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ДЕ ВОДА, ТАМ І РИБА

В'єтнамська рибна галузь належить
до тих, що розвиваються найбільш
динамічно в світі. Ми також прагнемо
навести лад у цій царині. Тому й
намагаємося співпрацювати із
найдостойнішими.

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І СИТУАЦІЇ 
НА РИНКУ М'ЯСА І М'ЯСОПРОДУКТІВ

Cьогодні у вітчизняному тваринництві через
низку чинників склалася критична ситуація,
наслідком якої є зниження поголів'я худоби. І
вийти з такої ситуації без допомоги держави
неможливо…

Міжнародна 
конференція 
зерновиків в Одесі 
Учора в Одесі почала роботу
ІІІ Міжнародна конференція
«Динамічність торгівлі на ринку
зерна», яку організували Укра!
їнська Зернова Асоціація та
Міжнародна асоціація торгівлі
зерном та кормами ГАФТА. 
Цього року впливовий саміт зі!
брав понад тисячу учасників –
фахівців зернового ринку. Зо!
крема, це експерти та представ!
ники міжнародних компаній і
регіональних, зернотрейдери з
Туреччини, Єгипту, ОАЕ, Індії,
Казахстану, Росії, Польщі. Такої
кількості зацікавлених не очіку!
вали навіть організатори.
Отже, цей форум, безперечно, –
підтвердження уваги до Украї!
ни як потужної аграрної держа!
ви з боку світової спільноти.
Промовці наголошували на ди!
намічності розвитку українсько!
го ринку зерна саме через мо!
жливість вирощувати значні об!
сяги зерна завдяки сприятли!
вим природним факторам і
конструктивній державній полі!
тиці. Разом із залученням новіт!
ніх технологій потенціал нашого
виробництва зерна оцінюється у
100 млн. тонн на рік.
З вітальним словом до присут!
ніх звернулися президент
ГАФТА Педро Паломо та прези!
дент УЗА Володимир Клименко.
У інтрев'ю нашому кореспон!
денту Педро Паломо зазначив:
«Зерновий ринок України –
один із найпотужніших у світі.
Тож українська влада найближ!
чим часом повинна зробити все
для руйнування бар'єрів, які іс!
нують нині для розвитку цього
ключового ринку України.
Минулий рік вніс багато змін у
торгівлю зерном. Спостерігало!
ся безпрецедентне зростання
споживчого попиту і неможли!
вість його задоволення в повно!
му обсязі як через соціально!
економічні, так і політичні при!
чини. І це призвело вперше в іс!
торії до значного цінового зро!
стання». 
Він також зауважив, що на нас
очікує іще один динамічній рік.
І учасники зернового ринку по!
винні готуватися до змін у полі!
тичних та економічних обстави!
нах з огляду на появу нових
учасників СОТ, віднайти нові
можливості здійснювати свою
діяльність в цьому році. 
Докладніше про конферен�

цію читайте у найближчих

номерах «Агропрофі».

ВІКТОР ЮЩЕНКО у с.Возне�

сенське, що на Черкащині, відві�

дав та ознайомився з роботою Зо�

лотоніської філії ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН», яке на сьогодні є одним із

найбільших національних вироб�

ників та експортерів сільськогос�

подарської продукції. Глава дер�

жави оглянув комплекс із прийо�

му та зберігання зерна філії, зо�

крема лабораторію з аналізу яко�

сті зерна, та ознайомився з ви�

робничими потужностями з його

вивантаження у сховища, поба�

чив установки з просушування та

ємності для зберігання зерна. 

Сільське господарство Украї�

ни має значний експортний по�

тенціал, конкурентоспромож�

ність цієї галузі підтверджується

цифрами, сказав Президент на

зустрічі з працівниками підпри�

ємства. «У нас найкращі у світі

землі, сприятливі кліматичні

умови», – зазначив він, додавши,

що для України та зокрема Чер�

кащини реалізація можливостей

у сфері АПК, безумовно, є одним

з пріоритетів у глобальній конку�

рентній боротьбі. 

Глава держави нагадав, що за

оцінками міжнародних експертів,

Україна у 2005 році забезпечила

майже 5% світового експорту зер�

на і посіла за цим показником

шосте місце серед країн світу. Го�

ворячи про 2008 рік, В. Ющенко

сказав: «Є підстави сподіватися

на отримання рекордного уро�

жаю зерна». 

Президент водночас наголо�

сив на необхідності проведення

виваженої аграрної та торговель�

ної політики держави і неприпу�

стимості адміністративного ре�

гулювання цін на зерновому

ринку. «Адміністративне керу�

вання цінами на зерно приво�

дить селянина до значних втрат.

Якщо ми дамо свободу селянину

отримувати ту ціну, яку він заро�

бив, це буде перший внесок у

розвиток українського села», –

сказав він. 

Звертаючись до присутніх,

В.Ющенко висловив переконан�

ня, що їх досвід у сфері розвитку

аграрного сектору економіки Ук�

раїни потрібно вивчати і впрова�

джувати у життя задля приско�

рення розвитку вітчизняного

сільського господарства. 

«Я повний оптимізму. Ми

впровадимо зміни в організацію

внутрішнього ринку зерна», –

сказав В. Ющенко. Президент та�

кож висловив упевненість, що зі

вступом України до СОТ можли�

вості для розвитку нашого АПК і

конкурентних переваг тільки

збільшаться. 

Прес�служба Президента України 

Президент здійснив робочу поїздку на Черкащину

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ЦУКРОВІ СТІНИ І ПАПІРЦІ

Уряд сподівається продати
держпакети акцій дев'яти цукрових
заводів. Проте, експерти цукрового
ринку прогнозують, що реалізувати
їх буде вельми складно.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
ДЕЯКІ ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ
ТОРГІВЛІ ЗЕРНОВИМИ

Міжнародну торгівлю неможливо
«загнати» в рамки правової системи
окремо взятої держави, оскільки на неї
має вплив величезний масив
міжнародних норм... 10

ОФІЦІЙНО Президент України Віктор Ющенко 12 березня здійснив робочу поїздку на Черкащину, під
час якої, зокрема, ознайомився з роботою Золотоніської філії й комплексу з приймання та зберігання
зерна «Золотоніський елеватор» ТОВ СП «НІБУЛОН» та поспілкувася з працівниками компанії.

8

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» на 2008�й рік 
в будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

або через Редакцію за тел. (044) 236�02�08
і щотижня отримуйте корисну 

Інформацію для Голови!
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