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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
ЦУКОР ñ ПЕРЕПИСАТИ, 
ДЕРЖПІДТРИМКУ ñ ПРИЙНЯТИ

13 травня ц.р. відбулося засідання Комітету
з питань аграрної політики та земельних
відносин. У порядку денному фігурувало
чотири законопроекти.

КОМПАНІЇ
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД 
У ЗБЕРЕЖЕННІ ЗЕРНА

На сьогодні, маючи за плечима 120!річну
історію, Лубенський машинобудівний завод
«Комсомолець» зберіг профіль виробництва
устаткування для АПК.

Хтось хоче
спирт без
«Укрспирту»…

15 травня цього року відбу�
лося розширене засідання
комітету Верховної ради з
питань аграрної політики та
земельних відносин. На по�
рядок денний було винесено
два питання. Перше – про
законодавче забезпечення
розвитку спиртової галузі
України та шляхи її рефор�
мування. Та друге – про ви�
користання Аграрним фон�
дом коштів державного бю�
джету на формування  дер�
жавного продовольчого ре�
зерву у 2007 році та перспек�
тиви на 2008 рік. Однак дис�
кусія за першим питанням
настільки затяглася, що дру�
ге члени аграрного комітету
розглянути вже не встигли.
Наразі звіт Аграрного фонду
перенесено на наступне засі�
дання комітету – орієнтовно
на 20 травня. Заслухавши ін�
формацію міністра аграрної
політики України Юрія
Мельника та заступника го�
лови державного концерну
«Укрспирт» Віталія Сосниць�
кого «Про законодавче за�
безпечення розвитку спирто�
вої галузі України та шляхи
її реформування», комітет
прийняв за основу рішення:
Рекомендувати ВРУ розгля�
нути в першочерговому по�
рядку проекти закону Украї�
ни щодо реформування
спиртової галузі, а також інші
проекти законодавчих актів,
подані на розгляд парламен�
ту Кабміном на виконання
цього рішення*.
Рекомендувати уряду:

1. Дати доручення відповід�
ним органам для проведення
комплексної перевірки фі�
нансово�господарської
діяльності державного кон�
церну «Укрспирт» за 2007 рік.
Наслідки перевірки розгляну�
ти на одному з наступних за�
сідань уряду. 
2. Розглянути питання про
відповідність займаній посаді
голови ДК «Укрспирт»
І.Яковця. 
3. Розробити в другому квар�
талі 2008 року і затвердити
програму реформування
спиртової галузі. 

ТЕПЕР щодо «бий своїх» чи то

«добий своїх». Дія обмежень на

експорт олії «дозволить» похова!

ти галузь. Уже через перевироб!

ництво олії і нестачу місткостей

для її зберігання вимушено при!

зупинили роботу 13 олійно!жи!

рових заводів. Ще шість – на під!

ході. Але й це ще не все. За прог!

нозами Мінагрополітики, у 2008

році очікуються такі показники

виробництва у сільському госпо!

дарстві: зерно – 40 млн. тонн,

цукрові буряки (промислові) – 13

млн. тонн, соняшник – 4,2 млн.

тонн, картопля – 19 млн. тонн,

овочі – 7, 4, молоко – 12 млн.,

тонн, яйце – 14,3 млрд. шт., худо!

ба і птиця – 2,95 млн. тонн. Такої

кількості продукції АПК цілком

достатньо не тільки для забезпе!

чення внутрішнього споживання,

а й для значного експорту. Водно!

час, складається враження, що

Кабмін не спроможний збагнути

ці цифри. І намагається замість

ринкових механізмів боротися з

інфляцією в «ручному режимі».

Замість підтримки вітчизняного

агровиробника за умов реалій

СОТ і відкриття експорту на над!

лишкові товари, як!то зерно або

олія, уряд видає Розпорядження

від 7 травня 2008 року №693!р

«Про надання Держкомрезерву

розстрочки із сплати ввізного

мита стосовно товарів 02 і 17 груп

згідно з УКТЗЕД». 

Читайте на стор.4

Бий своїх, аби чужі боялися!

КОМПАНІЇ
´БІЛИЙ СТІКª ñ 
СЕРЕДНЯК З ПОТЕНЦІАЛОМ

Як живеться середньому за площею
підприємству, ми поцікавилися у
приватній агрофірмі «Білий Стік» у
селі Волиця Сокальського району.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
у квітні 2008 року.
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ПРАВО
ЩО НЕ ДОЗВОЛЕНО ТОВАРИСТВАМ,
ТЕ ДОЗВОЛЕНО КООПЕРАТИВАМ...

Продовжуємо публікувати витяги з
виступів під час семінару «Земельні
правовідносини, самочинне будівництво –
особливості законодавчого регулювання
та судова практика».
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АГРОПОЛІТИКА Страшна ми, виявляється, країна. Питання щодо зняття/встановлення квотування
експорту продукції АПК вже «дістало» усіх. Ця, м'яко кажучи, невизначеність лихоманить не лише
внутрішній ринок, викликаючи інфляцію, а й перекидається на зовнішні ринки. Так, зі слів Президента
Української аграрної конфедерації Леоніда Козаченка, нещодавня заява нашого уряду про відміну
обмежень експорту зерна, якій повірили не тільки в Україні, а й у світі, за три дні спричинила обвал цін
на зерно на 40%. Тільки на Чиказькій біржі втрати становили $800 млн. Отже, «чужі» нас вже бояться.

8

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

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

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

Інформацію для Голови!

Наш індекс:98990

Продовження на стор.2



13 травня ц.р. відбулося засі�

дання Комітету з питань аг�

рарної політики та земельних

відносин. У порядку денному

фігурувало чотири законопро�

екти. 

УТІМ, лише один із них профіль!

ний комітет вирішив прийняти за

основу, другий – відправили на

доопрацювання. А решту два –

«Про внесення змін до деяких за!

конодавчих актів України щодо

розпорядження земельними лісо!

вими ділянками, що перебувають

в державній власності» та «Про

проект закону про внесення зміни

до статті 9 Закону України «Про

ліцензування певних видів госпо!

дарської діяльності» (щодо опто!

вої торгівлі цукром) – не розгля!

нули взагалі. 

* * *
Прийняти за основу члени

парламентського комітету реко!

мендують законопроект «Про вне!

сення змін до Закону України

«Про державну підтримку сільсь!

кого господарства України» (щодо

удосконалення механізмів дер!

жавного цінового регулювання

ринку сільськогосподарської про!

дукції,  страхування ризиків

сільськогосподарського вироб!

ництва та впровадження заходів з

відновлення тваринництва і реалі!

зації соціальних програм на селі),

внесений народними депутатами

Василем Шпаком, Сергієм Рижу!

ком, Євгеном Кирильчуком. 

Законопроектом №2375 від 15

квітня ц.р. пропонується вдоско!

налити механізми державної під!

тримки АПК, як!от аграрних ін!

тервенцій, надання державних

бюджетних позик, узгодити із

Законом «Про дозвільну систему

у сфері господарської діяльності»

тощо. 

Представляючи документ, Ва!

силь Шпак, зокрема, зазначив,

що мінімальні інтервенційні ціни

пропонується визначати на осно!

ві середньогалузевих норматив!

них витрат та мінімального при!

бутку. Законопроектом також

внесено уточнення щодо форму!

вання державного продовольчого

резерву (державного інтервенцій!

ного фонду). Розширено перелік

об'єктів бюджетної дотації та спе!

ціальної бюджетної дотації, зо!

крема на будівництво тварин!

ницьких ферм та соціальних

об'єктів на селі. 

Крім того, точніше виписано

функції центрального органу ви!

конавчої влади з питань форму!

вання та забезпечення реалізації

державної аграрної політики

щодо координації дій на організо!

ваному (біржовому) аграрному

ринку. Відповідно до чинного за!

конодавства встановлено порядок

надання товарним біржам вис!

новку про відповідність вимогам

як документа дозвільного харак!

теру. Також вилучено норми чин!

ного Закону, які допускали нечіт!

ке розмежування функцій Держ!

комрезерву України та Аграрного

фонду. 

Проект повністю адаптовано

до нормативів СОТ, а також у ньо!

му враховано пропозиції Мінеко!

номіки, Мінфіну, Держкомпід!

приємництва та Мін’юсту, підкре!

слив голова комітету Микола

Присяжнюк. 

Члени Комітету також заува!

жили, що аграрний фонд не пови!

нен здійснювати спекулятивних

операцій, купувати і продавати

поза організованим аграрним

ринком об’єкти державного ціно!

вого регулювання та товарні дери!

вативи, базовим активом яких є

такі об’єкти.

Народний депутат Сергій Ри!

жук також запропонував виклю!

чити в положенні щодо підтрим!

ки придбання іноземної сільсько!

господарської техніки фразу

«якщо така не виробляється в Ук!

раїні».

На думку окремих народних

депутатів, проект є слушним через

те, що він передбачає будівництво

складів, холодильників та інших

спеціалізованих складських при!

міщень для зберігання сільсько!

господарської продукції.

Однак більшість народних де!

путатів звертали увагу на те, що

законопроект не вирішує багатьох

проблем в агропромисловому

комплексі. 

Члени Комітету вважають, що

уряд повинен більше уваги приді!

ляти вирішенню соціальних про!

блем на селі.

* * *
Повернути автору на доопра�

цювання – за таке рішення прого!

лосувало більшість депутатів, роз!

глянувши законопроект «Про

внесення змін до Закону «Про

державне регулювання виробниц!

тва і реалізації цукру» (щодо фор!

мування сприятливої інвестицій!

ної, кредитної, податкової та мит!

ної політики), внесений у новій

редакції народним депутатом Пав!

лом Костенком. 

Законопроектом №1300 від 31

березня ц.р. передбачається вста!

новити основні засади державної

політики щодо регулювання рин!

ку цукру та цукрових буряків, мо!

жливість запровадження режиму

державних заставних закупівель

цукру, формування державного

продовольчого резерву цукру та

здійснення державної аграрної ін!

тервенції для підтримки належно!

го рівня продовольчої безпеки

держави, а також форми держав!

ної підтримки наукової та іннова!

ційної діяльності в бурякоцукро!

вому комплексі тощо.

Під час обговорення законо!

проекту члени Комітету загалом

висловилися за підтримку законо!

проекту, однак за умови внесення

низки коректив. Зокрема, голова

НАЦУ «Укрцукор» Микола Ярчук

пропонує виключити положення

про платний розподіл квот. Такої

ж позиції дотримується і Мінфін. 

Голова Комітету М.Присяж!

нюк підкреслив, що окремі поло!

ження законопроекту потребують

видатків із Державного бюджету.

Крім того, зауважив він, проект

«повинен стимулювати розвиток

цукрової галузі, а не закривати не!

великі цукрові заводи».

Народні депутати також наго!

лошували, що положення законо!

проекту стосовно контролю за ви!

конанням цукровими заводами

умов виробництва цукру не узго!

джуються з нормами законів «Про

міліцію», «Про державну податко!

ву службу в Україні», якими ви!

значено відповідно основні зав!

дання органів внутрішніх справ та

державної податкової служби.

Зверталася увага й на те, що

відповідно до статті 16 законопро!

екту виробництво цукру квоти «А»

з порушенням вимог цього закону

прирівнюється до здійснення без

одержання ліцензії видів госпо!

дарської діяльності, що підляга!

ють ліцензуванню, та спричиняє

кримінальну та матеріальну відпо!

відальність. Однак, наголошували

члени Комітету, згідно з Цивіль!

ним кодексом України умови на!

стання матеріальної відповідаль!

ності не пов’язані з наявністю чи

відсутністю спеціальних дозволів

(ліцензій). Крім того, на думку на!

родних депутатів, запровадження

кримінальної відповідальності за

порушення норм цього закону по!

требує ініціювання доповнень до

Кримінального кодексу України

окремими нормами відповідного

змісту.

Члени Комітету також наголо!

шували, що розподіл квоти вироб!

ництва цукру на постійний термін

може призвести до «спотворення

конкуренції на ринку виробниц!

тва цукру та порушення вимог

ст.15 Закону «Про захист еконо!

мічної конкуренції», згідно з яким

будь!яка дія, спрямована на цен!

тралізований розподіл товарів, а

також розподіл ринків між суб'єк!

тами господарювання за територі!

альним принципом, асортимен!

том товарів, обсягом їх реалізації

чи закупівель або за колом спожи!

вачів чи продавців, є антиконку!

рентними діями органів влади».

Крім того, вважають народні де!

путати, введення оплати за право

виробництва цукру квоти «А»

може спричинити вихід з ринку

учасників, частка яких на ринку є

невеликою, оскільки купувати її

будуть спроможні лише великі

підприємства, що, в свою чергу,

може негативно позначитися на

розвитку конкуренції на цьому

ринку.

Зважаючи на це, Комітет вирі!

шив рекомендувати суб’єкту права

законодавчої ініціативи доопра!

цювати законопроект з урахуван!

ням висловлених пропозицій та

зауважень.

АГРОПРОФІ
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Цукор – переписати, 
держпідтримку – прийняти

4. Розробити і до 1 липня
цього року внести на роз�
гляд парламенту необхідні
законопроекти. До 10 липня
цього року поінформувати
комітет про виконання цього
рішення.  
Зазначене рішення буде до�
опрацьовано на найближчих
засіданнях комітету. 

За інформацією доповідачів,
за підсумками роботи у 2007
році майже кожне третє під�
приємство спиртової галузі
збиткове. У першому кварта�
лі цього року 38 підприємств
зупинено. Загалом держпід�
приємства використовують
виробничі потужності лише
на 40%. Ситуацію, що скла�
лася сьогодні у спиртовій га�
лузі, можна назвати кризо�
вою. Лунали також закиди
на адресу концерну «Укр�
спирт», що він не виконує
своїх функцій.
* Серед інших мається на
увазі законопроект № 2461
«Про внесення змін до статті
14 Закону України «Про дер�
жавне регулювання вироб�
ництва і обігу спирту етило�
вого, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв і тютюно�
вих виробів», – зареєстрова�
ному в Раді 8 травня. 
Цим законопроектом пропо�
нується ввести порядок здій�
снення експорту спирту ети�
лового, згідно з яким вироб�
ники матимуть можливість
самостійно реалізовувати
його на зовнішньому ринку
на вигідних для себе умовах. 
У пояснювальній записці за�
значено, що нині спиртзаво�
ди здійснюють експорт спир�
ту тільки через держпідпри�
ємства, спеціально уповнова�
жені на те Кабінетом Міні�
стрів – концерн «Укрспирт»,
Вінницьке, Київське, Львів�
ське, Сумське, Чернігівське і
Тернопільське спиртові об'єд�
нання. 
На думку авторів законопро�
екту, ухвалення проекту цьо�
го документа зможе стиму�
лювати розвиток конкуренції
і не допускати зловживань
монопольним положенням
при здійсненні експорту
спирту.

Хтось хоче
спирт без
«Укрспирту»…

Початок на стор.1



У П’ЯТНИЦЮ 16 квітня відбу!

вається перше засідання оновле!

ної Координаційної ради з питань

аграрної політики при Кабінеті

Міністрів України. Головуватиме

заходом замість прем'єр!міністра

України Юлії Тимошенко, яка

очолює Коордраду, її заступник !

міністр аграрної політики України

Юрій Мельник. Розпочнеться ро!

бота у с.В.Олександрівка Борис!

пільського району на Київщині.

Про досвід роботи ЗАТ «Племза!

вод «Агро!Регіон»,  селекційного

центру «Генетичні ресурси» та

компанії «АМАКО» з впрова!

дження ресурсозберігаючих тех!

нологій та інвестування вироб!

ництва  доповідатимуть керівники

цих підприємств Юрій Карасик та

Віталій Скоцик. На питаннях

функціонування та розвитку зер!

нового ринку  має зосередити

свою доповідь заступник міністра

агрополітики Ярослав Гадзало.

Співдоповідачами виступлять

інші фахівці зернового ринку. 

Детально про захід читайте

у наступному номері нашого ви�

дання.

Корпорація «Агро�Союз» з 13

по 15 травня в селі Майське

на Дніпропетровщині провела

семінар для аграрних журна�

лістів, присвячений світовим

тенденціям розвитку сільсь�

кого господарства та суча�

сним технологіям управління

процесами в агробізнесі. 

АКТУАЛЬНІСТЬ проведення та!

кого заходу обумовлена, з одного

боку, впровадженням сучасних

технологій у вітчизняне агрови!

робництво, з іншого – відсутні!

стю належної кількості професій!

них журналістів  для належного

висвітлення цих процесів.

Попит на сільськогосподарсь!

ку продукцію зростає. Світова ж

практика свідчіть, що ефектив!

ність сільського господарства

лише на 20% залежить від погод!

них умов і на 80% – від управлін!

ня та технологій. 

Цей перший захід зібрав до

двох десятків журналістів, в ос!

новному друкованих ЗМІ з різних

областей України. Організатори

мали на меті почути питання, які

б змусили корпорацію розвивати!

ся. Журналісти ж отримали най!

новішу інформацію галузі ефек!

тивного ведення агробізнесу без!

посередньо від експертів та спе!

ціалістів. Про світові тенденції

розвитку сільського господарства

і АПК України в контексті вступу

в СОТ розповідав директор кор!

порації Серій Прокаєв. Вичерпну

інформацію щодо критеріїв оцін!

ки сільгоспбізнесу та інвестицій!

ної його привабливості надала

фінансовий директор Марина

Паніна. Костянтин Ковтун, за!

ступник голови правління АТЗТ

«Агро!Союз», накреслив модель

ідеального сільгосппідприємства.

Окремо розглядалися тенденції

розвитку рослинництва і тварин!

ництва, зокрема молочного ско!

тарства і свинарства. Журналісти

відвідали сучасну молочнотовар!

ну і страусину ферми, побачили

поля корпорації.   

У свою чергу, на запитання

журналістів, якби держава була

золотою рибкою, про які б ба!

жання попросив «Агро!Союз»

фахівці корпорації відповіли таке:

дотації інвесторам довгостро!

кових проектів; підтримка держа!

ви щодо розвитку генетики; кон!

кретна адресна фінансова допо!

мога визначеній кількості перс!

пективних господарств, а не роз!

порошення грошей по усіх; піль!

ги на імпорт високоякісної сіль!

госптехніки та обладнання.

Більш детально про кожну з

висвітлених фахівцями корпора�

ції тем читайте у наступних ви�

пусках  газети «Агропрофі».

Артем Олекса

5 травня очільник Мінсіль�

госпу Росії Олексій Гордєєв

провів зустріч з міністром

аграрної політики України

Юрієм Мельником. 

ЯК ПОВІДОМИЛА прес!служ!

ба МСГ РФ під час зустрічі обго!

ворювалися питання реалізації

рішень, прийнятих на третьому

засіданні Комітету з питань еко!

номічного співробітництва Ук!

раїнсько!російської міждержав!

ної комісії від 28 квітня 2008

року. В центрі уваги також були

питання про стан ринків продо!

вольства двох країн, про хід реа!

лізації на Україні та в Росії дер!

жавних програм розвитку сільсь!

кого господарства, про взаємну

участь в національних сільсько!

господарських виставках.

Зокрема, російська сторона

поінформувала про те, що на!

прикінці червня поточного року

буде проведена чергова інспек!

ція українських підприємств, за!

цікавлених в постачанні продук!

ції тваринного походження до

Російської Федерації. Всього, як

повідомив керівник Федеральної

служби з ветеринарного та фіто!

санітарного нагляду Сергій Дан!

кверт, за підсумками шести по!

передніх спільних інспекцій,

проведених у 2006!2007 рр., до!

зволи на постачання тварин!

ницької продукції до Росії видані

28 українським підприємствам.

На зустрічі було досягнуто

домовленості щодо створення

російсько!української робочої

групи, яка в тримісячний термін

повинна підготувати пропозиції

з формату двосторонньої спів!

праці в галузі насінництва. «До

складу цієї групи повинні увійти

не лише фахівці галузевих міні!

стерств, але й учені, представни!

ки агробізнесу, асоціацій і спі!

лок», – зазначив О.Гордєєв. Він

також повідомив, що в рамках

Держпрограми розвитку сільсь!

кого господарства і регулювання

ринків сільгосппродукції, сиро!

вини і продовольства на 2008!

2012 рр. підтримка елітного на!

сінництва в Росії зросла в 4 рази

і в поточному році становитиме

понад 500 млн. рублів.

Говорячи про ринок зерна,

міністр сільського господарства

Росії знов висловився щодо

необхідності створення «зерно!

вого ОПЕК». «Для координації

виробництва і торгівлі зерном

треба мати єдиний міжнарод!

ний орган», – підкреслив О.Гор!

дєєв. При цьому він зазначив,

що на сьогодні Чорноморський

регіон, куди входять Росія, Ук!

раїна і Казахстан, є одним із

найбільших гравців на світово!

му ринку зерна.

В ході переговорів було ви!

словлено пропозицію скласти

спільний баланс виробництва і

споживання цукру строком на

п'ять років для створення перед!

бачуваних умов взаємної торгівлі

і розвитку сільгоспвиробництва

Росії і України. Міністри також

обговорювали можливість прог!

нозування спільного балансу

торгівлі між двома країнами.

Крім того, Ю.Мельник за!

просив свого російського колегу

на XX Міжнародну агропроми!

слову виставку!ярмарок «Агро!

2008», яка відбудеться з 10 по 13

червня в Києві.  Натомість,

О.Гордєєв запросив Ю.Мельни!

ка взяти участь 10!14 жовтня в

Російській агропромисловій ви!

ставці «Золота осінь» в Москві.

Крім того, міністр сільського

господарства РФ запропонував

відродити російсько!українську

сільськогосподарську виставку!

ярмарок, яка в далекому 1910

році проводилася в Єкатерино!

славі (нині – м.Дніпропет!

ровськ).
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Передплата на український тижневик ділової інформації – газету
«АГРОПРОФІ» триває. Ми ставимо за мету заповнити вакуум
ОПЕРАТИВНОЇ, ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ БЕЗ ПОЛІТИКИ 
для фахівців АПК, які приймають рішення: керівників і менеджерів,
власників та інвесторів. Наша інформація стане в пригоді і студентам
вищих навчальних закладів, науковцям.
Передплатити нашу газету ви можете у будь�якому відділенні УДППЗ
«Укрпошта» за Каталогом. Вартість передплати у II півріччі 2008 року 
на 1 місяць – 14,84 грн. + приймання передплати (0,55�1,60 грн.).
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію, до того ж – 
з будь�якого місяця та на будь�який термін за договором. Вартість
редакційної передплати у II півріччі 2008 року на 1 місяць – 14,80 грн.

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ!

Міжнародна зернотрейдерська компанія 
з офісом в Києві має відкриту посаду 

для енергійного молодого агроспеціаліста –
випускника Аграрного університету 

з дипломом агронома
Обов'язки:

Аналіз стану посівів та прогнозування майбутнього
врожаю. 
Проведення польових досліджень і підготовка
відповідних звітів.
Аналіз умов вирощування зернових.

Вимоги:

Бажання розвинути та удосконалити професійні
здібності. 
Згода на відрядження.
Вільна англійська (письмова та усна).
Математичне мислення.

Контактна особа:

Наталія Собецька+Колода [менеджер з підбору персоналу]
8 044 461 97 94, 8 067 2352249

Російський міністр – 
за зерновий «ОПЕК»

Краще навчити журналістів, 
ніж звинувачувати їх у непрофесіоналізмі

Ми раді Координаційній раді

ЗА ОФІЦІЙНИМИ даними, що

базуються на оперативних даних

регіонів, станом на 15 травня в Ук!

раїні комплекс весняно!польових

робіт!2008 наближається до завер!

шення. Усього в державі посіяно

ярих зернових і зернобобових

культур на площі 6876 тис.га, що

становить 91% від прогнозованих

7520 тис.га. З них на частку сіль!

госппідприємств припадає 4810

тис.га (91% від прогнозу у 5310

тис.га). З цієї загальної кількості

посіви кукурудзи на зерно стано!

влять 2128 тис га (91% від прогно!

зованих площ), у т.ч. сільгосппід!

приємствам належить 1507 (89%).

Гречка відповідно становить 103

тис га (33%), з них промислових

посівів 90 тис га (33%). Просо

всього – 45 тис.га (35%). Рис усьо!

го – 16 тис.га (74%). Крім того,

посіви сої становлять 395 тис.га

(65% від запланованого).

Закінчується сівба технічних

культур. Зокрема, цукрові буряки

посіяно на площі 397 тис.га (83%

від прогнозованих 481 тис.га), у

тому числі сільгосппідприємства!

ми 321 тис.га (83%). Соняшник

зайняв площу 3076 тис.га (95% від

прогнозованих 3228 тис.га), у тому

числі у сільгосппідприємствах –

2255 (97%). Для порівняння, торік

на цю дату соняшнику було посія!

но на площі 3000 тис га, з яких у

сільгосппідприємствах – 2205

тис.га. Буряків, відповідно, – 649

тис.га і 531 тис.га. 

Весняний комплекс$2008 
наближається до завершення



ДОКУМЕНТОМ передбачено

«Держмитслужбі протягом 2008

року Держкомрезерву розстрочку

із сплати ввізного мита під час

митного оформлення товарів 02

(м'ясо та їстівні субпродукти) і 17

груп (цукор і кондитерські виро!

би з цукру) згідно з УКТЗЕД на

умовах податкового кредиту». На

думку аграріїв, відстрочка сплати

мита призведе до майже необме!

женого імпорту. І ще низка пи!

тань. Чому закупівлі здійснюва!

тимуть за бюджетні кошти, а таке

право не надано комерційним

структурам? І якщо у бюджеті є

кошти, то чому б не купити цю

продукцію на внутрішньому рин!

ку? Чи коштів немає, а існують

схеми…

Так, за оцінками фахівців

НАЦУ «Укрцукор», наразі не!

обхідність завезення цукру від!

сутня взагалі. Станом на 1 травня

2008 року розрахункові запаси

цукру становлять 1603 тис. тонн,

що за умови споживання у трав!

ні!серпні на рівні 680 тис. тонн

забезпечить перехідні залишки у

понад 900 тис. тонн. Сьогоднішні

оптові відпускні ціни на внутріш!

ньому ринку коливаються в ме!

жах 2850!3200 грн/т проти собі!

вартості виробництва тонни цу!

кру – 3215 грн. Це спричинило

понад 1,3 млрд. грн. збитків для

виробників цукрових буряків і

цукру. Крім того, залишки цукру

й очікуване його виробництво у

новому МР на рівні 1,5 млн.

тонн, та можливе завезення 260

тис. тонн цукру!сирцю за квотою

з 1 січня 2009 року створить за!

гальну пропозицію на внутріш!

ньому ринку у 2685 тис. тонн за

внутрішньої потреби близько

2040 тис. тонн. Загалом, в олії та

зерні вже тонемо, ще залишилося

притрусити зверху цукром. 

У ситуації, що склалася, не

знаходячи порозуміння з урядом,

представники шістьох профіль!

них громадських організацій

АПК – Всеукраїнський союз

сільськогосподарських підпри!

ємств, Асоціація фермерів і при!

ватних землевласників України,

Асоціація «Укроліяпром», Всеук!

раїнська асоціація пекарів, Укра!

їнська Аграрна Конфедерація та

Українська Зернова Асоціація –

звернулись до Президента Украї!

ни Віктора Ющенка з відкритим

листом, у якому, зокрема, проси!

ли його посприяти у питаннях: 

– відміни квотування експор!

ту українського зерна та соняш!

никової олії з врожаю 2007/2008

року;  

– встановлення прозорих

«правил гри» на ринку сільсько!

господарської  продукції  на

2008/2009 маркетинговий рік з

урахуванням вимог, що є наслід!

ками вступу України до Світової

організації торгівлі; 

– розробки та запровадження

програм соціальної допомоги ма!

лозабезпеченим верствам насе!

лення України у зв'язку із «продо!

вольчою інфляцією»;    

– усунення практики адміні!

стрування цін на продовольчі ре!

сурси без компенсації  втрат

суб'єктам господарювання;

– забезпечення закупівлі за

ринковими цінами продовольчих

ресурсів з урожаю 2008 року до

Аграрного фонду на суму 1,3 –

1,5 млрд. гривень за рахунок

коштів державного бюджету, що

дасть змогу державі ефективно

впливати на ринок сільськогос!

подарської продукції ринковими

методами.

Напередодні, 12 травня, було

проведено прес�конференцію

«Шляхи вирішення нагальних

проблем агропромислового

комплексу. Діалог з владою

чи страйк?», присвячену вище!

зазначеним проблемам.  

Бозна� 
яке китайське 
попередження  
ПРО рішучі протидії введеній

Урядом системі квотування  – аж

до страйків або вантажівок із не!

реалізованими зерновими перед

високими урядовими дверима

Леонід Козаченко говорив ще ра!

ніше, обіцяючи такі акції після

травневих свят. І прес!конферен!

цію, що відбулася, можна вважа!

ти ще одним попередженням. Чи

останнім? 

Леонід Козаченко зазначив,

що останнім часом внаслідок за!

стосування неринкових механіз!

мів регулювання ринку намітили!

ся дуже негативні тенденції в

м’ясній, цукровій, зерновій і

олієжировій галузях. 

Як було зазначено, із поси!

ланням на експертів УЗА і УАК,

збитки, яких зазнали суб`єкти

господарювання, вже перевищи!

ли $2 млрд. Компенсація ж із бю!

джету надійшла в сумах, менших

в сотні разів. Проте збитки – це

лише один із негативних наслід!

ків невизначеної ситуації на укра!

їнському ринку. Проблеми, які

створюються протягом останніх

двох місяців, вирішуватимуться

не один рік. Через таку непевність

аграрії скорочують площі, відве!

дені під зернові (зокрема кукуруд!

зу). Виробники цукру не підпису!

ють договори з аграріями, через

що площі під цукровими буряка!

ми скорочуються. За розрахунка!

ми представників НАЦУ «Укрцу!

кор», в поточному році роботу

призупинять близько 40 цукрових

заводів. А отже – не працювати!

муть десятки тисяч людей, що

створить велику соціальну про!

блему. І не тільки на селі.

Не меншою є проблема і в га!

лузі виробництва м`яса, особливо

свинини. За останні 10 днів опто!

ва ціна на м'ясо в живій вазі впа!

ла на 34%. Це результат того, що

в квітні було завезено понад

30 тис. тонн м'яса. І ніхто не

може сказати, які були умови

ввозу, скільки становила реальна

ціна. В цілому, від кінця минуло!

го року було завезено близько

60 тис. тонн. Аграрії просять мит!

ників надати всю інформацію,

яка є з цього приводу. Але!але.

Велика напруга виникла і у

виробників олії. Через зупинку

заводів знову!таки величезна

кількість людей опинилася на ву!

лиці. У разі скасування обмежень

виробничники обіцяють залиши!

ти ціни внутрішнього ринку ста!

більними. А от зовнішні ринки

ми втратимо безповоротно.

Проблема залишається і на

ринку зернових у цілому.

– Ви знаєте, що два тижні

тому ми востаннє від імені вироб!

ників зернових зверталися до

уряду із вимогою зустрітися і про!

говорити на професійному рівні

всі проблемні питання. Але у нас

такого діалогу не вийшло… Тому

ми сьогодні востаннє звертаємося

з проханням провести необхідні

консультації, щоб врегулювати ці

питання, – сказав Леонід Коза!

ченко. 

У свою чергу, Іван Томич,

Президент Асоціації фермерів та

приватних землевласників Украї!

ни, нагадав про великі перехідні

залишки зернових, через які ви!

никнуть проблеми із зберіганням

урожаю 2008 року. 

* * *

“
В УМОВАХ продовження

квотування та ліцензуван�

ня експорту зерна його перехідні

залишки на 1 липня 2008 року мо�

жуть становити понад 7 мільйо�

нів тонн. Прогнози урожаю зер�

нових у 2008 році є оптимістич�

ними, валовий збір зернових прог�

нозується на рівні понад 40 міль�

йонів тонн. Окрім того, очіку�

ється рекордний урожай ріпаку

(близько 2,3 мільйонів тонн),

який треба приймати на збері�

гання у червні�липні 2008 року. 

При цьому, місткості для од�

ночасного зберігання зерна в Ук�

раїні становлять близько 30 мі�

льйонів тонн. Таким чином, дефі�

цит місткостей для зберігання

зерна може становити до 20 мі�

льйонів тонн. Якщо Україна не

відновить експорт зерна та не

визначиться з цим питанням

щодо врожаю 2008/2009 року, є

дуже ймовірними значні усклад�

нення з прийманням та зберіган�

ням зерна нового врожаю. Треба

негайно звільняти елеватори, го�

тувати їх матеріально�технічну

базу, бо значна частина зерна

може бути втрачена на полях та

зернових токах в очікуванні його

приймання елеваторами».

З відкритого листа до Президента України

– Ми фактично через цю

штучну ситуацію можемо втрати!

ти до 35!40% урожаю взагалі, –

сказав пан Томич. – Через 6!9 мі!

сяців ціни піднімуться не на від!

сотки, а в рази. 

Президент Асоціації «Укр!

оліяпром» Степан Капшук нага!

дав, що станом на 10 травня зу!

пинилися 12 заводів, 7 знаходять!

ся на грані цього. Орієнтовно без

роботи залишилися 20 тисяч пра!

цівників. Деякі компанії з 5 трав!

ня оголосили безстроковий

страйк, вимагаючи відміни кво!

тування. 

– Квотування без достовірних

статистичних даних призвело до

початку розвалу галузі,  –

зазначив Степан Капшук. 

З його слів, слід пам'ятати, що

галузь експортноорієнтована: на

внутрішнє споживання йде лише

20% олії. Нині ж експортується: в

квітні  – 14 тисяч тонн, на почат!

ку травня – лише 8 тисяч тонн.

Це – в десятки разів менше, ніж

було раніше.

Сьогодні на ринку є 340 тисяч

тонн перехідних залишків со!

няшникової олії. З урахуванням

переробки більше 1 млн. тонн со!

няшнику в Україні до кінця МР

матимемо не менше 440 тис. тонн

олії. Внутрішнє ж споживання в

цей період становитиме 160 тис.

тонн. Тобто наявні обсяги пере!

вищують потребу внутрішнього

ринку у 4,5 рази. Проте нині за!

води зупиняються і, відповідно,

нема кому переробити той міль!

йон соняшнику. 

Врешті!решт, втрачає від цьо!

го і бюджет країни. За місяць –

150 млн. гривень (щорічно галузь

виробляє продукцію на 10 млрд.

гривень). 

В минулому році Україна ви!

робила 2 млн. 400 тис. тонн олії

(для довідки – весь СРСР виро!

бляв 2 млн. 800 тис. тонн, у всьо!

му світі – 10 млн. тонн). Кожна

друга тонна олії в світі, що ек!

спортується, – українська. 

– Ви лише уявіть, 27 країн ЄС

вирощує соняшнику стільки,

скільки одна  Україна. Звісно, нас

хочуть бачити сировинним додат!

ком, – додав Степан Капшук. 
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Бий своїх, 
аби чужі боялися!

Податкова: 
а поговорити?
ДЕРЖАВНА податкова ад�
міністрація України розро�
била проект Закону Украї�
ни «Про внесення змін до
Закону України «Про дер�
жавне регулювання вироб�
ництва та обігу спирту ети�
лового, коньячного і пло�
дового, алкогольних напо�
їв та тютюнових виробів». І
пропонує його обговорити. 
Зокрема, пропонується
внести зміни до Закону Ук�
раїни від 19 грудня 1995
року №481 «Про державне
регулювання виробництва і
обігу спирту етилового,
коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тю�
тюнових виробів» 
Як зазначають в ДПА,
прийняття пропонованого
законопроекту дасть змогу
вирішити проблемні питан�
ня, що виникають у процесі
ліцензування виробництва
та обігу спирту, алкоголь�
них напоїв і тютюнових ви�
робів, ефективно протидія�
ти надходженню на вну�
трішній ринок фальсифіко�
ваної, неякісної та необлі�
кованої продукції, що
сприятиме  захисту інтере�
сів держави, збереженню
життя та здоров'я громадян.
Проект Закону України
«Про внесення змін до За�
кону України  «Про дер�
жавне регулювання вироб�
ництва і обігу спирту етило�
вого, коньячного і плодово�
го, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів» та ана�
ліз впливу цього регулятор�
ного акта розміщено на
веб�сайті Державної подат�
кової адміністрації України
(www.sta.gov.ua) в підроз�
ділі «Проекти нормативно�
правових актів» розділу
«Регуляторна політика». 
Зауваження та пропозиції
до зазначеного проекту За�
кону України від фізичних
та юридичних осіб, їх
об'єднань приймаються
упродовж одного місяця з
дати оприлюднення проек�
ту на адресу розробника:
поштову – 04655, МПС,
м.Київ – 53, Львівська пло�
ща, 8, ДПА України, Де�
партамент контролю за ви�
робництвом та обігом
спирту, алкогольних напоїв
і тютюнових виробів, 
електронну – gromada@�
sta.gov.ua.
Зауваження та пропозиції
також можна надсилати на
адресу Державного коміте�
ту України з питань регуля�
торної політики та підпри�
ємництва: поштову – 01011,
м. Київ, вул. Арсенальна,
9/11 й електронну –
mail@dkrp.gov.ua.



Листування на задану тему
ВОЧЕВИДЬ, у відповідь на відкритий лист аграрників Віктор
Ющенко написав листа прем’єр�міністру Юлії Тимошенко.
В якому, за повідомленням прес�служби глави держави, звертає
увагу уряду на необхідність врегулювання ряду проблемних пи�
тань агропромислового комплексу і, зокрема, зернового ринку,
а також наполягає на виконанні положень Указу «Про деякі за�
ходи щодо розвитку ринку зерна».
Зокрема, в листі зазначено, що дотепер залишаються невикона�
ними окремі пункти зазначеного Указу, а реалізація інших пунк�
тів потребує невідкладного прискорення. 
Зокрема, неврегульоване питання проведення індексації грошо�
вих доходів населення та перегляду наборів продуктів, товарів
та послуг для визначення прожиткового мінімуму. Також немає
позитивних зрушень у поліпшенні підприємницького середови�
ща та інвестиційного клімату у зерновій галузі, прогнозованості
державного регулювання аграрних ринків. 
«Недостатнє фінансування Аграрного фонду може призвести
до чергового провалу у формуванні державного продоволь�
чого резерву», – зазначено у листі Президента. – «...Дер�
жавна підтримка сільськогосподарських виробників недо�
статньо ефективна, свідченням чого є зменшення поголів`я
худоби та виробництва молока, а також збитковість галузі
тваринництва». Зокрема, станом на 1 квітня в Україні чи�
сельність поголів`я великої рогатої худоби на 10,6% менша,
ніж торік у той же час, а виробництво молока у січні�березні
знизилося на 3,2%. За попередніми даними, зауважив Пре�
зидент, збитковість тваринництва у 2007 році становила мі�
нус 13,3%, а загальна сума збитків сягнула майже 1,4 млрд.
грн. 
За таких показників збільшення у бюджеті�2008 обсягів фінан�
сування програм підтримки сільгоспвиробників на 500 млн.
грн., програми компенсації відсоткових ставок за кредитами на
333 млн. грн., видатків на компенсацію страхових внесків на 150
млн. грн. «є недостатнім для подолання негативних тенденцій та
стагнаційних процесів у вітчизняному сільському господарстві»,
констатував глава держави у листі до керівника уряду. 
В.Ющенко також вказав на незадовільний рівень виділення у
першому кварталі 2008 року бюджетних коштів на програми ро�
звитку АПК, зокрема здешевлення кредитів, страхування, ро�
звиток комунального господарства на селі, компенсацію варто�
сті сільгосптехніки та підтримку її виробництва тощо. 
«Прорахунки у державній аграрній політиці, недостатній рівень
захисту вітчизняних виробників від недобросовісної конкурен�
ції значною мірою призвели до зростання споживчих цін», –
констатував Президент. 
На його переконання, посилення адміністративного втручання у
ринкові процеси не може врегулювати проблему зростання цін. 
Водночас глава держави висловив впевненість, що одним з ос�
новних способів подолання інфляції є суттєве збільшення про�
позиції сільгосппродукції на внутрішньому ринку. 
Президент очікує від уряду «невідкладних заходів для врегулю�
вання порушених питань» і виконання положень Указу «Про де�
які заходи щодо розвитку ринку зерна». Інформація про реалі�
зовані кроки має бути надана главі держави до 1 вересня.
Коли верстався номер, з офіційних джерел стало відомо, що
Президент України Віктор Ющенко 14 травня зустрівся з
аграріями, і направив другого листа прем'єр�міністру. У ньому
Президент вимагає від уряду до кінця поточного тижня
ухвалити рішення щодо відміни експортних обмежень на
зерно і соняшникову олію.

Президент УЗА Володимир

Клименко повідомив, що, згідно

з даними експертів, як українсь!

ких, так і закордонних, внаслідок

квотування та ліцензування зер!

нових українські аграрії втратили

6 млрд. гривень. Держава дає 200!

300 мільйонів дотацій, проте

вживає заходи, коли забирає 6 мі!

льярдів.   

* * *

“
ЗАПРОВАДЖЕННЯ кво�

тування експорту зерна та

соняшникової олії вже призвело

до мільярдних втрат для сільсь�

когосподарських виробників  Ук�

раїни. Вони не можуть реалізува�

ти вирощену продукцію за ринко�

вими цінами, не спроможні по�

вернути банківські кредити, від�

чувають значну нестачу коштів

для проведення комплексу весня�

но�польових робіт, а почасти – і

для елементарного існування. Ви�

робники сільськогосподарської

продукції купують техніку, паль�

не, мінеральні добрива, засоби за�

хисту рослин та іншу сировину за

світовими цінами, а продавати

вироблену продукцію були змуше�

ні за цінами значно нижчими від

світових».

З відкритого листа до Президента України

– До того ж дії уряду щодо

подолання інфляції не видаються

йому правильними. Чи можна

боротися з інфляцією, коли ми

знаємо, що для цього треба виро!

бляти більше товару, а з ринку

прибирати надлишки грошової

маси. Щодо останнього, то про!

водиться цілий комплекс заходів.

Та чи можна боротися з інфля!

цією, зупиняючи заводи? – запи!

тує Володимир Клименко.   

– Для того, щоб восени сіяти

врожай, треба мати гроші. А зара!

ди грошей врожай треба вигідно

продати. За нинішніх обставин це

неможливо. Зі  слів керівника

УЗА, при нинішньому уряді не

відбулося ані жодного засідання

Координаційної ради з сільського

господарства при КМУ, ані  Ро!

бочої групи по зерну. До кого слід

звертатися аграріям, щоб їх почу!

ли? – звучить ще одне риторичне

питання президента УЗА. – Ко!

лись заради сміху аграрії пропо!

нували: «А давайте заборонимо

експорт продукції АПК взагалі,

тоді стане все дешевим, і вже тоді

ми наїмося «від пуза». Але ж те!

пер цей повний абсурд перетво!

рюється на реальність.

Ситуація із зерном стає все

більш загрозливою, адже ніхто і до

сьогодні не знає, чи буде відкри!

тий експорт у новому році. Наразі

в Аграрного фонду немає грошей,

тому він не встигає купити зерно.

То що ж, допоки він цього не зро!

бить, ми штучно продовжуватиме!

мо експортні обмеження? 

– Щодо забезпечення продо!

вольством малозахищених верств

населення. Такий досвід існує в

усьому світі, – зазначив Володи!

мир Клименко. –  Малозабезпе!

ченим видаються спеціальні

картки на придбання виключно

продуктів харчування. Завдяки

цьому аграрний сектор розви!

вається за ринкових умов.  

Президент Всеукраїнської

асоціації пекарів Володимир

Слабовський заявив, що галузь

виробництва хлібобулочних ви!

робів більше за інші регулювали

завжди. В розповсюдженому ним

прес!релізі йдеться про те, що за

перший квартал поточного року в

Україні ціни на борошно пше!

ничне вищого ґатунку зросли на

8%, першого ґатунку на 23%, на

борошно житнє обдирне – 16%,

соняшникову олію – 24%. Знач!

но подорожчали і енергоносії: газ

на 25%, бензин на 15%. З початку

року в Україні підвищили міні!

мальну заробітну плату, що вима!

гало від багатьох підприємств

збільшення її фонду та обов`язко!

вих відрахувань до бюджету. Але

ціна на хліб при всьому цьому

зросла лише на 14%. 

Він також зазначив, що тепе!

рішня ситуація на продовольчому

ринку «дістала» усіх учасників: і

виробників, і трейдерів, і пере!

робників, і споживачів. Зазвичай

трейдери і пекарі стояли по різні

боки барикад. Однак теперішня

ситуація змусила їх об'єднати зу!

силля і спільно намагатися дове!

сти урядовцям, що заборона – це

не метод боротьби з інфляцією. 

Серед конкретних пропозицій

пан Слабовський назвав цільові

дотації споживачам. Подекуди

місцева влада може їх здійснюва!

ти, беручи гроші із міських бю!

джетів. І незрозуміло, чому це не

можна зробити на державному

рівні.

Наталія Тарченко

Артем Житков
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– В ТОМУ, що стосується ни!

нішнього сезону, кризи нема – з

точки зору ринку, логістичних

можливостей тощо. І незалежно

від того, діє режим квотування

чи ні, обсяги експорту суттєво

не збільшаться. А відтак – не

буде додаткового тиску на ціни,

інфляцію та інші чинники, що

мотивують дію уряду. Тому фак!

тори, які визначали необхід!

ність впровадження режиму

квотування, зараз фактично

припинили свою дію. 

Що ж стосується перспек!

тив наступного сезону, то спра!

вді є велика загроза, пов'язана

із очікуваним значним збіль!

шенням урожаю зерна в Украї!

ні. І проблема не тільки в логі!

стичних можливостях і питан!

нях зберігання, а й в тому, що

за останні пару місяців ціни на

світовому ринку знизилися на

100!150 доларів  за тонну. 

Якщо раніше продовольча

пшениця, еквівалентна за які!

стю українському зерну, кош!

тувала $450/тонна, то зараз ця

ціна становить $300!350/тонна.

І не виключено варіант, за яко!

го після  надходження укра!

їнського зерна у північну пів!

кулю ціни на світовому ринку

впадуть ще нижче. 

Якщо на відносно помірно!

му світовому тлі український

ринок ще й буде законсервова!

ний в своїх межах, тобто кво!

тування продовжуватиме діяти,

то є ризик того, що українські

ціни суттєво обваляться і куль!

тури, що були прибутковими в

2007!му, в 2008!му знову по!

вернуться на межу рентабель!

ності. Всі ці коливання, «гой!

далки», через які в тій чи іншій

галузі зменшується мотивація

до вирощування певних куль!

тур чи виробництва певних ви!

дів тваринницької продукції не

стимулюють надходження ін!

вестицій. 

Тому з точки зору держави

доцільніше було б зосередити!

ся на формуванні грошових ре!

сурсів для діяльності Аграрного

фонду і, можливо, державного

резерву із тим, щоб, користую!

чись врожаєм зерна, наростити

ресурси та забезпечити продо!

вольчу безпеку.

Володимир ЛАПА, керівник групи експертів 

«Українського клубу аграрного бізнесу»:

КОМЕНТАР

Квотування – до межі рентабельності
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*Примітка: EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ; FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ.
1) Поставка з елеватора, Південний ФО РФ За даними AgroNews.ru
2) Порт відвантаження – Новоросійськ Довідково: за курсом НБУ на 14.05.08 1 RUB = 0,2129 грн.

* 1 тонна пшениці (метрична) МТ = 36,74 бушеля За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES
* 1 тонна кукурудзи (метрична) МТ = 39,37 бушеля

Ф'ючерсний контракт
Ціни угод * Ціни котувань * Обсяг

відкриття мін. макс. закриття краща
купівля

кращий
продаж

кількість
угод RUB

EXW1) пшениця кл.3 Липень 7300 7100 7300 7100 7100 7300 4 1879800
EXW1) пшениця кл.3 Вересень 6920 6700 7163 7163 6700 7163 3 1786395
EXW1) пшениця кл.3 Листопад 7100 7000 7480 7480 7000 7480 3 1402700
EXW1) пшениця кл.4 Липень 7000 6880 7000 6880 6880 7000 4 1807000
EXW1) пшениця кл.4 Вересень 6900 6600 7137 7137 6600 7137 3 1770405
EXW1) пшениця кл.4 Листопад 6900 6800 7327 7327 6800 7327 3 1366755
FOB2) експорт пшениця Липень 342,0 338,0 342,0 338,0 338,0 342,0 2 967776
FOB2) експорт пшениця Вересень 324,0 324,0 327,0 327,0 324,0 327,0 2 926503
FOB2) експорт пшениця Листопад 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 14.05.2008

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 9 травня 2008 р.

Біржа 
(зернові) 

Травень'08 Липень '08 Вересень '08 Грудень '08 Березень '09

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго  (пшениця SRW) 290,82 7,915 +0,045 8,045 +0,045 8,185 +0,045 8,395 +0,035 8,580 +0,018
KCBT Канзас Сіті (пшениця HRW) 323,71 8,810 +0,170 8,455 +0,158 8,540 +0,175 8,740 +0,150 8,850 +0,130
MGE Міннеаполіс (пшениця HRS) 439,08 11,950 0,400 10,030 0,460 8,958 0,018 9,000 +0,020 9,040 +0,060
CBOT Чикаго (Кукурудза) 243,49 6,185 0,165 6,293 0,158 6,410 0,178 6,500 0,205 6,610 0,213

ЯК ВІДОМО, 23 квітня Кабінет

Міністрів України продовжив кво!

тування експорту зернових на пе!

ріод до 1 липня 2008 р. При цьому

уряд збільшив експортну квоту на

пшеницю з 200 тис. тонн до 1,2

млн. тонн, на ячмінь – з 400 тис.

тонн до 900 тис. тонн.

Н а  в и к о н а н н я  п о с т а н о в и

КМУ від 26.09.2007 р. №1179

«Про затвердження обсягів квот

на окремі види сільськогоспо!

дарської продукції, експорт якої

підлягає ліцензуванню до 30

квітня 2008 року, та порядку ви!

дачі ліцензій» із внесеними до

неї змінами, відповідно до поста!

н о в  К М У  в і д  3 1 . 1 0 . 2 0 0 7 р .

№1287, від 28.03.2008 р. №271 та

від 23.04.2008 р. №418 у Мінеко!

номіки 9 травня 2008 року відбу!

лося засідання Комісії з розгля!

ду заявок на видачу ліцензій на

експорт окремих видів сільсько!

господарської продукції та роз!

поділу квот.

Комісія прийняла рішення

щодо розподілу обсягів квот на ек!

спорт окремих видів сільськогос!

подарської продукції до 1 липня

2008 року.

Додаткову експортну квоту на

пшеницю і суміш пшениці й жита

(1 млн. тонн) Комісія розподілила

між 37 компаніями з 39, які пода!

ли заявки. Найбільший обсяг ек!

спортної квоти отримали ПзІІ

«Сєрна» (338,8 тис. тонн) і ТОВ

«СП «НІБУЛОН» (319,1 тис.

тонн).

Додаткова експортна квота на

ячмінь (500 тис. тонн) була роз!

поділена між 25 компаніями з 31,

які подали заявки. Найбільші

обсяги ячменю дозволено ек!

спортувати також компаніям

«НІБУЛОН» (195,4 тис. тонн) і

«Сєрна (126,8 тис. тонн). Нульові

обсяги квот на експорт ячменю

отримали, зокрема, такі відомі

зернотрейдери, як ТОВ «ЛУЇ

Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД»

та ТОВ «Альфред С.Топфер Ін!

тернешенал (Україна)».

Розподілено додаткові
квоти на експорт 
зерна з України

Рішення Комісії з розгляду заявок на видачу ліцензій 
на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції 
та розподілу квот на експорт ячменю (код УКТЗЕД 1003009000)
до 1 липня 2008 року

№ Назва підприємства Розмір квоти
(тонн)

1 ТОВ СП «Нібулон» 195433,8
2 П з ІІ «Сєрна» 126761,6
3 ДП з ІІ «Сантрейд.» 48536,5
4 ЗАТ «АТ  Каргілл» 39777,5
5 ЗАТ «Семенівський елеватор» 21540,5
6 ТОВ «Компанія Агро+Трейд» 18164,6
7 ТОВ «Агросервіс» 9290,8
8 ТОВ «Вектор Агроінвестментс» 5431,7
9 ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» 4427,7
10 ПМП «ПЕРЕМОГА»» 3501,6
11 ВАТ «Роздільнянський»Агропостачсервіс» 3190,0
12 ЗАТ «Дніпровський  завод мінеральних добрив» 3032,2
13 ТОВ «ПОЛЕ+ПОРТ» 2894,5
14 ПВП «КВАДРО» 2582,4
15 ТОВ «Деснагрейн» 2398,3
16 ТОВ «ФА ІНТЕРТРЕЙДІНГ Україна»» 2028,3
17 ТОВ «Зерновий термінал «АБС.» 1967,3
18 ТОВ «БУРАТ» 1840,9
19 ЗАТ з ІІ «Дніпропетровський олійноекстракційний завод» 1571,5
20 ТОВ «ІНТЕР+КОМПЛЕКТ» 1471,4
21 ПВКФ «АРПІТ» 1323,2
22 ТОВ «Торговий дім «Охтирський хліб» 1210,1
23 ТОВ Агропромислове об'єднання «Цукровик Полтавщини» 1035,2
24 ПП «Компанія Візантос» 441,0
25 ТОВ «ВКП «ПАРИТЕТ+ЛТД» 147,6

РАЗОМ 500000,0

Рішення Комісії з розгляду заявок на видачу ліцензій 
на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції 
та розподілу квот на експорт пшениці та суміші пшениці та жита
(код УКТЗЕД 1001100090 та 1001909900) до 1 липня 2008 року

№ Назва підприємства Розмір квоти
(тонн)

1 ПзІІ «Сєрна» 338833,8
2 ТОВ «СП «Нібулон» 319070,8
3 ТОВ „Альфред С.Топфер Інтернешенал (Україна)” 70161,6
4 ЗАТ «АТ  Каргілл» 37281,7
5 ТОВ «ЛУЇ Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» 33220,2
6 ПВКП «Прем'єр» 32876,7
7 ВАТ «Вовчанський олійноекстракційний завод» 18268,1
8 ЗАТ «Донагроімпекс» 17407,7
9 ТОВ «Компанія Агро+Трейд» 16183,1
10 ТОВ «ІНТЕР+КОМПЛЕКТ» 15023,5
11 ЗАТ «Дніпровський  завод мінеральних добрив» 13133,0
12 ВАТ «Херсонський КХП» 7691,0
13 ТОВ «Сервісагро» 7552,7
14 ТОВ «Інтерпрод» 7213,6
15 ТОВ «Бурат» 6840,9
16 ТОВ «Суффле Україна» 6046,8
17 Приватне підприємство «Аркада» 5857,8
18 ТОВ «Агропромислова група» 5210,2
19 ТОВ «Реал+Агроінвест» 4688,8
20 ТОВ «УКРАГРОІМПЕКС» 4530,5
21 ТОВ «Дабл ю Джей+ Херсон» 4422,4
22 ПВП «КВАДРО» 4224,2
23 ТОВ «Фірма ТехНова» 3606,8
24 ТОВ «Агросервіс» 3134,5
25 ТОВ «АФХ Трейд» 3121,7
26 ДП «Ескорт+Агро з Іноземною Інвестицією» 2966,3
27 ТОВ «Гермес+Трейдинг» 2776,4
28 ТОВ «Торговий дім «Охтирський хліб» 2106,6
29 ПП «СОГЛАСИЕ» 1872,0
30 ТОВ «ПОЛЕ+ПОРТ» 1194,7
31 ПП «Агрофірма «ЗЕМЛЕДАР» 1017,5
32 ТОВ «Оптимус» 773,2
33 ТОВ «ГРАН ТЕРРА» 593,1
34 ТОВ фірма «Славія» 396,0
35 ЗАТ з ІІ «Дніпропетровський олійноекстраційний завод» 354,5
36 ТОВ «ЛАН» 340,1
37 ТОВ «Полі Грейн» 7,6

РАЗОМ 1000000,0

За даними Мінекономіки України
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Артем Житков

Наразі завод спеціалізується на

розробці, виготовленні та реалі!

зації обладнання для транспорту!

вання, збереження, переробки

зерна, зернопродуктів та інших

сипучих вантажів. Втім, асорти!

мент не обмежується лише про!

дукцією для АПК. Тут знайдуть

для себе потрібні вироби усі під!

приємства, що працюють з сипу!

чими матеріалами.

Комплекс для завантаження

зерноскладу, безліч видів транс!

портерів, конвеєрів, норій, бун!

кери, батарейні та  одинарні ци!

клони, зернопідбірники, силоси

для зберігання зерна та борошна

будь!яких розмірів… Завод про!

понує понад 200 виробів, це без

урахування пропонованих запча!

стин. Власне, на «Комсомольці»

можуть виготовити хоч цілий зер!

нопереробний комплекс.  І не

тільки виготовити. Супровід то!

варів також на висоті. Нині завод

може запропонувати повний

спектр послуг для кінцевого спо!

живача: від  розробки  конструк!

ції обладнання, постачання спо!

живачу безпосередньо виробу, за!

пасних частин до нього аж до

навчання персоналу, продажу в

кредит, гарантійного та післяга!

рантійного обслуговування, мо!

дернізації та ремонт будь!якого

ступеню складності.  

Завод гарантує нормальну ро!

боту обладнання упродовж 12 мі!

сяців. Такі пропозиції заводчан

гідно оцінили не тільки українсь!

кі споживачі, а й виробники в Ро!

сії, Білорусі, Казахстані, Азербай!

джані, Латвії.     

За бажанням замовника спе!

ціалісти підприємства проводять

монтаж та випробовування

обладнання на пусковому об'єкті

замовника. Виготовленням влас!

ної продукції справа не обмежу!

ється. Сьогодні завод надає пов!

ний спектр послуг з реалізації

устаткування для сушки і збері!

гання зерна провідних фірм!ви!

робників Німеччини і Франції.

Серед партнерів підприємства –

французька компанія PIRS (виго!

товлення залізобетонних куполів

для зберігання зерна) та німецька

«STELА» (виробництво зерносу!

шарок). 

Розробка проектно!конструк!

торської документації і вигото!

влення обладнання проводиться

з використанням сучасних тех!

нічних засобів і  технологій

(комп'ютерна система проекту!

вання, плазмове різання, лазерне

різання, аргонно!дугове зварю!

вання тощо). Машини оснащу!

ються комплектуючими провід!

них фірм!виробників. Усі вироби

заводу виготовляються згідно з

технічними умовами України, ма!

ють сертифікати відповідності та

протоколи державних приймаль!

них та періодичних випробувань.

З 2007 року впроваджена і серти!

фікована у виробництво система

управління якістю продукції за

євростандартом ISO!2001!9001. 

Сім найменувань основних

видів заводської продукції – а це

40 відсотків в загальному обсязі

товарної продукції  заводу –

включено до державної програми

часткової компенсації вартості

сільськогосподарської техніки

вітчизняного виробництва. Це

дає сільгосптоваровиробникам

змогу за рахунок держбюджету

заощадити тридцять відсотків

при купівлі. У переліку: норії

стрічкові ковшові У13!УН, кон!

вейєри стрічкові У13!ТЛ, ком!

плекси для завантаження зерно!

складів У13!УКЗ, транспортери

ланцюгові скребкові У13!ТЦС,

конвейєри гвинтові типу У13!

БКШ, установки батарейні ци!

клонів  У13!У4БЦШ,  силоси ме!

талеві вентильовані уніфіковані

МСВУ.  

За п'ять останніх років на під!

приємстві розробили і впровади!

ли у виробництво 24 нові види

продукції. На окрему розповідь

заслуговують зерносушарка, си!

лоси і зерноочисна машина, що їх

виробництво налагоджено на за!

воді.   

Рециркуляційна стаціонарна

зерносушарка У13!СШ!25 пре!

красно зарекомендувала в роботі

із зерновими культурами. Чітко

заданий режим нагрівання і охо!

лодження, використання розра!

хованого обсягу повітря дає змогу

точно витримувати технологію

сушіння. Висока економічна

ефективність зумовлена унікаль!

ними особливостями конструк!

ції, які дають змогу максимально

продуктивно використовувати

енергію нагріву і робочий об'єм

секцій. Економічність сушарки

також досягається завдяки низь!

ким затратам на електроенергію

та доступною ціною 

Збірні металічні зерносхови!

ща (силоси) виробництва «Ком!

сомольця» призначені для збері!

гання очищених зернопродуктів

із кондиційною вологістю не

більше 14%.

До комплекту поставки сило!

су входять безпосередньо корпус

із драбинами і люками обслугову!

вання, дах оригінальної кон!

струкції, аероднище і вентилято!

ри, система контролю температу!

ри, датчик верхнього максималь!

ного рівня зерна тощо.  

Споживачам пропонуються

силоси об'ємом від 22 до 5786м3,

що дорівнює можливості збері!

гання 16 і 4376 тонни зерна пше!

ниці відповідно. Тобто продукція

заводу задовольнить вимоги усіх

– від дрібного господарника, до

потужного агропідприємства.  

Машина зерноочисна марки

У13!МЗО!100 призначена для

відділення від зерна пшениці, ку!

курудзи домішок, котрі відрізня!

ються шириною та товщиною, за

допомогою решіт. Встановлюєть!

ся в технологічних лініях заванта!

ження зерна в зернові елеватори

та склади. Ефективність очистки

машиною зерна становить до 80%

при продуктивності  роботи  не

менше 100 тонн за годину при

кондиційній вологості зерна не

більше 14%.

Зерносушарка виробництва Лубенського машзаводу 

Монтаж силосів виробництва лубенчан: швидко та зручно

Комсомольський досвід 
у збереженні зерна
ТЕХНІКА ДЛЯ АПК Лубенський машинобудівний завод «Комсомолець»
засновано в 1888 році як ливарноSмеханічні майстерні. Спеціалізувався на
випуску і ремонті сільськогосподарського обладнання. На сьогодні, маючи
за плечима 120Sрічну історію, завод зберіг профіль виробництва
устаткування для АПК.

1 2 3

«Креатив Груп» 
перероблятиме сою 
Один з найбільших в Україні
виробників олієжирової про�
дукції «Креатив Груп» планує
спільно з російським ЗАТ
«Протеїн Продакшн» в травні�
червні 2008 року запустити в
Кіровограді новий завод з пе�
реробки сої. Нове підприєм�
ство буде обладнано потужно�
стями з виробництва соєвої
олії, соєвого кормового шро�
ту, ізольованого соєвого білка,
концентрату, борошна та ін.
«Група планує зайняти 22%
частки внутрішнього ринку
соєвих високопротеїнових
продуктів (очікуваний обсяг
попиту – 43,8 тис. тонн в
2008 році) і 24% частки вну�
трішнього ринку соєвого кор�
мового шроту», – йдеться у
повідомленні компанії.
Інвестиції в будівництво за�
воду становитимуть близько
$25 млн. Також група про�
довжує будівництво в Кірово�
граді нового олійноекстрак�
ційного заводу потужністю
245 тис. тонн олії за рік, що
дозволить збільшити сукупні
щорічні потужності «Креатив
Груп» з випуску олії – до 345
тис. тонн. 
Довідка: Промислова група
«Креатив» створена в 2003
році. Є одним з найбільших
виробників олійножирової
продукції в Україні, спеціалі�
зується на виробництві рафі�
нованої дезодорованої олії,
модифікованих жирів, твер�
дих і м'яких маргаринів, ма�
йонезів та іншої продукції.

«Укррос?зерно»
збільшує статутний
капітал
ТОВ «Укррос�зерно» збільшує
власний статутний капітал на
10 млн. гривень. Про це пові�
домляє прес�служба компа�
нії. Кошти від збільшення
статутного капіталу будуть
спрямовані на придбання у
власність нових агрофірм, що
дозволить збільшити загаль�
ну площу орендованих зе�
мель до 30000 га. 
Компанія планує спрямувати
отримані фінансові інвестиції
на поліпшення технології ви�
рощування зернових і олійних
культур, оновлення парку
сільгосптехніки, підвищення
кваліфікації основних фахів�
ців, впровадження передових
систем управління і контролю.
Довідка: ТОВ «Укррос�зерно»
(м.Київ) засноване в 1999
році. Основний напрям
діяльності – виробництво і
торгівля сільськогосподарсь�
кою продукцією. У управлінні
компанії знаходяться 2 еле�
ватори і 4 агрофірми, 24 000
га орендованих земель.
«Укррос�зерно» входить до
складу Агропромислової
Асоціації «Група компаній
«Укррос»».



Олена Артемова

І ЦЕ ПРИ ТОМУ, що «Білий

стік» – господарство не дуже ве!

лике. Починалося все з 1400 гек!

тарів у 1998 році, які агрофірма

отримала «у спадок» від селянсь!

кої спілки. Нині ж у господарства

2200 га землі, 140 чоловік пра!

цюючих. 

Зі слів керівника підприєм!

ства Олега Іванчини, збільшити

площі можливо, але надто склад!

но – усі придатні площі вже зай!

няті великими агропідприєм!

ствами, а вільні – під самозасів!

ними лісами – потребують дуже

багато вкладань у розчищення та

впорядкування. Втім, за площами

тут не женуться. 

Натомість зміцнюють тварин!

ницьку галузь. Як каже Олег Ан!

тонович, галицьке землеробство

неможливо вести без тваринниц!

тва, адже й природні умови від!

повідають: велика кількість опа!

дів, соковиті луки створені наче

спеціально для його розвитку.

Усього мають 1200 голів ВРХ.

Дійне стадо «Білого Стоку» ста!

новить 460 голів української чор!

но!рябої молочної породи, пого!

лів'я свиней – 1200 голів. До речі,

по чорно!рябій породі господар!

ство має статус племрепродукто!

ра. Молоко реалізовують на два

молокопереробні підприємства.

Італійське обладнання доїльного

залу забезпечує високу якість мо!

лока – щойно здоєне молоко ві!

дразу надходить у холодильник,

не маючи контакту з навколиш!

нім середовищем. Тож і ціна на

приймальних заводах відповідно

висока. Надої на корову сягають

4000 літрів на рік, за жирності

3,9% і вмісту білків 3,4%. Не

останню роль у високих надоях

відіграють класичні мелодії Мо!

царта і Баха, що лунають у доїль!

ному залі. 

Агрофірма виступає також по!

середником між приватними по!

двір'ями і заводами, отримуючи

свою копійчину від молокопере!

робних підприємств за заготівлю

молока від населення. Тобто зби!

рає молоко з селянського по!

двір'я, проціджує, охолоджує і

транспортує на завод. Із здавача!

ми розраховується грошима, що їх

платить завод. Щоправда, заводи

не завжди вчасно розраховуються.

Такі ситуації, а також низька ціна

на молоко від населення (наразі

1,30!1,40 грн/літр) вже призво!

дить до того, що молочне стадо на

подвір'ях по області скорочується.

Втім із затримками  «Білий стік»

бореться – розраховується влас!

ними коштами. А то виходить,

«що молокозаводи беруть безвід!

сотковий кредит у селян, а має

бути навпаки», – каже Олег Іван!

чина. Хоча молочне скотарство

посідає найбільшу частину у до!

ходах «Білого стоку», одним мо!

локом ситий не будеш. 

Крім уже згаданого свинар!

ства, займаються рослинництвом.

Цього року сіяли пшеницю, куку!

рудзу, буряки, ріпак. Ріпаківниц!

твом грунтовно зайнялися з 2007

року, збільшивши площі посівів

майже вдесятеро – до 300 га.

Враховуючи шалений попит ми!

нулого року, проблем зі збутом не

мали. «Вже у березні!квітні дзво!

нили, приїжджали, пропонували

передоплату», – каже Олег Іванчи!

на. Цього ж року покупці не поспі!

шають. Мабуть, через збільшення

площ під ріпаком по всій країні і

відповідне очікування зниження

цін, міркує господар. Проте впев!

нений, що ріпак не пропаде і ви!

гідно продасться, адже Європі пот!

рібна наша сировина. Та й як та!

кий красень у людський зріст (на

фото вгорі) може пропасти?!

Задля забезпечення тварин!

ництва збудували власний кормо!

переробний завод. Який, до речі,

згодиться і для ставкового госпо!

дарства агрофірми. Вирощують

тут товстолобика, коропа, білого

амура – для Львівщини, де риба

завжди коштувала дорожче, ніж у

інших областях, це справжній

«клондайк».

Компанія «Оболонь» першою

в Україні розпочала перероб�

ку пивної дробини для потреб

сільського господарства. З

квітня 2008 року на головно�

му заводі підприємства  за�

працювала установка з ви�

робництва сухих гранул. Про

це повідомила прес�служба

компанії. Ще в грудні 2006

року керівництво «Оболоні»

прийняло рішення запрова�

дити повторну переробку пив�

ної дробини. 

– ПИВНА дробина утворюється

під час варки пивного сусла. Це

високоякісний корм для тварин у

сирому вигляді,  – повідомила

фахівець експериментальної ла!

бораторії ЗАТ «Оболонь» Пра!

сков'я Мусієнко. – Але влітку,

коли виробляється значна кіль!

кість пивної дробини, перевози!

ти її у сирому вигляді неможливо

– швидко псується. 

Тому в компанії вирішили

збудувати установку для сушки.

Технологія проста: сира  дробина

має вологість близько 80 %, її ві!

джимають до вологості 67%, а

вже потім сушать. З метою підви!

щення вмісту повноцінного про!

теїну та вітамінів групи В на суш!

ку подаються також пивні дріж!

джі. Термін зберігання сухої пив!

ної дробини – шість місяців.

За словами директора з мате!

ріально!технічного забезпечення

ЗАТ «Оболонь» В'ячеслава Злен!

ка, установка здатна переробляти

до 700 тонн сирої дробини за

добу.

– Це екологічно чистий про!

дукт, і ми є піонерами в цій спра!

ві, – повідомив пан Зленко. – Ми

запроваджуємо екологічні програ!

ми у виробництво і  ведемо від!

критий діалог з екологами. Пере!

робка сирої дробини здійснюєть!

ся без шкоди для навколишнього

середовища та задовольняються

потреби господарств у кормі для

тварин. Споживачі нашої дроби!

ни – це великі господарства, які

налічують понад 40 тис. голів ху!

доби. Наразі ми ведемо перегово!

ри про поставку 50!60 тонн щод!

ня. У майбутньому можна буде

постачати дробину для кормів, а

натомість отримувати від госпо!

дарств якісний ячмінь.

У країнах Європи та Близько!

го Сходу добре знають про корис!

ні властивості цього корму. ЗАТ

«Оболонь» вже веде активні пере!

говори з іноземними замовника!

ми. Компанія планує постачати

дробину в ті країни, де цей вид

корму, зважаючи на тамтешні

кліматичні умови, досить попу!

лярний.

«Білий Стік» – середняк з потенціалом
РЕГІОНИ Перед поїздкою у приватну агрофірму «Білий Стік» у селі Волиця Сокальського району, ми
вирішили «зібрати відомості» про господарство. Публікацій у пресі виявилось вдосталь – датовані від
2000+го до 2007+го року. І, найголовніше, у всіх зазначалося, що підприємство з року в рік займає одне
з перших місць за виробничими показниками і в районі, і в області. 

Пивна дробина – осад, що утворюється після фільтрації пивного
сусла в процесі варіння пива. Це натуральний, екологічно чистий
продукт із високим вмістом протеїну (в 2�3 рази більшим, ніж в яч�
мені), високоякісний корм для тварин без хімічних домішок. Дро�
бина в сухому вигляді, на відміну від сирої, зберігається півроку,
містить вітаміни групи В та необхідні для життя мікроелементи.
З пивної дробини можна також виробляти біогаз, екологічне доб�
риво, електроенергію, застосовувати при виготовленні хліба та
ковбасних виробів.

ДОВІДКА

Відкрита перша 
біопаливна АЗС 
25 квітня в Чернівцях почала
роботу перша в Україні і краї�
нах Східної Європи спеціалі�
зована біопаливна автозапра�
вочна станція, яка працювати�
ме під брендом компанії
«Енергетичні стратегії і біотех�
нології».
Про це на відкритті АЗС пові�
домив виконавчий директор
компанії Михайло Лабутін. За
його словами, ця АЗС є пер�
шою подібною в Україні і в
країнах Східної Європи. На
АЗС реалізовується два види
моторного палива, виготовле�
ного з біологічної сировини:
аналог високооктанового бен�
зину – паливо «Біо�100» і ди�
зельного палива (ДТ) – біоди�
зель. Ціна біопалива приблиз�
но на 10% нижча, ніж аналоги
нафтопродуктів.
За словами М.Лабутіна, біопа�
ливо постачатимуть із заводу,
який працює в Молдові. Ком�
панія планує до кінця травня
2008 року відкрити ще одну
біопаливну АЗС в Чернівцях і
кілька – в Тернопільській і Іва�
но�Франківській областях. У
результаті мережа біопаливних
АЗС становитиме 10 станцій.
На початковому етапі розвит�
ку проекту постачання про�
дукції здійснюватиметься з
Молдови. У перспективі пла�
нується налагодити вироб�
ництво біопалива на території
України. 
Зазначимо, що в 2003 р. Ін�
ститутом харчової хімії та тех�
нологій вперше були розро�
блені технічні умови на «Ок�
сигенат моторного палива –
альтернативний». У 2004 р.
фахівцями компанії «Енерге�
тичні стратегії і біотехнології»
були проведені спільно з галу�
зевим інститутом нафтопере�
робної і нафтохімічної проми�
словості «МАСМА» успішні
випробування сумішевих па�
лив з використанням оксиге�
ната (низькомолекулярні
спирти).
З часом були розроблені тех�
нічні умови «Паливо моторне
«Біо�100». Новий вид мотор�
ного палива характеризується
високим показником октано�
вого числа. 
У 2006 р. виробництво «Біо�
100» було налагоджено на Ло�
хвицькому спиртзаводі Пол�
тавської області. Новий вид
палива в 2007  р. було визна�
но Національним агентством з
питань забезпечення ефектив�
ного використання енергоре�
сурсів України першим укра�
їнським біологічним паливом.
Після цього почалася реаліза�
ція нового палива на 30 укра�
їнських АЗС. Проте через вну�
трішні суперечності у квітні
2007 р. виробництво «Біо�
100» на Лохвицькому спиртза�
воді було припинено і перене�
сено до Молдови.

Друге життя пивної дробини

Олег ІВАНЧИНА та заступник начальника ГУ агропромислового розвитку
Львівської ОДА Володимир КОЦЮБА  на ріпаковому полі господарства
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Наталія Тарченко

ЛЬОН відомий людству ще з

епохи неоліту. Із нього отриму!

ють чимало необхідних для

вжитку речей: олію, міцні тка!

нини із чудовими санітарно!гі!

гієнічними властивостями. Під

лляними вітрилами в  давні

часи ходили океанами кораблі,

а лляні полотна зберегли для

нас шедеври живопису. 

Наприкінці XX!початку XXI

сторіччя ця культура в світі пе!

реживала не найкращі часи.

Рентабельність її обробітку по!

рівняно із зерновими різко зни!

зилася, посівні площі скороти!

лися в 1,5 рази, особливо в краї!

нах колишнього СРСР, Східній

Європі та Аргентині, яка була лі!

дером з виробництва льону ще

на початку 80!х років. Але, нав!

паки, посіви зросли в Китаї, Ін!

дії, США та Західній Європі. 

Нині перше місце у вироб!

ництві льону посідає Канада.

На «країну кленового листа»

припадає 90% експорту цієї

культури до Європи. Це стано!

вить щорічно близько 500 тис.

тонн. Але минулого року навіть

у Канаді виробництво льону

знизилося на 40%, що було на!

слідком високих цін на ріпак та

канолу (виведений в Канаді пі!

двид ріпаку). 

Експерти, зокрема із Західної

Європи, зазначають, що цього

року, і, можливо, наступного в

світі спостерігатиметься певний

дефіцит насіння. Причому у всіх

сферах – і у виробництві поліна!

сичених жирних кислот для про!

дуктів харчування (завдяки буму

на препарати, до яких входить

елемент Omega3,  складова

риб`ячого жиру), і для технічних

цілей (виготовлення лінолеуму,

фарб, гум тощо). 

І тут, як вважають фахівці, є

дуже великі можливості для ви!

робників з України, Росії, Казах!

стану та Білорусі. 

Судіть самі. Якщо для засі!

вання одного гектару необхідно

50 кг насіння льону, то врожаю

можна отримати від 1,5 до 3

тонн. До того ж, цю культуру,

порівняно з іншими, виробляти

досить дешево. Насіння легко

зберігати. Є можливість укласти

договори збуту перед висівом. 

Отже, льон – дуже перспек!

тивна на сьогодні додаткова

культура. Крім того, вона сприя!

тиме урізноманітненню продук!

ції виробника.

Льонарська ніша: 
нові можливості для аграріїв
ПЕРСПЕКТИВИ Льон. Чи варто його сіяти? Ця культура, звичайно, не така
популярна, як ріпак або пшениця, але збут має. Вона невибаглива, та й
головного болю із квотами поки що не було.

Існують два види культури льо�
ну: льон�кудряш та льон�довгу�
нець. 
Льон"кудряш (олійний) – рос�
лина більш теплолюбна та менш
вибаглива до вологи, ніж льон�
довгунець. Його насіння містить
52% олії, що вживається в їжу.
Застосовують насіння льону і в
медицині. Жом цієї культури –

добрий корм для ВРХ. Його во�
локно (10�15% в стеблі) застосо�
вується для виготовлення водо�
непроникних тканин. Основні
зони вирощування в колишньо�
му СРСР – Казахстан, Західний
Сибір, Поволжя, степова зона
України. 
Льон"довгунець (прядильний)
– культивується переважно як

яра культура. Росте в умовах
вологого та теплого клімату, на
піщаному ґрунті. Визнано, що
батьківщина культури – Росія.
У вирощуванні це одна з най�
більш трудозатратних культур.
Посіви в світі незначні і з року в
рік скорочуються. Його висіва�
ють в низці країн від Атлантики
до Уралу. 

ДОВІДКА
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Диференційоване
оподаткування АПК
Комітет з питань податкової та
митної політики ВРУ рекомендує
парламенту прийняти за основу
проект закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України (щодо спеціального ре�
жиму оподаткування сільгоспви�
робників). Автор, народний де�
путат Сергій Терьохін зазначив,
що законопроект №2469 підго�
товлено у зв'язку з тим, що тер�
мін дії спеціальних режимів опо�
даткування сільгосптоварови�
робників відповідно до Закону
«Про Державний бюджет Украї�
ни на 2008 рік та внесення змін
до деяких законодавчих актів
України» продовжено лише «до
1 січня року, наступного за ро�
ком, в якому Верховна Рада Ук�
раїни ратифікує протокол про
приєднання України до СОТ».
Протокол про приєднання Украї�
ни до СОТ ратифікований 10
квітня 2008 року, тому, за його
словами, «у цьому році необхід�
но привести механізми стимулю�
вання розвитку АПК у відповід�
ність до правил і вимог СОТ».
З метою забезпечення підтрим�
ки агровиробників законопро�
ектом пропонується запровади�
ти спеціальний режим оподат�
кування податком на додану
вартість діяльності у сфері
сільського та лісового господар�
ства, а також рибальства, який
не суперечить вимогам СОТ. Зо�
крема, передбачено такі ставки
ПДВ: 9% під час поставки това�
рів (супутніх послуг) лісового�
господарства та рибальства;
20% – виноматеріалів та товарів
(послуг), що не є аграрними;
12% – інших аграрних товарів.
Зараз ст. 8�1 Закону «Про ПДВ»
передбачає дві ставки ПДВ –
6% і 9%, але ця норма не діє
вже чотири роки, а аграрії опо�
датковуються за нульовою став�
кою, що суперечить нормам
СОТ. Організація вимагає зрів�
няти права внутрішніх і зовніш�
ніх сільгоспвиробників (платять
20% при імпорті). Тому запро�
поновано застосовувати такі ж
диференційовані ставки подат�
ку і при імпорті, що означатиме
їх зниження. 

Євгенія Руженцева

У МИНУЛОМУ номері ми тор!

кнулися питання внесення зе!

мельної частки (паю) до статут!

ного фонду сільськогосподарсь!

кого виробничого кооперативу.

Нагадаємо, заступник завідувача

відділу аграрного, земельного та

екологічного права Інституту

держави і права НАН України

Павло Кулініч обстоював думку,

що в разі зазначення в статуті ко!

оперативу можливості повернен!

ня паю при виході з СВК, а не

отримання компенсації, такий

правочин не вважатиметься від!

чуженням земельної  частки

(паю). Суддя Судової палати у

цивільних справах Верховного

Суду України Василь Гуменюк

допускає таку можливість, адже

селянин, здаючи свій пай в орен!

ду, може навіть не здогадуватися,

що його частка опиниться в ста!

туті. Доповідач навів приклад із

судової практики. 

…А селянин проти
ТАК, у Макарівському районі 70

громадян звернулося до суду з

позовом про визнання угод,

укладених у 1999 році, недійсни!

ми і повернення їм земельних ді!

лянок. У 1999 році голова тоді ще

КСП запропонував селянам на!

дати йому генеральне доручення

(посвідчене нотаріально) на от!

римання державного акта на зем!

лю та дозвіл розпоряджатися зе!

мельною ділянкою на свій роз!

суд. За те, що він приватизує для

людей земельні ділянки, голова

обіцяв дещо продати, а дещо за!

лишити й їм, запропонувавши за

сотку по 100 доларів. Власники

сертифікатів погодилися. 

Як відомо, з 2002 року ця зе!

мля перебуває під забороною: не

можна ні продавати, ні відчужу!

вати, дозволялася лише міна –

згодом заборонили і її. Однак на

той час у законодавстві була пев!

на лазівка: спочатку можна було

виділяти єдиним масивом, а тоді

дозволили так, як виходить у гос!

подарства: кому давали в двох

шматках, кому  – в трьох. Перша

рілля – це земля сільгосппризна!

чення, яку не можна передавати,

а от решту голова перевів в «інші

землі» (орган місцевого самовря!

дування змінив цільове призна!

чення) і «за згодою» власників,

що випливала із доручення, ску!

пив ці ділянки. 

І таких спритних голів було

чимало: хто був розумніший і не

мав грошей, той вніс землі у ста!

тут сільгосппідприємства, а хтось

– скупив таким чином. З часом,

коли почали з’являтися такі по!

тужні підприємства, як «НІБУ!

ЛОН», які пропонують власни!

кам паїв і по 500 доларів за сотку,

люди почали шкодувати про

укладені угоди й пішли до суду з

позовами про визнання поперед!

ніх угод недійсними, каже пан

Гуменюк. 

Посилаючись на п.15 Пере!

хідних положень Земельного ко!

дексу, де сказано, що угоди, вчи!

нені в період заборони, на май!

бутнє є недійсними з моменту їх

укладення, селяни просять ви!

знати недійсними угоди з 1999

року. Однак суд відмовляє. Як по!

яснив суддя ВСУ, ці зміни було

внесено 20 лютого 2006 року, і

вони можуть діяти на майбутнє.

Безумовно, якщо угода визнаєть!

ся недійсною, то вона недійсна з

моменту її укладення, проте жод!

них підстав визнати такою угоду

1999 року немає. На той час орган

місцевого самоврядування мав

право змінити цільове призна!

чення, отже цілком правомірно

ним скористався, вирішивши пи!

тання в межах своєї компетенції.

Заборони на купівлю!продаж зе!

мельної ділянку, яку купував то!

дішній голова КСП, тоді не було.

Умови ціни було досягнуто, гроші

отримані, ніхто не заперечував… 

«Дія цього закону спрямова!

на лише на майбутнє, – пояснює

пан Гуменюк. – Та й погіршувати

становище неможливо – це

принцип загальної дії закону в

часі та просторі. Інша річ, що за!

конодавець не визначив, з якого

часу ця норма має діяти. І, якщо

він не дав їй зворотної сили, то

вона має діяти з часу прийняття і

на майбутнє».

До якого суду йти
СУДДЯ ВСУ Василь Гуменюк

привернув увагу юристів також до

особливостей розгляду справ

щодо оренди та продажу землі.

Так, на практиці у позивачів ча!

сто виникає питання: до якого

суду звертатися за вирішенням

земельного питання, адже в таких

спорах так чи інакше присутній і

орган державної влади, тож за ло!

гікою багато  позивачів зверта!

ються до адміністративного суду. 

Існує думка, що навіть спір

про визнання договору оренди

недійсним може вирішуватися в

адміністративному суді, оскільки

цей договір є публічним. Однак

пан Гуменюк посилається на по!

станову Палати з адміністратив!

них справ Верховного Суду від 29

травня 2007 року (розміщену у

«Віснику ВСУ» №7’2007) щодо

розмежування юрисдикцій, де

сказано: визнання договору ку!

півлі!продажу земельної ділянки

недійсним не є публічно!право!

вим спором, оскільки орган вла!

дних повноважень, укладаючи

цивільно!правову угоду, діяв на

підставі Цивільного кодексу, вия!

вив свою волю – і тут йдеться не

про владу і підпорядкування, а

про захист права власності. Отже,

такий спір не належить до кате!

горії спорів, які розглядають ад!

міністративні суди. Те саме стос!

ується й спорів щодо визнання

недійсним договору оренди зе!

мельної ділянки. Треба звертати!

ся до судів загальної юрисдикції.
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ Що не дозволено товариствам,
те дозволено кооперативам...
СЕМІНАР Продовжуємо публікувати витяги з виступів під час семінару
«Земельні правовідносини, самочинне будівництво – особливості
законодавчого регулювання та судова практика», організованого
Інформаційним центром «Світогляд». Цього разу мова піде про
правомірність припинення договору оренди земельної частки (паю),
укладеного на підставі сертифікату, про розмежування юрисдикцій при
вирішенні земельних спорів, а також про те, які землі
сільськогосподарського призначення оминув мораторій.

Інформаційний центр «СВІТОГЛЯД»
Телефони: (044) 332 4314, 332 4313, 332 4315. 
info@svitoglyad.kiev.ua     www.svitoglyad.kiev.ua

Знижки пост ійним кл ієнтам.

Розмежування повноважень на при+
кладах судової практики.

Напрями удосконалення адміністра+
тивного законодавства відповідно до
вимог існуючої судової практики з ад+
міністративних справ.

Особливості розгляду адміністра+
тивних та цивільних справ за нововия+
вленими та виключними обставинами.

Грубе порушення процесуальних
норм як підстава для скасування поста+
новлених рішень.

Про деякі особливості розмежування
господарських та адміністративних справ
у господарському суді першої інстанції.

Тренінг на основі актуальних госпо+
дарських справ по застосуванню про+
цесуальних норм.

ДОПОВІДАЧІ ТА КОНСУЛЬТАНТИ:
Маринченко В.Л. – суддя Судової палати в адміністративних справах

Верховного Суду України (ВСУ); 
Перепічай В.С. – суддя Вищого господарського суду України; 
Суховий В.Г. – заступник голови господарського суду Київської області; 
Гуменюк В.І. – суддя Судової палати в цивільних справах ВСУ.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ+ТРЕНІНГУ:

Застосування норм процесуального права 
в адміністративному, господарському та цивільному судочинстві

Семінар!тренінг 30 травня 2008 року, Київ



Отримання
держакта відміняє
оренду за
сертифікатом?
ЧИМАЛО запитань у учасників

семінару постало і щодо пролон!

гації договорів оренди земельних

часток (паїв), укладених на під!

ставі сертифікату, після виділен!

ня ділянки в натурі та отримання

орендодавцем державного акта

про право власності.

У відповідь Василь Гуменюк

навів правову позицію Верховно!

го Суду, що висловлена в ухвалі

колегії суддів Судової палати у

цивільних справах ВСУ від 28 бе!

резня 2007 року. Так, у Запоріжжі

відповідно до Указу Президента

земельні частки (паї) були пере!

дані в оренду на 10 років. Упро!

довж 5 років громадяни отрима!

ли державний акт про право влас!

ності на землю, після чого попро!

сили землекористувача!товаро!

виробника звільнити ділянку: мо!

вляв, тепер бажають обробляти її

самостійно. 

Орендар свою відмову аргу!

ментував умовами договору, за

якими ще п'ять років він мав пра!

во працювати на орендованій ді!

лянці, а також справністю оренд!

ної плати. Селяни ж наполягали

на тому, що договір було укладено

на підставі сертифікату, а не дер!

жавного акта, і саме та ділянка,

що виділена в натурі за актом, в

оренду не надавалася, а тому по!

ставили питання про визнання

договорів недійсними в судовому

порядку.

Судді ж заперечили, оскільки

такі договори не можна було ви!

знати недійсними на підставі

ст.48 Цивільного кодексу 1963

року та ст.12 Закону «Про оренду

землі» 1998 року. Позивачі поси!

лалися на те, що угоди не були

посвідчені нотаріально і на час їх

укладення не було схем виділе!

них в натурі ділянок. Однак на

той момент це питання було вре!

гульовано Указом Президента,

згідно з яким нотаріальне по!

свідчення не вимагалося – до!

статньо було реєстрації в сільсь!

кій раді.

Втім, позивачі на цьому не зу!

пинилися й спробували піти шля!

хом припинення договорів та їх

розірвання. Річ у тім, що Держ!

комзем у типовому договорі свого

часу написав, що при видачі дер!

жавного акта дія договору оренди

припиняється; але через пару ро!

ків цей пункт відредагували таким

чином: при отриманні державно!

го акта договір припиняється від!

повідно до чинного законодав!

ства. Крім того, в 2003 році було

внесено зміни до Перехідних по!

ложень Закону «Про оренду зе!

млі»: питання про припинення чи

розірвання договорів про оренду

земельних часток (паїв) слід вирі!

шувати згідно з цим же законом.

Але таких підстав там немає, зау!

важує пан Гуменюк. 

Тож одні суди задовольняли

позови громадян, інші – відхиля!

ли. І так було аж до 28 березня

2007 року, поки ВСУ не висло!

вився за припинення такого до!

говору, адже то був не договір

оренди, а радше договір доручен!

ня. «Громадянин не мав у власно!

сті земельної ділянки – він мав

лише сертифікат на право її ви!

требування, – пояснює допові!

дач. – Але добре, що ця цивіль!

но!правова угода була названа

договором оренди, інакше за до!

говором доручення селяни не от!

римали б і орендної плати». 

Отже, позиція Верховного

Суду, який посилається на п.8 і

п.17 Перехідних положень Зе!

мельного кодексу, така: суди, які

припиняють ці договори шляхом

розірвання, мають рацію. 

Хто компенсує
втрати товаро�
виробникові?
ЗВИЧАЙНО, орендарі, які під ці

договори взяли кредити, закупи!

ли мінеральні добрива, врахували

сівозміни тощо, виступають про!

ти такого висновку. 

Зрештою, згідно з позицією

Верховного Суду, земельна ділян!

ка має бути повернена після збо!

ру врожаю. Якщо ж ділянка пере!

дається власнику тоді, коли вро!

жай незібраний, то від останньо!

го можна вимагати повернення

витрат, що були здійснені на на!

сіння, обробіток землі та вирощу!

вання культури до, скажімо, мо!

лочної стиглості зерна. 

Звичайно, якщо такий підра!

хунок збитків пред'явити селяни!

ну, він швидше погодиться поче!

кати до збору врожаю, перекона!

ний пан Гуменюк. Утім, підкре!

слює він, орендар, який брав зе!

мельну ділянку за сертифікатом,

має не так багато прав, адже в до!

говорі цього не зазначено, і при

відшкодуванні збитків треба ви!

ходити із загальних підстав захи!

сту права оренди як права влас!

ності (ст.27 Закону «Про оренду»:

орендар захищає свої права як

власник).

ОСГ – 
поза мораторієм?
УЖЕ традиційно для земельних

семінарів учасники цікавилися й

питаннями обходу мораторію.

Утім, у багатьох випадках нічого

обходити й немає потреби. При!

міром, п.15 Перехідних положень

Земельного кодексу виписано в

такій редакції, що із земель осо!

бистого селянського господар!

ства (які, до речі, поділяються ще

на кілька груп) під дію заборони

підпадають лише земельні ділян!

ки, виділені в натурі (на місцево!

сті) із земельних часток (паїв). 

Водночас, як зауважив Павло

Кулініч, поза дією мораторію за!

лишаються: 

– по�перше, землі, виділені у

безоплатну власність за рішенням

місцевої райдержадміністрації

(райради) з вільних земель запасу

(до речі, кожен громадянин Укра!

їни має право отримати безоплат!

но у власність шість земельних

ділянок різного цільового приз!

начення), 

– по�друге, земельні ділянки з

цільовим призначенням ОСГ,

придбані у власність на вторин!

ному ринку земель (тоді, коли

мораторій не було ще запрова!

джено, тобто до 1 січня 2006

року), 

– по�третє, землі, надані у

власність для індивідуального чи

колективного садівництва (норма

безоплатної  передачі  – до

0,12 га). 

Ох ці спритні 
іноземці
НЕ ОМИНУЛИ доповідачі й та!

кої проблеми, як активізація іно!

земців на ринку земель сільсько!

господарського призначення, які

завдяки вітчизняним правникам

з легкістю переступають через

мораторій. Причин їхньої актив!

ності безліч, зокрема – збільшен!

ня інтересу до виробництва ріпа!

ку як біопаливної культури. 

Зі слів Павла Кулініча, най!

більш поширеною схемою відчу!

ження сільськогосподарських зе!

мельних ділянок іноземними гро!

мадянами, юридичними особа!

ми!нерезидентами є створення в

Україні дочірнього підприємства

з подальшим створенням ще од!

ного дочірнього підприємства.

Саме ця третя юридична особа і

набуває у власність земельні ді!

лянки сільськогосподарського

призначення без обмежень. Вона

контролюється через піраміду

юридичних осіб. Звісно, існує ри!

зик, але, як кажуть, шкура варта

вичинки. 

Інший улюблений іноземця!

ми спосіб – це придбання частки

у статутному фонді української

юридичної особи, яка вже має

право власності на земельні ді!

лянки сільськогосподарського

призначення. Але цей спосіб

надзвичайно ризикований, вва!

жає Павло Кулініч і сподіваєть!

ся,  що дуже скоро надійде

роз'яснення чи то Пленуму Вер!

ховного Суду України, чи то Ви!

щого господарського суду про те,

що набуття частки юридичної

особи – резидента іноземцем

вважатиметься набуттям земель!

ної ділянки сільськогосподарсь!

кого призначення іноземцем з

усім відомими наслідками: 12 мі!

сяців – і далі «до побачення, зе!

мелько». 
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

«АЛЕКСАНДРОВ ТА ПАРТНЕРИ»®

ЮРИДИЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ВАШОГО БІЗНЕСУ ®

вул.Ольжича, 5, оф. 62, м.Київ, Україна, 04060
тел./факс: (+38 044) 453�77�87 (багатоканальний)

office@lawyers.com.ua        www.lawyers.com.ua

• Партнер рубрики – МЮК «Александров та партнери» •

Затверджено обсяги 
насіннєвого резерву 
Кабінет Міністрів України
розпорядженням від 7 травня
2008 р. №687�р затвердив об�
сяги формування державного
резервного насіннєвого фонду
на 2008 р. Згідно з розпоряд�
женням обсяги насіння такі:
пшениця – 1400 тонн, ячмінь –
1150 тонн, жито, овес, горох –
по 300 тонн, гречка і соя – по
100 тонн, кукурудза – 135 тонн,
соняшник – 20 тонн. 

Як докорінно 
поліпшити землю 
з бюджету
Постановою від 7 травня 2008
року №428 Кабінет Міністрів
України затвердив Порядок
використання у 2008 році кош�
тів, передбачених у державно�
му бюджеті для фінансування
заходів з докорінного поліп�
шення земель науково�дослід�
них господарств.
Порядком, зокрема, передба�
чено, що бюджетні кошти
спрямовуються науково�дос�
лідним господарствам Укра�
їнської академії аграрних наук
(крім бюджетних установ) на
проведення заходів з хімічної
меліорації (вапнування, гіпсу�
вання) грунтів, включаючи
вартість виготовлення проект�
но�кошторисної документації,
вартість меліорантів, витрати
на транспортування і  внесення
їх у грунт без урахування сум
податку на додану вартість. 
Українська академія аграрних
наук утворює комісію для
визначення науково�дослід�
них господарств, яким виді�
ляються бюджетні кошти, та
затверджує її склад і поло�
ження про неї. 
Земельні ділянки, на яких
необхідно провести хімічну
меліорацію грунтів за рахунок
бюджетних коштів, визнача�
ються за  поданням науково�
дослідних господарств.
Обсяг фінансування  витрат
визначається пропорційно ви�
тратам, пов'язаним з прове�
денням заходів з хімічної ме�
ліорації (вапнування,  гіпсу�
вання)  грунтів  для кожного
науково�дослідного господар�
ства, передбачених у відповід�
ному плані заходів, затвердже�
ному Українською академією
аграрних наук.



Молока і м’яса
в Білорусі 
побільшало
Виробництво молока в Бєла�
русі в січні�березні 2008
року становило 1,127 млн т і
збільшилося порівняно
з аналогічним періодом ми�
нулого року на 9,6%, пові�
домили в міністерстві сільсь�
кого господарства й продо�
вольства.
Реалізація молока в респу�
бліці за підсумками першого
кварталу збільшена на 12%,
питома вага реалізованого
молока від виробленого ста�
новила 84,2% (на 2% біль�
ше, ніж торік). Продуктив�
ність дійного стада збільши�
лася на 81 кг і склала 979 кг
молока від однієї корови.
Худоби й птиці в сільсько�
господарських підприєм�
ствах Білорусі в січні�березні
2008 року вирощено 285,4
тис. т (на 10% більше). Виро�
щування ВРХ збільшено на
10%, свиней – на 7% птиці –
на 15%. 
Середньодобовий приріст
ваги на вирощуванні й відго�
дівлі ВРХ в першому кварталі
склав 547 г. (на 33 м біль�
ше), свиней – 497 г (на 24 г
більше).
Реалізовано по всіх каналах
збуту 249,7 тис. т худоби й
птиці в живій вазі, що на
4,5% більше січня�березня
минулого року. Питома вага
поставок худоби на м'ясо�
комбінати залишається ниж�
чою 70% проти прогнозних
75% від обсягів реалізації по
республіці.
Курячого яйця у громадсько�
му секторі республіки виро�
блено 569,9 млн штук (на
4% більше). Яйценосність
курок�несучок збільшилася
на 1 яйце й склала 73 штуки.
Станом на 1 квітня 2008 року в
сільськогосподарських органі�
заціях чисельність ВРХ порів�
няно з відповідним періодом
минулого року збільшилася на
2%, у тому числі корів на
0,6%, птиці – на 12%.
Витрата кормів на вироб�
ництво 1 ц молока в першо�
му кварталі 2008 року скла�
ла 1,21 ц кормових одиниць
(скоротилася на 0,01 ц), при�
росту ваги 1 ц свиней – 5,1 ц
ко (скоротилася на 0,14 ц).
Витрати кормів на приріст
ваги ВРХ зросли на 0,18 ц ко
і склали 13,66 ц к.о. «Витрата
кормів на виробництво тва�
ринницької продукції вище
нормативних, – констатува�
ли в міністерстві. – Їх пере�
витрата обумовлена незба�
лансованістю кормів за вмі�
стом протеїну, цукру, мікро�
і макроелементів, а також
недостатньою роботою з пе�
реведення тварин на сучасні
умови утримання й годівлі, і
техпереоснащення ферм і
комплексів».
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Цього року темпи посіву ярих куль�

тур відстають від минулорічних.

Експерти пов'язуть це передусім зі

зниженням площ посівів цукрових

буряків – минулорічне розчару�

вання виробників у цій культурі да�

лося взнаки. Дещо влинули погод�

ні умови, але головним чинником

все ж є здорожчання ПММ і невиз�

наченість подальшої аграрної по�

літики в державі.

ЗА РОЗРАХУНКАМИ фахівців Держ!

комстату України, станом на 30 квітня

ц.р. господарствами всіх категорій ярі

культури, з урахуванням пересіву по за!

гиблих озимих та багаторічних травах,

посіяно на площі 9,32 млн.га, що на

21,4%  менше порівняно з відповідною

датою 2007 року. Зернові та зернобобо!

ві культури (без кукурудзи) по ярому

клину посіяно на площі 4,1 млн.га, (на

25,2% менше), з них ячменю – 3,1

млн.га (на 24,9% менше).

Регіони

Площі посівів ярих культур по ярому клину Довідково

ячмінь кукурудза на зерно цукрові буряки 
(фабричні)

соняшник на
зерно картопля овочі 

відкритого ґрунту
озимі на зерно 
і зелений корм

2008 р. у % до
2007 р. 2008 р. у % до

2007 р. 2008 р. у % до
2007 р. 2008 р. у % до

2007 р. 2008 р. у % до
2007 р. 2008 р. у % до

2007 р. збереглося
загинуло у
% до площ

посівів

Україна 3095,3 75,1 885,1 72,4 341,1 53,9 1778,8 104,8 1090,5 84,0 242,7 103,9 7804,5 2,0
АР Крим 65,0 72,9 1,9 135,7 – – 28,3 145,9 16,3 93,7 12,1 165,8 433,9 2,0
Вінницька 163,6 79,2 61,2 61,3 51,5 52,6 70,2 108,3 70,4 70,4 5,2 76,5 502,6 0,3
Волинська 31,4 93,5 4,3 116,2 13,9 74,3 – – 59,6 94,5 8,9 121,9 87,9 0,7
Дніпропетровська 249,5 72,1 50,4 55,9 1,6 13,9 170,6 76,1 41,0 92,1 13,0 93,5 540,8 2,0
Донецька 193,1 75,8 32,0 54,1 1,1 73,3 71,6 56,2 59,8 94,8 8,4 94,4 342,4 2,0
Житомирська 52,5 80,0 23,2 92,1 11,9 52,4 1,7 570 37,0 66,1 3,4 85,0 165,4 0,4
Закарпатська 1,6 69,6 19,0 55,4 – – 0,9 47,4 21,2 63,1 6,7 68,4 13,4 –
Запорізька 164,8 62,7 23,2 65,7 0,4 26,7 166,5 116,6 27,7 98,6 8,2 100,0 501,4 3,8
Івано+Франківська 20,7 98,1 10,7 60,5 1,0 21,7 0,0 – 41,4 73,4 5,0 78,1 32,4 2,7
Київська 134,6 86,4 64,6 107,1 27,8 47,8 33,3 176,2 95,1 95,3 15,9 131,4 280,2 1,1
Кіровоградська 226,8 62,4 61,7 68,4 15,4 59,9 166,7 106,4 38,2 79,3 15,0 98,7 480,1 0,9
Луганська 88,9 59,4 16,0 64,3 0,4 36,4 97,2 106,0 21,2 57,8 6,7 98,5 283,5 2,7
Львівська 31,4 104,7 9,2 63,9 14,2 57,7 – – 67,5 75,4 8,3 71,6 85,4 1,0
Миколаївська 160,8 57,3 25,1 84,5 1,0 14,5 174,5 149,0 22,6 105,1 13,6 121,4 558,8 1,9
Одеська 168,3 60,1 61,5 86,9 1,2 16,7 141,5 111,6 33,9 93,1 20,9 147,2 812,1 1,6
Полтавська 238,8 80,7 139,4 92,0 59,1 79,0 163,9 112,7 51,3 103,4 12,3 138,2 355,5 2,4
Рівненська 42,2 87,2 4,1 53,9 17,6 54,5 – – 50,2 96,0 3,2 68,1 109,7 0,9
Сумська 138,3 84,8 44,9 107,4 8,1 36,5 41,2 149,3 50,8 92,0 3,0 52,6 262,3 7,8
Тернопільська 106,8 98,5 9,5 28,5 32,0 48,6 0,2 13,3 32,3 65,0 4,3 93,5 214,5 2,7
Харківська 255,7 87,7 26,6 47,3 26,5 50,6 151,1 81,6 41,5 74,2 10,8 150,0 426,7 1,1
Херсонська 152,9 72,0 19,0 142,9 0,1 – 187,5 120,0 22,3 110,4 29,7 106,1 379,2 3,5
Хмельницька 137,8 96,6 6,7 15,0 19,6 48,5 1,5 44,1 44,3 69,7 5,6 66,7 311,5 1,6
Черкаська 170,0 79,6 84,8 70,3 24,6 55,0 97,1 125,6 59,8 96,8 10,6 117,8 332,1 0,2
Чернівецька 21,3 125,3 8,2 34,7 2,4 55,8 3,6 138,5 12,2 55,2 5,5 78,6 27,9 2,8
Чернігівська 78,5 89,2 77,9 106,4 9,7 72,4 9,7 170,2 72,9 99,7 6,4 100,0 264,8 2,4

Культури
Всі категорії господарств

У тому числі
сільськогосподарські

підприємства
господарства 

населення

2008 р. 2008 р. 
у % до 2007 р. 2008 р. 2008 р. 

у % до 2007 р. 2008 р. 2008 р. 
у % до 2007 р.

Ярі культури – усього 9315,2 78,6 5833,7 75,1 3481,5 85,2
з них по ярому клину 9237,6 78,2 5757,5 74,4 3480,1 85,2

по загиблих озимих та багаторічних травах 77,6 240 76,2 250 1,4 127,3
Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) 4078,3 74,8 2895,8 70,3 1182,5 88,4
з них ячменю 3095,3 75,1 2108,7 70,1 986,6 88,6

кукурудзи на зерно 885,1 72,4 636,0 74,0 249,1 68,6
цукрових буряків (фабричних) 341,1 53,9 284,9 54,7 56,2 50,3
соняшнику на зерно 1778,8 104,8 1383,2 104,7 395,6 105,2
картоплі 1090,5 84,0 12,3 81,5 1078,2 84,1
овочів відкритого ґрунту (без насінників) 242,7 103,9 24,9 96,9 217,8 104,8

Таблиця 2. Площі посівів ярих культур у регіонах, (тис.га)

Таблиця 1. Хід сівби ярих культур, (тис.га)

Посівні площі ярих культур 
в Україні станом на 30 квітня 2008 р.

Ф
от

о 
ко

м
па

ні
ї «

Н
ІБ

УЛ
О

Н
»

За матеріалами Держкомстату України (ЕкспресSвипуск від 12 травня 2008 р.)
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У ПЕРЕРОБНІЙ промисловості

ціни зросли на 6,2%. Найбільше

(на 15,3%) подорожчала продук!

ція у металургійному виробниц!

тві і виробництві готових метале!

вих виробів. На 5,2!2,6% підви!

щилися ціни у  виробництві ін!

шої неметалевої мінеральної про!

дукції, транспортних засобів та

устаткування, целюлозно!папе!

ровому виробництві, видавничій

діяльності, хімічному виробниц!

тві. У виробництві харчових про!

дуктів, напоїв та тютюнових ви!

робів ціни зросли на 2,4%, у т.ч. у

виробництві м'яса та м'ясних

продуктів – на 6,0%, макаронних

виробів – на 5,2%, напоїв – на

4,4%, хліба та хлібобулочних ви!

робів – на 2,0%, олії та тваринних

жирів – на 1,8%, цукру – на 1,1%.

У виробництві та розподіленні

електроенергії, газу та води ціни

зросли на 0,7%, при цьому тарифи

на електроенергію підвищилися на

0,3%, теплоенергію – на 3,6%.

СТАТИСТИКА Держкомстат оприлюднив дані щодо
індексів цін на різні групи товарів та послуги. За
даними статистики, індекси споживчих цін (ІСЦ) та
цін виробників промислової продукції (ІЦВ) у квітні
2008 року становили 103,1% і 106,6%, з початку
року – 113,1% і 119,8% відповідно.

За матеріалами Держкомстату України

ЕкспресSвипуск від 6 травня 2008 р.

Індекси цін на товари і послуги
в Україні у квітні 2008 року

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %

Товари та послуги
Квітень 2008 до

березня
2008

грудня 
2007

квітня 
2007

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 103,1 113,1 130,2

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 105,2 120,4 147,2

Продукти харчування загалом 105,3 121,0 149,2
Хліб та хлібопродукти 103,4 114,6 134,7

Хліб 102,1 112,7 131,5
Макаронні вироби 104,7 115,5 135,3

М'ясо та м'ясопродукти 108,1 126,7 147,3
Риба та рибопродукти 102,3 108,1 116,3
Молоко 99,0 102,3 140,7
Сир і м'який сир (творог) 99,9 105,3 138,9
Яйця 94,6 93,7 154,0
Масло 99,5 101,4 137,8
Олія 99,4 125,9 214,0
Фрукти 103,6 137,4 201,5
Овочі 119,1 157,7 189,4
Цукор 103,3 112,6 126,8
Безалкогольні напої 101,9 107,1 116,4
Алкогольні напої, тютюнові вироби 101,6 106,2 113,0
Одяг і взуття 100,4 100,8 102,7

Одяг 100,3 100,9 102,6
Взуття 100,6 100,7 102,9

Житло, вода, електроенергія, газ та інші
види палива 97,7 100,9 109,6

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 102,9 107,4 112,0

Утримання та ремонт житла 101,8 106,3 114,6
Водопостачання 102,8 110,4 118,1
Каналізація 102,0 109,5 118,2
Електроенергія 100,0 100,0 100,0
Природний газ 100,0 100,0 99,9
Гаряча вода, опалення 89,4 91,6 107,7

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 100,9 103,1 105,8

Охорона здоров’я 102,5 109,2 119,2
Медичні товари, ліки та обладнання 102,4 107,4 115,4
Амбулаторні послуги 102,5 109,6 122,4

Транспорт 102,5 111,8 125,2
Паливо і мастила 103,0 112,2 150,2
Транспортні послуги: 103,0 115,3 124,8

Пасажирський залізничний транспорт 100,1 107,1 115,1
Пасажирський автодорожній транспорт 103,5 117,1 127,2

Зв’язок 100,1 99,9 99,3
Відпочинок і культура 100,8 104,1 106,7
Освіта 100,9 103,4 118,2
Ресторани та готелі 103,8 113,0 129,4
Різні товари та послуги 101,7 110,1 120,1

Товари та послуги
Березень 2008 до

лютого
2008

грудня 
2007

березня 
2007

ПРОМИСЛОВІСТЬ 106,6 119,8 137,6

Переробна промисловість 106,2 118,3 138,8

Виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів 102,4 111,9 135,5

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 106,0 131,5 155,8

Виробництво молочних продуктів та
морозива 98,3 99,0 134,9

Виробництво хліба та хлібобулочних
виробів 102,0 112,4 131,1

Виробництво цукру 101,1 102,6 100,3
Виробництво напоїв 104,4 108,1 117,4

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у

квітні ціни на продукти харчуван!

ня та безалкогольні напої зросли

на 5,2%. Найбільше (на 19,1% та

16,5%) подорожчали овочі та тва!

ринні жири. Ціни на м'ясо та

м'ясопродукти зросли на 8,1%, в

основному за рахунок подорож!

чання свинини та яловичини на

15,8% та 9,0% відповідно. На 3,6!

2,3% зросли в ціні фрукти, хліб і

хлібопродукти, риба та продукти

з риби. Разом з цим на 5,4!0,1%

подешевшали яйця, банани, мо!

локо, олія, масло, сири.

Ціни (тарифи) на житло,

воду, електроенергію, газ та інші

види палива знизилися на 2,3%

за рахунок зменшення плати за

гарячу  воду,  опалення (на

10,6%).  

Подорожчання в сфері охо!

рони здоров'я (на 2,5%) пов'яза!

но зі зростанням вартості сана!

т о р н о ! к у р о р т н и х п о с л у г

(на 2,7%). 

Підвищення цін на транс!

порт в цілому становило 2,5%,

при цьому вартість перевезень

автодорожнім транспортом по!

дорожчала на 3,5%, бензин –

на 3,0%.

Послуги ресторанів та готе!

лів, освіти, відпочинку і культу!

ри стали дорожчими на 3,8!

0,8%. 

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2007S08 рр. (до попереднього місяця)

Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2007S08 рр. (до попереднього місяця)  

«Євротек» 
готується продати
«Золочівській 
молокозавод»
Компанія «Євротек» остаточ�
но залишає продовольчий
ринок. Як стало відомо,
власники компанії близькі
до підписання договору про
продаж свого останнього ак�
тиву в харчпромі – «Золочі�
вського молокозаводу»
(Харківська обл.). 
За словами директора мол�
заводу Дмитра Кулакова, рі�
шення про реалізацію активу
було ухвалене власниками
через переорієнтацію на
іншу сферу діяльності (рі�
тейл): «З виробничими по�
казниками підприємства це
не пов'язано».

«Прод?інвест» 
збільшить СФ
Акціонери компанії «Прод�
інвест» (Київ) вирішили
збільшити статутний фонд
на 44,8 млн. грн., до 129,68
млн. грн., шляхом додатко�
вого випуску 896,6 тис. про�
стих іменних акцій номі�
нальною вартістю 50 грн.
кожна.  
Спосіб розміщення акцій –
закритий. Мотив збільшення
СФ – поповнення обігових
коштів. Розміщення акцій
планується здійснити з 1 лип�
ня по 31 серпня. У серпні
2007 р. компанія «Прод�
інвест» сконцентрувала
100% акцій одного з най�
більших виробників грибів в
Україні – компанії «Укршам�
піньйон» (Черкаська обл.).

«Імідж Холдинг» 
розмістить облігації
на 50 млн. грн.
«Імідж Холдинг» (Нове За�
поріжжя, Запорізької обл.)
22 травня почне розміщення
іменних процентних обліга�
цій серії D на суму 50 млн.
грн. терміном обігу чотири
роки. 
Облігації номіналом 1 тис.
грн. випущені в бездоку�
ментній формі. Їх доходність
встановлена на рівні 18%
річних на перші два купонні
періоди. Передбачена пів�
річна оферта. Андеррайте�
ром випуску виступив Пер�
ший український міжнарод�
ний банк (м.Донецьк). 
У лютому 2008 р. ДП «Імідж
Холдинг» почало розміщен�
ня облігацій серії С на 50
млн. грн. з доходністю 13,5%
річних. Крім того, в кінці
2006 р. були випущені облі�
гації серії А на 50 млн. грн.
з доходністю  14% річних на
перший рік обігу, в травні
2007 р. – серії В на 125 млн.
грн. з доходністю  13,75%
річних. 
«Імідж Холдинг» – дочірня
компанія «Імідж Холдинг
АПС» (ТМ «Хортиця»).
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Результати торгів та 
біржові ціни в Україні 
в квітні 2008 року

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524+2006 2007 FCA 20,00 3131,00 620,00
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524+2006 2007 DDU 19,00 2765,30 547,58
*Борошно житнє ГОСТ 7045+90 2008 DDU 1,00 2164,15 428,54
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 CPT 263,00 2045,25 405,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 974,00 1838,95 364,15
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 FCA 40,00 2285,13 452,50
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 CPT 213,00 2178,97 431,48
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 859,00 2219,30 439,46
*Сорго ГОСТ 8759+92 2007 DDU 22,00 1868,50 370,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2007 DDU 26,30 5405,82 1070,46
Запорізька товарна біржа "Гілея"
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 200,00 1480,00 293,07 1233,33 244,22
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768+2004 2007 CPT 635,00 1480,00 293,07 1233,33 244,22
*Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2007 CPT 22,00 2932,43 580,68
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 5180,00 1364,38 270,17
Придніпровська товарна біржа
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 5550,00 1455,76 288,27
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 FOB 3000,00 1323,10 262,00
Товарна біржа "Аграрна біржа" (м.Херсон)
*Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2007 CPT 47,80 5555,00 1100,00
Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 5000,00 1388,75 275,00
Товарна біржа "Київська агропромислова біржа" 
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 16000,00 1300,00 257,43 1083,33 214,52
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 CPT 58500,00 1386,81 274,62
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 14200,00 1386,97 274,65
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016+95 2008 FOB 6500,00 909,00 180,00
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583+76 2007 FOB 600,00 2676,50 530,00
*Сорго ГОСТ 8759+92 2007 CPT 325,00 1565,50 310,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 160,86 1333,00 263,96 1110,83 219,97
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 EXW 210,00 1271,43 251,77 1059,52 209,81
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 EXW 68,29 1245,00 246,53 1037,50 205,45
*Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002+69 2007 DAF 15,00 1809,50 358,32
*Крупа перлова ГОСТ 5784+60 2007 DAF 39,00 1515,00 300,00
*Крупа пшенична ГОСТ 276+60 2007 DAF 10,00 1473,50 291,78
*Насіння сої еліта ДСТУ 2240+93 2007 FCA 3,00 8084,05 1600,80
*Насіння сої супереліта ДСТУ 2240+93 2007 FCA 2,00 11417,21 2260,83
Українська універсальна біржа "Капітал" (м.Київ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 2007 CPT 800,00 1403,90 278,00
*Рис 3 клас ГОСТ 6293+90 2007 DAF 67,85 3307,75 655,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 CPT 29000,00 1363,50 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 84100,00 1405,20 278,26
*Олія ріпакова ГОСТ 8988+77 2008 DAF 680,00 4923,75 975,00
*Олія соєва ДСТУ 4534+2006 2008 CPT 400,00 8055,51 1595,15
*Олія соєва ДСТУ 4534+2006 2008 DAF 710,00 8130,50 1610,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2007 DAF 385,70 4332,48 857,92
*Кукурудза некласифікована ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 260,00 1464,50 290,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768+2004 2007 DAF 1150,00 1575,60 312,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 CPT 3500,00 1363,50 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 53900,00 1461,79 289,46
*Насіння ячменю ДСТУ 2240+93 2007 DAF 310,00 2878,50 570,00
*Насіння гібриду кукурудзи 2007 CPT 60,00 12473,50 2470,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 22459,00 1390,73 275,39
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 FOB 181233,30 1363,50 270,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 130,00 1919,00 380,00
*Сорго ГОСТ 8759+92 2007 DAF 20,00 1767,50 350,00

Форвард

Донецька товарна біржа
*Сорго ГОСТ 8759+92 31.12.2008 FOB 4000,00 1161,50 230,00
Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 31.05.2008 FAS 3000,00 1419,05 281,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 CPT 11710,00 1212,00 240,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 25.06.2008 DAF 3300,00 1499,85 297,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.07.2008 DAF 2500,00 1363,50 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 25.05.2008 DAF 2200,00 1489,75 295,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.05.2008 DAF 3000,00 1363,50 270,00
Товарна біржа "Українська ф`ючерсна біржа" (м.Київ)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983+88 30.06.2008 CPT 235,00 1578,93 312,66
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 CPT 5000,00 1262,50 250,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 DAF 5000,00 1313,00 260,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 15.06.2008 DAF 3000,00 1414,00 280,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 FOB 147000,00 1475,66 292,21
*Горох 1 клас ДСТУ 4523+2006 10.06.2008 CFR 250,00 2651,25 525,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 20.05.2008 DAF 380,00 2055,35 407,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583+76 15.05.2008 CPT 600,00 2449,25 485,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492+2005 01.07.2008 FOB 2950,00 8332,50 1650,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 30.06.2008 FCA 20,00 2484,30 491,94
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 31.05.2008 FCA 40,00 3205,54 634,76
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.05.2008 CPT 10000,00 1388,75 275,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246+65 30.06.2008 DAF 3500,00 1439,25 285,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016+95 31.05.2008 DAF 2600,00 858,50 170,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 30.04.2008 FOB 459,27 1515,00 300,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 CPT 27500,00 1439,25 285,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 15.05.2008 CPT 10000,00 1388,75 275,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.12.2008 DAF 325,00 1823,13 361,02
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 DAF 120,00 1600,85 317,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.12.2008 DAF 412,87 1824,06 361,20
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 DAF 5000,00 1363,50 270,00

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

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 28.06.2008 DAF 3000,00 1560,28 308,97
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 25.05.2008 DAF 1100,00 1479,65 293,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 05.06.2008 DAF 1650,00 1446,83 286,50
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.05.2008 DAF 8090,00 1460,77 289,26
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 20.06.2008 DAF 15000,00 1398,80 276,99
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 DAF 11850,00 1363,50 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 25.05.2008 DAF 3300,00 1484,70 294,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 05.06.2008 DAF 6050,00 1478,73 292,82
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.12.2008 FOB 6842,72 1415,52 280,30
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 25.05.2008 FOB 3000,00 1363,50 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.07.2008 FOB 58000,00 1464,50 290,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.05.2008 FOB 5000,00 1363,50 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 25.05.2008 FOB 6000,00 1363,50 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.05.2008 FOB 6000,00 1212,00 240,00
*Соя ГОСТ 17109+88 15.05.2008 DAF 3050,00 2474,50 490,00
*Насіння гороху ГОСТ 2240+93 31.12.2008 DAF 5,00 2272,50 450,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246+65 30.08.2008 DAF 6500,00 1439,25 285,00
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016+95 31.05.2008 FOB 7800,00 936,58 185,46
*Висівки пшеничні ДСТУ 3016+95 15.06.2008 FOB 3000,00 909,00 180,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 21.12.2008 FAS 1000,00 2222,00 440,00
*Насіння ячменю ДСТУ 2240+93 31.12.2008 DAF 10,00 3787,50 750,00
*Макуха соняшникова ГОСТ 80+96 31.05.2008 FOB 2500,00 1641,25 325,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 30.07.2008 DDU 40,00 7585,85 1502,15

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

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 01 по 30 квітня 2008 року

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

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

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 200,00 1480,00 1480,00 1480,00 293,07
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768+2004 2007 CPT 635,00 1480,00 1480,00 1480,00 293,07
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768+2004 2007 EXW 16160,86 1300,00 1300,33 1333,00 257,49
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 EXW 210,00 1270,00 1271,43 1300,00 251,77
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 EXW 68,29 1245,00 1245,00 1245,00 246,53

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768+2004 2007 DAF 1150,00 1575,60 1575,60 1575,60 312,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 2007 CPT 800,00 1403,90 1403,90 1403,90 278,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 CPT 91000,00 1363,50 1378,48 1408,95 272,97
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 190389,00 1287,75 1418,08 1557,27 280,81
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 FOB 184233,30 1323,10 1362,84 1363,50 269,87
Кукурудза некласифікована ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 260,00 1464,50 1464,50 1464,50 290,00
Гречка 3 клас ДСТУ 4524+2006 2007 FCA 20,00 3131,00 3131,00 3131,00 620,00
Гречка 3 клас ДСТУ 4524+2006 2007 DDU 19,00 2765,30 2765,30 2765,30 547,58
Рис 3 клас ГОСТ 6293+90 2007 DAF 67,85 3307,75 3307,75 3307,75 655,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983+88 2007 CPT 22,00 2932,43 2932,43 2932,43 580,68
Сорго ГОСТ 8759+92 2007 CPT 325,00 1565,50 1565,50 1565,50 310,00
Сорго ГОСТ 8759+92 2007 DAF 20,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Сорго ГОСТ 8759+92 2007 DDU 22,00 1868,50 1868,50 1868,50 370,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583+76 2007 FOB 600,00 2676,50 2676,50 2676,50 530,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 2007 DDU 26,30 2777,50 5405,82 7860,21 1070,46
Насіння гарбуза ГОСТ 658+95 2007 CPT 47,80 5555,00 5555,00 5555,00 1100,00
Насіння ячменю ДСТУ 2240+93 2007 DAF 310,00 2878,50 2878,50 2878,50 570,00
Насіння сої еліта ДСТУ 2240+93 2007 FCA 3,00 8084,05 8084,05 8084,05 1600,80
Насіння сої супереліта ДСТУ 2240+93 2007 FCA 2,00 11417,21 11417,21 11417,21 2260,83
Насіння гібриду кукурудзи 2007 CPT 60,00 12473,50 12473,50 12473,50 2470,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016+95 2008 FOB 6500,00 909,00 909,00 909,00 180,00
Борошно житнє ГОСТ 7045+90 2008 DDU 1,00 2164,15 2164,15 2164,15 428,54
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 CPT 263,00 2045,25 2045,25 2045,25 405,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 974,00 1792,75 1838,95 2171,50 364,15
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 FCA 40,00 2272,50 2285,13 2297,75 452,50
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 CPT 213,00 2171,50 2178,97 2348,25 431,48
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 989,00 1919,00 2179,82 2323,00 431,65
Крупа рисова ГОСТ 6292+93 2007 DAF 385,70 4267,25 4332,48 4545,00 857,92
Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002+69 2007 DAF 15,00 1809,50 1809,50 1809,50 358,32
Крупа перлова ГОСТ 5784+60 2007 DAF 39,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Крупа пшенична ГОСТ 276+60 2007 DAF 10,00 1473,50 1473,50 1473,50 291,78
Олія ріпакова ГОСТ 8988+77 2008 DAF 680,00 4923,75 4923,75 4923,75 975,00
Олія соєва ДСТУ 4534+2006 2008 CPT 400,00 8039,60 8055,51 8130,50 1595,15
Олія соєва ДСТУ 4534+2006 2008 DAF 710,00 8130,50 8130,50 8130,50 1610,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 30.04.2008 FOB 459,27 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 31.05.2008 FAS 3000,00 1419,05 1419,05 1419,05 281,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 15.05.2008 CPT 10000,00 1388,75 1388,75 1388,75 275,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 25.05.2008 DAF 6600,00 1479,65 1485,54 1489,75 294,17
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 25.05.2008 FOB 9000,00 1363,50 1363,50 1363,50 270,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.05.2008 DAF 3000,00 1363,50 1363,50 1363,50 270,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.05.2008 CPT 10000,00 1388,75 1388,75 1388,75 275,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.05.2008 DAF 10090,00 1454,40 1464,51 1479,65 290,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.05.2008 FOB 11000,00 1212,00 1280,86 1363,50 253,64
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 05.06.2008 DAF 8580,00 1446,83 1478,39 1535,20 292,75
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 15.06.2008 DAF 3000,00 1414,00 1414,00 1414,00 280,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 20.06.2008 DAF 15000,00 1398,80 1398,80 1398,80 276,99
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 25.06.2008 DAF 3300,00 1499,85 1499,85 1499,85 297,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 28.06.2008 DAF 3000,00 1560,28 1560,28 1560,28 308,97
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 CPT 44210,00 1212,00 1359,07 1439,25 269,12
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 DAF 21970,00 1313,00 1353,30 1600,85 267,98
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 FOB 147000,00 1338,25 1475,66 1590,75 292,21
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.07.2008 DAF 2500,00 1363,50 1363,50 1363,50 270,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.07.2008 FOB 58000,00 1464,50 1464,50 1464,50 290,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.12.2008 DAF 737,87 1823,13 1823,65 1824,06 361,12
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.12.2008 FOB 6842,72 1415,52 1415,52 1415,52 280,30
Просо 3 клас ГОСТ 22983+88 30.06.2008 CPT 235,00 1540,25 1578,93 1767,50 312,66
Сорго ГОСТ 8759+92 31.12.2008 FOB 4000,00 1161,50 1161,50 1161,50 230,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523+2006 10.06.2008 CFR 250,00 2651,25 2651,25 2651,25 525,00
Соя ГОСТ 17109+88 15.05.2008 DAF 3050,00 2474,50 2474,50 2474,50 490,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583+76 15.05.2008 CPT 600,00 2449,25 2449,25 2449,25 485,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 31.05.2008 FCA 40,00 3205,54 3205,54 3205,54 634,76
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 30.06.2008 FCA 20,00 2484,30 2484,30 2484,30 491,94
Насіння гірчиці ГОСТ 9159+71 30.07.2008 DDU 40,00 7585,85 7585,85 7585,85 1502,15
Насіння гороху ГОСТ 2240+93 31.12.2008 DAF 5,00 2272,50 2272,50 2272,50 450,00
Насіння ячменю ДСТУ 2240+93 31.12.2008 DAF 10,00 3787,50 3787,50 3787,50 750,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246+65 14.05.2008 DAF 250,00 1439,25 1439,25 1439,25 285,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246+65 30.06.2008 DAF 3500,00 1439,25 1439,25 1439,25 285,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246+65 30.08.2008 DAF 6500,00 1439,25 1439,25 1439,25 285,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016+95 31.05.2008 DAF 2600,00 858,50 858,50 858,50 170,00
Висівки пшеничні ДСТУ 3016+95 31.05.2008 FOB 7800,00 934,25 936,58 949,40 185,46
Висівки пшеничні ДСТУ 3016+95 15.06.2008 FOB 3000,00 909,00 909,00 909,00 180,00
Макуха соняшникова ГОСТ 80+96 31.05.2008 FOB 2500,00 1641,25 1641,25 1641,25 325,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 20.05.2008 DAF 380,00 2055,35 2055,35 2055,35 407,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 21.12.2008 FAS 1000,00 2222,00 2222,00 2222,00 440,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492+2005 01.07.2008 FOB 2950,00 8332,50 8332,50 8332,50 1650,00

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 01 по 30 квітня 2008 року
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 CPT 476,00 2121,00 420,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 68,00 1818,00 360,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 CPT 476,00 2279,71 451,43
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 68,00 2222,00 440,00
Запорізька товарна біржа "Гілея"
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768+2004 2007 CIP 1000,00 1380,00 273,27 1150,00 227,72
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 7300,00 1363,50 270,00
Придніпровська товарна біржа
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 5500,00 1439,25 285,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 FOB 3000,00 1333,20 264,00
Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 CPT 1800,00 1565,50 310,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 500,00 1414,00 280,00
Товарна біржа "Київська агропромислова біржа"
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 CPT 10000,00 1414,00 280,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 700,00 1439,25 285,00
Українська універсальна біржа "Капітал" (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768+2004 2007 FOB 38220,18 1700,48 336,73
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 FOB 6800,00 1439,25 285,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 FOB 22500,00 1421,29 281,44
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492+2005 2008 DAF 280,00 8130,50 1610,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 25360,00 1452,73 287,67
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 FOB 170000,00 1439,25 285,00
*Сорго ГОСТ 8759+92 2007 DAF 20,00 1767,50 350,00

Форвард

Товарна біржа "Катеринославська" (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 01.07.2008 FAS 500,00 1419,05 281,00
Товарна біржа "Українська ф’ючерсна біржа" (м.Київ)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 CPT 3040,00 1287,75 255,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 15.06.2008 DAF 1000,00 1489,75 295,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 30.06.2008 CPT 500,00 1868,50 370,00
*Сорго ГОСТ 8759+92 30.06.2008 FCA 200,00 1565,50 310,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768+2004 01.07.2008 FOB 132716,00 1717,00 340,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768+2004 01.07.2008 FOB 180000,00 1666,50 330,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768+2004 01.07.2008 FOB 200000,00 1515,00 300,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 01.07.2008 FOB 270000,00 1444,30 286,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 CPT 22592,00 1491,07 295,26
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.05.2008 DAF 4020,00 1418,22 280,84
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 05.06.2008 DAF 4400,00 1439,25 285,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 20.07.2008 DAF 1650,00 1439,25 285,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 15.06.2008 DAF 3000,00 1338,78 265,10
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 25.05.2008 DAF 3000,00 1338,78 265,10
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.05.2008 DAF 15000,00 1386,55 274,56
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 20.05.2008 DAF 5000,00 1404,65 278,15
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.05.2008 DAF 600,00 1489,75 295,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 DAF 7500,00 1373,60 272,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.09.2008 DAF 2500,00 1565,50 310,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 DAF 15000,00 1313,00 260,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 01.07.2008 DAF 17000,00 1399,80 277,19
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 10.06.2008 DAF 2000,00 1388,75 275,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 20.06.2008 DAF 1650,00 1439,25 285,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 DAF 1000,00 1363,50 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 15.06.2008 DAF 3000,00 1262,50 250,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.05.2008 FOB 6000,00 1343,30 266,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 31.12.2008 FCA 26,00 4292,50 850,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081+97 31.12.2008 FCA 100,00 15251,00 3020,00

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 12 по 15 травня 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 12 по 15 травня 2008 року

Внутрішні контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768+2004 2007 CIP 1000,00 1380,00 1380,00 1380,00 273,27
Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768+2004 2007 FOB 38220,18 1590,75 1700,48 1717,00 336,73
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 2007 FOB 176800,00 1439,25 1439,25 1439,25 285,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 CPT 11800,00 1414,00 1437,11 1565,50 284,58
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 DAF 39360,00 1212,00 1433,56 1550,01 283,87
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 2007 FOB 25500,00 1333,20 1410,93 1454,40 279,39
Сорго ГОСТ 8759+92 2007 DAF 20,00 1767,50 1767,50 1767,50 350,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 CPT 476,00 2121,00 2121,00 2121,00 420,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 68,00 1818,00 1818,00 1818,00 360,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 CPT 476,00 2272,50 2279,71 2297,75 451,43
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 2008 DAF 68,00 2222,00 2222,00 2222,00 440,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492+2005 2008 DAF 280,00 8130,50 8130,50 8130,50 1610,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768+2004 01.07.2008 FOB 132716,00 1717,00 1717,00 1717,00 340,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768+2004 01.07.2008 FOB 180000,00 1666,50 1666,50 1666,50 330,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768+2004 01.07.2008 FOB 200000,00 1515,00 1515,00 1515,00 300,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768+2004 01.07.2008 FAS 500,00 1419,05 1419,05 1419,05 281,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769+98 01.07.2008 FOB 270000,00 1444,30 1444,30 1444,30 286,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 20.05.2008 DAF 5000,00 1404,65 1404,65 1404,65 278,15
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 25.05.2008 DAF 3000,00 1338,78 1338,78 1338,78 265,10
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.05.2008 DAF 19620,00 1338,25 1396,20 1504,90 276,47
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 31.05.2008 FOB 6000,00 1343,30 1343,30 1343,30 266,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 05.06.2008 DAF 4400,00 1439,25 1439,25 1439,25 285,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 10.06.2008 DAF 2000,00 1388,75 1388,75 1388,75 275,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 15.06.2008 DAF 7000,00 1262,50 1327,66 1489,75 262,90
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 20.06.2008 DAF 1650,00 1439,25 1439,25 1439,25 285,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 CPT 25632,00 1287,75 1466,96 1540,25 290,49
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.06.2008 DAF 23500,00 1313,00 1334,49 1414,00 264,26
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 01.07.2008 DAF 17000,00 1358,47 1399,80 1405,31 277,19
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 20.07.2008 DAF 1650,00 1439,25 1439,25 1439,25 285,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525+2006 30.09.2008 DAF 2500,00 1565,50 1565,50 1565,50 310,00
Сорго ГОСТ 8759+92 30.06.2008 FCA 200,00 1565,50 1565,50 1565,50 310,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081+97 31.12.2008 FCA 100,00 15251,00 15251,00 15251,00 3020,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 30.06.2008 CPT 500,00 1868,50 1868,50 1868,50 370,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574+85 31.12.2008 FCA 26,00 4292,50 4292,50 4292,50 850,00

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
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21"23 травня 2008 року в Санкт�Петер�
бурзі (Росія) на території ВК «Ленекспо»
відбуватиметься І Міжнародна спеціалізо�
вана виставка «Агрохімія. Агробіотехно�
логії�2008». Виставка організована ком�
панією «Фарекспо» за підтримки Російсь�
кого союзу хіміків. До цього року «Агрохі�
мія» складала окрему експозицію Міжна�
родної виставки «Експохімія».
За останні роки експозиція «Агрохімія» ста�
ла центром демонстрації досягнень агрохі�
мічної галузі Росії і низки зарубіжних кра�
їн. Учасниками цьогорічної виставки стали
більше 50 компаній, серед яких визнані лі�
дери Азот (Березники), Азот (Гродно),
Азот (Кемерове), Азот (Сєвєродонецьк),
Алтайхімпром, Кірово�Чепецький хімком�
бінат, Уралкалій, Агрохімцентр (Київ).
Тематика виставки «Агрохімія�2008»
включає такі розділи: добрива та засоби
захисту рослин, тварин, урожаю; регуля�
тори росту рослин, протруйники; добри�
ва і ЗЗР для тепличного господарства; тех�
ніка і технології для внесення добрив і
ЗЗР; аналітичне устаткування для АПК;
тара і упаковка для добрив і ЗЗР; транс�
портування агрохімічної продукції; еколо�
гія сільського господарства.
У програмі виставки також IV Конферен�
ція «Ринок і раціональне використання
добрив і агрохімічної продукції» і II Сим�
позіум «Агробіотехнології: генетико�се�
лекційний і мікробіологічний підходи».

* * *
26�27 травня 2008 року в м.Ялта від�
будеться Сьома міжнародна конференція
«Зерновий форум�2008», яку проводить
ІА «АПК�Інформ». Конференція стала що�

річним місцем зустрічі професіоналів зер�
нового ринку: сільгоспвиробників і трей�
дерів, аналітиків і юристів, експертів з ло�
гістики і управління фінансами. 
У «Зерновому форумі�2007», який відбув�
ся в Одесі, взяли участь представники
більше 200 компаній з 25 країн світу.
Цього року очікується близько 250 уча�
сників із 25 країн світу.
На форумі будуть представлені такі тема�
тичні розділи: 
• стан і розвиток світового зернового ринку; 
• середньостроковий розвиток АПК Укра�
їни, перспективи і напрямки державної
підтримки зернової галузі; 
• зміна клімату на планеті – позитивні і не�
гативні наслідки для зернового ринку; 
• проблеми якості рослинницької продук�
ції; кадрова проблема АПК і зернового
ринку та інші.

* * *
27�29 травня 2008 року в Москві (Ро�
сія) відбудеться V Міжнародний Форум
М'ясна Промисловість. На виставці
«М'ясна промисловість: переробка, упа�
ковка 2008» буде представлена така тема�
тика: нові тенденції в галузі харчування,
переробки, упаковки, продажу м'яса птиці
і птицепродуктів; розвиток харчових під�
приємств в сучасних умовах, якість і кон�
курентоспроможність російської харчової
продукції; вступ до СОТ і готовність ро�
сійського АПК до можливих змін в інфра�
структурі ринку; проблеми реформування
системи стандартизації і сертифікації в РФ
і законодавчої бази для АПК, а також за�
лучення інвестицій для модернізації під�
приємств харчової галузі
В рамках форуму відбудеться також вистав�
ка «Курячий Король 2008» – один з голов�
них заходів м'ясної та птахопереробної
промисловості. На виставці будуть предста�

влені: готова продукція; устаткування і си�
ровина; тара і упаковка; харчові домішки;
екологія виробництва – миття і дезінфекція
устаткування приміщень і транспорту.

* * *
3�6 червня 2008 року в Києві на тери�
торії Міжнародного виставкового центру
пройдуть дві виставки, організатором
яких є виставкова фірма «Троян»: «Кон�
дитерекспо�2008» і «Хліб�2008».
Спеціалізована виставка «Кондитерекспо�
2008» пройде за підтримки: Об'єднання
підприємств хлібопекарської промисло�
вості «Укрхлібпром», Українського союзу
промисловців і підприємців, Національ�
ного університету харчових технологій.
Основна мета виставки – сприяння ви�
робництву і просуванню на вітчизняному
споживчому ринку високоякісних конди�
терських виробів, сучасних технологій
для їх виробництва, розширення ділових
контактів і підвищення рейтингу конди�
терської галузі України.
До програми виставки увійдуть дегуста�
ційний конкурс, тематичні семінари, пре�
зентація нових видів продукції, а також
салон «Кафе�кондитерська».
XIII Міжнародна спеціалізована виставка
«Хліб�2008» пройде за підтримки: Міні�
стерства аграрної політики, Об'єднання
підприємств хлібопекарської промисло�
вості «Укрхлібпром», Українського союзу
промисловців і підприємців, Національ�
ного університету харчових технологій.
Мета виставки – розвиток вітчизняного
хлібопекарського і кондитерського бізне�
су; представлення повної об'єктивної кар�
тини вітчизняного хлібно�кондитерського
ринку, нових тенденцій і технологій в
галузі виробництва і продажу хлібних і
кондитерських виробів, обмін інформа�
цією і укладання контрактів.

В рамках виставки відбудуться професій�
ний дегустаційний конкурс хлібобулочних
і борошняних кондитерських виробів, те�
матичні семінари та презентація нових
видів продукції.

* * *
16�17 червня 2008 року в Києві відбу�
деться Конференція «Харчова промисло�
вість України і СОТ: стратегія і тактика». Ор�
ганізатор форуму – Агентство промислових
новин. Конференція розрахована на фа�
хівців – технологів, менеджерів з управлін�
ня якістю, фінансистів, які прагнуть бути в
курсі нових умов роботи в рамках СОТ. Та�
кож це інвестори, керівники великих фі�
нансових і інвестиційних компаній, провід�
ні менеджери і власники бізнесу.
Попередня програма конференції вклю�
чає обговорення таких тем:
• наслідки вступу до СОТ для харчової
промисловості України;
• механізми забезпечення конкуренто�
спроможності роботи підприємств харчо�
вої промисловості в перехідній період;
• законодавство України: відповідність
новим умовам;
• гармонізація вітчизняних стандартів і тех�
нічних регламентів з директивами СОТ;
• впровадження систем менеджменту
якості ISO 9001;
• проблеми якості і безпеки сільгосппро�
дукції в умовах формування цивілізова�
ного продовольчого ринку;
• сертифікація продукції харчової проми�
словості України;
• принципи ветеринарного контролю у
виробництві харчової продукції згідно з
директивами СОТ;
• прогнози і перспективи розвитку сиро�
винних ринків.
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