тання браку вологи у ґрунті, а саме завдяки под�
рібнювачам воно вирішується. Залишивши под�
рібнені пожнивні рештки на ґрунті і вчасно злу�
щивши стерню, одержуємо мульчу. Тільки мульча
припиняє втрату продуктивної вологи та ще доз�
воляє накопичувати вологу з атмосфери за раху�
нок конденсату, що в ній утворюється. Про це пи�
сав ще відомий вчений І. Овсінський, що надавав
мульчі особливої ваги у землеробстві.

3. Залишаючи пожнивні рештки на ґрунті, в
нього повертають весь спектр поживних речо�
вин, взятих на ріст рослин. Не секрет, що у бага�
тьох випадках розрахунок здійснюється тільки по
трьох елементах � NРК. Це призводить до збід�
ніння ґрунту, підвищення його кислотності і, як
результат, до зниження  родючоcті.

4. Мульча захищає від вітрової і водної ерозії,
від якої Україна щороку втрачає тисячі гектарів ріллі.

Таким чином, використання пожнивних реш�
ток є одним з незамінних агрозаходів на шляху
до високоокультурених ґрунтів і органічного зем�
леробства, відновлення родючості ґрунту і підви�
щення його врожайності. Наводимо деякі харак�
теристики подрібнювача і аргументи, що не ввій�
шли до матеріалу.

ВАЖЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДРІБНЮВАЧА МS 170

МАЛЕНЬКА МАШИНА З ВЕЛИКИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

ЗАВДЯКИ ПОДРІБНЮВАЧУ СОЛОМИ У ВАЛКАХ МS 170 ВІТЧИЗНЯНІ 

ГОСПОДАРСТВА ОТРИМУЮТЬ ЯКІСНУ ТА ПРОДУКТИВНУ ТЕХНІКУ.

Система противоножів Система рівних ножів

Директор МП "Либідь" Брагін Ігор Костянтинович, (050)301�49�85 (0542)787�900(903) (0542)781�505.      http://www.selhozpostavka.com.ua
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Замовлення № 127810

Україна � це країна з великим аграрним потенціалом, де збирають 30�40 млн.тн. зернових
на рік. Постає питання, як за допомогою сучасних технологій зберегти та розвинути аграрний
сектор Нашої Країни? Яким чином Українському фермеру, покладаючись на власні сили,
зменшити ризики втрат від неякісного зберігання та первинної обробки зернових, круп'яних
та олійних культур? Що може для цього використати Український сільгоспвиробник?

Можливість бути незалежним і продавати зібраний врожай саме тоді, коли на ринку най�
вища ціна, або зберегти зерно у власних зерносховищах до наступної посівної, або сформу�
вати резерв кормів для худоби і птиці є вкрай важливо. 

Розв'язати проблему дозволяють сучасні  технології зберігання, неодноразово випробу�
вані європейськими фермерами, які працюють у схожих з українськими кліматичних умовах.
Країни Європи та Америки мають високий рівень післязбиральної технології та розвинену
інфраструктуру зберігання зерна, де втрати врожаю доведено до технічно неминучого міні�
муму в 1�2%. Світовий досвід свідчить, що в аграрно�розвинених країнах до 80% урожаю
зберігається виробником самостійно. Світовий досвід надає перевагу баштовим сховищам.
Технологію зберігання зерна у баштових сховищах з активною вентиляцією широко застосо�
вують у США та Канаді, а в останнє десятиліття і в Європі. Збірні металеві зерносховища ма�
ють наступні переваги: знижують капітальні витрати при монтажі у двічі, а трудомісткість
монтажу знижується у п'ятеро. Така технологія дозволяє максимально наблизити сховища
до місця збирання і використання фуражного зерна. Такі зерносховища дають можливість
впроваджувати повну механізацію та автоматизацію процесу зберігання зерна. 

Повністю автоматизовані досушувальні металічні зерносховища виробляє фірма Bin

(Республіка Польща) ємкістю від 10 до 2200 тн. На європейському ринку зерносховища фір�
ми Вin відомі і успішно експлуатуються вже понад 15 років, а на  ринку України продукцію
фірми Bin реалізує ТзОВ "ТехАвто�Плюс" м. Львів. 

ТзОВ "ТехАвто�Плюс", працюючи на ринку України з 2003 року, надає повний комплекс пос�
луг пов'язаних з поставкою, монтажем та сервісним обслуговуванням зерносховищ фірми Bin.

Так що таке баштові сховища Bin? Зерносховище являє собою циліндричну ємність із
пласким перфорованим дном, у якому зроблено щілини для продування повітря. Сховище ви�
готовлене з оцинкованого металу. Подвійні стики стінок ущільнені поліуретановою плівкою
для гідроізоляції. Для підвищення міцності застосовано кільцеві обручі для стін. Перфорова�
на підлога опирається на вапно�піщані блоки (цеглини), які у свою чергу, спираються на бе�
тонну плиту фундаменту. Завдяки цьому під підлогою сховища утворено ущільнений простір,
куди за допомогою вентилятора подається повітря. Два вивантажувальні шнеки (обіговий і
променевий) забезпечують 100% вивантаження сховища. Завантажують зерно за допомогою
пневмозавантажувача або (для батареї сховищ) норії. Для автоматизації процесу консерву�
вання та зберігання башти Bin обладнуються вентилятором, електричним нагрівачем і кон�
тролером Bin із комплектом датчиків, що дає змогу: здійснювати нагляд за біологічними про�
цесами, які перебігають у масі зерна, охолодження та низькотемпературне досушування зер�
на, перешкоджає зволоженню зерна та розвитку плісняви, мінімізувати енергозатрати за ак�
тивного вентилювання і сушіння. Проведені в УкрЦВТ у 1997 р. сертифікаційні випробування
баштових сховищ для зерна досушувального типу Вin�100 свідчать про відповідність їх
обов'язковим вимогам нормативних документів. Баштові сховища типу BIN забезпечують
зберігання зерна належної якості на протязі кількох років. В залежності від інтенсивності
використання зерносховища термін окупності складає від 1 до 3�х років.

ЗБЕРЕГТИ ВРОЖАЙ �
ЗБЕРЕГТИ ГРОШІ!
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГУМАТА КАЛИЯ "АГРОГУМАТ"

В ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Гумат калия АгроГумат получают из
природного органического сырья � сап�
ропеля, дополнительно обогащенного
макро и микроэлементами. АгроГумат
представляет собой смесь гумусных кис�
лот : гуминовых, ульминовых, фульвовых
кислот.

Изучаемый препарат гумат калия "Аг�
роГумат" в 2010 � 2011 г. применялся  в
различных хозяйствах Днепропетров�
ской области. Препаратом АгроГумат
были обработаны: семена (перед посе�
вом), а также внекорневым опрыскива�
нием посевов зерновых культур  в пери�
од вегетации на общей площади 1200 га
(площади отдельных опытов составляли
от 10  до 60 га). Все зерновые культуры
возделывались по принятой в хозяйствах
агротехнике. 

Схема применения препарата АгроГу�
мат для зерновых культур выглядела сле�
дующим образом: перед посевом семена
обрабатывали протравителем совместно
АгроГуматом, из расчета из расчета 200
мл препарата на 10�15 литров воды. Про�

должительность замачивания семян � 12
часов. Далее обеспечивалась двукратная
листовая обработка: 1�й раз � в стадию ку�
щения (влияет на плотность стеблестоя);
2�й раз � в стадию � выхода в трубку (влия�
ет на число зерен в колосе), из расчета
0,4 л препарата на 200 л воды на 1 га.

Как показали урожайные данные (таб�
лица 1), урожай зерна во всех хозяйствах
при использовании АгроГумата был выше,
чем на контрольных площадях (без Агро�
Гумата). Прибавка урожая при примене�
нии АгроГумата составила от 3,9, ц/га до
4,6 ц/га, что позволило хозяйствам полу�
чить дополнительную прибыль в размере
от 585 до 690 грн с одного гектара обрабо�
танной площади.

Применение АгроГумата при обработ�
ке семенного материала и последующими
в течение вегетации обработками совмес�
тно  с карбамидом в количестве 5�8 кг/га,
обеспечило более высокие прибавки уро�
жая от 7,6�10,9ц/га, что позволило хо�
зяйствам иметь дополнительную прибыль
от 1140 до 1635 грн.

ВЛИЯНИЯ ГУМАТА КАЛИЯ 

"АГРОГУМАТ" НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА 

Известно, что оценкой качества зерна
пшеницы является содержание в ней клей�
ковины, что в свою очередь определяет
стоимость зерна: чем выше эта величина,
там выше и стоимость зерна.  Результаты
проведенных испытаний в производствен�
ных опытах показали, что при внесении Аг�
роГумата на всех полях  содержание клей�
ковины в зерне было на 1 � 4% выше, чем
на площадях, где не применялся данный
препарат. 

Одноразовая подкормка в течении ве�
гетации препаратом АгроГумат оказала
незначительное повышение клейковины на
уровне 0,5�1,0% , в полевом испытании с
озимой пшеницей (Днепропетровская  об�
ласть, 2011 г.) применение АгроГумата при
двукратном опрыскивание повысило со�
держание клейковины с 21,3% до 22,9 �
25,8% . 

ВЫВОДЫ:

� В результате полевых испытаний с
зерновыми культурами выявлен позитив�

Руководитель исследований: директор "Альянс " Эко" Вулич Д.

Исполнители: гл. агроном ФХ "Агропромхим" Корниенко Б.И.; агроном ООО "Альянс " Эко" Бондаренко О.И.

ный эффект от использования АгроГумата
как при обработке семян перед посевом,
так и при внекорневой обработке расте�
ний в период вегетации. 

� Прибавка урожая зерна от примене�
ния АгроГумата составляла в производс�
твенных опытах от 3,9 до 4,6 ц/га., а при
совмещении АгроГумата с карбамидом
урожайность увеличилась на 7,6 �10,9
ц/га.

� Применение АгроГумата повышало
содержание клейковины в зерне от 22,9
до 25,8%

� Стоимость дополнительного урожая
от применения АгроГумата составляла от
585 до 1635 грн./га. 

� Стоимость препарата АгроГумата
составляет 28 грн/га.  Вследствие того,
что АгроГумат используется одновремен�
но с обработкой агрохимикатами семян и
посевов зерновых в период вегетации, то
затраты на применение данного препара�
та незначительны по сравнению со стои�
мостью дополнительного урожая от обра�
ботки зерновых культур гуматом калия
"АгроГумат". 

Высоких Вам урожаев! 

Консультант ООО " Альянс "Эко"

Пучкова Ирина 

(067)1030593 ; (050)7081557;

(056) 4644173. 

Наш сайт : www.agrogumat.ua
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