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ВІТАЄМО ЗІ СВЯТОМ, ЛЮБІ ЖІНКИ!
Дозвольте від чоловічого складу редакції
газети «АГРОПРОФІ» та її співзасновників
– ТОВ СП «НІБУЛОН» та ТОВ «Дніпро'
Альфа'Плюс», щиросердно привітати Вас
зі святом весни – 88  ББееррееззнняя!
Бажаємо Вам, любі берегині, кохання,
теплоти близьких сердець, душевного
комфорту, родинного добробуту та
щирості почуттів.

УВАГА!
У цьому номері читайте англомовний дайджест.
Його підготовлено для учасників III Міжнародної
зернової конференції УЗА'ГАФТА.
Газета «АГРОПРОФІ» є інформаційним партнером
цього заходу.

ATTENTION!
This issue includes the English language digest.

Ціни на 
продовольство
зростатимуть 

ПЕРСПЕКТИВИ торгівлі
сільськогосподарською про�
дукцією, динаміка світового
споживання продовольства
та  забезпечення продоволь�
чої безпеки. Такі питання об�
говорювалися у США на зу�
стрічі  керівництва Українсь�
кої аграрної конфедерації з
представниками Служби
економічних досліджень Де�
партаменту сільського госпо�
дарства США (ERS USDA –
служба готує економічні дос�
лідження з питань продо�
вольства, розвитку сільсько�
го господарства та сільської
місцевості). 
За прогнозами ERS USDA, до
2017 року зростання обсягів
споживання, міжнародної
торгівлі та цін на основні
види сільськогосподарських
товарів продовжиться. Од�
ним з основних факторів
зростання, на думку амери�
канських економістів, має
стати сталий економічний
розвиток країн світу. 
У зв'язку з цим, за прогноза�
ми експертів, рівень доходів
американських виробників
сільськогосподарської про�
дукції незабаром сягне ре�
кордного рівня. Очікується,
що індекс зростання цін на
продовольство в США про�
тягом найближчих років
буде більшим за загальний
індекс зростання цін (CPI –
Consumer Price Index), проте
через декілька років ситуа�
ція зміниться, і індекс зро�
стання цін на продукти хар�
чування буде меншим за�
гального індексу.
Крім того,  слід очікувати
збільшення обсягів міжна�
родної торгівлі сільсько�
господарською продукцією.
Зокрема поступово збіль�
шуватиметься експорт зер�
нових з України. У 2017/18
МР обсяг експорту україн�
ського ячменю прогнозуєть�
ся на рівні 4,4 млн. тонн, а
пшениці – 8,5 млн. тонн.
Також в Україні очікується
значне зростання обсягів
виробництва ріпаку через
збільшення попиту на біо�
паливо з боку Європейсько�
го Союзу.

Інформаційний центр ВГО «УАК»

Євгенія Руженцева

ПІСЛЯ нехитрих економічних

розрахунків господиня дійшла

висновку, що коли гроші йтимуть

на рахунок щодня, кооператив

матиме щось на кшталт свого бан"

ку, а це дасть йому змогу вижити . 

«Коли щодня на рахунок ідуть

кошти, то можна жити, – по"

яснює голова правління коопера"

тиву. – Якщо не утримувати мо"

лочного скотарства, таких постій"

них надходжень не буде. Є разові

надходження від рослинництва.

Дуже важко втримати його на

певному рівні, розподілити рів"

номірно і господарювати. Зви"

чайно, ми працюємо на економі"

ку. Мене не цікавлять високозат"

ратні технології, якщо вони не

дають економіки. Технологія зав"

жди має бути економічно випра"

вданою». 

Молоко дає щомісяця близь"

ко 600 тис. грн. Звичайно, над

цим потрібно працювати, і на"

самперед не дозволяє собі пере"

почивати керівник. Отож, під"

бивши економіку виробництва

молока, вирішили розвивати цю

галузь чи не як основну. І, отри"

мавши «в спадок» корів з надо"

ями по 2 л молока на корову, на

сьогодні вийшли вже на 11"12 л,

а середньорічний надій за мину"

лий рік склав 4085 кг на фуражну

корову.

Продовження на стор.2

«Жінка любить те, 
що приносить найбільшу віддачу»

КОМПАНІЇ
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР ñ 
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЗЕРНОВИЙ КОМПЛЕКС
Виробництво п’ятдесяти мільйонів тон зернових за рік – цифра для України цілком
реальна. Загальновідомо, що чим більше елеваторів припадає на одиницю аграрних
площ, тим краще урожай захищений від втрат. Враховуючи це, ТОВ СП «НІБУЛОН»
як вітчизняний сільгоспвиробник, зернотрейдер та інвестор будує найновітніші
комплекси з приймання та зберігання зерна в різних регіонах України.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
у лютому 2008 року.

14

РЕПОРТАЖ Так каже голова правління СВК «П’ятигори» Тетіївського р#ну Київської обл. Наталія
Мотуз, яка з усіх напрямів свого господарства найбільш уподобала молочне скотарство. Не лише
раціональність та фінансова успішність вабить економіста, магістра державного управління Наталію
Іванівну до корів і теличок, а й тепло і спокій, які ці тварини випромінюють до тих, хто про них дбає…
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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!

Наш індекс:98990

Наталія МОТУЗ (праворуч) 
разом із головним зоотехніком 

Лідією ОВЧАР  на улюбленій фермі 



Дотації 
від переробників – 
до 1 березня
Постановою КМУ №122 від 27
лютого 2008 р. внесено зміни
до урядових постанов від 26
лютого 1999 р. N271 та від 12
травня 1999 р. N805. Докумен�
том встановлено, що переробні
підприємства перераховують
сільськогосподарським това�
ровиробникам за поставлені у
грудні 2008 р. молоко та м'ясо
в живій вазі остаточно розра�
ховані суми дотацій не пізніше
ніж 1 березня року, що настає
за роком, в якому Верховна
Рада України ратифікує прото�
кол про приєднання України до
Світової організації торгівлі. 
Для виплати дотацій готівкою
переробне підприємство подає
територіальному органу Дер�
жавного казначейства за міс�
цем відкриття небюджетного
рахунка платіжні доручення на
перерахування необхідних сум
коштів з небюджетного рахун�
ка на свій поточний рахунок
для подальшого отримання та�
ких коштів готівкою та внесен�
ня у касу зазначеного перероб�
ного підприємства.
Перераховані безпосередньо з
поточних рахунків переробних
підприємств без зарахування
на небюджетні рахунки суми
коштів за рахунок сум податку
на додану вартість, що роз�
раховуються переробними під�
приємствами за окремою по�
датковою декларацією, не
враховуються як дотації.
Не перераховані на небюджет�
ні рахунки суми податку на
додану вартість та виплати
сум коштів, здійснені з небюд�
жетних рахунків за призначен�
ням з порушенням цього
Порядку, вважаються такими,
що використовуються не за
цільовим призначенням і під�
лягають стягненню до держав�
ного бюджету.
Суми податку на додану вар�
тість, визначені переробним
підприємством за окремою по�
датковою декларацією, щодо
яких переробне підприємство
не подало органу державної
податкової служби підтвер�
дження їх перерахування на
небюджетний рахунок, вважа�
ються такими, що використо�
вуються переробним підприєм�
ством не за цільовим призна�
ченням і підлягають стягненню
до державного бюджету.

КРІМ ТОГО, молочне скотарство

– це робочі місця. Нині зі 180 чо"

ловік 160 працює у тваринництві, і

тільки за рахунок того, що є мо"

лочна ферма. Доярки працюють у

дві зміни, тобто кожні півдня жін"

ка вдома, і п'ятий, шостий день –

вихідні. Ну і, обов'язково мають

відпустку. 

Здають молоко у Вишневе, на

Третій молокозавод, чим дуже пи"

шаються. Адже цей завод висуває

надзвичайно високі вимоги до яко"

сті молока, але за високу якість і

платять відповідно. Щодня

«П’ятигори» продає 7 т молока.

Завдяки встановленню шведсько"

го молокопроводу фірми «Дела"

валь» вдалося вийти на хорошу

ціну. 

«Тож молоко дуже рентабель"

не, – підсумовує Наталія Іванівна.

А ще зізнається, – Взагалі більше

люблю молоко, тваринництво, бо

там живі організми. Якщо тобі по"

гано, зайдеш до корови, вона по"

дивиться такими розумними, доб"

рими очима, полащиться теля, і

стає легше на душі». 

Про техніку 
і технології
НА ФЕРМІ власним коштом зро"

били повну реконструкцію при"

міщення: кормові столи, оригі"

нальні поїлки, секції на двох ко"

рів. Тільки молокопровід обій"

шовся «П'ятигорам» в 1,3 млн.

грн.

З нинішнього року від креди"

тування відмовилися взагалі.

«Якщо брати кредити, треба пла"

тити відсотки. А у нас банки й так

дорогі, – каже керівник. – Крім

того, підрахували, що обходимося

своїми коштами». 

Тож на сьогодні виплачують

лише середньострокові кредити

за нові комбайни, а короткостро"

кових більше не беруть. Своїм

коштом вже придбали паливно"

мастильні матеріали та насіння.

Землі під посіви підготували. За"

сіяли 500 га озимої пшениці, 400

га озимого ріпаку, 60 га озимого

жита; близько 30% посівів скла"

дає кормова група. На весняний

клин залишилося 1500 га ріллі. 

Придбали два комбайни.

Один з них – «FENDT», який, до

речі, п'ятигірці купили  першими

в Україні, а другий – «CLAAS».

Торік з ними повністю відпра"

цювали жнива, тоді як ще три

роки тому тут працювало 9

«Нив», а біля них – щонайменше

сорок працівників. Зараз же – два

комбайни і чотири працівники.

Придбали чимало обробної, по"

сівної техніки, зокрема гале"

щинську «Солоху» – дискову бо"

рону. Частину земель обробляють

у безвідвальний спосіб, решту –

оранкою. Орють там, де має бути

культура, яка важко переносить

бур'яни. «Минулий рік показав,

що відмінностей практично не"

має, але економічно дуже вигі"

дно», – знову підкреслює Наталія

Іванівна.

Удосконалення техніки та тех"

нологій дало свої результати.

Якщо три роки тому для госпо"

дарства потреба в паливно"ма"

стильних матеріалах становила

300 т  дизпалива і 200 т бензину,

то за минулий рік використали

лише 180 т дизпалива і 120 т бен"

зину. По суті зекономили майже

мільйон на самих лише паливно"

мастильних матеріалах.

Три роки в СОТ.
Хто більше?
НАСЛІДКИ вступу України до

Світової організації торгівлі гос"

трий аналітичний розум керівни"

ка вже давно прорахував з усіма

преференціями та втратами. Най"

перше, вважає Наталія Мотуз,

«ляжуть» усі дрібні господарства

– через високі вимоги до якості

продукції. 

«Ось уже два роки ми пра"

цюємо лише з великими трейде"

рами, тому знаємо, які вимоги

висуваються до якісної продукції,

щоби продати її за належними ці"

нами. Порівняно з середніми реа"

лізаційними цінами в районі та й

загалом по Україні, у нас поряд"

кова ціна завжди більша на 200,

300, а то й 400 грн. за одиницю

продукції (зерна, скажімо), на 50

коп. – за молоко. Але щойно ми

вступаємо до СОТ, ми одразу ж

позбуваємося дотації на тварин"

ницьку продукцію. До того ж, мо"

ментально стаємо платниками

ПДВ. Тому до СОТ ми сьогодні

просто не готові. Якби нам дер"

жава дала доплату за гектар ріллі,

як це робиться в країнах ЄС, бо"

дай 100 дол. за гектар, тоді була б

інша розмова».

Своє господарство вважає са"

модостатнім, адже і кредитів,

знову ж таки, не беруть, і до по"

сівної готові, і техніку ремонту"

ють самі. Та ще й обсяги не змен"

шують – намагаються лише роз"

ширювати. 

І орендна плата, 
і дивіденди 
за майно
ЩЕ ЗА колгоспних часів (тоді

Наталія Іванівна працювала тут

економістом) розпаювали землю

і виготовили земельні сертифіка"

ти. Так само розпаювали й май"

но і роздали майнові сертифіка"

ти. А повернувшись до рідного

господарства уже як керівник,

одразу взялася за оформлення

державних актів і до кінця 2006

року завершила програму їх ви"

дачі населенню. Уклали договори

оренди на 10 років. Орендну пла"

ту (як і зарплату та податки) пла"

тять своєчасно, без жодних зат"

римок. Що стосується форми

розрахунків, то тут намагаються

йти людям назустріч. Так, мину"

лого року видали 350 т зерна, а

всього орендна плата становить

650 тис. гривень на рік. 

Платять тут і дивіденди за

майновими сертифікатами: за ми"

нулий рік заплатили 72 тис. гри"

вень. Виплачують «тринадцяту»

зарплату не лише працівникам, а

й пенсіонерам та всім власникам

таких сертифікатів. 

«Найбільша проблема в тому,

що з 813 власників земельних сер"

тифікатів щонайменше півтисячі

мешкає у Києві. Як тільки відкри"

ється ринок землі, вони самі поч"

нуть шукати покупців на землю в

П'ятигорах, – передбачає керів"

ник. – І тоді не буде ані тварин"

ництва, ані рослинництва, бо я

переконана, що мало який інве"

стор використовуватиме цю зем"

лю під сільгоспвиробництво».

Влаштуватися на роботу в

«П'ятигори» майже неможливо.

Зарплата висока, середній місяч"

ний фонд оплати праці – близько

200 тис. грн. «Якщо не платиш

вчасно заробітної плати – нічого

у тебе не вийде, особливо це стос"

ується села», – переконана Ната"

лія Іванівна. Утім, і вимоги до

працівників теж високі.

Хочеш бути 
щасливою – 
будь нею 
ПРИСКІПЛИВА до роботи, пані

Наталія найбільше дорожить

сім'єю. І хоча з чоловіком пра"

цюють в одному господарстві,

вдома владарює він. «Жодне ва"

жливе рішення – щодо зміни ро"

боти, скажімо – я не приймаю

без згоди на те чоловіка, – каже

вона. – Дочка мене підтримує в

усьому і всюди, а от згоди чолові"

ка треба ще добитися, що інколи

важко».  

Наша героїня глибоко пере"

конана: у будь"якої жінки насам"

перед має бути повна сім'я. Чи не

тому, попри зовнішню суворість,

переймається й особистими про"

блемами своїх підлеглих. Каже,

намагається робити все, щоби

кожний працівник, а у господар"

стві працює 120 чоловіків і 71

жінка, був щасливим, принаймні

щоб йому приємно було встава"

ти на роботу й повертатися з неї.

Перш ніж відправити на якийсь

понаднормовий наряд, обов'яз"

ково поцікавиться, яка ситуація

в родині, які робочі проблеми.

Людині має комфортно прац"

юватися.

Себе Наталія Іванівна вважає

щасливою людиною. «Справи, за

які я беруся, у мене виходять –

чому ж не почуватися щасли"

вою?..» А щастям намагається ді"

литися. Допомога ближньому –

це теж щастя: за минулий рік ви"

ділила 116 тис. грн. на підтримку

соціальної сфери села. Школа на

400 учнів, дитсадочок на 140 ді"

ток, лікарня, будинок престарі"

лих, будинок культури, міліція,

військкомат – усе це в полі зору

господині. 

Тож, попри урбанізацію і ма"

совий від'їзд до великих міст, в

оптимістичному селі П'ятигори

Тетіївського району час від часу

грають весілля, а з вікон конто"

ри, де працює пані Мотуз, видно,

як гасають після уроків непоси"

дючі гурти школярів…

АГРОПРОФІ

№ 9 [023] 7 березня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaРЕПОРТАЖ2

Початок на стор.1

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

український тижневик ділової інформації

СПIВЗАСНОВНИКИ ГАЗЕТИ:
ТОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН»;
ТОВ «ДНІПРО*АЛЬФА*ПЛЮС»;
ТОВ «АГРОМЕДІА*ПРО».
Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ
КВ 12931*1815ПР від 31.07.2007 р.

Передплатний індекс 98990.

ВИДАВЕЦЬ*РЕДАКЦIЯ: ТОВ «АГРОМЕДІА*ПРО».
Офіс – м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.

Для листів – 01135, Київ*135, а/с 79.
Тел./факс (044) 236*0208. Тел. 227*9355.

info@agroprofi.com.ua, www.agroprofi.com.ua

Головний редактор Тетяна Шелкопляс.
Випусковий редактор Павло Мороз.

Редактор відділу юридичної аналітики Євгенія Руженцева.
Редактор відділу економічної політики Наталія Тарченко.

Керівник відділу PR та реклами Олена Прокопчук.
Дизайн та верстка Олексій Шелкопляс.

Газета виходить по п’ятницях.
Наклад — 5 000 екз. Ціна договірна. 

Друк: ТОВ «МЕГА*Поліграф*Сервіс», 
02090, м.Київ, вул.Алма*Атинська, 2/1. Тел. (044) 451*8670.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. Редакція
залишає за собою право скорочувати авторські матеріали та вносити
в них правки. Рукописи не рецензуються та не повертаються.
Листування з читачами ведеться лише на сторінках газети.
Відповідальність за достовірність опублікованої в газеті інформації
несуть автори та рекламодавці. При використанні матеріалів
посилання на газету обов’язкове.

© ТОВ «АГРОМЕДІА*ПРО», 2008

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2008�й рік 

в будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію 
і щотижня отримуйте корисну 

Інформацію для Голови!

Наш
індекс:98990

«Жінка любить те, 
що приносить найбільшу віддачу»

СВК «П’ятигори» в цифрах:

– 3 тис. га землі; 
– 2000 поголів'я ВРХ, 

з них 650 – корів; 
– 300 свиней;
– 90 бджолосімей;
– 90 коней.
Середній вік працівника
кооперативу – 40 років.

ДОВІДКА



ЗГІДНО з п. 7 ст. 9 Закону України

«Про міжнародні договори Украї"

ни» разом із проектом Закону Ук"

раїни «Про ратифікацію Протоко"

лу про вступ України до СОТ» та"

кож необхідно подати на розгляд

Верховної Ради проекти законів,

прийняття яких є необхідним для

набуття повноправного членства у

СОТ.  Міністр економіки України

Богдан Данилишин поінформу"

вав про стан підготовки та розгля"

ду цих законопроектів. Таких до"

кументів десять. 

Три з них на сьогодні напра�
влено на розгляд Верховної Ради
України, а саме:

– проект Закону України

«Про внесення змін до деяких за"

конів України з питань інтелекту"

альної власності (щодо виконан"

ня вимог, пов'язаних із вступом

України до СОТ)», який має на

меті гармонізацію українського

законодавства з нормами Угоди

про торговельні аспекти прав ін"

телектуальної власності; 

– проект Закону України

«Про внесення змін до Закону

України «Про внесення змін до

Закону України «Про страхуван"

ня» щодо скасування обмежень,

які вимагають конкретних типів

юридичних осіб або спільних під"

приємств, через які постачальник

послуги може надавати послугу;

– проект Закону України

«Про внесення змін до деяких за"

конів України», який передбачає

скасування нульової ставки по"

датку на додану вартість підпри"

ємствам на молоко та м'ясо та

різниці у ставках акцизного збору

у рамках товарної групи УКТЗЕД

220820 (Спиртові напої, одержа"

ні перегонкою виноградного

вина або вижимок винограду).

Окрім цього, три законопро�
екти знаходяться на розгляді
Кабінету Міністрів України, зо�
крема:

– проект Закону України

«Про внесення зміни до статті 1

Закону України «Про безпечність

та якість харчових продуктів»

щодо приведення терміну «стан"

дарт» у відповідність до Додатку 1

«Терміни та їх визначення» Угоди

про технічні бар'єри в торгівлі,

згідно з яким дотримання стан"

дартів має бути необов'язковим

(на противагу технічним регла"

ментам);

– проект Закону України

«Про внесення змін до Закону

України «Про ветеринарну меди"

цину», який має на меті приве"

дення термінів «забруднююча ре"

човина», «максимальні межі за"

лишків», а також положення про

систему ідентифікації тварин у

відповідність з нормами та прин"

ципами Угоди про застосування

санітарних та фітосанітарних за"

ходів, кодексу Аліментаріус.

– проект Закону України

«Про внесення змін до деяких за"

конів України з питань порушен"

ня і проведення антидемпінго"

вих, антисубсидиційних та спе"

ціальних розслідувань, а також

застосування антидемпінгових,

компенсаційних та спеціальних

заходів» щодо приведення окре"

мих статей діючих законів Украї"

ни «Про захист національного то"

варовиробника від демпінгового

імпорту», «Про захист національ"

ного товаровиробника від субси"

дованого імпорту» та «Про за"

стосування спеціальних заходів

щодо імпорту в Україну» у відпо"

відність до положень Угод СОТ.

У зв'язку з необхідністю ре"

тельного опрацювання та додат"

кового погодження для решти
чотирьох законопроектів Кабіне�
том Міністрів було продовжено
термін подання на розгляд Уряду.

Серед таких проектів законо"

давчих актів – проект Закону Ук"

раїни «Про внесення змін до За"

кону України «Про Митний та"

риф України», «Про внесення

змін до статті 16 Закону України

«Про зовнішньоекономічну

діяльність», «Про внесення змін

до Закону України «Про стандар"

ти, технічні регламенти та проце"

дури оцінки відповідності», а та"

кож проект Закону України «Про

внесення змін до Закону України

«Про рибу, інші водні живі ресур"

си та харчову продукцію з них»

знаходяться на погодженні в Мі"

ністерстві юстиції.

Комітет з питань аграрної політики та

земельних відносин Верховної Ради

України провів розширене засідання

про співпрацю з центральними орга6

нами виконавчої влади щодо законо6

давчого забезпечення розвитку АПК

та земельних відносин в умовах всту6

пу України до СОТ, повідомляє інфор6

маційне управління ВР. 

ЧЛЕНИ Комітету заслухали виступи з цьо"

го питання заступника міністра аграрної

політики України Б.Супіханова та голови

Державного комітету України із земельних

ресурсів В.Воєводіна.

Зокрема, народні депутати наголошува"

ли, що сьогодні не відкрито фінансування

державних програм підтримки агропроми"

слового виробництва відповідно до Закону

«Про Державний бюджет України на 2008

рік та про внесення змін до законодавчих

актів України». А також не вирішуються пи"

тання з погашення заборгованості держави

перед сільськогосподарськими товарови"

робниками стосовно повернення податку

на додану вартість.

Зверталася увага на необхідність збіль"

шення видатків Мінагрополітики на фі"

нансове забезпечення Програми розвитку

молочного скотарства щодо концентрації

та спеціалізації молочного виробництва, а

також для забезпечення Аграрного фонду

України матеріальними ресурсами зерна

пшениці та цукру для підтримки розвитку

тваринництва.

Пропонувалося зберегти на перехідний

період митні тарифи та компенсації ПДВ

сільськогосподарським підприємствам та

населенню за продану молокосировину. А

також збільшити вдвічі видатки на вико"

нання бюджетної програми часткової ком"

пенсації сільськогосподарським товарови"

робникам вартості складної техніки вітчиз"

няного виробництва.

За підсумками обговорення члени Ко"

мітету ухвалили рішення рекомендувати

Кабміну здійснити низку заходів щодо ро"

звитку АПК та земельних відносин.

Зокрема, завершити протягом року ви"

дачу державних актів на право приватної

власності на землю власникам земельних

паїв, а також підготувати та внести до 1

квітня 2008 року на розгляд парламенту за"

конопроекти щодо запровадження ринку

земель в Україні та використання й охоро"

ни земель. На думку народних депутатів,

слід вирішити до 1 квітня 2008 року питан"

ня щодо адміністративного врегулювання

питань ведення Державного кадастру зе"

мель та реєстрації прав на нерухомість та

внести до парламенту відповідні пропози"

ції. Крім того, до 1 березня 2008 року від"

крити фінансування державних програм

підтримки агропромислового виробництва

згідно з Законом «Про Державний бюджет

України на 2008 рік та про внесення змін до

законодавчих актів України».

Комітет вважає, що необхідно також

передбачити видатки в обсязі 100 млн. грн.

за рахунок загального фонду держбюджету

для відновлення програми щодо відшкоду"

вання витрат, яких зазнали агропідприєм"

ства на будівництво об’єктів соціальної

сфери на селі тощо.
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Протягом року —
видати держакти на землю

За 11 кроків від СОТ
ІНТЕГРАЦІЯ Відповідно до процедури вступу України до Світової організації торгівлі,
наша країна має ратифікувати Протокол про вступ до СОТ не пізніше 4 липня 2008
року. Виявляється, для цього нашій країні досі бракує цілої низки необхідних
законодавчих актів.

Чекаємо 
на збільшення квот 
У вересні 2007 року урядом Ук�
раїни було затверджено квоти
на експорт зерна в обсязі 1,203
млн. тонн та повідомлено про
початок підготовки рішення по
збільшенню обсягу експортних
квот на зерно. 
Професійні громадські органі�
зації вітчизняного АПК вітали
рішення уряду про початок екс�
порту зерна згідно затвердже�
них квот, проте процес збіль�
шення експортних квот на зер�
но затягнувся, що створило за�
грозу для подальшої реалізації
цієї продукції до початку зби�
рання нового врожаю. 
Зволікання з вирішенням пи�
тання збільшення квот створює
несприятливі умови господа�
рювання для власників зерна, в
першу чергу для власників ку�
курудзи, які сьогодні не мо�
жуть продати зерно на вну�
трішньому ринку, щоб розпо�
чати весняну сівбу або сплати�
ти кредити. Невикористане
зерно втрачає якість.
Тому Українська аграрна кон�
федерація звертається до Кабі�
нету Міністрів України з про�
ханням підтримати українських
аграріїв щодо невідкладного
розгляду цього питання на чер�
говому засіданні уряду.

Інформаційний центр ВГО «УАК»



Комплекс з приймання та зберігання зерна філії «Золотоніська» ТОВ СП «НІБУЛОН»

ЧИГИРИН – справжня перлина
Черкащини. Зараз важко повіри�
ти, що тихе провінційне містечко
із неспішним життям мало дуже
бурхливе минуле. Та ця земля
ще пам'ятає цокіт копит козаць�
ких коней, дзвін шабель, пострі�
ли та запальні вигуки. 
Саме тут був центр боротьби ук�
раїнського козацтва проти
польської шляхти. У цих місцях
палало полум'я народного пов�
стання під назвою Коліївщина,
яким керував ватажок гайда�
мацького руху Максим Залізняк. 
Чигирин був відомий з першої
половини шістнадцятого сторіч�
чя як укріплений козацький зи�
мівник – місце, де козаки пере�
бували, коли не було бойових
дій. В 1589 році тут збудовано
замок. 
А ще Чигирин – це батьківщина
видатного українського держав�
ного діяча, полководця Богдана
Хмельницького. 

У 1989 році тут був створений
національний історико�культур�
ний заповідник «Чигирин». Гу�
ляючи його дорогами, турист
може легко уявити собі, що він
потрапив у минуле на машині
часу. Хіба що не треба звертати
увагу на людей в сучасному одя�
зі – дещо напруживши фанта�
зію, це цілком можливо. 

Гора Богдана
та диво$струмок  
Пройдіть до центру міста та під�
німіться на Замкову гору, яку ще
називають Богдановою. Тут ви
побачите багато цікавого: по�
перше, це залишки закладеної в
козацькі часи могутньої козаць�
кої фортеці. А поруч – кам'яний
хрест. Його встановили на честь
захисників Чигиринського басті�
ону в 1912 році. 
Озирніться навколо – вам від�
криється чудовий краєвид, який,
звичайно, закарбується назав�

НЕ ЗВАЖАЮЧИ на свій моло"

дий вік, Золотоніський елеватор

на Черкащині сьогодні без пере"

більшення можна назвати най"

більш високотехнологічним під"

приємством вітчизняного АПК.

Завдяки максимальному дотри"

манню усіх технологічних проце"

сів зерно, що зберігається тут, –

як золото, відповідає вищій пробі. 

Будівельні роботи над ком"

плексом з приймання та зберіган"

ня зерна «Золотоніський елева"

тор» ТОВ СП «НІБУЛОН» було

проведено з дотриманням усіх

найсуворіших будівельних норм і

технологічних вимог у макси"

мально стислі терміни – за три
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Золотоніський елеватор –
високотехнологічний
зерновий комплекс
ЛІДЕР Виробництво п'ятдесяти мільйонів тон зернових за рік – цифра для
України цілком реальна. Загальновідомо, що чим більше елеваторів
припадає на одиницю аграрних площ, тим краще урожай захищений від
втрат. Враховуючи це, ТОВ СП «НІБУЛОН» як вітчизняний сільгоспвиробник,
зернотрейдер та інвестор будує найновітніші комплекси з приймання та
зберігання зерна в різних регіонах України.

жди не тільки об'єктивом вашого
фотоапарата, а й у вашій пам'яті.
Від картини, яка відкриється, пере�
хопить подих. Ви побачите і від�
далені села, гори і низи Тясмина,
і далекі Придніпровські рівнини та
ліси. 
Чуєте приємне дзюрчання? Підійдіть
до невеликого срібного струмочка,
наберіть води у фляжку – на щастя.
За переказами, цей струмочок – ча�
рівний. Він з'явився за незвичайних
обставин під час однієї облоги воро�
гами війська Хмельницького. На ви�
сокій горі в козаків Богдана були ве�
ликі запаси їжі, а води не було.
Спершу почала гинути без води ху�
доба, а потім і люди. От тоді й прий�
шла на допомогу своїм синам рідна
земля�матінка. Зненацька на горі між
кам'яними скелями завирувала сві�
жа джерельна вода нестримним по�
током. Старі люди говорять, що то
вода пішла нагору з Тясмина тими
підземними ходами, якими колись
Хмельницький водив коней напува�
ти до річки. Козаки припали до цьо�
го джерела, і коли відновили сили –
розбили ворога. 

Монумент Богдану Хмельницько�
му ви побачите також тут, на горі.
А біля її підніжжя, на місці де�
рев'яної церкви ХVІ�ХVІІ ст. і роз�
ташованого поруч козацького
цвинтаря розмістився унікальний
музейний комплекс великого геть�
мана. 
До музейного комплексу відно�
ситься каплиця Святої Покрови
(1995 р.), біля якої перепоховані
263 козаків та мешканців Чигири�
на, останки яких виявлені археоло�
гами на місці колишнього цвинта�
ря XVII ст.

Суботів, 
Іллінська церква,
5 гривень та таємниця 
Дістаньте з гаманця п’ятигривневу
купюру та уважно подивіться на
неї. З одного боку ви побачите
портрет Богдана Хмельницького, з
іншого – Іллінську церкву. 
Суботів був родовим маєтком
Хмельницьких. Тут гетьман провів
більшу частину свого життя, і саме
тут, фактично, було народжене ко�
зацьке повстання, яке пізніше на�

звуть визвольною війною укра�
їнського народу. 
Коли у 1657 Хмельницький помер,
його поховали у розташованій тут
Іллінській церкві, праворуч від вів�
таря. Під час археологічних дослі�
джень, проведених у 80�х роках XX
сторіччя з'ясовано, що ані труни, ані
тіла Хмельницького на місці похо�
вання вже немає, а ґрунт був нео�
дноразово перекопаний. Існують
дві версії зникнення тіла Хмель�
ницького. Згідно з Чернігівським лі�
тописом XVIII ст., тіло Хмельниць�
кого було викинуте з домовини у
1664 за наказом Чарнецького, обоз�
ного польського війська. Кажуть,
що поляки помстилися, покаравши
гетьмана найстрашнішою для хри�
стиянина карою, що позбавляла по�
мерлого надії на воскресіння: вики�
нули тіло Хмельницького з ус�
ипальниці, спалили, а попелом за�
рядили гармату й вистрілили. 
За іншою версією, рятуючи тіло
гетьмана від поляків, заховали
його козаки у надійному місці. І так
берегли таємницю, що не відкрито
її й дотепер... 5

Гетьманська столиця

Бізнес�тур: перлини
Черкащини і Полтавщини
Учасники п'ятої міжнародної конференції «Зерно

Причорномор'я», яка триватиме в Києві 9610 квітня

можуть взяти участь в бізнес6турі, який організовує ТОВ

СП «НІБУЛОН». Програма заходу розрахована на два дні –

11612 квітня. 

Бажаючі можуть побувати на Золотоніському і Решетилівському
елеваторах, у філіях «Чигиринська» і «Сухорабівська» ТОВ СП
«НІБУЛОН» і відвідати історичні місця Черкаської та Полтавської
областей. Так, на Черкащині разом з сучасним високотехноло�
гічним комплексом з приймання і зберігання зерна «Золото�
ніський елеватор», можна буде відвідати колиску української
державності – м.Чигирин. Побувати на батьківщині Богдана
Хмельницького в селі Суботів і відвідати Іллінську церкву. В Хо�
лодному Яру – побачити тисячолітній дуб Максима Залізняка.
Наступного дня учасників туру гостинно прийме Полтавщина.
Після відвідин Решетилівського елеватору відбудеться
екскурсія до майстерні з виготовлення знаменитих
решетилівських гобеленів, а також до музею у Диканьці,
оспіваній Миколою Гоголем.



Холодний Яр 
І нарешті прийшов час потрапити
в справжню казку. На вас вона
чекає в Холодному Яру. Це ре�
ліктовий лісовий масив площею
понад 7 тисяч гектарів. Різнома�
нітна й неповторна його приро�
да: круті схили ярів і балок вкриті
густим лісом з віковими дубами,
ясенами, грабами. Тут ви поба�
чите 300– і 500�річні дуби.  Росте
тут і 1000�1100�річний дуб�веле�
тень, відомий як дуб Максима
Залізняка (окружність його стов�

бура – 8,65 м, висота – 21,7 м).
Це дерево називають одним із
семи чудес України. 
Під ним гайдамаки збиралися на
раду перед походом. Під ним, за
переказами, обирали Максима
Залізняка ватажком. 
Дуб з обдертою корою, з
підв'язаним віттям – а таки всто�
яв, переміг всі важкі обставини
довгого свого життя. Справжній
козак.
Під час подорожі в Холодному
Яру можна буде побачити ще
багато цікавого: стелу на честь
перебування тут Т.Г.Шевченка в
1843,1845,1847 рр.; пам'ятник
партизанам Холодного Яру
(1941�1943 рр.); пам'ятний знак
«Тулумбас» на місці збору гай�
дамаків у період Коліївщини
(«Склик», 1768 р.); козацький
цвинтар; братське поховання
мирних жителів, розстріляних
фашистами на хуторі Буда і
пам'ятник їм 1966 р.
У легендарних ярах смеркається
рано: байраки глибокі, дерева
до самого неба. Отже, встигніть
побачити все, поки сонце не
схилиться низько.  

«Зерно Причорномор'я»
V Міжнародна конференція  

9#10 квітня 2008 р., готель Hyatt Regency, Київ 

У ХОДІ конференції, участь в якій візьмуть представники кра"

їн ЄС, США, Канади, України, Росії, Казахстану, Болгарії,

Румунії, Туреччини планується обговорення найбільш важли"

вих проблем зернового сектора економік країн Чорноморсь"

кого регіону. 

Під час заходу мова йтиме про збільшення орних площ, зо"

крема під зерновими та олійними в Україні й Росії, укрупнення

сільськогосподарських підприємств і створення агрохолдингів.

Будуть розглянуті також інші питання, що  становлять значний

інтерес для учасників світового ринку зернових і олійних.

Як зазначив організатор конференції, директор аналітично"

го центру «Украгроконсалт» Сергій Феофілов, у 2007 р. у Кон"

ференції взяли участь близько 400 компаній з 40 країн світу.

Спонсорами заходу стали міжнародні компанії  «БУНГЕ»,

«ГЛЕНКОР», Група Зерноторгова компанія «Олсідз Україна»,

«ТОПФЕР Інтернешнл Україна», New World Grain – JV of Souf"

flet Group (Франція) і Australian Barley Board, ING Wholesale

Banking (Нідерланди).

Також 11 квітня відбудеться Семінар"навчання спеціаліста"

ми Чиказької товарної біржи (CBOT)  «CME Group:  Управлін"

ня ризиками на ринку зерна и олійних за допомогою ф'ючерсів

і опціонів».

В рамках конференції 11"12 квітня триватиме бізнес"тур, ор"

ганізований компанією «НІБУЛОН». 

Реєстрація учасників проводиться на сайті www.ukragroconsult.com 

місяці. Вже 27 вересня 2007 року

урочисто введено в експлуатацію

першу чергу комплексу, розрахо"

ваного на зберігання 33 тис. тонн

зерна кукурудзи, пшениці, насін"

ня соняшнику, ячменю, ріпаку.

Побудовано також сучасні адмі"

ністративно"побутове приміщен"

ня, лабораторія, прокладено нові

комунікації. Облаштовано під'їзні

шляхи для автомобільного і заліз"

ничного транспорту.

Чітко за планом наприкінці

2007 року почала працювати дру"

га черга комплексу, сертифіковані

ще 3 складських приміщення.

Наявність 9"ти ємностей по 5,5

тис. тонн кожна дає можливість

накопичення зерна відповідно до

його якості. Станом на початок

березня наближається до завер"

шення будівництво останніх 3 си"

лосів. Це дасть можливість до по"

чатку нового маркетингового

року довести потужності зі збері"

гання зерна до 66 тис. тонн.

Комплекс здатен приймати,

класифікувати, очищувати і від"

вантажувати щодоби до 2,5 тис.

тонн зерна. Потужності елеватора

оснащені конвеєрними транс"

портними системами, електрон"

ним ваговим обладнанням. Лабо"

раторні дослідження із визначен"

ня якості сільгосппродукції тут

проводяться оперативно завдяки

сучасному європейському облад"

нанню.

Найсучасніший сушильний

комплекс американської фірми

«Метьюс» – гордість підприєм"

ства – дає змогу доводити до кон"

диції до 3 тис. тонн зерна за добу.

Завдяки наявності чотирьох до"

даткових ємностей, збіжжя  ком"

плектується в партії залежно від

вологості. Процес сушіння відбу"

вається у семи вертикальних зо"

нах, а не у трьох"чотирьох, як на

більшості існуючих вітчизняних

елеваторів. Це дає змогу поступо"

во висушувати, наприклад, куку"

рудзу від будь"якої вологості до

необхідних 14% та в такий спосіб

уникати розтріскування зерна.

Торік були окремі випадки, коли

господарі привозили кукурудзу

навіть 36% вологості, а «на вихо"

ді» отримували високо кондицій"

не зерно.  

Масштабне будівництво на

Черкащині, загальною вартістю

понад $12 млн., дало роботу ба"

гатьом вітчизняним компаніям. В

ньому було задіяно понад 800 ро"

бітників із 32 підрядних будівель"

них організацій Миколаївської,

Черкаської та Полтавської обла"

стей; 67 організацій забезпечува"

ли будівництво матеріалами та

обладнанням. 

Устаткування на філії «Золо"

тоніська» – вітчизняне. Зокрема:

норії і транспортери – машино"

будівного заводу «Комсомолець»

(м.Лубни, Полтавська обл.), ме"

талеві ємності (силоси) – «Кар"

лівського машинобудівного заво"

ду» (Полтавська обл.) та ТПК

«Лорд» (м.Миколаїв). Загальна

вартість устаткування сягає понад

10 млн. грн.

На підприємстві зараз працює

понад півсотні фахівців, а після

виходу комплексу на повну по"

тужність буде створено 120 робо"

чих місць. Важливим є те, що на

керівних посадах працюють тут

молоді кадри, виховані самим

«НІБУЛОНом»: їх середній вік

становить 29 років. Так, директор

елеватора Володимир Туровський

на Черкащині від моменту прий"

няття рішення компанією про бу"

дівництво підприємства у 2005

році. До того проходив школу

кар'єрного зростання на Колосів"

ському елеваторі Миколаївської

області. 

ТОВ СП «НІБУЛОН» давно є

взірцем соціальної відповідально"

сті бізнесу у регіонах, де пра"

цюють підрозділи компанії. Під"

приємство веде шефство над 47

школами України, допомагає їм в

оснащенні комп'ютерами та

спортінвентарем, ремонті примі"

щень. Для лікарень закуповується

найсучасніше унікальне облад"

нання. На виконання згаданих

програм тільки у 2006"2007 рр.

спрямовано понад 3 млн. грн. 

Філія «Золотоніська» запро"

шує господарства завозити зерно.

Вона, як і решта в «НІБУЛОНі»,

має власний вантажний транс"

порт, тому гарантує доступні ціни

на транспортування. Тут найде"

мократичніші розцінки на послу"

ги, своєчасні розрахунки за реа"

лізоване зерно – протягом 2"

3днів з моменту подачі сіль"

госп"підприємством зерна на

елеватор. З відкриттям експорту

селяни знову матимуть спра"

ведливу ціну за вирощене збіжжя,

адже зараз активізуватиметься ре"

алізація зерна урожаю"2007. Та

вже є багато попередніх домовле"

ностей між елеватором і агрови"

робниками щодо урожаю 2008

року.
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Професійне зростання 
без відриву від виробництва
НА перевантажувальному термі"

налі «НІБУЛОНа» відкрився На"

вчальний центр, завдяки якому

співробітники компанії зможуть

підвищувати свою кваліфікацію

безпосередньо на виробництві.

«НІБУЛОН» – сучасне підпри"

ємство, що динамічно розвиваєть"

ся. У всіх його філіях та на пере"

вантажувальному терміналі вико"

ристовується новітня техніка і

обладнання, які вимагають не

лише висококваліфікованих фахів"

ців, а й постійного підвищення їх"

нього професійного рівня. Тому і

виникла необхідність високопро"

фесійного навчання співробітни"

ків. З цією метою було вивчено

досвід роботи миколаївських на"

вчальних комбінатів, відібрані

найефективніші методики, з вико"

ристанням яких і створений На"

вчальний центр на терміналі. Те"

пер працівники компанії, не тільки

миколаївці, а й з інших регіонів,

мають можливість підвищити ква"

ліфікацію без відриву від вироб"

ництва, а головне – здобути прак"

тичні навички на новітньому суча"

сному обладнанні, яке використо"

вується на терміналі.

Донедавна навчання співробіт"

ників компанія проводила в спе"

ціалізованих навчальних центрах

міста. З різних причин, як от: ве"

лика кількість співробітників,

складність імпортного обладнан"

ня, тривалий період навчання і ви"

сокі невиробничі витрати – було

ухвалено рішення про створення

власної навчальної бази.

Наразі вирішено відпрацювати

схему навчання персоналу для пе"

ревантажувального терміналу. Одна

зі спеціальностей, за якою прово"

дитиметься навчання, – апаратник

обробітку зерна – надає необхідні

знання, уміння і навички і за су"

міжними спеціальностями, що ши"

роко використовуються на термі"

налі. Розробляється методика, згі"

дно з якою робітники отримають

не лише добру теоретичну підго"

товку, але і практичну. Адже в разі

нестандартної ситуації дії праців"

ника повинні бути чіткими, від"

працьованими до автоматизму.

Клас для теоретичних занять

вже обладнаний новітньою оргтех"

нікою і технічними засобами нав"

чання – комп'ютерами, плазмовою

панеллю NEC, наочними посібни"

ками; завершується підготовка дру"

гого класу. А практичні навички

можна буде відпрацьовувати безпо"

середньо у робочих умовах під ке"

рівництвом провідних досвідчених

фахівців підприємства.

Учбовий процес в Навчаль"

ному центрі завершуватиметься

кваліфікаційною атестацією. При"

своєний атестаційною комісією

розряд, клас, категорія по професії

заноситимуться в трудову книжку

працівника.

4 Іллінська церква с.Суботів 

«Золотоніський
елеватор» здатен
приймати,
класифікувати,
очищувати і
відвантажувати щодоби
до 2,5 тис. тонн зерна

До початку нового
маркетингового року
потужності зі зберігання
зерна комплексу
«Золотоніський
елеватор» сягнуть
66 тис. тонн 
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Олена Артемова

ЙДЕТЬСЯ про продукцію, виро"

щену і перероблену за допомогою

екологічних методів господарю"

вання: без використання хімічних

засобів захисту рослин, мінераль"

них добрив, синтетичних домі"

шок, штучних інгредієнтів, гормо"

нів росту, антибіотиків, ГМО. Та"

кож мають бути дотримані норми

охорони навколишнього середо"

вища і здоров'я тварин.

Теперішні правила вирощуван"

ня сільгосппродукції та виробниц"

тва продуктів харчування, що реа"

лізуються як екологічні, було ре"

гламентовано в 1991 р. постано"

вою ЄС № 2092/91 «Про екологіч"

не агровиробництво та відповідне

маркування сільськогосподарської

продукції і продовольства». Ця по"

станова багато в чому переклика"

ється з інструкціями Міжнародної

асоціації рухів за екологічне земле"

робство (IFOAM), членами якої є

740 спілок із понад 100 країн. 

Органічний ринок США базу"

ється на Національній Органічній

Програмі, яка набула чинності на"

прикінці 2002 року. Щодо Японії,

то там діють сільськогосподарські

стандарти JAS. 

Не дивлячись на різні стандар"

ти і директиви, продукція виро"

бляється за схожими правилами і є

результатом рівноцінних за ефек"

тивністю інспекційних заходів.

Проте, продукція, яка, наприклад,

експортується до Європейського

Союзу, повинна бути сертифікова"

на відповідно до вимог постанови

ЄС для екологічного виробництва;

продукція ж, яка експортується в

США, – відповідно до національ"

ної органічної програми. 

Спочатку постанова ЄС 1991

року стосувалася лише продукції

рослинництва. У 1999 р. її було до"

повнено нормативними положен"

нями про екологічне тваринниц"

тво, продукти переробки та їх мар"

кування. На упаковці, разом з по"

значкою «Продукт контрольова"

ного екологічного виробництва»,

повинні бути вказані номер кон"

тролюючої організації і символ

спілки, членом якої є виробник.

Наприклад, у Німеччині з  2001 р.

діє ще і єдиний державний еколо"

гічний знак, так званий «Bio"Sie"

gel», з позначкою «вироблено від"

повідно до постанови ЄС про еко"

логічну продукцію».

Отже, в ЄС існує єдиний стан"

дарт аграрної продукції і продуктів

харчування рослинного і тварин"

ного походження, згідно з якими

виробники і переробники зо"

бов'язані точно вказувати, на яких

землях, в яких будівлях, на якому

обладнанні здійснюється вироб"

ництво. На всіх фазах переробки

важливо точно документувати і

протоколювати всі виробничі за"

соби і продукти, що надходять в

господарство. Це дає змогу відсте"

жувати весь ланцюжок виробниц"

тва екологічного продукту, що ви"

ключає використання «нееколо"

гічних» компонентів.

Німці, як кажуть, «поведені»

на екологічно чистих продуктах.

За останні 15 років кількість еко"

логічних господарств Німеччини і

оброблюваних ними площ збіль"

шилася вдесятеро. Зараз 16,5 тис.

таких сільгосппідприємств обро"

бляють 750 тис. га угідь. А в цілому

по ЄС кількість площ, сертифіко"

ваних за критеріями екологічного

сільського господарства, оціню"

ється в 7,5 млн. га. За масштабами

розвитку екологічного виробниц"

тва Німеччина поступається Італії,

де розташовано понад третину всіх

європейських екологічних госпо"

дарств, і Австрії, де найвищий в

ЄС відсоток екологічних сільгосп"

угідь. Проте німецький уряд по"

ставив за мету до 2010 р. збільшити

в своїй країні частку екологічного

сільського господарства до 20%.

На жаль, комплексних і повно"

масштабних досліджень ємності

світового ринку екологічної про"

дукції і кормів поки що немає. За

деякими оцінками, в 1997 р. він

становив трохи більше $10 млрд.

Знов"таки, за тими самими оцін"

ками, до теперішнього часу ця ци"

фра мала потроїтися. Підставою

для таких прогнозів є дані тієї сам"

ої Німеччини, де у 2006 р. оборот

екопродукції наблизився до 3,6

млрд. євро ($4,5 млрд.).

Перехід на екологічне земле"

робство – досить болісний для

господарств процес. Адже вони

можуть продавати свої продукти

як екологічні лише після закінчен"

ня так званого «перехідного періо"

ду» (часу, необхідного для перехо"

ду від інтенсивного традиційного

до екологічного сільського госпо"

дарства). Його тривалість стано"

вить 2"3 роки. Крім того, нові еко"

логічні господарства часто повин"

ні спочатку завоювати ринок збуту

для свого продукту. Тому впрова"

дження екологічного землеробства

має підтримуватися за рахунок

державного бюджету, а розвиток

екологічного агровиробництва має

бути одним з пріоритетів аграрної

політики країни.

Інгредієнтів екологічного по"

ходження не завжди вистачає для

виробництва достатньої кількості

продовольства. Через це в Європі

затверджений перелік компонентів

традиційного, тобто «неекологіч"

ного», сільського господарства, які

при необхідності можна застосову"

вати у виробництві продукції еко"

логічним способом. Разом з тим,

не менше 70% інгредієнтів повинні

мати екологічне походження. Про"

те продавати такий продукт без об"

межень, під маркою натурального

продукту можна тільки якщо він

містить не менше 95% компонен"

тів, вироблених екологічним спо"

собом. Якщо їх частка коливаєть"

ся між 70 і 95%, то продукт дозво"

ляється рекламувати як екологіч"

ний лише з обмеженнями, без мар"

кування «біо». У цьому випадку

виробник може тільки вказати на

упаковці, що окремі інгредієнти

отримані відповідно до норм еко"

логічного агровиробництва і пере"

рахувати їх.

Головне – умови виробництва
АГРОЕКОЛОГІЯ Екологічне сільське господарство визначається не вла#
стивостями виробленої продукції, а саме умовами її виробництва. 



Eugenia Ruzhentseva

AFTER simple economic calculations

this lady came to a conclusion that

money would flow to the account

every day and the SVK «Pyatygory»

would have something like its own

bank and this would give to this coop"

erative society a possibility to survive. 

«When money flows to the ac"

count every day, it is possible to exist,

– the Head of the cooperative soci"

ety’s Board explains. – If we cease to

maintain the dairy cattle breeding, we

will loose these proceeds. There are

nonrecurrent proceeds from plant

cultivation. It is very difficult to hold

it at a certain level, to distribute

equally and to manage. Of course we

work for the economy. I am not inter"

ested in expensive technologies, if

they do not bring to the economy.

Technologies are always to be eco"

nomically sound». 

Milk brings every day about UAH

600 thousand. Of course it requires

work and first of all it doesn»t let the

Head having a rest. Thus, having esti"

mated the milk economy, the society

decided to develop this pattern almost

as the main one. And, having «inher"

ited» cows with a yield equal to 2 l of

milk per cow, nowadays the society

reached 11"12 l, and average annual

yield for the last year made up 4085

kgs per forage cow.

Milk is delivered to Vyshneve

town, at the Third milk processing

factory, what makes the society to be

proud of itself. This factory set very

high requirements as to the milk qual"

ity, but high quality is paid for accord"

ingly. Every day «Pyatygory» sells 7

tons of milk. Due to installation of the

Swedish milk delivery line produced

by «Delaval» a good price was

achieved. 

– So, milk is very profitable, –

Nataliya Ivanivna sums up and also

confesses: I like much more milk,

cattle breeding because there are liv"

ing organisms there. When you feel

yourself bad, come up to a cow, it will

watch you with such clever and kind

eyes, a calf will sweet"talk with you,

and you feel a great weight"off your

mind». 

On equipment and technolo6

gies. At the farm’s cost a complete

reconstruction had been carried out

in the premises: feeding desks, origi"

nal drinking bowls and sections for

two cows. The milk delivery line itself

cost to the «Pyatygory» 1 million and

300 thousand.

Beginning from this year the so"

ciety refused completely from the

crediting. «If we take credits, we are

to pay interests. Our banks are very

expensive, – the Head says.  –

Moreover, we have calculated that we

may get along with our own means». 

Thus, nowadays the society pays

back only the long"term credits for

new combine harvesters and doesn»t

take the short"term credits. At its own

cost it has already purchased fuel and

oil materials and seeds. Prepared the

land for seeding. Laid down 500

hectares of winter wheat, 400 hectares

of winter turnip rape, 60 hectares of

winter rye; about 30% of planting

consists of fodder cultures. For spring

they left 1500 hectares of the plough"

land. 

If you want to be happy, then be.

Meticulous in work, Mrs Nataliya

cherishes her family the most. Even if

they work together with her husband

at the same farm, he is the head of the

family. «Any important decision –

concerning changes in work, for ex"

ample – is taken without his approval

thereof, – she tells. – My daughter

supports me in everything and every"

where, but sometimes it is so hard to

receive my husband»s approval».  

Our heroine has a strong belief that

any woman is to have a full family.

That»s why notwithstanding her severe

look, she overreacts on her employees»

personal problems. She tells that she

tries to do her best to make her em"

ployees be happy, there are 120 men

and 71 women at the farm, at least she

wants them to like to wake up to go to

work and come back after it. Before

appointment at an extraordinary duty,

she is always interested in the family

situation, working problems. A person

has to work comfortably.

Nataliya Ivanivna considers she is

a happy person. «I succeed in every"

thing I start – why not to be happy?..»

And she tries to share her happiness.

To help a fellowman is also happiness:

last year she allotted UAH 116 thou"

sand for the village’s social sphere

support. A school for 400 pupils, a

kindergarten for 140 children, a hos"

pital, a sheltered house, a recreation

center, a militia department, an army

commission – this lady cares of all

this. Thus, notwithstanding the ur"

banization and the exodus to the big

cities, in the optimistic village

Pyatygory in Teteiv district from time

to time marriages happen and from

the office window Mrs. Motuz may

observe fidgety schoolchildren exhila"

rating after lessons.

– NO DOUBTS adoption of laws

«On Lands Market» and «On who"

lesale markets of agricultural pro"

ducts» is to be a major measure di"

rected to agricultural and land legal

relations improvement, building

and establishing of market relations

at land sale and development of ef"

ficient market environment for ag"

ricultural products selling.

On the other hand, even abo"

vesaid laws adoption can»t be a

precondition for immediate and

appropriate functioning of land

market and of agricultural purpose

one in the first place, and agricul"

tural products wholesale markets

network will be formed without

difficulties and will perform the as"

signed tasks.

First of all this is connected

with the necessity to build reali"

zation mechanisms for adopted

laws. 

In particular, to enable auction

activity provision in accordance to

the draft law «On Lands Market»,

appropriate specialists preparation,

building and keeping of auctioneers

registry, creation of supervisors

council on land auctions and auc"

tion activity, etc. issues need to be

solved.

Moreover, the anticipation for

the Law «On Lands market» adop"

tion is coursed by the possible ta"

king down the moratorium for land

areas of agricultural purpose aliena"

tion. At that in the earliest possible

timeframe for such market functio"

ning the preconditions are absent,

in particular, adoption of Law «On

State Land Cadastre», and needed

activity for its realization. 

The same is true for the Law

«On wholesale markets of agricul"

tural products», provisions, reali"

zation of which would require ad"

ditional regulatory support. In

such way for building of national

WMAP it is additionally needed to

define their location networks, to

adopt development programs of

national WMAP network, setting

requirements for national and lo"

cal such markets, building and

establishing of WMAP registry,

design of their work typical regu"

lations.

In the literature and publica"

tions concerning foreign wholesale

markets it is stated that markets»

land area and premises are rarely

alienated to private ownership. But

in accordance to the draft law

along with WMAP built on the ba"

sis of state and municipal property,

it is planned to provide WMAP

functioning on the basis of private

property. 

At that, formulation of clause

9 part 1 of the daft, stating that

«WMAP can obtain a land plot on

the basis of private ownership and

on the basis of permanent use or

rant them», by that the WMAP

land plot to the ownership transfer

possibility is deemed.

Naturally, WMAP will occupy

sufficient areas, and taking into ac"

count Ukrainian politics features,

the possibility to release land plots

of agricultural purpose from the

state or municipal property will be a

debating point.

Ruslana MUZYCHKO, 
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It is still too far to valuable Land market functioning

LEGAL DRAFTING In February at Parliament of Ukraine (Verhovna Rada) two interesting draft laws were
registered: «On Lands Market», registered at Supreme Council on February, 28 and «On wholesale markets
of agricultural products», registered on February, 27. We suggest to your attention the comments of
International Legal Company «Aleksandrov and partners» to this draft laws.

COMMENTS

«A woman likes those things 
which are paid back the most»
REPORTAGE So says a Head of the Board of SVK «Pyatygory» (Tetyiv district of Kyiv region) Nataliya
Motuz, who prefers a dairy cattle breeding to all the rest patterns of her farm. Not only rationality and finan#
cial success attracts the economist, Master of the state management Nataliya Ivanivna to the cows and
calves, but warmth and peace which these animals radiate towards those who cares…

Nataliya MOTUZ
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Grain collecting and storage complex «Zolotonis'kyy Grain Elevator» of NIBULON LTD 

CHYHYRYN is the real pearl of
Cherkasy region. It's hard to be�
lieve now that this silent country
town with unhurried life had
wild life in the pat. This land still
remembers hoofbeats of
Cossacks' horses, sabers ring,
shooting and hot�blooded hues. 
This was the center of the strug�
gle of Ukrainian Cossacks
against Polish gentry. This region
was embraced with the fire of
popular uprising known as
Koliyivshchyna headed by the
leader of Haidamacks movement
Maksym Zaliznyak. 
Chyhyryn was known as forti�
fied winter quarters of Cossacks
since the first half of XVI
Century – this was the place
where the Cossacks stayed dur�
ing peacetime. In 1589 the tem�
ple was built here. 
Chyhyryn is the native land of
outstanding Ukrainian states�
man and Commander Bogdan

Khmel'nyts'kyy. 
In 1989 national historical and
cultural reserve «Chyhyryn» was
established here. Walking in the
streets of this town a tourist can
easily imagine that he was
moved to past on a time ma�
chine. The only thing you need is
disregarding people in modern
clothing – just use your imagina�
tion. 

Bogdan's mountain
and Miracle Stream  
GO TO THE CENTER of the town
and climb to the Temple
Mountain, also known as
Bogdan's mountain. You will
find many interesting things
here – first of all, the remains of
powerful Cossack's fortress.
Next to it you will see stone
cross. It was erected in 1912 to
honor the memory of defenders
of Chyhyrynh stronghold. 
Look around – you will see beau�

NOTWITHSTANDING its

young age, Zolotonis'kyy Grain

Elevator in Cherkasy Region, to

say the least of it, currently has

the best high"technical facilities

among all enterprises operating in

Ukrainian agro"industrial com"

plex. Maximal possible observa"

tion of all technological processes

allows to keep the highest grade

of grain stored here – pure as

gold. 

Works in construction of grain

collecting and storage complex

«Zolotonis'kyy Grain Elevator» of

Zolotonis'kyy grain 
elevator: state*of*the*art
grain complex
LEADER Manufacturing of fifty million tons of grain cultures per annum is a
real figure for Ukraine. It is commonly known fact that the more grain elevators
there are per agrarian land unit, the better protection for the yield is provided.
Taking this into account, NIBULON LTD, domestic agricultural producer, grain
trader and investor, builds up#to#the#date complexes specialized in storage of
grain in different regions of Ukraine.

tiful landscape, which will remain
not only in your camera, but in your
memory as well. The picture you
see takes your breath away. You
will see faraway villages, mountains
and lowlands of Tyasmin, far
Dnieper plains and woods. 
Do you hear pleasant purl? Come
closer to silver stream and fill you
flask. Legend tells that this stream
is magic. It came out during a siege
of Khmel'nyts'kyy's troops by the
enemies. On the high mountain
Bogdan's Cossacks had huge food
supplies, but did not have water.
First the animals died without
water, and then people started
dying. That was the time when na�
tive land came to the rescue.
Suddenly, between the rocks fresh
water rushed. Old people say this
water passed up by underground
waterways that Kheml'nyts'kyy
used to lead the horses to watering
site. Cossacks took water from this
stream and, after they recovered
strength, they vanquished the
enemy. You will find Bogdan
Khmel'nyts'kyy monument here as

well. Next to it, at the place where
there was a wooden church in ХVІ�
ХVІІ Centuries, close to Cossacks'
cemetery, there is unique museum
complex of the great hetman. 
Chapel of Titular Saint also belongs
to the museum complex (1995),
where the remnants of 263
Cossacks and citizens of Chyhyryn
found by archeologists, were re�
buried. 

Subotiv, 
St. Elias Church, 
5 Hryvnas and the Secret
Take out 5 Hryvnas bill from your
purse. And take attentive look at it.
On one side you will see Bogdan
Khmel'nyts'kyy and St. Elias Church
on the Other. 
Subotiv was the family estate of
Khmel'nyts'kyy. Hetman spent
most of his life here, and this was
the place where Cossacks uprising
originated, that later was called
«the Liberation War of Ukrainina
People». 
After the death in 1657
Khmel'nyts'kyy was buried at St.

Elias Church located here. During
archeologic research in 1980's, XX
Century, it was established that
neither coffin, nor remnants of
Khmel'nyts'kyy were their and the
soil was numerously trenched.
There are two versions of disap�
pearance of Khmel'nyts'kyy's
remnants. According to Chernigiv
chronicles of XVIII Century
Khmel'nyts'kyy's body was thrown
from the coffin in 1664 subject to
the order of Charnytskyy,
Commander of Polish troops.
They say that Poles had their re�
venge by punishing Hetman with
tremendous judgment for a
Christian that deprives the de�
parted from the hope for resur�
rection. The body was thrown
away from burial vault, burnt, the
ashes were charged to a cannon
and shot. 
According to other version, the
body was taken away by the
Cossacks who were trying to save
Hetman's it from the Poles, and hid�
den in a safe place. It was kept in
secret and was never revealed. 9

Hetmans' Capital

Business tour: 
pearls of Cherkasy region 
and Poltava region
Participants of International Conference «Black Sea Grain6

2008 « to be held in Kyiv on April 9610 will be offered to take

business tour organized by «NIBULON LTD». The program will

take 2 days – April 11 and 12.

Those who would like to take this tour will visit Zolotonins'kyy and
Reshetylivs'kyy grain elevators, «Chuhyryn» and «Sukgorabivs'ka»
branches of NIBULON LTD and historical sights of Cherkasy and
Poltava regions. 
Thus, in Cherkasy region, besides state�of�the�art grain collecting and
storage complex «Zolotonins'kyy Grain Elevator», you will visit the cra�
dle of great power statehood of Ukraine – Chyhyryn Town, native
land of Bogdan Khmel'nyts'kyy in Subotiv Village and St. Elias Church.
In Kholodnyy Yar you will see Millennial Oak of Maksym Zaliznyak.
On the next days tour participants will visit Poltava Region. After
visiting Reshetylivs'kyy grain elevator guests will be shown the
workshop in manufacture of famous Reshetylivsk tapestry and then
taken to museum in Dikan'ka praised by Mykola Gogol'.
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Kholodnyy Yar
And now it's the time to find your
way to the fairy tale. It is waiting
for you at Kholodnyy Yar. It is relict
woodland with the area of more
than 7 thousand hectares. This
place has different and inimitable
nature: scarp slopes covered with
dense forest with age�old oaks, ash
trees, hornbeams. Here you will
find the oaks that are 300 and 500
years old. Also, here is the giant
oak of about 1000 – 1100 years old,
known as Maksym Zaliznyak's Oak

(its buttress makes 8,65 meters,
height – 21,7 m.). This tree is called
one of the seven wonders of
Ukraine. Haidamacks held their
meetings under this tree. According
to the legend, Maksym Zaliznyak
was elected to be the leader of
their movement. 
The oak has ragged crust and sus�
pended branches, and nevertheless
it came through all difficulties of its
life, as a real Cossack. 
During the visit to Kholodnyy Yar
you will see lots of interesting
sights: Stella in the honor of visits
of Taras Shevchenko in
1843,1845,1847; Monument to
Partisans of Kholodnyy Yar (1941�
1943); «Tulumbas» Memorial at the
Haidamacks cantonment area in
the period of   Koliyivshchyna
(1768); Cossacks cemetery; com�
mon grave of civilians shot by fas�
cists at Buda bowery and the mon�
ument erected to honor their mem�
ory in 1966. 
Daylight in the ravines is failing
early: the gullies are deep and the
trees rise up to the skies. So hurry
up to see everything before it's get�
ting dark.

«Black Sea Grain�2008»
The Fifth International Conference

April 9#10, 2008. Hyatt Regency Hotel, Kyiv

«Black Sea Grain» International Conference is an annual event

organized by commodity market analyst UkrAgroConsult. The con"

ference is considered by participants as a large regional forum allow"

ing for grain and oilcrops traders, banksers, investors, farmers.

The Conference in Kiev is the best place to discuss grain and ve"

goils marker outlooks, to develop contacts and networking, to see the

key players of the agricultural sector of the Black Sea region.

About 400 companies of 40 countries (the EU, USA, Canada,

Ukraine, Russia, Kazakhstan, Bulgaria, Romania, Turkey and other)

visited the Black Sea Grain Conference last year. The Conference is

sponsors by the international traders BUNGE (General Sponsor),

GLENCORE, Group «Grain Trading Company Allseeds Ukraine»,

TOPFER International Ukraine, New World Grain " a joint venture

of SOUFFLE Group (France) and Australian Barley Board, ING

Wholesale Banking (The Netherlands).

This year a new event will take place immediately after the Black

Sea Grain Conference. This is the workshop organized by the CME"

CBOT Group. The workshop will consider the risk management via

futures and options. The training will be provided by the leading spe"

cialists from CVE"CBOT.

Participants of International Conference «Black Sea Grain"2008

« to be held in Kyiv on April 9"10 will be offered to take business tour

organized by «NIBULON LTD». The program will take 2 days – April

11 and 12.

To participate, please register on website  www.ukragroconsult.com 

NIBULON LTD were performed

with observation of the most strict

construction standards and techni"

cal requirements and in the short"

est term. On September 27, 2007

formal opening of first stage of the

complex designed for storing of 33

000 tons of corn, wheat, sunflower

seeds, barley, rape was held. Office

buildings and laboratory were con"

structed as well; new supply lines

arrangement was performed.

Construction works included

arrangement of approach ways for

motor transport and railway trans"

port. 

Strictly following the plan, by

the end of 2007 second stage of the

complex was put into operation.

Availability of 9 storage bins, 5,5

thousand tons each, allowed col"

lecting the grain according to the

quality. As of beginning of March

construction of last 3 silos is going

to be completed soon. This will

allow increasing grain storage ca"

pacity up to 66 thousand tons be"

fore commencement of new mar"

keting year. 

The complex is able to collect,

classify, clean and ship up to 2,5

thousand tons of grain daily. Grain

elevator capacities are equipped

with conveyor transporting system,

electronic scaling equipment.

Laboratory research in determina"

tion of quality of agricultural prod"

ucts is performed in a very prompt

way due to application of state"of"

the"art equipment manufactured

in Europe.

Up"to"the"date drying com"

plex by American company

«Mathews» – the pride of the

company – allows conditioning up

to 3 thousand tons of grain per day.

Availability of four additional bins

provides a possibility to collect

grain by the degree of moisture.

Drying process occurs in seven ver"

tical zones and not in three or four,

as at most of Ukrainian elevators.

This allows gradual drying of grain

(e.g., corn) from any moisture

condition to required 14%, thus

preventing grain cracking. Last

year there were several episodes

when corn with 36% of moisture

was turned into high"quality con"

ditioned grain.  

Large"scale construction works

in Cherkasy region with total value

of more than $10 million engaged

numerous domestic companies.

More than 800 people from 32

contracted construction companies

in Mykolayiv,  Cherkasy and

Poltava regions were involved in

the process; 67 companies supplied

materials and equipment. 

«Zolotonis'kyy» grain elevator

is equipped with domestic machin"

ery. Particularly: bucket conveyors

and transporters are produced by

Machine Building Plant

«Komsomolets» (Lubny Town,

Poltava region), metal bins (silos)

– by «Karlivs'kyy Machine Buil"

ding Plant» (Poltava region) and

Company «Lord» (Mykolayiv

City). Total cost of equipment

amounts to more than 10 million

UAH.

Now the company employs

more than fifty specialists. After the

complex is put into operation at

full scope, 120 workplaces will be

created. It is notable that manage"

rial positions are held by young of"

ficers trained by «NIBULON» it"

self: their average age makes 29

years. Thus, Director of grain ele"

vator Mr. Volodymyr Turovs'kyy

has been in Cherkasy Region from

the very moment of adoption of

decision on commencement of

construction works in 2005. Before

that he passed career development

at Kolosivs'kyy Grain Elevator in

Mykolayiv Region. 

NIBULON LTD has been the

exemplar of responsibility in busi"

ness in regions where representa"

tive offices of the Company oper"

ate. The Company holds patronage

over 47 schools in Ukraine, assists

them in purchase of computer

equipment, sporting facilities,

premises repair. The Company

purchases state"of"the"art unique

equipment for hospitals. For im"

plementation of such programs in

2006"2007 the Company has chan"

neled more than 3 million UAH. 

«Zolotonis'kyy» branch invites

companies to bring the grain in.

This enterprise, as all other mem"

bers of «NIBULON» group, has

own motor fleet, therefore, guar"

antees affordable prices for trans"

portation. Here you will find the

most reasonable prices for services;

company provides timely settle"

ments for sold grain – within 2"3

days from the moment when the

grain was brought to elevator. After

grain exporting will be resumed,

the farmers will be offered fair price

for produced grain, as now the

sales of 2007 yield grain is becom"

ing active. Now there are numer"

ous preliminary agreements be"

tween the elevator and agricultural

manufacturers related to 2008

yield. 

Professional advancement 
with no detachment from working activities
«At transshipment terminal of

«NIBULON LTD» the Training

Center was established. This al"

l o ws  t h e  e m p l o ye e s  o f  t h e

C om p a n y  t o  p a s s  a d va n c e d

t r a i n i n g  d u r i n g  p r o d u c t i o n

process» – reported the Press"

Service of «NIBULON» – mod"

ern dynamical ly  developing

company. All branches of the

company and transshipment ter"

minal are equipped with state"

of"the"art machinery requiring

not only highly trained special"

ist, but continuous advancement

of their professional level. That

is why the necessity for highly

professional training of employ"

ees occurred. With this purpose

the company studied the experi"

ence of Mykolayiv training cen"

ters,  selected most  effective

training methods and established

a b ove " m e n t i o n e d  Tr a i n i n g

Center at the terminal. From

now the employees of the com"

pany (not only from Mykolayiv,

but from other regions as well)

may pass training with no de"

tachment from working activities

and obtain skills of operating

state"of"the"art equipment used

at the terminal. 

Previously staff training was held

at specialized training centers of

the city. Due to different rea"

sons, such as large number of

employees, complexity of im"

ported equipment, long period

of training and high level of non"

productive expenses it was re"

solved to establish own training

center. 

Currently the decision to devel"

op the training scheme for trans"

shipment terminal was adopted.

One of  the  special t ies  to  be

taught at the center is Grain

Processing Operator. It gives

necessary knowledge and skills

for allied specialties that are

widely employed at the terminal.

The Center develops the meth"

ods providing not only theoreti"

cal, but practical training as well,

as the worker shall be able to

strict and professional response

to abnormal situations. 

Tr a i n i n g  C e n t e r  i s  a l r e a d y

equipped with state"of"the"art

office equipment and technical

facilities – computers, plasma

panel NEC, visual aids; organi"

zation of second classroom is in

the process. Practical skills will

be worked out in working envi"

ronment under supervision of

experienced specialists of the

company. 

Training process completes after

qualifying attestation. Atte"

station board awards the rank,

class and category on relevant

specialty that are recorded in the

work book of employee.

8 St. Elias Church, Subotiv 

«Zoltonins'kyy Grain
Elevator» is able to col#
lect, classify, clean and
ship up to 2,5 thousand
tons of grain

Before commencement of
new marketing year 
storage capacity of
«Zoltonins'kyy Grain
Elevator» will reach
66 thousand tons.



MANAGING partner of «AGA

Partners» legal firm, from the very

moment of its beginning is Aminat
Suleymanova. Ms. Suleymanova has

been practicing law more than 11

years. She worked at such legal firms

as «Inurpolis», as a Manager of

International Law Department, and

«Yuris» as a senior lawyer of Foreign

Economic Affairs Department.

Ms. Suleymanova's education

specificity, namely Diploma of

National Legal Academia of Ukraine

named after Yaroslav Mudryy, study"

ing at Law School at Nottingham

University (Great Britain), as well as

practical training at the International

Institute of Human Rights (Strasburg,

France) and her many years unique

legal practice made her capable to

presents client's interests at

International Commercial Arbi"

trations, such as London Court of

International Arbitration (LCIA),

ICC International Court of Arbi"

tration of the International Chamber

of Commerce, FOSFA, as well as to

provide legal and natural persons' in"

terests defense at European Court of

Human Rights. One of the most im"

portant and exclusive direction of the

company's activity is to present clients'

interests at Arbitration at Feed and

Grain Association (London), «AGA

Partners» is an active member of the

same. 

Ms. Syleymanove is the recog"

nized specialist at International,

Public and Private Law. Legal Edition

«Ukrainian Law Firms» («A Hand"

book for Foreign Clients») immutably

names Ms. Suleymanova in the top"

five of the best lawyers of Ukraine in

the area of the international arbitra"

tion, international trade and European

Law. And the «AGA Partners» firm it"

self, according to the results of 2007

year, has been mentioned among lead"

ing legal companies at Ukrainian

Market. The high professional level

and spotless reputation enabled «AGA

Partners» to gain the second place at

companies rating in the field of inter"

national arbitration, the fourth place

in the field of European Law and the

fourth place in the field of internation"

al trade.

In May, 2007 Aminat Suley"

manova has been chosen as the Vice"

president of Ukrainian Bar Associ"

ation. In addition Aminat Suley"

manova is a member of Kyiv City Bar

and International Arbitration Group

at London Court of International

Arbitration (LCIA YIAG).

Ivanna Dorichenko, associated

partner of «AGA Partners» is a leader

of one of three main company activity

directions and consults clients on wide

range of issues, arising at making and

realization of international commer"

cial transactions at different legal sys"

tems, in particular English Law.

Mrs. Dorichenko practice covers,

to a wide extent, international com"

mercial arbitration, such as institu"

tional arbitration at GAFTA, FOSFA

and London Court of International

Arbitration (LCIA), as well as alterna"

tive and mediation procedures.

Ivanna Dorichenko is an active

member of Ukrainian Bar Association

and International Arbitration Group

at London Court of International

Arbitration (LCIA YIAG). 

During several resent years «AGA

Partners» company has been a regular

participant of national and interna"

tional round"table discussions, semi"

nars and conferences in the area of

agriculture business. «AGA Partners»

company takes part in the conferences

organized by «APK"Inform», as well

as Russian Grain Union. The geogra"

phy of such actions covers both Russia

and Ukraine and Kazakhstan, Egypt

and Turkey. In addition to that the

companies partners are regular partic"

ipants of the Annual Conference

«Global Grain», traditionally held in

Geneva (Switzerland).

«Professional Team. Clients' Trust.

Colleagues' Recognition» can be

deemed an original slogan of «AGA

Partners» company.
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Gold honey and «honey wine». 
And title of the Queen
Just in Ukraine in 1814 Peter Prokopo6

vich invented the most humane method

of getting of honey – scope beehive. He

allowed getting a product, no t destroy6

ing bees. This was revolution in world

beekeeping. Ukraine is included in five

of world leaders6exporters of honey be6

cause of this invention and today's dai6

ly working.  

UKRAINIANS used to use honey as medica"

tion yet in the days of Kyiv Rus. In essence, sin"

ce that time it became one of basic commodit"

ies which went to the export. Medical properti"

es of honey and bees found special attention at

a cossack period. Today's modern domestic me"

dicine has over fifty names of medications, ba"

sed on honey. For example, the National phar"

maceutical university (in Kharkov) managed to

convert honey into powder to make its standar"

dization possible and to use as a medical sub"

stance in future. On the edge of world science of

using honey, because of its antibacterial proper"

ties, as one of the most powerful facilities for

cicatrization of wounds.

Today the Institute of beekeeping of UAAS

carries the name of the glorified compatriot Pe"

ter Prokopovicha. Ukrainian honey is included

in the list of export commodities of agriculture.

We provide a world association with the delicio"

us and useful products of beekeeping, and what

get gratitude from users of, income from this

business and reward in competitions. Ukraine

is a member of ten world leaders of the produc"

tion of honey with China, Argentina, India,

Mexico, and Korea Republic.  

Development of honey industry helps to

implement the program of the President of Uk"

raine to the increase of quantity of our popula"

tion.  Now in our country two public organiza"

tions work and both of them are the members of

«Apimonidiya»*: Union of bee"keepers of Uk"

raine and Fraternity of bee"keepers of Ukraine.

The first one has over than quindecennial

history. The second one arose up three years ago

for initiatives of the President, Victor Yushchen"

ko and includes over 40 thousand bee"keepers.

Actually by its efforts was organized the partici"

pating of Ukrainian delegation in international

congress of «Apimondiya» in Australia last year.

There Ukraine conquered 8 medals and four of

those – gold: for the best honey, «honey wine»,

a stand and a collection of stamps. And also four

«bronze» in nominations of «beeswax», «waxen

candles», «composition from honey and be"

eswax» and «collection of waxen seals». Chair"

man of Fraternity of bee"keepers, Tatyana Va"

sil'kivska, was rewarded a rank «the Queen of

Apimondiya"2007». Consequently it grounded

offering us to conduct this congress in Ukraine

in 2013 years. And it is not just for a confession

and a pride, but also there is a possibility to be

integrated in world honey business which will

bring the state quite good investments and addit"

ional stimulus of rapprochement with Europe.

* «Apimondiya» [lat.: apis – bee, mondis – world] – the
most authoritative International Federation of The bee#
keepers Associations, that established for about a hun#
dred years ago.

Professionalism. Trust. Recognition
BUSINESS CARD Legal firm «AGA Partners» is the dynamically developing
company, created by the professional lawyers of new generation, who received
their education at the best higher education institutions of Ukraine as well as
England and the USA.

Ivanna DORICHENKOAminat SULEYMANOVA



– БЕЗУМОВНО, прийняття Зако�
нів «Про ринок земель» та «Про
оптові ринки сільськогосподар�
ської продукції» має стати ва�
жливим кроком для вдоскона�
лення земельних та сільськогос�
подарських правовідносин, фор�
мування та становлення ринко�
вих відносин при продажу землі
та створення ефективного ринко�
вого середовища при продажу
сільськогосподарської продукції.
З другого боку, навіть прийняття
зазначених законів не може бути
передумовою того, що ринок зе�
млі, і насамперед сільськогоспо�
дарського призначення, буде ві�
дразу належним чином функціо�
нувати, а мережа оптових ринків
сільськогосподарської продукції
буде безперешкодно створена та
виконуватиме покладені на неї
завдання.
Це пов'язано передусім з
необхідністю впровадження ме�
ханізмів реалізації прийнятих за�
конів.
Зокрема, для можливості впро�
вадження аукціонної діяльності
на ринку земель, відповідно до
проекту Закону «Про ринок зе�
мель», має бути вирішено питан�
ня про підготовку відповідних
фахівців, створення та ведення

реєстру ліцитаторів, утворення
наглядової ради з питань зе�
мельних аукціонів та аукціонної
діяльності тощо.
Більше того, очікування прий�
няття Закону «Про ринок зе�
мель», що має врегулювати пи�
тання купівлі�продажу земель,
пов'язується з можливим знят�
тям мораторію на відчуження зе�
мельних ділянок сільськогоспо�
дарського призначення. При
цьому найближчим часом для
належного функціонування тако�
го ринку відсутні передумови,
зокрема, прийняття Закону «Про
державний земельний кадастр»,
а також необхідні практичні дії
для його реалізації, а саме без�
посереднє створення державно�
го земельного кадастру – впро�
вадження механізму формуван�
ня та ведення кадастрової доку�
ментації, створення та запрова�
дження умов функціонування
єдиної автоматизованої системи
кадастру та інше.
Так само стосовно законопроекту
«Про оптові ринки сільськогос�
подарської продукції», реаліза�
ція положень якого потребувати�
ме додаткового нормативно�
правового забезпечення. Так,
для створення національних
ОРСП додатково необхідне буде
визначення мережі їх розміщен�
ня, прийняття програми розвитку
мережі національних ОРСП,
встановлення вимог до націо�
нальних та місцевих таких рин�
ків, створення та впровадження
реєстру ОРСП, розробка типових
правил їх роботи. 
Крім того, враховуючи норми
проекту, надалі доведеться вирі�
шувати питання особливостей
діяльності саморегулівної орга�
нізації ОРСП, а також вирішува�
ти питання умов та порядку от�
римання цими ринками допомо�
ги за рахунок державного і міс�
цевого бюджетів у період стано�
влення.

Проект має низку спірних питань,
вирішення яких може ускладнити
його прийняття. Так, прогнозова�
но дискусійним має стати питан�
ня власності на землю ОРСП, тим
паче, що згідно з проектом землі
ОРСП належатимуть до земель
сільськогосподарського призна�
чення.
Коли йдеться про необхідність
функціонування оптових ринків
сільськогосподарської продук�
ції, прихильники таких ринків
посилаються на практику зару�
біжних країн про позитивний
досвід функціонування інфра�
структур цього типу. Про це, зо�
крема, зазначають і розробники
проекту. При цьому аналоги
ОРСП в різних країнах виникали
з урахуванням специфіки право�
відносин та ринку і тому питання
власності таких ринків вирішу�
ється по�різному. В літературі та
публікаціях щодо оптових ринків
зарубіжних країн вказується, що
землі та приміщення ринків рід�
ко передаються у приватну влас�
ність.
Відповідно ж до проекту поряд з
ОРСП, заснованих на державній
та комунальної власності, плану�
ється можливість функціонуван�
ня ОРСП на основі приватної
власності. При цьому формулю�
вання ч.1 ст. 9 проекту, де сказа�
но, що «ОРСП можуть мати зе�
мельні ділянки у власності на
праві постійного користування чи
орендувати їх» означає можли�
вість передання земельної ділян�
ки у власність ОРСП. 
Природно, що ОРСП займатиме
значні площі, а враховуючи осо�
бливості української політики з
постійними спекуляціями на тему
земель сільськогосподарського
призначення, можливість виді�
лення земельних ділянок сільсь�
когосподарського призначення із
земель державної чи комуналь�
ної власності під приватні ОРСП
буде дискусійним.

Ринок земель: 
чекати вже 
недовго?
Прем'єр"міністр України ініціює

урядовий законопроект «Про ри"

нок земель», зареєстрований у

Верховній Раді 28 лютого ц.р. за

№2143. Це той самий законопро"

ект, який, разом із законом про

державний земельний кадастр,

необхідний для розблокування мо"

раторію на купівлю"продаж сіль"

госпземель. Принаймні, зі слів ав"

торів документа, обіцяє ним стати. 

Як мовиться в пояснювальній

записці, затвердження і практич"

на реалізація Закону «Про ринок

земель» дасть можливість органі"

зувати прозорий ринок земельних

ділянок державної, комунальної

та приватної власності, законо"

давчо врегулювати питання щодо

порядку проведення земельних

аукціонів, а також поліпшити ін"

вестиційний клімат в країні.

Законопроект відтворює та де"

талізує положення Земельного ко"

дексу України про переважне пра"

во на придбання земельних діля"

нок сільськогосподарського при"

значення у власність.

В законопроекті міститься

певна кількість норм, спрямова"

них на недопущення тінізації зе"

мельного ринку та надмірної кон"

центрації земельної власності у

приватній власності.

Проект Закону України «Про

ринок земель» обіцяє остаточно за"

вершити створення ринкових пе"

редумов для залучення земельних

ділянок сільськогосподарського

призначення до економічного обі"

гу, організацію прозорого ринку зе"

мель із запровадженням конку"

рентності її продажу, забезпечити

повноту надходження податків і

зборів, зокрема від продажу зе"

мельних ділянок та прав оренди на

них, а також державного мита від

операцій на ринку землі. 

Проект Закону України «Про

ринок земель», напрацьований

робочою групою Комітету Верхов"

ної Ради з питань аграрної політи"

ки та земельних відносин на осно"

ві законопроекту, затвердженого

Постановою Верховної Ради Ук"

раїни від 17 червня 2004 року №

1811"ІV, в роботі якої брали участь

представники Держземагентства,

розміщено для обговорення з гро"

мадськістю на офіційному веб"

сайті агентства.

Сільгосппродукцію
– на оптові ринки
ОДНІЄЮ із найбільш гострих

проблем в Україні залишається

формування цивілізованих прозо"

рих каналів просування сільсько"

господарської продукції від вироб"

ника до кінцевого споживача на

вигідних для всіх учасників проце"

су умовах, наголошують у поясню"

вальній записці до законопроекту

«Про оптові ринки сільськогоспо"

дарської продукції», зареєстрова"

ного 27 лютого ц.р. за №2137. Сьо"

годні непрозорі схеми збуту сільсь"

когосподарської продукції, відсут"

ність структур оптової торгівлі

створюють передумови для вели"

ких цінових коливань на ринку

сільськогосподарської продукції,

зумовлюють додаткові витрати для

виробників, переробників та її

споживачів, переконані ініціатори

законопроекту Катерина Ващук,

Сергій Терещук, Іван Кириленко

та Михайло Полянчич. 

Відповідно до проекту Закону,

оптовий ринок сільськогосподар"

ської продукції (ОРСП) – це

суб'єкт підприємницької діяльно"

сті, який утворено згідно із законо"

давством і метою діяльності якого

є створення необхідних умов для

здійснення операцій з продажу та

купівлі сільгосппродукції, укладен"

ня відповідних договорів

ОРСП можуть називатися

тільки ті суб'єкти підприємниць"

кої діяльності, які відповідають

вимогам цього Закону і внесені до

Реєстру ОРСП.

Зважаючи на важливість

ОРСП для розвитку сільського

господарства, значне місце у про"

екті Закону відведено державній

політиці їх підтримки в процесі

становлення та діяльності, а також

регулюванню і нагляду за діяльні"

стю ОРСП. Зокрема, державна по"

літика підтримки оптових ринків

здійснюватиметься за допомогою
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До функціонування ринку землі ще далеко

розробки та затвердження програ"

ми розвитку мережі оптових рин"

ків, що затверджуватиметься Кабі"

нетом Міністрів, контролю за реа"

лізацією заходів щодо їх створен"

ня та функціонування тощо.

Важливим моментом проекту

Закону є створення асоціацій

ОРСП, членом однієї із яких по"

винні бути всі ОРСП, а також за"

провадження недержавного регу"

лювання ОРСП через саморегу"

лівну організацію ОРСП.

Очікується, що створення си"

стеми таких ринків із розрахунку

хоча б одного на область дасть

змогу вивести 20"30% сільгосп"

продукції, вирощеної дрібно" і се"

редньотоварними господарства"

ми, з тіньового на прозорий ри"

нок, забезпечить відкриті торги

між виробниками і їхніми спожи"

вачами і формування справедли"

вих до обох сторін цін. Функціо"

нування таких ринків здійснить

істотний вплив на формування

цін і в інших каналах збуту сільсь"

когосподарської продукції, в тому

числі при прямих продажах її ве"

ликотоварними господарствами

переробним підприємствам чи ін"

шим оптовим покупцям.

Земля – від прем'єра, 
продукти оптом – від депутатів
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ Наприкінці лютого у Верховній Раді України було зареєстровано два цікаві та
неоднозначні законопроекти: «Про ринок земель» та «Про оптові ринки сільськогосподарської
продукції». Пропонуємо вашій увазі їх детальний розгляд та коментар юриста.

КОМЕНТАР

• Партнер рубрики – МЮК «Александров та партнери» •



Як бути з землею
під об'єктом 
приватизації?
Кабінет Міністрів України за�
твердив Порядок продажу у
2008 році державними орга�
нами приватизації земельних
ділянок державної власності,
на яких розташовані об'єкти,
що підлягають приватизації.
Про це йдеться у відповідній
постанові №110 від 22 лютого
2008 р. 
Згідно з документом, державні
органи приватизації формува�
тимуть з урахуванням затвер�
джених переліків об'єктів дер�
жавної власності, що підляга�
ють приватизації, список
об'єктів приватизації у складі
об'єкта аукціону та надсилати�
муть його відповідним дер�
жавним органам земельних
ресурсів разом із запитом про
надання наявної земельнока�
дастрової документації, витягу
з технічної документації про
нормативну грошову оцінку та
інформації про наявність зе�
мельних сервітутів і обмежень
прав на земельні ділянки, які
включені до переліку.

Грипозний птах 
летить з Туреччини 
Державна митна служба Укра�
їни відреагувала на офіційне
повідомлення Міжнародного
епізоотичного бюро на терито�
рії Туреччини (адміністративні
території Зонгулдак, Самсун та
Сакарія), де зареєстровано
захворювання птиці на висо�
копатогенний грип. 
Так, листом Держмитслужби
від 27 лютого в Україну забо�
ронено ввезення з території
Турецької Республіки птиці,
продуктів та сировини з неї.
Ввезення з цієї країни інших
вантажів, підконтрольних
Державній службі ветеринар�
ної медицини, має здійснюва�
тися згідно з ветеринарними
вимогами щодо імпорту в Ук�
раїну об'єктів державного ве�
теринарно�санітарного кон�
тролю та нагляду.
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

КЕРІВНИМ партнером юридич"

ної фірми «AGA Partners» з мо"

менту її виникнення є Амінат

Сулейманова. Юридична прак"

тика пані Сулейманової нараховує

більш ніж 11 років. Раніше вона

працювала в таких юридичних

фірмах, як «Інюрполіс» – дирек"

тором департаменту міжнародно"

го права  та «Юріс» – старшим фа"

хівцем департаменту зовнішньо"

економічних відносин. 

Специфіка освіти пані Сулей"

манової, яка включає диплом з від"

знакою Національної юридичної

академії України ім. Ярослава Му"

дрого, навчання в Школі права

при Ноттінгемському університеті

(Великобританія), а також стажу"

вання в Міжнародному інституті з

прав людини (Страсбург, Франція)

і багаторічної унікальної практики

дає змогу їй представляти інтереси

клієнтів у міжнародних комерцій"

них арбітражах, таких як Лон"

донський міжнародний арбітраж"

ний суд (LCIA), Міжнародний ар"

бітражний суд при Міжнародній

торговій палаті (ICC International

Court of Arbitration of the Internatio"

nal Chamber of Commerce), ФОС"

ФА (FOSFA), а також здійснювати

захист інтересів юридичних і фі"

зичних осіб в Європейському суді з

прав людини. Одним з важливих і

ексклюзивних напрямків діяльно"

сті компанії є представлення інте"

ресів клієнтів в арбітражі при Асо"

ціації торгівлі зерном і кормами

(м.Лондон), дійсним членом якої є

«AGA Partners».

Пані Сулейманова є визнаним

фахівцем у галузі міжнародного

публічного і приватного права.

Юридичне видання «Ukrainian

Law Firms» («A Handbook for Fo"

reign Clients»),  що є одним з най"

авторитетніших в Україні, незмін"

но включає пані Сулейманову в

топ"п'ятірку юристів на ринку Ук"

раїни у сфері міжнародного арбі"

тражу, міжнародної торгівлі та

європейського права. А сама юри"

дична компанія «AGA Partners», за

підсумками 2007 року, була відзна"

чена серед юридичних компаній –

лідерів на ринку України. Висо"

кий професіоналізм і бездоганна

репутація дали змогу «AGA Part"

ners» посісти друге місце в рейтин"

гу компаній в розділі міжнародно"

го арбітражу, четверте – в розділі

європейського права і четверте – в

розділі міжнародної торгівлі. 

У травні 2007 року Амінат Су"

лейманова була вибрана віце"пре"

зидентом Асоціації правників Ук"

раїни – всеукраїнської громадсь"

кої організації юристів всіх на"

прямків, цілями якої є захист пра"

восуддя і удосконалення українсь"

кого законодавства, сприяння

професійному зростанню юристів

і правовій обізнаності населення.

Також Амінат Сулейманова є чле"

ном Київської міської колегії ад"

вокатів і Групи міжнародного ар"

бітражу при Лондонському міжна"

родному арбітражному суді (LCIA

YIAG).

Іванна Доріченко, асоційо"

ваний партнер «AGA Partners»,

очолює один з трьох основних на"

прямків діяльності компанії і кон"

сультує клієнтів щодо широкого

спектру питань, які виникають

при укладанні та реалізації міжна"

родних комерційних операцій в

різних юрисдикціях, включаючи

питання застосування правових

норм і законодавства різних пра"

вових систем, зокрема англійсько"

го права.

Практика пані Доріченко

значною мірою охоплює міжна"

родний комерційний арбітраж, зо"

крема інституційний арбітраж при

ГАФТА (GAFTA), ФОСФА (FOS"

FA) і Лондонський міжнародний

арбітражний суд (LCIA), а також

альтернативне і досудове вирішен"

ня спорів. Освіта, отримана Іван"

ною Доріченко у Віденському уні"

верситеті економіки і бізнес"упра"

вління (Відень, Австрія) і Школі

права при Університеті Носамбрія

(Ньюкасл, Великобританія), до"

зволила оволодіти глибоким розу"

мінням юридичних аспектів між"

народної торгівлі.

У практичну міжнародну тор"

гівлю пані Доріченко прийшла пі"

сля інтернатури в департаменті

правового регулювання зовніш"

ньої політики Міністерства еконо"

міки і європейської інтеграції Ук"

раїни. Протягом декількох років

Іванна очолювала департамент

міжнародного права мультинаціо"

нального зернового холдингу, ко"

ординуючи питання його комер"

ційної діяльності в семи юрисдик"

ціях, після чого займалася приват"

ною практикою у сфері міжнарод"

ного комерційного права, продов"

жуючи активно співпрацювати і

представляти інтереси національ"

них і міжнародних зернотрейде"

рів, а також інших учасників між"

народного бізнесу.

Іванна Доріченко є дійсним

членом Асоціації юристів України

і Групи міжнародного арбітражу

при Лондонському міжнародному

арбітражному суді (LCIA YIAG).

Всі юристи юридичної компа"

нії «AGA Partners» досконало во"

лодіють щонайменше однією між"

народною іноземною мовою. 

Провідні юристи компанії по"

стійно удосконалюють свої нави"

чки і отримують нові знання, бе"

ручи участь в різних міжнародних

програмах підвищення кваліфіка"

ції, як наприклад, Програма про"

фесійного просування і розвитку/

Continuous Professional Develop"

ment Programme (CPDP) Асоціації

торгівлі зерном і кормами (м.Лон"

дон, GAFTA). Ця програма спря"

мована на підтримку відповідного

рівня знань і поліпшення профе"

сійних навичок. В межах програ"

ми GAFTA організовує навчальні

курси по всьому світу. Вони варію"

ються за рівнем підготовки: від

початкового, базового рівня – до

високопрофесійного рівня.

Протягом кількох останніх ро"

ків компанія «AGA Partners» є по"

стійним учасником національних

та міжнародних круглих столів,

семінарів і конференцій, що про"

водяться в галузі аграрного бізне"

су. Партнери компанії запрошу"

ються організаторами таких захо"

дів для презентації доповідей

щодо юридичних аспектів аграр"

ного бізнесу та міжнародної тор"

гівлі зерновими. Компанія «AGA

Partners» бере участь у конферен"

ціях, що проводяться Інформацій"

но"аналітичною агенцією «АПК"

Інформ», а також Російським зер"

новим союзом. Географія таких

заходів охоплює як Росію та Укра"

їну, так і Казахстан, Єгипет і Ту"

реччину. Крім того, партнери ком"

панії є постійними учасниками

щорічної конференції «Global

Grain», яка традиційно відбуваєть"

ся в Женеві (Швейцарія). «Global

Grain» збирає представників між"

народного агробізнесу всіх на"

прямків діяльності: агрофірми,

сюрвеєрські компанії, зернотрей"

дери, банки та юридичні компанії. 

Своєрідним девізом компанії

«AGA Partners» можна вважати

такі слова: «Професіоналізм ко"

манди. Довіра клієнтів. Визнання

колег».

Професіоналізм. Довіра. Визнання
КОМПАНІЇ Юридична фірма «AGA Partners» («Ей. Джі. Ей та партнери») – компанія, що динамічно
розвивається, створена новим поколінням юристів#професіоналів, які здобули освіту в кращих
юридичних вищих навчальних закладах України, а також Англії і США.

Іванна ДОРІЧЕНКОАмінат СУЛЕЙМАНОВА

УРЯД затвердив суму часткової
компенсації вартості складної
сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва в
розмірі 30% (без урахування
ПДВ). Таку суму затверджено
постановою Кабінету Міністрів
України від 27 лютого ц.р. №109
«Про внесення змін до Порядку
використання коштів державно�
го бюджету, що спрямовуються
на часткову компенсацію варто�
сті складної сільськогосподарсь�
кої техніки вітчизняного вироб�
ництва».
Перелік визначає Міжвідомча
експертна рада з питань визна�
чення пріоритетів у виробництві

нової техніки та обладнання для
сільськогосподарських товарови�
робників. Сільськогосподарським
товаровиробникам, які закупили
зернозбиральні та кормозбираль�
ні комбайни і трактори, часткова
компенсація вартості такої техніки
надається згідно з нормативом,
визначеним Мінагрополітики.
Крім того, за підсумками дев'яти
місяців поточного року і починаю�
чи з жовтня:
– Мінагрополітики за погоджен�
ням з Мінфіном може здійснюва�
ти перерозподіл невикористаних
бюджетних коштів між розпоряд�
никами бюджетних коштів про�
порційно потребі, визначеній у

пропозиціях Ради міністрів Авто�
номної Республіки Крим, обла�
сних та Севастопольської міської
держадміністрацій щодо змен�
шення обсягів бюджетних коштів
у разі неможливості їх викори�
стання або необхідності збільшен�
ня обсягів в межах загального річ�
ного ліміту асигнувань;
– Міністерство аграрної політики
Автономної Республіки Крим, го�
ловні управління агропромисло�
вого розвитку обласних держад�
міністрацій можуть здійснювати
перерозподіл лімітів коштів між
районами пропорційно потребі,
визначеній в заявках сільськогос�
подарських товаровиробників.

30% – компенсація на вітчизняну сільгосптехніку



ЗАВДЯКИ винаходу П.Прокопо"

вича і щоденній праці бджолярів

Україна сьогодні входить до

п'ятірки світових лідерів"експор"

терів меду. 

Українці використовували мед

як лікарський засіб ще за часів

Київської Русі. Відтоді він, по суті,

став одним з основних товарів, які

йшли на експорт. Особливу увагу

лікувальні властивості меду і

бджіл  викликали у період козаць"

кої доби. Сьогодні ж вітчизняна

медицина має понад п'ятдесят

найменувань лікарських засобів,

основою яких є мед. Наприклад,

Національний фармацевтичний

університет (м.Харків) зумів пере"

творити мед на порошок, щоб

уможливити його стандартизацію

і надалі використовувати як лікар"

ську субстанцію. На вістрі світової

науки – використання меду через

його антибактеріальні властивості

як одного з найпотужніших засо"

бів для загоєння ран.

Сьогодні ім'я уславленого

співвітчизника Петра Прокопови"

ча носить Інститут бджільництва

УААН. Український мед входить

до переліку експортних товарів

сільського господарства. Ми за"

безпечуємо світову спільноту

смачною та корисною  продукці"

єю бджільництва, за що отримує"

мо вдячність від споживачів, при"

бутки від бізнесу і нагороди у зма"

ганнях. Україна входить до десят"

ка світових лідерів з виробництва

меду разом з Китаєм, Аргенти"

ною, Індією, Мексикою, Респу"

блікою Корея. 

Розвиток медової  галузі

сприяє виконанню програми

Президента України щодо збіль"

шення чисельності нашого насе"

лення. Нині в нашій державі пра"

цюють дві громадські організації

й обидві входять до складу «Апі"

мондії»*: Спілка пасічників Укра"

їни та Братство бджолярів Украї"

ни. Перша має понад п'ятнадця"

тирічну історію. Друга виникла

три роки тому за ініціативи Пре"

зидента Віктора Ющенка й налі"

чує понад 40 тисяч пасічників.

Власне її зусиллями торік було ор"

ганізовано участь української де"

легації у міжнародному конгресі

«Апімондії» в Австралії. Там Укра"

їна завоювала 8 медалей, з яких

чотири – золоті: за найкращий

мед, «медове вино», стенд і колек"

цію марок. А також чотири «брон"

зи» у номінаціях «віск», «воскові

свічки», «композиція з меду та во"

ску» і «колекція воскових печа"

ток». Голову правління Братства

бджолярів Тетяну Васильківську

нагородили званням «Королева

Апімондії"2007». Відтак, це дало

підстави нам запропонувати про"

вести цей конгрес в Україні у 2013

році. А це не лише визнання та

гордість, а й змога інтегруватися у

світовий медовий бізнес, який

принесе державі непогані інве"

стиції та додатковий стимул збли"

ження з Європою.

Наталія Тарченко

ПРОДУКТИ дорожчають, і бага"

то експертів, зокрема Світового

банку, вказують на те, що це – не

чергове цінове зростання, а но"

вий етап у світовій економіці.

Деякі спостерігачі зазначають,

що продовольча криза дуже на

руку аграріям, бо продукція ма"

тиме великий попит. А відтак –

на нас чекає зростання кількості

фермерських господарств. 

Загалом, за прогнозами екс"

пертів, через тотальне подорож"

чання понад 40 країн відчувати"

муть нестачу продовольства. За

останні 10 років ціни зросли на

75%, і, скоріш за все, підвищува"

тимуться й надалі. 

Причиною тому вважається

нехарчове використання продук"

тів, зокрема, виробництво біоло"

гічних видів палива. На думку

спеціалістів Світового банку, дер"

жавне цінове регулювання, до

якого вдаються уряди багатьох

країн, щоб якось протистояти то"

тальному подорожчанню, своєї

мети не досягне. Погоду роби"

тимуть приватні компанії, які

«викидатимуть» на світовий ри"

нок олійні та зернові. 

Найбільше потерпають від

зростання цін залежні від імпор"

ту країни.  Уряди цих країн

сприяють посиленню ролі при"

ватних компаній для активізації

імпорту, при цьому намагаючись

все ж утримати на ринку продо"

вольчих товарів за собою ключо"

ву роль. 

Втім, зростання цін зачепило

і експортно"орієнтовані країни.

Деякі з них, в тому числі Украї"

на, обмежували експорт, щоб

стримати цінове зростання на

внутрішньому ринку. Ось що ду"

мають з цього приводу опитані

нами експерти. 
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ТОЧКА ЗОРУ Останнім часом все частіше
говорять про світову продовольчу кризу. Та чи
існує вона насправді?

НАДБАННЯ Саме в Україні 1814 року Петро Прокопович винайшов
рамковий вулик. Винахід дав змогу отримувати продукт, не знищуючи
бджіл. Це була революція у світовому бджільництві.

– ТЕ, ЩО відбувається, я б все"

таки не наважився називати

«кризою». Серед основних чин"

ників, через які підвищилися

ціни на продовольство – збіль"

шення населення планети, зро"

стання його доходів та розвиток

біопаливної галузі. До того ж, в

2007 році в низці країн склалися

досить несприятливі погодні

умови. Через це знизилося ви"

робництво олійних культур,

ціни на які піднялися приблиз"

но вдвічі.  

Проте ціни на м'ясо, зокрема

свинину, на світовому ринку за"

лишаються досить консерватив"

ними, а подекуди й знижуються. 

Існують досить оптимістичні

прогнози – зокрема, що в 2008

році виробництво зерна, порів"

няно з 2007"м, збільшиться на

7"8%. А це сприятиме стабіліза"

ції цін, а, можливо, і їх знижен"

ню. Якщо говорити про Украї"

ну, то у нас ціни залежатимуть

більше не від світових тенден"

цій, а від державного регулю"

вання. 

– Як Ви оцінюєте перспекти�
ви розвитку в світі біопаливної
галузі з огляду на нинішню її
критику? 
– Перспективи біопаливного

напрямку досить неоднозначні.

Відмовитися від розвитку цієї

галузі для країн ЄС та США є

неприйнятним з політичної точ"

ки зору. Тобто, ніхто не хоче

визнати, що політика, спрямо"

вана на розвиток біопаливної

промисловості, була неправиль"

ною. До того ж, ці країни досить

консервативні в економічному

плані. Якщо в них пообіцяли ін"

весторам певні умови для ро"

звитку галузі, то зрозуміло, що

їх треба дотримуватися, бо в ін"

шому випадку економічна полі"

тика уряду не буде користувати"

ся довірою. 

Зараз світові експерти покла"

дають велику надію на енерге"

тичні культури другого поколін"

ня. Розробляються проекти по"

садки дерев, які швидко проду"

кують біомасу. Для цього відво"

дяться площі, які не конкурують

з відведеними на продовольство.

Але нові технології ще не дуже

конкурентноспроможні в еконо"

мічному плані. 

Володимир ЛАПА, керівник групи експертів 

«Українського клубу аграрного бізнесу»:

КОМЕНТАР

– НЕ МОЖНА говорити про

світову продовольчу кризу. Хіба

що споживання деяких продук"

тів значно перевищує їх вироб"

ництво. Зокрема, це стосується

продовольчого зерна – пшениці

та рису. Свій вплив на станови"

ще мають також ігри на біопа"

ливному фонді, які призводять

до значного подорожчання олій"

них культур. До того ж, зернові

та олійні становлять основу для

харчування тварин та птиці. І це

ще один фактор того, що зерно"

ві дорожчають, а відтак – і все

інше, – молоко, продукти його

переробки тощо. І це й є основ"

на проблема – дуже дорогі харчі. 

А так із наявністю харчів

все гаразд. Ті ж Європа та Ки"

тай примудряються годувати

величезну Росію. 

Сергій НАЛИВКА, 

директор Консалтингової агенції «ААА®»: 

КОМЕНТАР

Чи вистачає їжі на планеті?

Золоті мед та «медове вино». І титул королеви

* «Апімондія» (лат.: apis – бджола, mondis – світ) – найбільш
авторитетна міжнародна федерація бджільницьких асоціацій, засно�
вана понад сто років тому. Мета її діяльності  – обмін досвідом і
досягненнями у сфері бджільництва. Конгреси відбуваються кожні
два роки. У 2007 р. зібрання пасічників проходило в місті Мельбурні
(Австралія).
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Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб$
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768*2004 2007 CPT 1575,35 1400,00 1478,81 1520,00 292,83
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768*2004 2007 EXW 120,00 1320,00 1320,00 1320,00 261,39
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768*2004 2007 CPT 284,23 1320,00 1334,36 1410,00 264,23
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2007 EXW 22,60 1210,00 1210,00 1210,00 239,60
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2007 EXW 212,00 1270,00 1270,00 1270,00 251,49
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2007 EXW 22,36 1240,00 1240,00 1240,00 245,54
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2007 EXW 7795,00 3150,00 3272,22 3620,00 647,96

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768*2004 2007 FAS 13709,60 1818,00 1818,00 1818,00 360,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768*2004 2007 FOB 23820,74 1818,00 1818,00 1818,00 360,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2007 CPT 60,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2007 DAF 3046,52 1464,50 1464,50 1464,50 290,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2007 FOB 30657,68 1515,00 1563,43 1590,75 309,59
Гречка 2 клас ДСТУ 4524*2006 2007 EXW 40,00 2255,68 2255,68 2255,68 446,67
Гречка 3 клас ДСТУ 4524*2006 2007 FCA 40,00 3104,30 3104,30 3104,30 614,71
Гречка 3 клас ДСТУ 4524*2006 2007 DDU 20,00 2591,42 2591,42 2591,42 513,15
Просо 1 клас ГОСТ 22983*88 2007 FCA 20,00 1818,00 1818,00 1818,00 360,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983*88 2007 CIP 22,00 2818,61 2818,61 2818,61 558,14
Сорго ГОСТ 8759*92 2007 DDU 62,00 1868,50 1933,66 1969,50 382,90
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2007 CPT 3900,00 1590,75 1605,96 1616,00 318,01
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2007 FOB 228482,65 1616,00 1631,13 1717,00 323,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2007 FAS 23365,61 1590,75 1590,75 1590,75 315,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2007 CPT 4420,65 1363,50 1363,50 1363,50 270,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2007 DAF 42909,12 1313,00 1411,42 1506,02 279,49
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2007 FOB 123688,82 1363,50 1363,50 1363,50 270,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2007 FAS 4459,85 1212,00 1212,00 1212,00 240,00
Кукурудза некласифікована ДСТУ 4525*2006 2007 CPT 250,00 1565,50 1565,50 1565,50 310,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523*2006 2007 FCA 20,00 1919,00 1919,00 1919,00 380,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523*2006 2007 CPT 230,00 1666,50 1666,50 1666,50 330,00
Насіння вики ГОСТ 7067*88 2007 CPT 20,00 3785,63 3785,63 3785,63 749,63
Соя ГОСТ 17109*88 2007 CPT 1000,00 2734,58 2734,58 2734,58 541,50
Соя ГОСТ 17109*88 2007 FOB 12060,00 2309,87 2444,13 2954,25 483,99
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2007 EXW 20,00 4343,00 4343,00 4343,00 860,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2007 FCA 500,00 5050,00 5050,00 5050,00 1000,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2007 DAF 180,00 4343,00 4345,81 4368,25 860,56
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391*89 2007 FCA 8,50 5555,00 6059,67 6984,91 1199,94
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391*89 2007 FAS 40,00 8356,94 8356,94 8356,94 1654,84
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2007 CPT 1000,00 2777,50 2777,50 2777,50 550,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 2007 DDU 154,00 1010,00 2835,21 7575,00 561,43
Насіння льону ГОСТ 10582*76 2007 FCA 40,00 3348,76 3348,76 3348,76 663,12
Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 2007 FCA 20,00 8585,00 8585,00 8585,00 1700,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 2007 CPT 486,87 5555,00 9512,84 14140,00 1883,73
Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 2007 DDU 10,00 7575,00 7575,00 7575,00 1500,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016*95 2007 CPT 1000,00 989,80 989,80 989,80 196,00
Макуха соняшникова ГОСТ 80*96 2007 EXW 500,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 2008 FCA 17,00 1717,00 1717,00 1717,00 340,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 2008 DAF 1630,00 1730,77 1782,97 1893,75 353,06
Борошно пшеничне 2 гатунок ГОСТ 26574*85 2008 DAF 250,00 1535,20 1535,20 1535,20 304,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574*85 2008 FCA 70,00 1868,50 1897,36 1969,50 375,71
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574*85 2008 DAF 816,00 1944,25 1948,46 1969,50 385,83
Крупа рисова ГОСТ 6292*93 2007 DAF 335,25 2744,37 3159,57 3282,50 625,66
Олія ріпакова ГОСТ 8988*77 2007 FCA 200,00 4166,25 4166,25 4166,25 825,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 2008 FOB 3000,00 6120,60 6120,60 6120,60 1212,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768*2004 30.03.2008 FAS 2200,00 1525,10 1525,10 1525,10 302,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 30.06.2008 FOB 21799,65 1565,50 1565,50 1565,50 310,00
Сорго ГОСТ 8759*92 30.03.2008 CPT 520,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Сорго ГОСТ 8759*92 31.03.2008 CPT 7500,00 1222,10 1222,10 1222,10 242,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 30.03.2008 CPT 981,37 1590,75 1590,75 1590,75 315,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 30.03.2008 FAS 2000,00 1550,35 1550,35 1550,35 307,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 31.03.2008 CPT 8296,78 1590,75 1590,75 1590,75 315,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 31.03.2008 DAF 300,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 31.03.2008 FOB 2300,00 1641,25 1641,25 1641,25 325,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 30.06.2008 FOB 2000,00 1595,80 1595,80 1595,80 316,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 31.03.2008 CPT 70500,00 1338,25 1357,95 1363,50 268,90
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 31.03.2008 DAF 20000,00 1338,25 1527,28 1699,97 302,43
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 31.03.2008 FOB 2000,00 1363,50 1363,50 1363,50 270,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 15.04.2008 DAF 10000,00 1313,00 1313,00 1313,00 260,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 30.06.2008 DAF 35456,00 1313,00 1316,56 1338,25 260,71
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 31.12.2008 DAF 4195,98 1313,00 1313,00 1313,00 260,00
Насіння вики ГОСТ 7067*88 29.02.2008 FCA 44,00 8080,00 8080,00 8080,00 1600,00
Соя ГОСТ 17109*88 31.03.2008 CPT 2000,00 2373,50 2373,50 2373,50 470,00
Соя ГОСТ 17109*88 31.03.2008 DAF 10550,00 2156,35 2184,64 2474,50 432,60
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 29.02.2008 DAF 60,00 2550,25 2550,25 2550,25 505,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 31.03.2008 FCA 15,70 19695,00 19695,00 19695,00 3900,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 31.05.2008 FCA 44,00 19695,00 19695,00 19695,00 3900,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 31.12.2008 DAF 300,00 3030,00 3030,00 3030,00 600,00
Насіння гібриду кукурудзи 15.04.2008 DAF 600,00 6700,24 6700,24 6700,24 1326,78
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246*65 31.03.2008 FOB 2700,00 1035,25 1035,25 1035,25 205,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246*65 30.06.2008 FOB 15000,00 1030,20 1030,20 1030,20 204,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016*95 15.03.2008 FOB 4700,00 1035,25 1035,25 1035,25 205,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016*95 31.03.2008 FOB 2900,00 999,90 999,90 999,90 198,00
Солод пивоварний 01.04.2008 DAF 51,70 2967,99 2967,99 2967,99 587,72
Макуха соняшникова ГОСТ 80*96 29.02.2008 FOB 4700,00 1338,25 1338,25 1338,25 265,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 25.02.2008 FCA 50,00 1616,00 1616,00 1616,00 320,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 20.03.2008 FOB 550,00 1944,25 1944,25 1944,25 385,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 15.03.2008 FOB 8500,00 5757,00 5757,00 5757,00 1140,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 31.03.2008 DAF 500,00 5782,25 5782,25 5782,25 1145,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 20.06.2008 DAF 660,00 8332,50 8332,50 8332,50 1650,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351*89 31.03.2008 FCA 0,71 6223,52 6223,52 6223,52 1232,38

Результати торгів 
та біржові ціни в Україні 
в лютому 2008 року

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Гречка 2 клас ДСТУ 4524*2006 2007 EXW 40,00 2255,68 446,67
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524*2006 2007 FCA 40,00 3104,30 614,71
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524*2006 2007 DDU 20,00 2591,42 513,15
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 2008 DAF 1630,00 1782,97 353,06
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574*85 2008 DAF 816,00 1948,46 385,83
*Сорго ГОСТ 8759*92 2007 DDU 22,00 1868,50 370,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 2007 DDU 44,00 7398,25 1465,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768*2004 2007 CPT 620,00 1432,26 283,62 1193,55 236,35
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768*2004 2007 EXW 120,00 1320,00 261,39 1100,00 217,82
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768*2004 2007 CPT 250,00 1324,00 262,18 1103,33 218,48
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2007 EXW 1995,00 3620,00 716,83 3016,67 597,36
*Просо 1 клас ГОСТ 22983*88 2007 CIP 22,00 2818,61 558,14
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2007 EXW 20,00 4343,00 860,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2007 DAF 140,00 4343,00 860,00
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391*89 2007 FAS 40,00 8356,94 1654,84
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Соя ГОСТ 17109*88 2007 FOB 900,00 2954,25 585,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 2007 CPT 486,87 9512,84 1883,73
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2007 DAF 20,00 4368,25 865,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2007 DAF 3046,52 1464,50 290,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2007 FOB 10775,21 1717,00 340,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2007 DAF 5939,12 1363,50 270,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016*95 2007 CPT 1000,00 989,80 196,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2007 FOB 30657,68 1563,43 309,59
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2007 FOB 181582,82 1619,00 320,59
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2007 CPT 4420,65 1363,50 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2007 DAF 5000,00 1403,90 278,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523*2006 2007 CPT 230,00 1666,50 330,00
*Соя ГОСТ 17109*88 2007 CPT 1000,00 2734,58 541,50
*Крупа рисова ГОСТ 6292*93 2007 DAF 63,85 2744,37 543,44
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2007 CPT 60,00 1515,00 300,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2007 CPT 1550,00 1590,75 315,00
*Соя ГОСТ 17109*88 2007 FOB 8160,00 2309,87 457,40
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391*89 2007 FCA 3,00 6984,91 1383,15
*Борошно пшеничне 2 гатунок ГОСТ 26574*85 2008 DAF 250,00 1535,20 304,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2007 CPT 1000,00 2777,50 550,00
*Насіння льону ГОСТ 10582*76 2007 FCA 40,00 3348,76 663,12
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2007 EXW 22,60 1210,00 239,60 1008,33 199,67
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2007 EXW 212,00 1270,00 251,49 1058,33 209,57
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2007 EXW 22,36 1240,00 245,54 1033,33 204,62
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391*89 2007 FCA 5,50 5555,00 1100,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2007 EXW 5800,00 3152,60 624,28 2627,16 520,23
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768*2004 2007 FAS 13709,60 1818,00 360,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2007 FAS 23365,61 1590,75 315,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2007 FAS 4459,85 1212,00 240,00
*Олія ріпакова ГОСТ 8988*77 2007 FCA 200,00 4166,25 825,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292*93 2007 DAF 271,40 3257,25 645,00
*Кукурудза некласифікована ДСТУ 4525*2006 2007 CPT 250,00 1565,50 310,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 2008 FOB 3000,00 6120,60 1212,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2007 DAF 31970,00 1421,49 281,48
*Соя ГОСТ 17109*88 2007 FOB 3000,00 2656,30 526,00
Хмельницька обласна товарна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768*2004 2007 CPT 955,35 1509,03 298,82 1257,52 249,01
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768*2004 2007 CPT 34,23 1410,00 279,21 1175,00 232,67
*Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 2007 FCA 20,00 8585,00 1700,00
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768*2004 2007 FOB 23820,74 1818,00 360,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2007 CPT 2350,00 1616,00 320,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2007 FOB 36124,62 1666,50 330,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2007 FOB 123688,82 1363,50 270,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2007 FCA 500,00 5050,00 1000,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2007 DAF 20,00 4343,00 860,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 2008 FCA 17,00 1717,00 340,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574*85 2008 FCA 50,00 1868,50 370,00
*Сорго ГОСТ 8759*92 2007 DDU 40,00 1969,50 390,00

Форвард

Житомирська товарна агропромислова біржа
*Солод пивоварний 01.04.2008 DAF 51,70 2967,99 587,72
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768*2004 30.03.2008 FAS 2200,00 1525,10 302,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 30.03.2008 FAS 2000,00 1550,35 307,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 31.03.2008 FOB 2000,00 1363,50 270,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 30.06.2008 FOB 21799,65 1565,50 310,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 30.03.2008 CPT 981,37 1590,75 315,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 31.03.2008 CPT 6296,78 1590,75 315,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 31.03.2008 FOB 2300,00 1641,25 325,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 31.03.2008 CPT 15500,00 1338,25 265,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 15.04.2008 DAF 10000,00 1313,00 260,00
*Соя ГОСТ 17109*88 31.03.2008 CPT 2000,00 2373,50 470,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351*89 31.03.2008 FCA 0,71 6223,52 1232,38
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 20.03.2008 FOB 550,00 1944,25 385,00
*Сорго ГОСТ 8759*92 30.03.2008 CPT 520,00 1515,00 300,00
*Сорго ГОСТ 8759*92 31.03.2008 CPT 7500,00 1222,10 242,00
*Насіння гібриду кукурудзи 15.04.2008 DAF 600,00 6700,24 1326,78
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 31.03.2008 CPT 2000,00 1590,75 315,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 30.06.2008 FOB 2000,00 1595,80 316,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 31.03.2008 CPT 55000,00 1363,50 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 30.06.2008 DAF 30456,00 1313,00 260,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 31.03.2008 DAF 18000,00 1542,68 305,48
*Соя ГОСТ 17109*88 31.03.2008 DAF 10550,00 2184,64 432,60
*Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 31.05.2008 FCA 44,00 19695,00 3900,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 31.12.2008 DAF 300,00 3030,00 600,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246*65 30.06.2008 FOB 15000,00 1030,20 204,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246*65 31.03.2008 FOB 2700,00 1035,25 205,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016*95 15.03.2008 FOB 4700,00 1035,25 205,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016*95 31.03.2008 FOB 2900,00 999,90 198,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 25.02.2008 FCA 50,00 1616,00 320,00
*Макуха соняшникова ГОСТ 80*96 29.02.2008 FOB 4700,00 1338,25 265,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 29.02.2008 DAF 60,00 2550,25 505,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 31.03.2008 DAF 500,00 5782,25 1145,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 15.03.2008 FOB 8500,00 5757,00 1140,00
*Насіння вики ГОСТ 7067*88 29.02.2008 FCA 44,00 8080,00 1600,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб$
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 01 по 29 лютого 2008 року

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВIТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГIВ
сiльськогосподарською продукцiєю, продуктами її переробки, продовольством

на Акредитованих товарних бiржах України з 01 по 29 лютого 2008 року
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524*2006 2007 EXW 40,00 2290,83 453,63
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 2008 DAF 408,00 1769,05 350,31
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 2007 DDU 21,00 8781,52 1738,91
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768*2004 2007 CPT 200,00 1500,00 297,03 1250,00 247,52
*Просо 1 клас ГОСТ 22983*88 2007 CIP 22,00 2918,04 577,83
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391*89 2007 FAS 40,00 8356,94 1654,84
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 2007 CPT 5,04 5555,00 1100,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
Насіння гібриду 
соняшника «Фрагмент» ДСТУ 2240*93 2007 EXW 0,50 22000,00 4356,44 18333,33 3630,36
Насіння гібриду 
соняшника «Знахідка» ДСТУ 2240*94 2007 EXW 0,40 19000,00 3762,38 15833,33 3135,31
Насіння гібриду соняшника «Захист» ДСТУ 2240*95 2007 EXW 0,30 20000,00 3960,40 16666,67 3300,33
Насіння гібриду соняшника «Оскіл» ДСТУ 2240*96 2007 EXW 0,50 25000,00 4950,50 20833,33 4125,41
Насіння гібриду соняшника «Погляд» ДСТУ 2240*97 2007 EXW 0,50 21000,00 4158,42 17500,00 3465,35
Насіння гібриду соняшника «Світоч» ДСТУ 2240*98 2007 EXW 0,30 20000,00 3960,40 16666,67 3300,33
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2007 FOB 2500,00 1590,75 315,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2007 FOB 2500,00 1646,55 326,05
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2007 FOB 5000,00 1472,58 291,60
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Горох 1 клас ДСТУ 4523*2006 2007 CFR 500,00 2777,50 550,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 2008 DDP 100,00 1843,25 365,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2007 EXW 8000,00 3060,00 605,94 2550,00 504,95
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246*65 2008 DAF 500,00 1504,90 298,00
*Олія ріпакова ГОСТ 8988*77 2008 FCA 200,00 4166,25 825,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292*93 2007 DAF 135,70 3787,50 750,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 2008 FOB 3000,00 6150,90 1218,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Соя ГОСТ 17109*88 2007 FOB 1770,00 2828,00 560,00
*Насіння гібриду кукурудзи 2005*2007 CPT 0,29 10423,88 2064,13

Форвард

Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016*95 31.03.2008 FAS 1000,00 979,70 194,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м. Київ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768*2004 30.06.2008 CPT 4298,09 1489,75 295,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 31.03.2008 CPT 6296,78 1590,75 315,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 31.03.2008 DAF 3500,00 1262,50 250,00
*Соя ГОСТ 17109*88 15.05.2008 DAF 2300,00 2464,40 488,00
*Насіння еспарцету ГОСТ 2240*93 31.05.2008 FCA 44,00 8332,50 1650,00
*Крупа гречана ядро ГОСТ 5550*74 31.12.2008 DAF 183,00 1525,10 302,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 31.03.2008 FCA 76,00 1792,75 355,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 30.04.2008 DAF 2300,00 6060,00 1200,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 15.04.2008 FOB 5000,00 6110,50 1210,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб$
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн. Цiна USD,

середня

min середня max

* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВIТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГIВ
сiльськогосподарською продукцiєю, продуктами її переробки, продовольством
на Акредитованих товарних бiржах України з 29 лютого 06 березня 2008 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 29 лютого по 06 березня 2008 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768*2004 2007 CPT 200,00 1500,00 1500,00 1500,00 297,03
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2007 EXW 8000,00 3060,00 3060,00 3060,00 605,94
Насіння гібриду 
соняшника «Фрагмент» ДСТУ 2240*93 2007 EXW 0,50 22000,00 22000,00 22000,00 4356,44
Насіння гібриду 
соняшника «Знахідка» ДСТУ 2240*94 2007 EXW 0,40 19000,00 19000,00 19000,00 3762,38
Насіння гібриду соняшника «Захист» ДСТУ 2240*95 2007 EXW 0,30 20000,00 20000,00 20000,00 3960,40
Насіння гібриду соняшника «Оскіл» ДСТУ 2240*96 2007 EXW 0,50 25000,00 25000,00 25000,00 4950,50
Насіння гібриду соняшника «Погляд» ДСТУ 2240*97 2007 EXW 0,50 21000,00 21000,00 21000,00 4158,42
Насіння гібриду соняшника «Світоч» ДСТУ 2240*98 2007 EXW 0,30 20000,00 20000,00 20000,00 3960,40

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2007 FOB 2500,00 1590,75 1590,75 1590,75 315,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2007 FOB 2500,00 1646,55 1646,55 1646,55 326,05
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2007 FOB 5000,00 1472,58 1472,58 1472,58 291,60
Горох 1 клас ДСТУ 4523*2006 2007 CFR 500,00 2777,50 2777,50 2777,50 550,00
Гречка 3 клас ДСТУ 4524*2006 2007 EXW 40,00 2290,83 2290,83 2290,83 453,63
Просо 1 клас ГОСТ 22983*88 2007 CIP 22,00 2918,04 2918,04 2918,04 577,83
Соя ГОСТ 17109*88 2007 FOB 1770,00 2828,00 2828,00 2828,00 560,00
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391*89 2007 FAS 40,00 8356,94 8356,94 8356,94 1654,84
Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 2007 DDU 21,00 8781,52 8781,52 8781,52 1738,91
Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 2007 CPT 5,04 5555,00 5555,00 5555,00 1100,00
Насіння гібриду кукурудзи 2005*2007 CPT 0,29 10423,88 10423,88 10423,88 2064,13
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246*65 2008 DAF 500,00 1504,90 1504,90 1504,90 298,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 2008 DAF 408,00 1742,25 1769,05 1774,41 350,31
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 2008 DDP 100,00 1843,25 1843,25 1843,25 365,00
Крупа рисова ГОСТ 6292*93 2007 DAF 135,70 3787,50 3787,50 3787,50 750,00
Олія ріпакова ГОСТ 8988*77 2008 FCA 200,00 4166,25 4166,25 4166,25 825,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 2008 FOB 3000,00 6150,90 6150,90 6150,90 1218,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768*2004 30.06.2008 CPT 4298,09 1489,75 1489,75 1489,75 295,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 31.03.2008 CPT 6296,78 1590,75 1590,75 1590,75 315,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 31.03.2008 DAF 3500,00 1262,50 1262,50 1262,50 250,00
Соя ГОСТ 17109*88 15.05.2008 DAF 2300,00 2464,40 2464,40 2464,40 488,00
Насіння еспарцету ГОСТ 2240*93 31.05.2008 FCA 44,00 8332,50 8332,50 8332,50 1650,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016*95 31.03.2008 FAS 1000,00 979,70 979,70 979,70 194,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 31.03.2008 FCA 76,00 1792,75 1792,75 1792,75 355,00
Крупа гречана ядро ГОСТ 5550*74 31.12.2008 DAF 183,00 1525,10 1525,10 1525,10 302,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 15.04.2008 FOB 5000,00 6110,50 6110,50 6110,50 1210,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 30.04.2008 DAF 2300,00 6060,00 6060,00 6060,00 1200,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб$
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

Біржовий ринок 
прагне розвиватися

Звернення Союзу аграрних бірж України 
до Президента України 

В.А.Ющенка

Шановний Вікторе Андрійовичу!

В Україні формується власна система біржового товарного ринку, практична

діяльність якого почалася з моменту прийняття Закону України «Про товарну

біржу» та видання Указу Президента України «Про заходи щодо реформування

аграрних відносин» від 18 січня 1995 року.

Створення умов для розвитку біржового ринку також визначено Указом

Президента України «Про деякі заходи щодо розвитку ринку зерна» від 18 вересня

2007 року. Цим Указом були враховані пропозиції Союзу аграрних бірж України

щодо внесення на розгляд Верховної Ради України нової редакції Закону України

«Про товарну біржу», передбачивши в ньому державне регулювання біржового

товарного ринку для здійснення координації діяльності учасників біржового ринку,

а також організаційно"правових засад формування та функціонування

розрахунково"клірингових установ.

Кажучи про посилення інтересу держави до системи біржового ринку України,
Союз аграрних бірж України звертається до Вас не з проханням фінансової
підтримки або надання податкових чи інших пільг.

Біржовий ринок сьогодні терміново потребує підтримки з боку держави щодо
вдосконалення існуючої законодавчої та нормативної бази для забезпечення своєї
діяльності.

Таку підтримку держава могла б надати, створивши орган з регулювання

розвитку біржової торгівлі в Україні, на зразок існуючих органів такого типу, що

успішно діють у країнах з розвинутою ринковою економікою. Це дозволить більш

глибоко та професійно вирішувати нагальні питання як ринкової економіки, так і

товарного біржового ринку в цілому та спрямовувати зусилля на захист

вітчизняного товаровиробника. Потенціал існуючих товарних бірж в змозі

забезпечити функціонування біржової торгівлі в державі та значно впливати на

розвиток економіки.

Союз аграрних бірж України, відкритий для співпраці та готовий підготувати
пропозиції з наступних питань:

забезпечення функціонування ф'ючерсної торгівлі в Україні;

своєчасне проведення розрахунків і гарантування виконання біржових угод

(введення таких механізмів дозволить відмовитися сьогодні від укладання

бартерних операцій за демпінговими цінами);

визначення вимог, яким повинні відповідати існуючі біржі;

підготувати проект концепції розвитку біржового товарного ринку.

Крім того пропонуємо:

створити при державних органах влади дорадчий орган за участю зацікавлених

державних та громадських організацій в подальшому розвитку біржового

товарного ринку;

провести під патронатом Президента України Всеукраїнську науково�
практичну конференцію «Розвиток біржового товарного ринку в умовах

входження до СОТ», за участю міжнародних експертів, НАН України,

представників виконавчої влади та професійних громадських організацій.

Сподіваємося на Вашу підтримку.

З повагою,
за дорученням Загальних зборів
генеральний директор САБУ Б.Л.Беренштейн

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ 30 січня 2008 року відбулися чергові
збори Союзу аграрних бірж України, учасниками яких було
прийняте звернення до Президента України Віктора Ющенка
стосовно подальшого розвитку біржового товарного ринку.
Пропонуємо вашій увазі повний текст звернення.

25 березня 2008 року о 10:00 у примі"

щенні великого конференц"залу Націо"

нальної академії наук України відбудеться

«круглий стіл» з питань розвитку бір6

жового ринку України. 

Організаторами заходу виступають

Союз аграрних бірж України та Українська

аграрна конфедерація. До участі запроше"

ні: біржі"члени САБУ, громадські органі"

зації, які входять до УАК, – Українська

зернова асоціація, Всеукраїнський союз

сільськогосподарських підприємців, Асо"

ціація фермерів та приватних землевлас"

ників, НАЦУ «Укруцукор», «Укролія"

пром», а також представники державних

установ і організацій: Мінагрополітики,

Мінекономіки, секретаріатів Кабінету Мі"

ністрів і Президента України, народні де"

путати України, представники міжнарод"

них організацій, зокрема Світового банку.  

Адреса, за якою відбудеться «круглий

стіл»: м.Київ, вул.Володимирська, 55. 

АНОНС: «КРУГЛИЙ СТІЛ»



ВЛАСНЕ, чому б і ні? Так, Ігор

та Олена Голубєви своє захо"

плення вирощуванням екзотич"

них рослин та квітів та здобутий

немалий досвід вирішили засто"

сувати у власній справі, тим біль"

ше, що розуміли, що чимало ук"

раїнців теж не проти урізноманіт"

нити своє життя та збагатити

його красою. І в 1992 році засну"

вали компанію «Ваш сад», основ"

ним напрямком діяльності якої є

продаж рослин оптом і вроздріб

та ландшафтний дизайн. 

Відомо, що в 90"ті роки ком"

панії, які займались таким видом

діяльності, були рідкістю, і для

більшості споживачів подібне різ"

номаніття пропонованих рослин

видавалося справжньою екзоти"

кою. Отож заснування компанії

виявилось як ніколи вчасним.

Хоча жодний бізнес не буває без

труднощів, і «Ваш Сад» вони теж

не оминули, але за роки існуван"

ня, крок за кроком вивчаючи

смаки українців та досліджуючи

сучасні світові тенденції, компа"

нія значно розширила свою

діяльність та сервіси.

Сьогодні це потужне підпри"

ємство з власними теплицями та

професійним штатом працівни"

ків, головний офіс якого знахо"

диться в Одесі, де працює 195 ро"

бітників, другий  – в Києві, тут

зайняті 85 фахівців. Власне, по"

ставку кімнатних рослин та ро"

слин для відкритого ґрунту «Ваш

Сад» здійснює з кращих розсад"

ників Німеччини, Голландії, Іта"

лії та інших європейських країн, а

вибором товару займаються без"

посередньо провідні фахівці ком"

панії, орієнтуючись суто на опти"

мальне співвідношення ціни та

якості рослин, успішно задоволь"

няючи смаки найвибагливіших

клієнтів. 

Ландшафтний дизайн та архі�
тектура стає наразі популярним і

є на сьогодні одним з  основних

напрямків роботи компанії. «Ваш

Сад» забезпечує проектування,

озеленення, тобто зелене будів"

ництво (власної садиби або пар"

ку, наприклад), обслуговування

(комплексний догляд за зелени"

ми насадженнями і газоном), фі"

тодизайн (іншими словами –

оформлення обмеженого просто"

ру рослинами, введення в ін"

тер'єр природних елементів),

флористику (створення букетів та

композицій), будівельні роботи,

монтаж системи автоматичного

поливального водопроводу. 

До речі, на досягнутому ком"

панія не зупиняється й активно

розвиває нові напрямки діяльно"

сті. Тепер, купуючи улюблені

рослини, споживачі мають мо"

жливість придбати й керамічні

вазони, вази, ґрунти, добрива,

так звані «підкормки» для їх ви"

рощування  прямо на місці та

проконсультуватись у працівни"

ків компанії про правильний до"

гляд за рослинами. 

Самі засновники стверджу"

ють: «Рослини – не однозначний

продукт, до якого можна стави"

тись по"споживацьки, а справжні

«вихованці», які потребують до"

гляду, уваги і відповідальності від

свого власника. І наше завдання

– допомогти кожному відвідува"

чу збагнути це і відчути справ"

жню красу рослин». 

Більш докладно з діяльністю

компанії, акціями, знижками, ве"

ликим різноманіттям квітів та ко"

рисними порадами для професіо"

налів і любителів можна ознайо"

митись на офіційному сайті «Ваш

Сад» www.vashsad.com.ua або

завітати в один із магазинів фір"

ми, які знаходяться в Києві та

Одесі.

Олена Прокопчук
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Рослини з усього світу – 
прибуткове задоволення
ВЛАСНА СПРАВА Кажуть, щастя – коли з радістю ідеш на роботу та з
нетерпінням повертаєшся додому. А якщо хобі переростає у вигідний бізнес
– він вже напевно стає сенсом життя!

“ ” –

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГОЛОВИ!

«АГРОПРОФІ» – український тижневик ділової інформації 

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

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

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

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

E*mail: info@agroprofi.com.ua
Інтернет: www.agroprofi.com.ua
Тел. (044) 227*93*55, 236*0208. 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ*135, а/с 79.
ОФІС: м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС
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