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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ШЛЮБНИЙ КОНТРАКТ 
НАУКИ І ВИРОБНИЦТВА
26 червня на базі Інституту фізіології рослин і генетики
НАН України, а також на полях ЗАТ «Міжнародна агро"
промислова корпорація» відбулася науково"практична
конференція, присвячена новим сортам зернових
культур та їх ролі у збільшенні виробництва якісного
зерна.

КОМПАНІЇ І РИНКИ
´МИ І САМІ РОСТЕМО, 
Й ІНШИХ ВИРОЩУЄМО!ª
Так каже керівник філії ТОВ СП «НІБУЛОН» ДП
«Лідіївське» Олександр Терещенко, який ще десять
років тому ледь наважився на посаду в.о. головного
агронома, а сьогодні сам відпускає «у вільне плавання»
– керувати черговою нібулонівською філією –
вже третього свого працівника.

Закумульоване
ПДВ 
У Верховній Раді України

зареєстровано законопро�

ект №2704 «Про внесення

змін до Закону України

«Про податок на додану

вартість» (щодо оподатку�

вання сільськогосподарсь�

ких товаровиробників)». 

Метою прийняття Закону, як
зазначається у пояснюваль�
ній записці, є відмова від
оподаткування на перехід�
ний період операцій з ім�
порту великої рогатої худо�
би, техніки і обладнання для
тваринницьких комплексів
та максимальне збереження
непрямої державної під�
тримки сільгоспвиробників
за рахунок тих спеціальних
режимів оподаткування по�
датком на додану вартість,
які не суперечать вимогам
Світової організації торгівлі.
Суть такого спеціального ре�
жиму полягає у  розповсю�
дженні режиму акумуляції
сільгоспвиробниками коштів
податку на додану вартість
на всі операції з реалізації
сільськогосподарської про�
дукції, включаючи  продаж
молока та м'яса на перероб�
ні підприємства.
Автори зоконопроекту за�
значають, що наслідком
кризи галузі тваринництва
став нинішній дефіцит м'яса
та м'ясопродуктів на ринку
та стрімке зростання цін на
них. 
Не зважаючи на державні
дотації, відбувається різке
скорочення поголів'я. Так, за
останні 3 роки галузь втрати�
ла близько 1 млн. 250 тис. го�
лів. Рекордним став 2007 рік:
скорочення ВРХ сягнуло
близько півмільйона голів (з
6 млн. 175 тис. станом на
1 січня 2007 р. до 5 млн. 680
тис. в 2008р.). Порівняно з
1991 роком поголів'я ВРХ у
підприємствах усіх форм
власності скоротилось майже
у 5 разів.
Документом також передба�
чено можливість отримання
аграріями відшкодування
ПДВ, який було сплачено по�
стачальникам при будівниц�
тві, придбанні, ремонті та
модернізації основних фон�
дів, що призначені для ви�
робництва сільськогосподар�
ської продукції.

НА ВИКОНАННЯ Закону Украї�

ни «Про державну підтримку

сільського господарства України»

у 2008 році Аграрний фонд пови�

нен сформувати державний про�

довольчий резерв, який у розрізі

окремих об'єктів державного ці�

нового регулювання не може

бути менше 14% їх річного вну�

трішнього споживання. Відповід�

но до наказу Міністерства аграр�

ної політики від 27 лютого 2008

року №96, ці обсяги становлять

803 тис. тонн для продовольчої

пшениці та 78 тис. тонн для жита. 

Формування продовольчого

резерву здійснюватиметься шля�

хом закупівлі продовольчого зер�

на, не пов'язаного з державним ці�

новим регулюванням, через Аг�

рарну біржу та її регіональні відді�

лення, сертифіковані нею товарні

біржі та з використанням системи

електронних торгів за мінімальни�

ми закупівельними цінами.

Мінімальні ціни на продоволь�
че зерно в розрізі культур та класів
встановені такі: 

для пшениці м'якої:

1 клас – 1501,76 грн/т, 

2 клас – 1418,32 грн/т, 

3 клас – 1251,43 грн/т, 

4 клас – 1134,61 грн/т, 

5 клас – 967,83 грн/т; 

для пшениці твердої: 

1 класу – 1651,96 грн/т, 

2 класу – 1551,83 грн/т, 

3 класу – 1418,32 грн/т, 

4 класу – 1268,12 грн/т, 

5 класу – 1051,28 грн/т; 

для жита: 

1 клас – 1112,81 грн/т, 

2 клас – 1016,89 грн/т, 

3 клас – 882,54 грн/т.

Орієнтовне завдання із заку�

півлі зерна врожаю 2008 року в

розрізі областей вже доведено ре�

гіонам. На зазначені цілі Аграрно�

му фонду у Державному бюджеті�

2008 передбачено 1 623,0 млн. гри�

вень. 

Стосовно 818 млн. гривень з

них, то Кабінетом Міністрів Ук�

раїни схвалено рішення про зміну

джерела фінансування Аграрного

фонду та про зміни в Держбюд�

жет�2008, яке передбачає виді�

лення Аграрному фонду цієї суми

із загального фонду державного

бюджету. 

Ці кошти будуть направлені

на закупівлю зерна нового вро�

жаю до державного продоволь�

чого резерву України, що дасть

змогу виконати доведене завдан�

ня в повному обсязі.

Продовження на стор.3

Аграрний фонд почав закупівлі

РЕГІОНИ
´ТРЕБА ВИРОБЛЯТИ ТЕ, 
ЩО ПРОДАЄТЬСЯª
В основу успіху ПП ФГ «Брати Єлісєєви» з
Луганщини покладено саме цей принцип.
Він дав змогу від фермерування на 100 га
у 1996 році перейти до сучасних
інтенсивних технологій вирощування
сільгоспкультур, які з 1600 га дають
середньоєвропейські врожаї.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
у червні 2008 року.
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СВІТОВІ РИНКИ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
ВАБИТЬ, ЯК НІКОЛИ
Інвестиції у виробництво продуктів
харчування стають вигідними. Великі
інвестиційні фонди вже вкладають мільярди
у виробництво зернових і сої. За їх
прикладом діють великі приватні інвестори,
купуючи сільгоспземлі, добрива,
зерносховища і транспорт...
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РЕЗЕРВ З настанням 1 липня нового 2008/2009 маркетингового року Аграрний фонд України
розпочав формування державного продовольчого резерву зерна 2008 року.
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Затверджено порядок виплати компенсацій
за підвищення родючості ґрунтів
Уряд України затвердив Порядок використання в 2008 році
коштів, передбачених в держбюджеті для фінансування
заходів щодо захисту, відтворення і підвищення родючості
ґрунтів. Відповідну Постанову КМУ №579 від 25 червня
2008 року підписала прем'єр�міністр України Юлія Тимо�
шенко. 
Цей документ, зокрема, передбачає виділення аграріям кош�
тів з держбюджету для компенсації витрат, пов'язаних з про�
веденням заходів щодо хімічної меліорації ґрунтів і витрат на
культивування сидеральних культур в такому обсязі: 
55 відсотків – вапнування сильно�, середньо� та слабоки�
слих ґрунтів (з реакцією ґрунтового розчину, що дорівнює
або менша від 5,5) з компенсацією у розмірі 300 гривень на
1 гектар;
15 відсотків – гіпсування сильно� та середньолужних ґрунтів
з компенсацією у розмірі 300 гривень на 1 гектар;
30 відсотків – культивування сидеральних культур (люпину,
перко, пелюшки, гороху, вики, еспарцету, гречки та їх сумі�
шей, люцерни в рисовій сівозміні) з компенсацією у розмірі
400 гривень на 1 гектар.
Також документом визначено перелік і порядок подачі до�
кументів для отримання вищезгаданих бюджетних компен�
сацій.

Підвищено розмір держдотації 
за вирощування цукрових буряків
Уряд України збільшив розмір дотації виробникам цукрових
буряків у 2008 р. до 750 грн. за 1 га посівів. Раніше розмір
дотації становив 550 грн/га. Відповідні зміни закріплені По�
становою КМУ №584 від 25 червня 2008 року. 
У постанові також уточнюється, що Мінагрополітіки України
забезпечує спрямування коштів на проведення вказаних ви�
плат виключно в межах фактичного надходження коштів до
державного бюджету 2008 р.

Змінено макроекономічні показники 
держбюджету'2008
Уряд України затвердив змінені макропоказники Державно�
го бюджету на 2008 р. Відповідну постанову КМУ №581 від
27 червня ц.р. «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 липня 2007 року № 976» підписала
прем'єр�міністр України Юлія Тимошенко. 
Згідно з цим документом, зокрема, погіршено прогноз зро�
стання інфляції за підсумками 2008 року – з 9,6% до 15,3%. 
Разом з тим, уряд поліпшив прогноз номінального валового
внутрішнього продукту (ВВП) за підсумками 2008 року – з
921,2 млрд. грн. до 956,8 млрд. грн. 
При цьому показник зростання ВВП України в 2008 р. збере�
жений на раніше запланованому рівні – 6,8%.

Держкомрезерв купуватиме зерно 
без тендерів
Кабінет Міністрів України дозволив Державному комітету з
державного матеріального резерву (Держкомрезерв) і під�
приємствам,  що входять до системи його управління, купу�
вати в третьому і четвертому кварталах поточного року зер�
но на акредитованих біржах. Про це йдеться у відповідній
Постанові КМУ від 25 червня 2008 року №588.
Документом передбачено, що закупівлі зерна здійснювати�
муться в межах мінімальних і максимальних цін, встановле�
них Міністерством аграрної політики на 2008/2009 марке�
тинговий рік.
Нагадаємо, раніше Держкомрезерв звернувся до уряду з
проханням дозволити йому купувати продовольство на бір�
жах. До цього комітет здійснював закупівлі шляхом прове�
дення тендерів.
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ТОРГИ на біржі CBOT (м.Чікаго,

США) 30 червня завершилися па�

дінням котирувань на кукурудзу

на максимально можливі за тор�

гову сесію 30 центів/бушель. Ве�

ресневий і грудневий ф'ючерси

під час закриття опустилися до

позначки $7,37 і $7,57 за бушель

відповідно. Ще помітнішим вия�

вилося падіння котирувань на

пшеницю, які на Чікагській біржі

втратили понад 50 центів/бушель.

Вересневий ф'ючерс впав до

$8,58, а грудневий – до $8,81 за

бушель.

Детонатором падіння цін ста�

ло підвищення оцінки МСГ США

площі посівів кукурудзи до 87,3

млн. акрів проти 86,0 млн. акрів у

березні, що виявилося вищим за

очікування ринку. Запаси кукуру�

дзи також перевершили ринкові

очікування, і становили на 1 чер�

вня 4,03 млрд. бушелів. Вищими

виявилися і перехідні запаси пше�

ниці, що становили 306 млн. бу�

шелів, тоді як ринок їх оцінював в

260�265 млн. бушелів.

Проте говорити про обвал

ринків передчасно. Адже підви�

щення оцінки посівних площ ку�

курудзи порівняно з березнем су�

проводжувалося зниженням част�

ки площі збирання з 92,4% в бе�

резні до 90,4%. В підсумку площа

збирання кукурудзи порівняно з

березневою оцінкою зросла всьо�

го на 100 тис. акрів. Цілком мо�

жливо, що оцінка частки площі

збирання ще буде знижена, ос�

кільки досі остаточно не визначе�

ні масштаби загибелі посівів куку�

рудзи від затоплення, яке, до того

ж, може привести до зниження їх

врожайності.

Ціни зернового ринку підтри�

мує також ринок сої, де, на відмі�

ну від кукурудзи і пшениці, коти�

рування виросли.

За матеріалами Sovecon

*Примітка: EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ; FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ. За даними AgroNews.ru
1) Поставка з елеватора, Південний ФО РФ
2) Порт відвантаження – Новоросійськ Довідково: за курсом НБУ на 03.07.2008 1 RUB = 0,20711 грн.

Ф'ючерсний контракт
Ціни угод * Розра)

хункова
ціна *

Зміни
розрах.
ціни *

Ціни котувань * Обсяг

відкр. мін. макс. закр. краща
купівля

кращий
продаж

кіл)ть
угод RUB

EXW1) пшениця кл.3 Липень 5423 5423 5428 5423 ) 5426 )196 5423 5428 4 5642520
EXW1) пшениця кл.3 Вересень 4870 4870 4873 4870 ) 4872 )145 4870 4873 4 5066360
EXW1) пшениця кл.3 Листопад 4735 4735 4736 4735 ) 4736 )198 4735 4736 4 4924920
EXW1) пшениця кл.4 Липень 5166 5161 5166 5166 ) 5164 )197 5161 5166 4 5370040
EXW1) пшениця кл.4 Вересень 4631 4628 4631 4631 ) 4630 )141 4628 4631 4 4814680
EXW1) пшениця кл.4 Листопад 4548 4547 4548 4548 ) 4548 )182 4547 4548 4 4729400
FOB2) експорт пшениця Липень 312,3 312,3 312,6 312,3 ) 312,5 )10 312,3 312,6 4 7021876
FOB2) експорт пшениця Вересень 311,4 311,1 311,4 311,4 ) 311,3 )5 311,1 311,4 4 6994908
FOB2) експорт пшениця Листопад 310,2 310,2 310,2 310,2 ) 310,2 )2 310,2 310,2 4 6971311

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 03 липня 2008 року

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

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 27 червня 2008 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго  (пшениця SRW) 329,03 8,955 0,290 9,120 0,278 9,355 0,283 9,558 0,275 9,678 0,283
KCBT Канзас Сіті (пшениця HRW) 339,87 9,250 0,100 9,450 0,190 9,660 0,200 9,850 0,200 9,980 0,300
MGE Міннеаполіс (пшениця HRS) 445,33 12,120 1,190 10,023 0,323 10,130 0,315 10,320 0,380 10,350 0,390
CBOT Чикаго (Кукурудза) 297,13 7,548 0,335 7,678 0,323 7,870 0,315 8,038 0,335 8,110 0,335

Кукурудза потягнула вниз 
ринок пшениці

ЄС: імпортні
мита на зерно
не вводяться 

ЗА ДАНИМИ World Grain, рі�

шення про відміну імпортних

мит на зернові культури, прий�

няте Єврокомісією 20 грудня

2007 року і чинне до кінця

2007/08 МР, буде поширено і

на 2008/09 МР, тобто діятиме

до 30 червня 2009 р. При цьо�

му, Зерновий комітет Євроко�

місії уточнив, що імпортні

мита можуть бути введені

якщо «ситуація на ринку зер�

на істотно зміниться». 

Згідно з останніми оцінкам

Eurostat, виробництво зерно�

вих культур в країнах Євро�

пейського Союзу в 2008/09 МР

досягне 284,2 млн. тонн, що на

10% перевищує виробництво в

минулому сільськогосподарсь�

кому сезоні і на 2,9% більше

середнього показника за

останні 5 років.
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ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВ І НОРМ

РОСІЙСЬКА Федерація й Украї�

на підготували план спільних дій

зі створення зони вільної торгівлі

з урахуванням всіх правил Світо�

вої організації торгівлі (СОТ).

Про це повідомила прем'єр�мі�

ністр України Юлія Тимошенко

28 червня на прес�конференції за

підсумками зустрічі з прем'єр�мі�

ністром Росії Володимиром Путі�

ним. 

Вона нагадала, що на остан�

ньому засіданні комітету з еконо�

мічного співробітництва було

визначено 11 пріоритетних на�

прямків розвитку співпраці між

двома країнами, які стосуються

практично всіх сфер. З її слів, за

останні місяці відповідні міні�

стерства обох країн підготували

проекти планів дій із досягнення

9 із 11 намічених пріоритетів, зо�

крема щодо створення зони віль�

ної торгівлі. 

Крім того, зі слів Ю.Тимо�

шенко, сторони практично пого�

дили всі дії за спільними косміч�

ними програмами і досягли дуже

високого рівня взаєморозуміння

в авіабудуванні, де «є колосальні

перспективи». 

У свою чергу, В.Путін вказав

на те, що досягнуті в рамках ко�

мітету домовленості дають змогу

ефективно розвивати російсько�

українську співпрацю. 

Зростання взаємного товаро�

обігу за підсумками 2007 р. стано�

вило близько $30 млрд. При цьо�

му прискореними темпами зрос�

тають обсяги постачань продукції

з високою доданою вартістю. 

Росія та Україна підготували план спільних дій

ЗАКУПІВЛЯ відбуватиметься на

умовах франко�склад – сертифі�

кований зерновий склад за наяв�

ності договору зберігання з Аграр�

ним фондом. 

В процесі формування дер�

жавного продовольчого резерву

надаватиметься перевага купівлі

пшениці м'якої 2�4 класів та жита

1�2 класів. 

Перші електронні торги відбу�

лися 1 липня 2008 року на елек�

тронному майданчику Аграрної

біржі, де було укладено 12 біржо�

вих контрактів. 

* * *

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ продовольчої

безпеки є стратегічним питанням

будь�якої держави. Дуже хочеться

сподіватися, що у поточному році

держава дотримає слова і профі�

нансує своєчасно і у повному об�

сязі визначені нею ж завдання

щодо формування продовольчого

резерву. Зокрема, закупівель Аг�

рарним фондом «об'єктів держав�

ного цільового регулювання»,

простіше кажучи – сільгосппро�

дукції.

Власне, 6 липня 2005 року

було створено Аграрний фонд на

підставі Закону України «Про

державну підтримку сільського

господарства України», щоб

впливати на кон'юнктуру продо�

вольчого ринку, забезпечуючи у

такий спосіб продовольчу безпе�

ку. Основними функціями Аграр�

ного фонду є:

– здійснення товарних або фі�

нансових інтервенцій на організо�

ваному аграрному ринку України

зерном та борошном, використо�

вуючи найкращу кон'юнктуру бір�

жового ринку, що склалася протя�

гом періоду державного цінового

регулювання;

– здійснення державних фор�

вардних закупівель;

– продаж або закупівля на аг�

рарній біржі об'єктів державного

цінового регулювання з або до

державного продовольчого ре�

зерву;

– придбання та продаж об'єк�

тів державного цінового регулю�

вання для потреб державного ре�

зерву, а також продаж об'єктів

державного цінового регулюван�

ня, які були конфісковані або

підлягають продажу відповідно до

закону;

– надання кредитної субсидії

сільськогосподарським підприєм�

ствам, що виробляють об'єкти дер�

жавного цінового регулювання;

– надання бюджетної тварин�

ницької дотації для підтримки рів�

ня платоспроможного попиту ук�

раїнських споживачів продукції

тваринництва та запобігання ви�

никненню середньостатистичної

збитковості українських виробни�

ків такої продукції.

Регламент діяльності Фонду

визначено Законом України «Про

державну підтримку сільського

господарства України», а також

постановами Кабінету Міністрів

України «Про Аграрний фонд» та

«Про затвердження Порядку на�

дання бюджетних позик у межах

режиму державних заставних за�

купівель зерна»

Регіональні відділення Фонду

створено в усіх областях України.

Зберігання об'єктів державного

цінового регулювання (тобто

продукції) здійснюється на сер�

тифікованих елеваторах та зерно�

складах.

Однак для своєчасного і пов�

ного виконання всіх цих зав�

дань потрібне відповідне фінан�

сування. 

Торік відповідно до Закону Ук�

раїни «Про державну підтримку

сільського господарства України»

Аграрний фонд мав сформувати

державний продовольчий резерв в

розрізі окремих об'єктів держав�

ного цінового регулювання у об�

сягах не менше 12 відсотків від їх

річного внутрішнього споживан�

ня. Виходячи із розрахунків Міні�

стерства економіки, ці обсяги ста�

новили 710,0 тис. тонн зерна та

245,0 тис. тонн цукру з цукрових

буряків.

Аграрний фонд з 1 липня 2007

року почав формування держав�

ного продовольчого резерву з ви�

значених об'єктів державного ці�

нового регулювання. Проте на кі�

нець року з передбачених Зако�

ном України «Про Державний бю�

джет України на 2007 рік» (зі змі�

нами) 895 млн. гривень на казна�

чейський рахунок Аграрного фон�

ду надійшло 547,2 млн. гривень.

Тобто, 61,15% від передбачених

обсягів. Саме цим пояснюється

закупівля у 2007 році об'єктів дер�

жавного цінового регулювання в

кількості 428,41 тис. тонн на суму

528,2 млн. гривень. Державний

продовольчий резерв врожаю 2007

року було сформовано в обсязі

428,4 тис. тонн зерна, що станови�

ло 60,3% від завдання.

Аграрний фонд почав закупівлі
Початок на стор.1

Відшкодування втрат – на доопрацювання 
Комітет з питань податкової та митної політики рекомен�

дує парламенту направити на доопрацювання проект за�

кону про внесення змін до деяких законодавчих актів з пи�

тань відшкодування втрат сільськогосподарського та лісо�

господарського виробництва, повідомляється на офіційно�

му сайті ВРУ. 

Законопроектом (реєстр. №2405), зазначалося на засіданні Ко�
мітету, пропонується «включити втрати сільськогосподарського
та лісогосподарського виробництва до системи оподаткування,
законодавчо встановивши засади та порядок їх стягнення».
Сьогодні розмір та Порядок визначення втрат сільськогосподар�
ського та лісогосподарського виробництва, що підлягають від�
шкодуванню регламентовано постановою Кабінету Міністрів Ук�
раїни. Нормативи втрат встановлено у фіксованому розмірі
(тис. грн. за 1 га) у розрізі регіонів та угідь. Втрати відшкодову�
ються юридичними і фізичними особами в двомісячний термін
після затвердження в установленому порядку проекту відведен�
ня їм земельних ділянок, а у випадках поетапного освоєння від�
ведених угідь для видобування корисних копалин відкритим
способом у міру їх фактичного надання.
Народні депутати наголосили, що «зазначений платіж вноситься
одноразово за певні дії, вчинені юридичною або фізичною осо�
бою щодо відведених їм земельних ділянок». Водночас, Закон
«Про систему оподаткування» передбачає обов'язковий внесок
до бюджету відповідного рівня або державного цільового фон�
ду, який здійснюють платники податку в порядку і на умовах,
що встановлюються законами України про оподаткування.
Члени Комітету акцентували увагу на тому, що законопроектом
«не визначено коло платників податку, об’єкт та базу оподатку�
вання, розмір ставок, строк подання податкової декларації до
органу державної податкової служби та порядок його сплати до
бюджетів тощо».
На думку членів Комітету, «недоцільно запроваджувати новий
податок, а задля ефективнішої реалізації Порядку відшкодуван�
ня втрат доцільно внести відповідні доповнення до статті 211 Зе�
мельного кодексу України, передбачивши відповідальність за
порушення земельного законодавства». Народні депутати вва�
жають, що відповідні зміни доцільно внести до Кодексу про ад�
міністративні правопорушення та Кримінального кодексу.

Яйця курячі – виключити 
Міністерство аграрної політики України внесло зміни до проекту
постанови КМУ, що визначає рівень мінімально допустимих цін
на продукцію тваринництва на 2009 р. Текст уточненого проекту
постанови КМУ розміщено на інтернет�сайті міністерства. 
Зокрема, міністерство пропонує виключити з переліку об'єктів
державного цінового регулювання яйця курячі, мінімально до�
пустимий рівень цін на які раніше пропонувалося встановити у
розмірі 375 грн/тис. шт. (без урахування ПДВ). 
Як йдеться у пояснювальній записці, це рішення обумовлене
відповідними пропозиціями зацікавлених міністерств і відомств,
а також тим, що яйця курячі не включені до переліку об'єктів бю�
джетної або спеціальної бюджетної дотації. 
Документом також пропонується затвердити наступний міні�
мально допустимий рівень цін на продукцію тваринництва на
2009 р. (без урахування ПДВ): 
– молоко екстра і вищого сорту – 2600 грн/т; 
– молоко 1 сорту – 2500 грн/т; 
– молоко 2 сорту – 2100 грн/т; 
– вершки з вмістом жиру 10% – 7300 грн/т; 
– велика рогата худоба жива – 13700 грн/т; 
– свині живі – 12400 грн/т; 
– птиця жива – 9500 грн/т. 
Вказаний мінімально допустимий рівень цін використовувати�
меться як базовий для розрахунку розміру бюджетних тварин�
ницьких дотацій, а також для розрахунку ціни при закупівлі про�
дукції тваринництва безпосередньо у виробника.



Наталія Тарченко

Нові «делікатеси»
для рослин
СЛІД зазначити, що зацікавле�

ність присутніх, крім доповіді са�

мого академіка Володимира Мор�

гуна, тези якої ми опублікували в

попередньому номері, викликав

виступ Віктора Швартау – заві�

дуючого відділом живлення ро�

слин Інституту фізіології рослин і

генетики НАН України. 

Зі слів доповідача, стан міне�

рального живлення високопро�

дуктивних сортів озимої пшениці

в Україні є вкрай незадовільним.

Та й з органічними добривами си�

туація погана. 

На сьогодні фундаменталь�

ним напрямком підвищення вро�

жайності зернових культур є

впровадження сортів інтенсивно�

го та високоінтенсивного типу. І,

слід зазначити, не кожен сорт

здатен окупити врожаєм значні

витрати на добрива  – адже цей

фактор обумовлений генетични�

ми ознаками. 

Сучасні напрямки створення

високоефективних систем жи�

влення спрямовані на підвищен�

ня коефіцієнтів засвоєння росли�

нами мінеральних елементів. Для

цього треба практикувати локаль�

не внесення добрив, позакорене�

ве підживлення. Впроваджувати

комплексні спеціалізовані добри�

ва із високим рівнем збалансова�

ності за поживними елементами

та за системами регулювання над�

ходження іонів у рослини. 

Доповідач представив присут�

нім деякі розробки Інституту фі�

зіології рослин і генетики НАН

України. Одна із них – органічне

добриво «Добрин�Сапропель».

Серія таких добрив – це універ�

сальні концентровані екологічно

чисті препарати, створені на осно�

ві сапропелю прісноводного озера

льодовикового походження. Вони

являють собою водний розчин гу�

мінових і фульвокислот, аміноки�

слот, мікро� та макроелементів. 

Інша розробка – «Фізіожив�

лін» для передпосівної обробки

насіння зернових (із розрахунку 3

л/т) та позакореневого підживлен�

ня (5�6 л/га). Застосування добри�

ва сприяє підвищенню урожаю

зерна на 5,8 ц/га. «Альфа» – ком�

плексне добриво для передпосів�

ної обробки насіння високопро�

дуктивних сортів зернових коло�

сових. «Омега» – комплексне доб�

риво для позакореневого піджи�

влення високопродуктивних сор�

тів зернових колосових. 

Комплексне
«меню» – запорука
надійності
«КЛУБ 100 центнерів» презенту�

вав Євген Санін, менеджер з ро�

боти з VIP�партнерами компанії

«Сингента», яка з Інститутом фі�

зіології рослин і генетики плідно

співпрацює вже 4 роки. 

Зі слів пана Саніна, на сьо�

годні досягти урожаю 100 центне�

рів з гектара в Україні реально.

Для цього треба лише декілька

умов, на перший погляд простих

та очевидних. По�перше – насін�

ня із генетичним потенціалом 100

ц/га. По�друге – збалансована

система підживлення. По�третє –

максимально ефективна система

захисту.

Доповідач вказав на глобальні

зміни, які відбуваються зараз в

світі, та від яких Україна матиме

реальний зиск. По�перше, зростає

населення планети. До 2030 року

воно становитиме приблизно

8 млрд. І всіх цих людей треба

прогодувати. А це означає, що Ук�

раїні конче необхідно збільшува�

ти урожайність сільськогосподар�

ських культур. Якщо в 2005 році 1

га мав нагодувати чотирьох осіб (а

населення світу тоді становило 6,5

млрд.), то в 2030�му гектар має го�

дувати вже п'ятьох. І це крім того,

що потреба в кормах для тварин

зросте також. При цьому з'явився

новий сегмент – біопаливо, для

виробництва якого потрібна олія. 

Щодо зернових, відбувається

зменшення обсягів їх виробниц�

тва та підвищення цін. За прогно�

зами експертів, до 2020 року від�

будеться зростання сільськогоспо�

дарського виробництва на 75%,

тобто на 2 млрд. тонн за рахунок

країн пострадянського простору,

Бразилії, Індії та Китаю. Для Ук�

раїни нові можливості стати бага�

тою країною можна вважати уні�

кальними. 

До того ж, інші виробники

сільськогосподарської продукції

зараз опинилися в досить скрут�

ному становищі. В США вже ви�

мокли посіви, в Європі цей про�

цес триває й зараз. В Австралії,

навпаки, панує посуха. А в Арген�

тині страйкують фермери та бло�

кується експорт. 

Колосу має бути
більше, ніж соломи 
ПРАКТИЧНА частина конфе�

ренції почалася на дослідних

полях Інституту фізіології рослин

і генетики, що знаходяться в

с.Глеваха поблизу Києва. По�

яснення давав Володимир Мор-

гун. Присутні могли на власні очі

побачити і відчути на дотик виве�

дені в інституті сорти з особливи�

ми якостями. 

Наприклад, ознайомилися з

напівкарликовим сортом Перея�

славка, який має високі хлібопе�

карні властивості. Або – Сонечко,

який Володимир Моргун назвав

одним із найбільш вдалих сортів.

Така пшениця має високу якість

зерна, морозостійкість, дуже стій�

ка до хвороб. Свою поетичну наз�

ву отримала тому, що при дозрі�

ванні колоски набувають золоти�

стого кольору. Потенціал урожай�

ності цей сорт має понад 100 ц/га. 

– Колосок віддає сонцем,

тому що не має на собі хвороб, –

розповідає Володимир Моргун.

Сорт Наталка також визнаний

перспективним. Це надсильна

пшениця високої якості, має 15�

16% білка, високу морозостій�

кість. 

– Наталка – гарна господиня.

Якщо хочете отримати смачну па�

ляницю – вибирайте цей сорт, –

каже академік Моргун. 

Або – Ятрань�60, сорт, який

має високу екологічну пластич�

ність, стійкий, із гарною якістю

зерна. 
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Шлюбний контракт 
науки і виробництва
ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 26 червня на базі Інституту фізіології рослин і генетики НАН України а
також на полях ЗАТ «Міжнародна агропромислова корпорація» відбулася науковоAпрактична
конференція, присвячена новим сортам зернових культур та їх ролі у збільшенні виробництва якісного
зерна. Понад 250 учасників змогли не лише почути, а й на власні очі побачити можливості та
потенціал вітчизняних сортів.

Продемонстрована пшениця сортів української селекції вказує на хороший врожай

60 тисяч на жнива
На збиранні урожаю�2008 в
Україні буде задіяно близько
60 тис. комбайнів, з яких більш
як 1 тис. було придбано агра�
ріями в поточному році. Про це
1 липня в ході всеукраїнської
селекторної наради заявив мі�
ністр аграрної політики Украї�
ни Юрій Мельник, повідомила
прес�служба КМУ. 
Міністр також нагадав, що для
успішного проведення зби�
ральної кампанії урядом Укра�
їни було прийнято низку відпо�
відних рішень. Зокрема, вирі�
шено питання про додаткове
виділення 150 млн. грн. Аграр�
ному фонду України й визна�
чено порядок проведення заку�
півель зерна цим державним
агентом. 

Часу на
гармонізацію – 
до 2011
До кінця 2011 р. всі технічні ре�
гламенти, що діють в Україні,
повинні бути гармонізовані з
міжнародними і європейськи�
ми. Про це заявив міністр еко�
номіки України Богдан Дани�
лишин в ході наради, яка про�
ходила в Міністерстві, повідо�
мила прес�служба Мінеконо�
міки. 
Богдан Данилишин зазначив,
що наразі в Україні діють
близько 24 тисячі обов'язкових
стандартів і 55 тисяч технічних
умов, які переважно не мають
аналогів в ЄС. При цьому через
особливості українського зако�
нодавства всі вимоги цих нор�
мативних документів є обов'яз�
ковими лише для вітчизняних
товарів, а для імпортних това�
рів визначають лише вимоги
щодо безпеки, зазначив мі�
ністр. 
Пан міністр вважає, що для ви�
рішення цієї проблеми
необхідно активно використо�
вувати досвід країн, які прак�
тично одночасно з Україною
почали процес ринкових пере�
творень і недавно набули
членство в ЄС, а перед тим в
короткі строки гармонізували
власні системи стандартизації. 

Держкомзем 
хоче підняти 
орендну плату 
за сільгоспземлі
Державний комітет із земель�
них ресурсів виступає за підви�
щення орендної плати за
сільськогосподарську землю
до 6% від нормативної грошо�
вої оцінки землі. Про це сказав
голова Держкомзему Володи�
мир Воєводін. 
«Ми схиляємося до того, що
розмір нової орендної ставки
повинен дорівнювати половині
облікової ставки Нацбанку. Це
у межах 6% від нормативної
грошової оцінки землі», – ска�
зав він.  Він відзначив, що нині
орендна плата за землю стано�
вить 1,5�2%. 



А от сорт Київська�8 краще

вирощувати в лісостепу і поліссі.

Назва іншого сорту – Хуртовина

– говорить сама за себе: вона свід�

чить про дуже високу морозостій�

кість. Придатна для вирощування

як за інтенсивними, так і напівін�

тенсивними технологіями. Реко�

мендується для Степу, Лісостепу і

Полісся. 

Сорт Веснянка – ранньости�

глий, має високу продуктивність.

В культурі посівних площ такі

сорти повинні займати приблизно

20%.     

Експериментальні посіви за�

хищаються системами фірми

«Сингента». На цих полях, як роз�

повів Євген Санін, була застосо�

вана повна система захисту, почи�

наючи від обробки насіння і за�

кінчуючи інсектицидними оброб�

ками. Вартість програм від компа�

нії «Сингента» може  бути від 60

до 100 доларів на гектар – залежно

від забур`яненості поля. 

Була також представлена ціка�

ва розробка Інституту фізіології

рослин і генетики – регулятор

росту «Біолітрикс». Він має вла�

стивості також рідкого добрива і

фунгіциду. Препарат добре прац�

ює із зерновими культурами – пі�

двищення ефективності відбу�

вається за рахунок збільшення

озерненості й кількості продук�

тивних стебел на одиницю площі. 

Геть 
руйнівну 
«спадщину»! 
НАСТУПНИМ пунктом зупинки

були поля ЗАТ «Міжнародна аг�

ропромислова корпорація»

(МАК) в Кагарлицькому районі

Київської області. Корпорація

тісно співпрацює із інститутом –

і є чудовим прикладом гармоній�

ного поєднання науки та вироб�

ництва. 

Як розповів президент «МАК»

Володимир Бортник, в цьому

році корпорація планує отримати

в середньому на круг зернових 85

ц/га – це стосується ячменю, го�

роху, кукурудзи і пшениці. Лише б

погода не підвела. Господарство

має близько 30 сортів пшениці – в

дослідних та промислових посівах.

Кожен посів – площею 150�300 га.

Пшениця засіяна на 4 тис. га. 1,5

тис з них ведеться під урожайність

100 ц/га. 1000 га – під урожайність

60�80 ц/га. На інших планується

отримати 40�60 ц/га. 

Біологічну урожайність ріпаку

спеціалісти оцінили в 54 ц/га.

Більшість сортів були розроблені

науковим закладом, який очолює

академік Володимир Моргун. 

– Наука, передовий досвід, що

існує в світі, і впровадження в ви�

робництво. Ось формула нашого

успіху, – розповідає пан Бортник. 

Отже, господарство дуже по�

тужне і багатопрофільне.

Серед сортів пшениці в цьому

господарстві можна побачити Во�

лодарку, Смуглянку, Золотоколо�

су, Подолянку та інші. Академік

Моргун не приховує своєї радоcті

від того, що тут його не підвели.

Розрив науки та виробництва –

згубне явище, що залишилося нам

«у спадщину» ще від СРСР. І не

можна не вітати намагання цю

прірву подолати. 

Володимир Моргун підводить

всіх до поля, засіяного сортом

Смуглянка. Можна побачити, що

у нього живе листя, великий ко�

лос, висока кущистість. Не дивля�

чись на те, що колосок вже дозрі�

ває, листя на нього працює, в ньо�

му іде фотосинтез – така форма

рослини називається ремонтант�

ною.

На другому боці – сорт Подо�

лянка. Тут також можна побачити

гарний травостій, велику кущи�

стість, живий лист. Цей сорт нази�

вається «страховим, універсально�

го використання»  – він стійкий

до посухи, морозів. І господарство

залишиться із хлібом за будь�яких

умов. А отже, цей сорт можуть ви�

користовувати господарства різ�

ного рівня.

Сорт Сонечко тут має генетич�

ний потенціал – 100 ц/га. Сорт

Нова Київська цікавий тим, що

пшениця ця не реагує на строки

посіву. Може витримати навіть ви�

сів у грудні, на дуже бідних ґрун�

тах, за несприятливих попередни�

ків як, наприклад, кукурудза. Має

велику морозостійкість і високі

пекарні властивості. Сорт може

вирощуватись за інтенсивними

технологіями. 

Гібридизація: 
довго чи 
далекоглядно? 
ЯК РОЗПОВІВ Володимир

Моргун, новий сорт створюється

протягом 15 років. Це означає,

що якщо гібридизація буде зро�

блена, наприклад, в цьому році,

то новий сорт з`явиться тільки за

півтора десятка років. І лише той

селекціонер, який правильно вга�

дає, як буде виглядати сільське

господарство через такий вели�

кий проміжок часу, матиме гар�

ний сорт.

Все починається із вирощу�

вання гібридного насіння, а потім

йде багаторічний добір колосків.

Щороку на дослідному полі пра�

цівники інституту збирають 60�80

тисяч колосків. Кожен із них

окремо обмолочується, висіваєть�

ся в рядок. З рядка збирається 200

грамів зерна, що висівається на ді�

лянку 10 кв. м. Це – перше випро�

бування, яке називається кон�

трольним. Після нього йде кон�

курсне і державне. Кожного року

випробовується 4 – 5 тисяч нових

ліній. Такі селекційні поля інсти�

тут має в лісостеповій, лісовій та

степовій зонах. Завдяки цьому от�

римують сорти із високою еколо�

гічною пластичністю, рекомендо�

вані для трьох зон. 

Через те, що селекція – про�

цес, який вимагає багато часу, Во�

лодимир Моргун пропонує вста�

новлювати короткі зв'язки: інсти�

тут – насіннєве господарство. Та�

ким чином нові сорти потрапля�

тимуть до виробників набагато

швидше. 

– Проблема не створити но�

вий сорт, а придумати для нього

назву, – жартує академік Моргун.

– Подолянка, Смуглянка, Натал�

ка – чим не пісня. 

Добра техніка –
вже половина
справи
СОРТИ, що дають такі врожаї –

це звісно добре. Проте урожай ще

потрібно якісно та швидко зібра�

ти. А це неможливо без високо�

класної техніки. Її представляли

менеджери компанії «АМАКО».

Так, увазі присутніх пропонували�

ся роторні комбайни Massey Fer�

gusson 9790 і 9690. Ці модифікації

відрізняються потужністю двигу�

на (380 і 350 кінських сил відпо�

відно) і шириною нахильної каме�

ри. В господарстві працюють вже

два роки. Стандартний набір по�

ставки окрім комбайну включає

зернову жатку й транспортний ві�

зок. 

В дії були представлені також

два оприскувачі Nitro. Один із них

флагман лінійки – NITRO 3275

HT. Ширина міжряддя в ньому

виставляється гідравлічно. Перед�

ні й задні колеса – незалежні. Гід�

ропривід на всі 4 колеса сприяє

кращій прохідності машини. Ши�

рина штанги робочому положенні

36 метрів. Продуктивність – 500�

600 га за добу. Оператор під час

роботи може контролювати висо�

ту опускання штанги. 

Учасникам конференції були

представлені також кілька тракто�

рів вітчизняного виробництва, аг�

регатовані зі збирачами Massey

Fergusson.

АГРОПРОФІ

№ 24 [037] 04 липня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 5 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРОЕКТИ ЗАКОНІВ І НОРМ

Володимир МОРГУН проводив практичну частину конференції на дослідних полях у с.Глеваха 

Мін'юст пропонує
скасувати ГКУ
Міністерство юстиції пропонує
скасувати Господарський ко�
декс України і підійти до питан�
ня врегулювання відносин у
сфері господарювання на якісно
новому рівні. Відповідний про�
ект Закону України «Про основ�
ні принципи господарської
діяльності» оприлюднений на
сайті міністерства. 
Як зазначив міністр юстиції Ми�
кола Оніщук, чинні на сьогодні в
Україні різні підходи Цивільного
і Господарського кодексів щодо
регулювання однакових відно�
син, пов'язаних з реалізацією
права власності, діяльністю юри�
дичних осіб і визначенням зо�
бов'язань, негативно впливають
на суб'єктів господарювання. 
Зі слів міністра, «розмитість»
норм, які регулюють наразі від�
носини у сфері господарюван�
ня, та їх недосконалість призво�
дить до різного їх тлумачення
на практиці, що негативно поз�
начається на інвестиційному
кліматі в Україні. 
Цим законопроектом запропо�
новано врегулювати основні
засади господарської діяльності
з метою уникнення пропусків у
правовому регулюванні госпо�
дарських відносин внаслідок
скасування дії Господарського
кодексу. 
Документом передбачено також
встановлення єдиних правил
поведінки для всіх юридичних
осіб і фізичних осіб�підприємців
у сфері господарської діяльно�
сті, що сприятиме стабільності
господарського правопорядку в
Україні.

Техніка має 
бути різна
Міністерство аграрної політики
України пропонує внести зміни
до Порядку використання кош�
тів, передбачених в державно�
му бюджеті для надання під�
тримки фермерським госпо�
дарствам. Проект відповідної
постанови КМУ розміщений на
офіційному сайті Міністерства. 
Цим документом, зокрема за�
пропоновано виключити з вка�
заного порядку норму, яка пе�
редбачає відшкодування фер�
мерським господарствам за
придбаний перший трактор,
комбайн, вантажний автомобіль
вітчизняного виробництва, а та�
кож іноземного походження, які
не виробляються в Україні. 
На думку розробників постано�
ви, подібна норма звужує дії
положень Закону України «Про
фермерське господарство»,
якими не передбачені обме�
ження щодо країни�виробника
техніки, яка підлягає частковому
відшкодуванню. 
Крім того, подібна норма обме�
жує можливості фермерських
господарств в частині придбан�
ня сучасної сільгосптехніки.



ЦЕЙ ДЕНЬ на підприємстві був

святковим. Від імені міністра

промислової політики України

Володимира Новицького приві�

тав заводчан з цією подією за�

ступник міністра – директор

Держсільгоспмашу Володимир

Савченко. Щирі слова присутні

почули від голови Бородянської

райдержадміністрації столичної

області Ігоря Кунця, директора

ННЦ «Інститут механізації і

електрифікації сільського госпо�

дарства» УААН, академіка Яко�

ва Гукова, начальника відділу

промисловості Київської ОДА

Володимира Прищепи. 

Особливо тепло присутні ві�

тали промову «батька підприєм�

ства» – колишнього генерально�

го директора об'єднання «Чер�

воний екскаватор», філією якого

у 1977 році став «Борекс», –

Олексія Козлова. 

Випало так, що саме до цієї

події було виготовлено корпора�

тивний прапор ВАТ «Борекс».

На площі перед заводом на очах

багатьох присутніх його було ос�

вячено і урочисто піднято. 

Потім під звуки оркестру, з

написом на ковші «200�тисяч�

ний ювілейний екскаватор»

постав «новонароджений».

Ключі від нього було вручено

представникам комунальної

служби Броварського району

Київщини.

Далі відбулося нагородження

грамотами та цінними подарун�

ками ветеранів, кращих праців�

ників підприємства, завдяки

праці яких, власне, і стала мо�

жливою ця подія. 

І хоч історія заводу налічує

всього 30 років, нинішньому

ВАТ «Борекс» є чим пишатися. 

Підприємство «Борекс» (Бо�

родянський екскаватор) створе�

но як філію Київського заводу

«Червоний екскаватор», де до

кінця 1977 року було освоєно

практично всі найбільш складні

та металоємні конструкції для

екскаваторів ЕО�4321 і Е�5015. 

У січні 1978 року на підпри�

ємстві було виготовлено перший

навісний екскаватор ЕО�2621А.

Після освоєння проектної по�

тужності на Бородянській філії

виготовлялось до 10 тисяч навіс�

них екскаваторів за рік (із 25 ти�

сяч, що випускались на той час в

СРСР). Екскаватори постача�

лись у західні регіони Росії,

Ставропольський і Краснодар�

ський краї, Молдову, республіки

Кавказу та Прибалтики, в укра�

їнські господарства. 

Наприкінці 1981 року філія

стала Бородянським екскаватор�

ним заводом, а у квітні 1994 року

Державне підприємство Боро�

дянський екскаваторний завод

перетворилось на ВАТ «Борекс».

В 1995 році було вироблено

перші копачі для цукрових буря�

ків, з 1996 року почали випуск

підбирачів�навантажувачів цук�

рових буряків ПНБ�1,6, було ви�

роблено перші зразки культива�

торів АГ�6 для передпосівного

обробітку ґрунту, освоєний ви�

пуск плугів навісних 4�6 корпу�

сних, борін та іншої техніки.

З 2000 року почалося вироб�

ництво кормозбирального ком�

байна «КЗК�4,2�Борекс». 

Фахівцями заводу щороку

освоюється 2�3 найменування

нової техніки. Це зразки, що

здебільшого розроблені та впро�

ваджені у виробництво техніч�

ними службами заводу, які тісно

співпрацюють з науковцями, на�

приклад, з ННЦ «Інститут меха�

нізації та електрифікації сільсь�

кого господарства». Вся техніка

проходить випробування в Ук�

раїнському науково�дослідному

інституті прогнозування та ви�

пробування ім.Л.В.Погорілого.

Багато років поспіль продук�

ція, яку випускає ВАТ «Борекс»,

має стабільний попит. Рішення

щодо впровадження машин в се�

рійне виробництво приймається

колективом після вивчення по�

питу споживачів за результатами

приймальних випробувань.

З ОЛЕКСАНДРОМ ми позна�

йомилися під час поїздки укра�

їнської делегації на міжнародну

виставку «АГРОМЕК�2008», куди

його з колегою відрядили для оз�

найомлення з зарубіжним досві�

дом. Тоді він, очевидно, не думав,

що колись даватиме нашій газеті

інтерв'ю й спілкувався необачно

відверто. І хоча вже під час відві�

дин редакцією Лідіївської філії,

він просив не згадувати тієї відвер�

тості у статті, аби не вважали, що

набиває собі ціну, я все�таки пору�

шу обіцянку. Надто вже припали

до душі його слова. 

У нашій державі, де кожен на�

магається нахапати, поки при по�

саді й можливостях, Олександр

розмірковує абсолютно «несуча�

сно». Попри те, що в «НІБУЛОНі»

зарплати – одні з найкращих по

селах, знаходяться конкуренти�не�

зичливці, які, переманюючи топ�

менеджмент господарств, обі�

цяють у кілька разів більше. І що

дивно – ані Олександр, ані його

колеги�друзі на такі пропозиції не

пристають. А все через вдячність і

добру пам'ять – бо не забувають

ледь не батьківську опіку свого

шефа – генерального директора

«НІБУЛОНу», Героя України

Олексія Вадатурського, який «лі�

пив» із учорашніх випускників

спеціалістів, рівних яким годі по�

шукати в сільській місцевості, та

не боявся призначати їх, молодих і

зелених, на керівні відповідальні

посади.

Та лірику геть, поговорімо про

справи, які в ДП «Лідіївське» До�

манівського району на Миколаїв�

щині, до речі, одній із перших фі�

лій у «НІБУЛОНі», йдуть – хвали�

ти Бога – настільки добре, що ке�

рівникам сусідських господарств

навіть здається, що і дощі там

ллють частіше… Утім, все це пан

Терещенко списує на бурхливу

фантазію сусідів. 

– ФІЛІЯ «Дослідне підприєм�

ство «Лідіївське» охоплює чотири

з половиною тисячі гектарів по�

сівної площі, – розповідає дирек�

тор філії. – З них 1300 га – озимої

пшениці, 900 – озимого ячменю,

550 – ярового ячменю, 800 – ку�

курудзи і 400 – соняшнику. Решта

– пар. На щастя, поля не розірва�

ні, в єдиному масиві, немає оцієї

горезвісної «шахівниці». Поля чи�

малі: по 180�200 гектарів у масиві. 

Використовуємо інтенсивні

технології вирощування пшениці

та всіх інших культур. Сівозміна

виконується за науковими реко�

мендаціями. Нульові, мінімальні

технології обробітку ґрунту ми не

використовуємо. Крім того, маємо

в господарстві близько 30% полів,

де практично не вносяться ані гер�

біциди, ані інші засоби захисту, бо

через тривалий механічний обро�

біток ґрунту там уже немає

бур'янів. 

– Ваша філія вважається одні�
єю з кращих в «НІБУЛОНі»…
– Можливо. Наприклад, минуло�

го року, незважаючи навіть на по�

суху на півдні, ми посіли друге

місце серед філій. Просто у нас є

агрономи, які знають свою справу

і вчасно встигають усе зробити.

Зрошування у нас немає – нама�

гаємося дотримуватися технологій

та всіх законів агрономії для мак�

симального збереження вологи.

80% колективу – це молоді люди

до 28 років. Загалом цілий рік

працює 120 чоловік, а під час по�

сівної або в жнива – до 180. 

– Крім рослинництва ви ще й
тваринництвом займаєтеся? 

– Власне, від нашого підприєм�

ства й почалося тваринництво в

«НІБУЛОНі». Тут якщо щось за�

початковують, то відразу роблять

на совість. 

Створювати високопродуктив�

не молочне стадо почали у 1997

році, коли  з Німеччини до нас за�

везли 140 голів племінного чисто�

порідного молодняка ВРХ Англер�

ської породи. Ця молочна порода

має високі відгодівельні якості та

відрізняється скороспілістю. 

Сьогоднішнє поголів'я ВРХ –

170 особин, з них 85 – дійного

стада. Надої на корову за повний

період лактації коливаються в ме�

жах 5500�6000 кг молока. Є окремі

особини, які дають і по 8000 кг

молока. Вміст жиру в молоці ста�

новить від 4,1 до 5,0 %, білка 3,2�

3,7 %, щільність 1,029�1,031

гр./мм.куб. Молоко з такими якіс�

ними параметрами – прекрасна

сировина для виробництва твер�

дих сирів. 

Статус племінного репродук�

тора з розведення і вирощування

племінної худоби Англерської по�

роди нашому підприємству було

надано у березні 2002 року. До

речі, того ж року за рахунок «ліді�

ївського» молодняку було створе�

но племрепродуктор у філії

«Хмільник» на Вінниччині.

– Що про техніку розповісте?
– Вона сама за себе говорить.

Важкі трактори практично всі ім�

портні: це «Фендт» і два «Кейси».

Ними повністю обробляємо 4,5

тис. га. Зараз, наприклад, наші два

трактори вже другий місяць

працюють у Чигиринській філії.

Важка техніка потрібна для обро�

бітку ґрунту, а у нас зараз усе по�

сіяно, оброблено – ми лише до�

глядаємо за парами, а для цього
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«Ми і самі ростемо, 
й інших вирощуємо!»
ПОЛІГОН Так каже керівник філії ТОВ СП «НІБУЛОН» ДП «Лідіївське»
Олександр Терещенко, який ще десять років тому ледь наважився на посаду
в.о. головного агронома, а сьогодні сам відпускає «у вільне плавання» –
керувати черговою нібулонівською філією – вже третього свого працівника.

ПОДІЯ 27 червня 2008 року ВАТ «Борекс»
почав відлік третьої сотні тисяч екскаваторів
власного виробництва: минулої п’ятниці з
конвеєра підприємства зійшов ювілейний 
200Aтисячний красень «БорексA3106».

2001тисячний
ювіляр



цілком вистачає однієї машини.

Потім на оранку вони повернуть�

ся. Комбайни – «Джон Дір», зараз

отримали новенькі комбайни

«Массей Фергюсон». З «легких»

тракторів 50% парку оновлено: це

рік�два машинам.

– Яка заробітна плата у вашій
філії?
– Достойна. Зарплата виплачуєть�

ся двічі на місяць, з авансом. Се�

редня доходить до 1400 гривень.

Комбайнери можуть отримати і 5

тис. грн. під час збирання врожаю. 

– У скількох населених пунк�
тах працює філія?
– На землях, які обробляються

філією, знаходиться 5 сіл. Це Суха

Балка, Лідіївка, Козубівка, Ново�

кантакузівка і Горянка. У Горянці,

до речі, 80% населення – це цига�

ни. Так що працюємо з ними –

виходить нормально.  

– Як оформлені договірні від�
носини з пайовиками?
– Розраховуємося за договорами

вчасно. Зараз платимо 3% від вар�

тості землі, ось нещодавно усі

пайовики переуклали з нами до�

говори, бо строк дії старих завер�

шився, – отже, людей влаштовує

подальша співпраця з нами. 

– Щодо опіки соціальною сфе�
рою, то, мабуть, ваша філія і
тут не пасе задніх?
– Коли «НІБУЛОН» почав тут

працювати, занепад у селах був

страшенний. Зараз ніхто не хоче

згадувати тих часів, коли наше

підприємство, скажімо так, – про�

сто не дало померти тутешнім по�

селенням. 

Зараз у Лідіївці утримуємо во�

догін, Будинок культури. Допома�

гаємо фельдшерсько�акушерсько�

му пункту, повністю опалюємо

шкільне приміщення, привозимо�

відвозимо дітей (у нашій дев'яти�

річці навчається до 70 школярів),

на нас повністю і ремонт школи.

Допомагаємо ветеранам. Зараз

плануємо поставити ще в одному

селі – Горянці – водонапірну

вежу, бо там від посухи зникає

вода в криницях. Ну, і реагуємо на

звернення пайовиків. Возимо лю�

дей з Кантакузівки двічі на місяць

(туди не ходить жоден транспорт)

до райцентру: коли треба, возимо

ветеранів у лікарню. Допомагаємо

в оранці городів, культивації. На�

даємо ветеранам і матеріальну до�

помогу. 

– Які спеціалісти працюють у
господарстві?
– Як я вже казав, усі молоді. Го�

ловному агроному – 23 роки. На�

шого головного інженера щойно

призначено директором нової фі�

лії у Житомирській області. От

так, Іван Васильович міняє про�

фесію. Аякже – усім треба рости.

Колись, вісім років тому, і моєму

першому керівникові, Олені Яків�

ні з Прибужанівської філії, мо�

жливо, шкода було відпускати

мене, але що вдієш… 

Зараз у нас теж буде молодий

головний інженер – 23�річний,

головний економіст – 22�річний.

Рік�два після інституту – і головні

спеціалісти. 

Сам я закінчив 2000 року Ми�

колаївську державну аграрну ака�

демію, прийшов працювати в

КСП в сусідніх Прибужанах,

працював головним агрономом.

Потім воно розпалося. Тоді у нас

утворилася філія «НІБУЛОНу» в

Прибужанах, яку відтоді й до сьо�

годні очолює Олена Яківна Триче�

ва. Починав у неї агрономом, по�

тім 6 років головним агрономом.

І ось уже два роки директорую в

ДП «Лідіївське». 

– У вас тут по сусідству цілий
кущ філій…
– Так, загальна протяжність ма�

сиву від крайнього прибужанів�

ського до крайнього лідіївського

поля – 45 км загальною площею

до 10 тис. гектарів. Тут поряд та�

кож Врадіївська філія. Усі ми

одне одному допомагаємо, тому

дуже зручно: завжди вчасно мож�

на перекинути техніку і витрима�

ти всі агротехнічні вимоги. 

Основна маса працівників –

це місцеві мешканці. У нас дуже

сильна ротація кадрів – у бік зро�

стання! Лише за минулий рік від

нас вийшло 4 головних спеціалі�

стів, третій директор за рік. Тож

ми і самі ростемо, й інших виро�

щуємо!

Євгенія Руженцева

Фото компанії «НІБУЛОН»

Олександр ТЕРЕЩЕНКО

Варшавська фондова біржа (WSE) відкрила офіційне пред�
ставництво В Україні. 
Як повідомив голова WSE Людвіг Собольовський: «Це перше
іноземне представництво біржі, й перше представництво іно�
земної біржі в Україні».
Вибір саме України, за заявою представників WSE, ґрунтуєть�
ся на тому, що нині Україна і Польща проводять тісну спів�
працю в економічній сфері. Після зустрічі Юлії Тимошенко і
Дональда Туска було ухвалено рішення про співпрацю на рин�
ку цінних паперів.
Наразі WSE веде переговори з фондовою біржею ПФТС з при�
воду об'єднання індексів та торгових майданчиків. Також
представники WSE не заперечують і зацікавленість в придбан�
ні невеликої української біржі для власного майданчика. 

* * *

Французька мережа продуктових гіпермаркетів

Carrefour, друга за величиною в світі, зайнялася пошуком
партнерів для виходу на український ринок. Наразі вона веде
переговори про придбання контрольного пакету акцій мережі
гіпермаркетів «Караван», вартість 100% якої її власники оці�
нили в $224�300 млн. Вихід до України за допомогою місце�
вого партнера – правильний шлях, вважають експерти. Таким
чином на цей ринок вже вийшов конкурент Carrefour –
Auchan, що навесні минулого року купив 20% української ме�
режі «Фуршет». 

* * *

Компанія ТОВ «М'ясна Традиція» отримала у банку «Кредит�
Дніпро» (м.Дніпропетровськ) інвестиційний кредит на суму $2
млн. Про це 27 червня повідомила прес�служба банку. 
Як наголошується в повідомленні, кредит надано для реаліза�
ції проекту з нарощування виробничого потенціалу компанії.
Інші подробиці не оголошуються. 
ТОВ «М'ясна Традиція», власник однойменної торгової мар�
ки, входить до числа провідних виробників ковбасної про�
дукції в Дніпропетровському регіоні.

* * *

Компанія Bunge заявляє про рейдерські спроби позбавити її
права на українську торгову марку (ТМ) «Олейна», а також
заблокувати продаж і рекламу соняшникової олії під нею. Про
це йдеться в повідомленні прес�служби компанії. 
Як наголошується в повідомленні, нині рейдери намагаються
заборонити мережам роздрібної торгівлі: ТОВ «Метро Кеш
енд Керрі Україна», ТОВ «Омега» (мережа супермаркетів VA�
RUS), ПП «РЕАРДІ» (мережа супермаркетів «Велика ложка»),
ТОВ «АТБ�маркет», ЗАТ «Фоззі�груп» і ЗАТ «Кстрейдінг» (су�
пермаркети «ПІК») продавати і рекламувати соняшникову
олію «Олейна». 
У повідомленні підкреслено, що права на ТМ «Олейна» нале�
жать компанії OLEINA S.A. (Швейцарія), дочірній компанії
Bunge Ltd., а продукція під вказаною ТМ виробляється на Дні�
пропетровському олієекстракційному заводі, що належить
компанії, на підставі ліцензійного договору. 
«Бунге Україна» є підрозділом міжнародної інтегрованої ком�
панії Bunge, що працює на ринку сільгосппродукції і продуктів
харчування. 
Компанії Bunge належить 94% акціонерного капіталу ЗАТ з
іноземними інвестиціями «Дніпропетровський олієекстракцій�
ний завод», зернотрейдер ДП з ІІ «Сантрейд», елеватори в
Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях і в
Криму, а також торгова марка «Олейна».

* * *

Відкрите акціонерне товариство «Хліб Києва» заявляє, що
з 7 липня вимушене в односторонньому порядку підняти роз�
дрібно�відпускні ціни на свою продукцію.
Як йдеться в повідомленні компанії, гостра фінансово�еконо�
мічна криза, в якій на цей момент перебувають підприємства
ВАТ «Хліб Києва» – ВАТ «Київхліб» і ВАТ «Київмлин», штовхає
підприємство на непопулярний крок – підвищити ціни на най�
масовішу складову продукції – соціальні сорти хліба. 
«На жаль, звернення трудових колективів столичних пекарів і
борошномелів до органів державної влади з проханнями про
підвищення цін на масові сорти хліба і батони вищого сорту
не призвели до бажаних результатів. У зв'язку з тим, що рен�
табельність продукції на підприємствах ВАТ «Київхліб» і ВАТ
«Київмлин» в квітні 2008 року становила мінус 30% на батон
«Нива», мінус 37% на хліб «Український», мінус 28% на хліб
«Пшеничний», підприємства перебувають на межі зупинки»,
– сказано в повідомленні. 
У результаті з 7 липня ціна батона «Нива» становитиме 2,30
грн. (замість теперішніх 1,40 грн.), хліба «Український» – 3,16
грн. (нині – 1,64 грн.), хліба «Пшеничний» – 2,68 грн. (нині –
1,60 грн.).
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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 
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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.



У СЕРЕДИНІ 1990�х років, коли

сільське господарство було дове�

дено, як кажуть, «до ручки», зай�

матися ним охочих було небагато.

Але виходячи з постулату, що

люди завжди хотітимуть їсти,  рід�

ні брати Геннадій та Юрій, маючи

за плечима Кубанський сільсько�

господарський інститут (нині Ку�

банський державний аграрний уні�

верситет, м.Краснодар, Росія –

прим.ред.) та аспірантуру за фахом

інженер�механік, подалися підні�

мати сільське господарство.

Товарне зерно 
чи насіннєве
У РЕЗУЛЬТАТІ реформування віт�

чизняного АПК першим дефіци�

том стала продовольча пшениця.

Попит на неї був величезним.

Тому брати�фермери Геннадій та

Юрій Єлісєєви у 1996 році на сво�

їх спільних 100 га  розпочали ви�

робляти саме її. Вони на Луганщи�

ні почали вирощувати пшеницю

2�го і 3�го класу. За три роки кіль�

кість землі збільшилась до 300 га за

рахунок оренди угідь занепадаю�

чого господарства. Після розпаю�

вання додалося ще 1000 га: Єлісєє�

ви практично першими в районі

уклали договори оренди на 15 ро�

ків, оскільки люди відчули до бра�

тів довіру, побачивши в них хоро�

ших господарників. Банк «Аваль»

у 2003 році єдиному господарству в

області надав кредит на 5 років.

І співпраця з ним у братів триває й

досі. Тоді придбали сучасну техні�

ку і почали працювати.

Потім ринок пшениці почав

насичуватися. Такий розвиток по�

дій брати завчасно прорахували,

тому взяли курс на виробництво

насіння. 

– СЬОГОДНІ МИ – насіннє�

ве господарство, у якого купують

не лише Свердловський район і

Луганська область. Торік, напри�

клад, Харківська область придбала

250 тонн насіння. Трапляється, що

у нас насіння буває навіть більше,

ніж у авторів. Однак, наголошую,

що увесь насіннєвий матеріал ми

виробляємо при науковому супро�

воді авторів. 

Ми прагнемо вирощувати по

одному, хоча за вимогами допу�

скається два, сорту кожної культу�

ри – просо «Слобожанське» спіль�

но з Інститутом рослинництва ім.

В.Я. Юр'єва. Ячмінь ярий «Геліос»

і озимий «Достойний» одеської

фірми «Селена». Голозерний овес

із дніпропетровською фірмою

«Віндт», яку опікують колишні

співробітники Миронівського ін�

ституту пшениці ім.В.М.Ремесла

УААН. Поки що селекції цієї

культури в Україні немає, тому ми

користуємося німецьким і фран�

цузьким насінням. Усе воно лі�

цензоване.

Спільно з Луганським інститу�

том агропромислового виробниц�

тва вирощуємо 2 сорти озимої

пшениці – «Апогей Луганщини» і

«Дар Луганщини», біологічний

потенціал яких сягає 100 ц/га.

Із загальних 1050 га під зерно�

вими щороку засіваємо елітою і

суперелітою 1000 га землі. Тому

ми маємо великий обсяг насіння і

можемо реалізовувати його госпо�

дарствам області за більш  сприят�

ливими цінами. Завдяки найсуча�

снішому обладнанню наше насін�

ня спочатку калібрується за розмі�

ром, потім за питомою вагою.

Тому ми можемо задовольнити

будь�які вимоги замовників. У по�

точному році ми плануємо до реа�

лізації, наприклад, насіння озимо�

го ячменю – близько 500 тонн

першої репродукції, близько 300

тонн ярого. До речі, сьогодні ми

вже маємо замовлення на 2010 рік. 

Залишки пшениці реалізуємо

протягом усіх років свого існуван�

ня на ВАТ «Луганськмлин», яке

очолює дуже порядна й віддана

справі людина – Надьон Зінаїда

Гаврилівна.

– У вирощуванні соняшни�
ку віддаєте перевагу кондитер�
ським сортам чи звичайним? 

– Головне – це багаж знань.

Тепер як досягнення подають те,

що пшеницю сіють по соняшни�

ку. – Впевнені брати. –  Ми вже 5

років так сіємо. На Кубані це вза�

галі один з найкращих попередни�

ків, бо соняшник виносить на по�

верхню фосфор. Просто треба пі�

дібрати сорти пшениці і гібриди

соняшнику, які можна суміщати в

умовах певного господарства. 

Вирощувати соняшник як

одну з найбільш рентабельних

культур ми почали давно, але зно�

ву�таки, через нестабільну цінову

ситуацію на ринку соняшнику ми

вирішили перейти на вирощуван�

ня кондитерського соняшнику,

який за врожайністю практично

не поступається звичайним сор�

там, – 20 центнерів з гектара. А

ось ціна його на ринку в півтора

рази вища. Ми уклали угоду з Дні�

пропетровською корпорацією

«Снек Експорт», яка має з розга�

лужену дистриб'юторську мережу.

Вона смажила наше насіння, па�

кувала і реалізовувала його під

власною торговою маркою. Але

насіння соняшнику завжди було і

залишається одним із найпопу�

лярніших споживчих товарів: на�

віть за часів війни бабці на ринку

торгували махоркою, сірниками і

насінням. Тому ми в господарстві

вирішили піти ще далі – частину

отриманого урожаю залишити і

реалізувати його у вигляді готової

продукції. Для цього ми налагоди�

ли автоматичну лінію зі смаження

і фасування в пакетики насіння.

Справді, соняшникове насіння –

це смачний і корисний продукт з

високими смаковими і поживни�

ми властивостями, а технологія

його обробки дає змогу зберегти

корисні властивості цього продук�

ту. З нового урожаю в господарстві

плануємо продавати до 50 тонн

насіння на місяць. Воно навіть в

Танзанії побувало і, до речі, там

споживачам сподобалося.

Однак ми не припинятимемо

партнерських стосунків з корпо�

рацією. Вона свого часу підтрима�

ла нас, тому ми вирощуватимемо

насіння і для себе, і для неї.

Кожному овочу
свій час
ВЗАГАЛІ маркетингова стратегія в

господарстві розробляється сер�

йозно і зважено з урахуванням

кон'юнктури ринку. Нічого не вді�

єш – споживацькі смаки змінили�

ся. Раніше виробники не звертали

особливої уваги на «різнокалібер�

ність» овочів, раділи п'яти�десяти

кілограмовій капусті та велетенсь�

ким бурякам і моркві, бо їх залюб�

ки брали заготівельні овочебази. 

За нинішніх цін на овочі до�

ступна колись пересічному грома�

дянинові вітамінна продукція пе�

рейшла в розряд делікатесів. 

За радянських часів Луганщи�

на практично повністю забезпечу�

вала себе овочами. Водночас, за

останні 15 років інфраструктура

виробництва, зберігання і пере�

робки овочевої продукції в обла�

сті практично зруйнована. У сіль�

госппідприємствах обсяг площ під

овочами з 1990 року по 2007 ско�

ротився в 27 разів. Дещо виручав

приватний сектор, який за цей час

зріс втричі. (Загальні посівні площі

овочів за цей період скоротилися з

21,0 тис. га до 13,7 тис. га; при

цьому у господарствах населення з

4,6 тис. га вони збільшилися до 15,2

тис. га. Валовий збір овочів торік за

рахунок обласного виробництва за�

безпечив 72% від споживання і ста�

новив 226 тис. тонн. Відповідно до

останніх обрахунків раціональних

норм споживання, в області щоріч�

но необхідно виробляти 314 тис.

тонн овочевої продукції – за даними

Головного управління агропромисло�

вого розвитку Луганської ОДА,

оприлюднених на обласному семіна�

рі з овочівництва, що проходив на

базі СФГ «Брати Єлісєєви» на по�

чатку червня 2008 року –

прим.ред.)
Та повернімося до кон'юнкту�

ри ринку. Погіршення демогра�

фічної ситуації на селі і певне по�

ліпшення матеріального добробу�

ту городян знову призвели до ско�

рочення площі овочів у приватно�

му секторі. Городяни почали часті�

ше купувати овочі в супермарке�

тах, бо там вони мають більш при�

вабливий вигляд. Отже, Луганщи�

на поки що не здатна забезпечити

себе овочевою продукцією, тому

певну її частину змушена завозити

з інших регіонів.

– Тож, маркетинг – справа

серйозна, – говорить Юрій Єлісє�

єв. Виходячи з офіційних даних,

наразі  склалася сприятлива

кон'юнктура для виробництва

овочів . З іншого боку, подорож�

чання добрив і пально�мастиль�

них матеріалів, висока орендна

плата за землю. Ми платимо за

оренду понад 600 тис. грн. за рік.

Тож немає сенсу збільшувати по�

сівні площі, треба застосовувати

інтенсивне виробництво. Тому ми

вирішили зайнятися овочівниц�

твом на крапельному зрошенні та

одночасно побудувати сучасне по�

тужне овочесховище. Бо вирости�

ти – тільки півсправи. Головне –

зберегти і реалізувати.

Якісних продуктів харчування

сьогодні у світі не вистачає. Це

стосується і овочів. Вимоги спо�

живчого ринку на сьогодні такі:

капуста – 2 кг, а не 3�5 кг, цибули�

на має бути 120 грамів, а не 200, і

певного сорту. Наприклад, при�

дбали пельмені, а вони хрумтять.

Споживач каже, що це м'ясо з хря�

щиками. Насправді ж у виробниц�

АГРОПРОФІ

№ 24 [037] 04 липня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaРЕГІОНИ8
НОВИНИ ï СТИСЛО Брати Єлісєєви: 

«Треба виробляти те, 
що продається»
ФЕРМЕРИ В основу успіху приватного підприємства фермерського господарства «Брати Єлісєєви»
з Луганщини покладено саме цей принцип. Він дав змогу від фермерування на 100  гектарах у 1996
році перейти до сучасних інтенсивних технологій вирощування сільгоспкультур, які з 1600 га дають
середньоєвропейські врожаї, а незабаром – передові світові.

Херсонщина 
вироблятиме 
більше біопалива
Губернатор Херсонської
області Борис Силенков

провів попередні переговори
з керівництвом компанії з
іноземним капіталом «Пітер�
фарм» про будівництво в
з.Новоолексіївка (Генічесь�
кий р�н) підприємства з ви�
робництва біопалива. Про це
27 червня повідомила прес�
служба Херсонської ОДА. 
Як наголошується в повідо�
мленні, інвестиційний кошто�
рис проекту будівництва
може становити $50 млн., про
плановану потужність підпри�
ємства не повідомляється. 
У разі реалізації вказаного
проекту це буде вже п'яте
підприємство з виробництва
біопалива в Херсонській
області. 
В області вже існують три не�
величкі підприємства, які пе�
реробляють сою на біоди�
зель. Загальна потужність їх
становить 14,2 тис. тонн на
рік. 
Крім того, вже наступного
тижня планується введення в
експлуатацію у Новій Каховці
підприємства з виробництва
біоетанолу з кукурудзи по�
тужністю переробки до 100
тис. тонн на рік. Підприєм�
ство побудоване ТОВ «Фрі�
дом Фарм». 

Луганщину більше
не засівають 
«сміттям»
Велика частина господарств
Луганської області перестала
засівати поля «сміттям» – на�
сінням низької якості.  Про це
на прес�конференції повідо�
мила голова постійної комісії
Луганської обласної ради з
питань агропромислового
комплексу, земельних відно�
син і соціального розвитку
села Валентина Ткаченко. 
«Буквально до 2004�2005
року наші господарства не
могли купувати добре насін�
ня, тому – є такий вираз –
«сміттям сіяли». Ось і отриму�
вали відповідні результати, –
відзначила вона. – Сьогодні
значна частина господарств –
це близько 78% господарств
різних форм власності – сіють
найкращим насіннєвим
матеріалом». 
Вона також позитивно оці�
нила проведення робіт з
внесення добрив і обробки
посівів хімікатами проти
шкідників.  
З її слів, врожайність зерно�
вих на Луганщині повинна
становити від 30 до 58�60
центнерів з гектара.  
За прогнозами фахівців, в
2008 році урожай ранніх зер�
нових і зернобобових куль�
тур в Луганській області ста�
новитиме понад 1 млн. 212
тис. тонн зерна. 



тві застосували цибулю північних

сортів, яка хрумтить, а потрібна

була цибуля південних сортів, яка

є на сьогодні дефіцитом. І якщо

хтось скаржиться, що він виростив

буряки, а не може їх продати, зна�

чить, він виростив їх або не такого

розміру, або неналежної якості.

Треба вивчати ринок і після того

приймати рішення.

Вперше цього року у себе в

господарстві одразу 42 га засіяли

«борщовим набором», це – цибу�

ля, капуста, морква, столові буря�

ки й томати. Картоплю не виро�

щуватимемо, бо у нас несприят�

лива зона для цієї культури. 

Перспективу ж вбачаємо у

овочах відкритого ґрунту на кра�

пельному зрошенні, яке і є при�

кладом застосування інтенсивних

технологій, що давно з успіхом за�

стосовується в багатьох країнах

світу. 

Крапельне зрошення – це не

тільки значна економія води, але і

суворо дозоване живлення для ро�

слин, внесення добрив і засобів

захисту. Обов'язковим є викори�

стання хорошого посадкового ма�

теріалу. Але найголовніше – це

стовідсоткове дотримання техно�

логічного ланцюжка. Освоювати

технологію крапельного зрошен�

ня нам допомагає  її розробник –

ізраїльська компанія «A.I.K. Ltd»,

дочірні підприємства якої є прак�

тично в усіх країнах СНД. Вона не

тільки реалізує відповідне облад�

нання, але і здійснює весь ком�

плекс технічного і технологічного

супроводу, а також навчання пер�

соналу. 

Треба наголосити, що ми

придбали не техніку для крапель�

ного зрошування, ми придбали

технологію. А тут: і техніка, і си�

стема контролю, і агрохімікати.

Наші партнери гарантують, що

врожайність буде не менше 80

т/га, інакше все це не має сенсу. 

Свій прогноз –
найточніший
ДИВУВАТИСЯ у фермерів Єлісє�

євих є чому. Наприклад, унікальна

метеостанція. В області такої ще

взагалі немає, а в Україні їх не

більше десятка. Живлення ме�

теостанції автономне – від соняч�

ної батареї. Універсальність її по�

лягає в тому, що інформація про

перебування рослин і мікроклімат

на полях через мережу Інтернет

передається на ноутбук агронома,

де виводяться дані про ріст ро�

слин, температуру і вологість

ґрунту та повітря, хімічний кон�

троль ґрунту і опадів, а також

прогноз захворювання рослин.

Аналіз переданої інформації дає

змогу коригувати норми поливу,

підживлення рослин, внесення за�

собів захисту. Причому водночас

екстрена інформація, наприклад,

про заморозки або низьку воло�

гість надходить на мобільний те�

лефон агронома у вигляді SМS�

повідомлення. 

Соціальна 
відповідальність
бізнесу
СВОГО ЧАСУ в селі Астахово було

хороше сільгосппідприємство. Та

воно попередніми керівниками

було доведене до повного розвалу

– люди не отримували зарплату,

вирізали худобу, поля заростали

бур'яном. Відродження господар�

ства і села почалося з приходом

Геннадія і Юрія Єлісєєвих. 

Новітні технології і маркетин�

гові дослідження нічого не варті

без людей, які мають усе це втілю�

вати в життя. Тому у ППФГ «Бра�

ти Єлісєєви» приділяється велика

увага саме соціальній складовій

виробництва. З впровадженням

овочівництва і проекту вирощу�

вання кондитерського соняшнику

кількість робочих місць в поточ�

ному році з 45 збільшилася до 75.

Заробітна плата, на думку Юрія

Єлісєєва, в господарстві поки що

не така висока, як хотілося б. Од�

нак, це як сказати: наприклад, ме�

ханізатори отримують 2,5 тис.

грн., в овочівництві фахівцям

поки призначена зарплата по 3 ти�

сячі, робітникам – 2,5 тисячі. Ро�

бітники допоміжних професій от�

римують близько 1,5 тис. грн. Пі�

сля збору урожаю і підбиття під�

сумків року люди отримають до�

даткові дивіденди. 

– Чотири року тому започат�

ковували практику навчання ви�

пускників нашої сільської школи

в технікумі, платили їм стипендію.

Перші вже почали повертатися, –

розповідає пан Юрій. – Усі пра�

цівники господарства забезпечу�

ються фірмовим спецодягом. Що�

річно мають змогу за рахунок гос�

подарства тиждень відпочити на

морі разом із дітьми.

Спостерігати 
і брати участь –
різні речі
– ПРОБЛЕМ з виробництвом

зернових на Луганщині немає. Це

доводить нинішній рік, коли ми

повинні отримати рекордний за

останні 15 років врожай. Пробле�

ма полягає у тому, що кожен ке�

рівник обраховує, скільки коштує

виростити продукцію, та біль�

шість з них навіть не замислюєть�

ся, скільки сил, фінансових і

людських ресурсів витрачається

на її реалізацію. – говорять брати.

– Ми чомусь вважаємо, що до нас

хтось має сам прийти – або дер�

жава, або зернотрейдер – і за хо�

рошою ціною придбати те, що ми

виростили.

Насамперед йдеться про під�

приємства, які вирощують до 10

тисяч тонн зерна і самостійно не�

спроможні сформувати привабли�

ві для покупця партії. До таких на�

лежить і наше господарство. Але

ж ми також учасники ринку зер�

на, проте не спроможні самостій�

но виходити на ринок. І сьогодні

якістю нашого зерна, яке не опу�

скається нижче 2�3 класу, вже ні�

кого не здивуєш. В нашому районі

можна легко назвати з десяток

аналогічних підприємств. Саме

через ці фактори дрібні та середні

господарства стають легкою здо�

биччю для посередників, які з�під

комбайна скуповують за копійки

вирощене високоякісне зерно. От

і виходить, що агровиробник за�

мість прибутків отримує збитки.

Звідси невдоволення, образи на

зернотрейдерів, на державу й таке

інше.  

Але ж у зернотрейдерів свої

програми розвитку. По�перше,

вони не планують працювати в

збиток. По�друге, це великі струк�

тури, які беруть участь в тендерах,

вони укладають великі багаторічні

контракти і мають їх виконувати,

реалізуючи на зовнішніх ринках

наше зерно. Тому й висувають су�

ворі вимоги до якості та кількості

зерна.

Тому нам треба змінити ідео�

логію в агробізнесі. І об'єднатися

в асоціацію тим підприємствам,

які ще не потрапили до сфери аг�

рохолдингів. Ми поставлені в

ринкові умови, але не є повно�

правними учасниками ані зерно�

вих ринків, ані ринків транспорт�

них та банківських послуг, страх�

ування тощо. Наприклад, об'єд�

нання з 50�60 підприємств також

буде нагадувати холдинг, але побу�

дований знизу, а не згори. А тому

він буде більш гнучкий і динаміч�

ний у своєму розвитку. Нещодав�

но на Луганщині за ініціативою

керівника ВАТ «Луганськмлин»

Зінаїди Надьон створено таку асо�

ціацію «Нива�партнер», співза�

сновниками якої є і наше госпо�

дарство. Ми запрошуємо до неї

усіх бажаючих.

До створення такої асоціації

ми йшли протягом 3�4 років. Сьо�

годні це близько 50 господарств

області – агровиробники від 500

до 10 тис га. Обмежень за кількі�

стю землі немає, головне, щоб ми�

слення було однакове. Саме парт�

нерські стосунки за сучасних умов

дають змогу господарствам вижи�

вати і розвиватися. У кожного ке�

рівника свої цілі й задачі: хтось до�

працьовує 2�3 роки до пенсії,

хтось продає господарство, хтось

входить до складу холдингу. Це

нормально, ми маємо ставитися

до цього спокійно. Є ядро керів�

ників господарств, які прагнуть

самі щось створювати, відповіда�

ти за життя громади.  Наша асоці�

ація саме для тих керівників, хто

хоче продовжувати ще довго пра�

цювати ефективно, займатися ін�

вестиційними проектами, ставати

повноправними учасниками усіх

ринків і забирати прибутки з цих

ринків, принаймні розподіляти ці

прибутки. Прибуток перерозподі�

ляється тоді, коли перерозподіля�

ються усі ризики. Тому ми маємо

домовлятися. 

Успіх справи залежить від на�

лаштування на нього. Якщо ска�

зав, що не вийде, то справа ніколи

не рушить з місця. Треба вірити в

кінцеву мету і йти до неї. Про яку

конкуренцію може йти мова, якщо

спільно треба сформувати партію

зерна. Співпрацювати і досягати

успіху можуть тільки партнери.

Підготував Артем Житков
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Брати ЄЛІСЄЄВИ – Геннадій та Юрій 

ВАТ «Одеський олієжиро-

вий комбінат», одне з най�
більших українських олієжиро�
вих підприємств, отримав у
Державному експортно�ім�
портному банку України (Ук�
рексімбанку, м.Київ) кредитну
лінію на суму 187,281 млн. грн.
строком на три роки. 
Згідно з офіційним оголошен�
ням комбінату, відповідний
кредитний договір сторони
підписали 24 червня. Річна
процентна ставка за кредитом
становить 13,75% в доларах,
13,25% в євро, 19,5% в грив�
нях. 
Одеський олієжировий комбі�
нат створений в 1972 р. Виро�
бляє олієжирову продукцію під
торговою маркою «Сонячна
долина».

* * *

ЗАТ «Львівський жиркомбі-

нат» отримав у Приватбанку
(м.Дніпропетровськ) кредитну
лінію на суму 80 млн. грн.
строком на один рік. 
Згідно з офіційним оголошен�
ням підприємства, відповідний
кредитний договір сторони
підписали 2 червня 2008 р. 
Кредитні кошти надаються під
14% річних для фінансування
поточної діяльності підприєм�
ства. 
ЗАТ «Львівський жиркомбінат»
– один із найбільших в Україні
виробників маргаринової про�
дукції. 
У 2007 р. підприємство отри�
мало чистий збиток у розмірі
24,1 млн. грн., тоді як в 2006 р.
– чистий прибуток (11,955 млн.
грн.). Його чистий дохід за ми�
нулий рік збільшився на 30,8%
– до 162,1 млн. грн. 
Львівський жиркомбінат ви�
робляє маргаринову і майонез�
ну продукцію під торговою
маркою «Щедро». 
ЗАТ «Приватбанк», лідер в
Україні за розміром загальних
активів (на 1 квітня 2008 р. –
60,667 млрд. грн.), засновано
в 1992 р.

* * *

Концерн «Хлібпром» має на�
мір купити 100% акцій корпо�
рації «Еколан». Нині «Хліб�
пром» володіє 24% корпорації.
Операція буде завершена після
дозволу АМКУ. 
«Хлібпром» має намір нарощу�
вати обсяг виробництва на
20% щорічно. Впродовж
7 років концерн планує вкласти
у розвиток підприємств
$130 млн.  
Корпорація «Еколан» заснова�
на в 2002 році. До її складу
входять ВАТ «Львівський хлі�
бозавод №1», ВАТ «Львівський
хлібокомбінат», Львівський
облрибкомбінат, ТОВ «Явiр�
пак», ТОВ «Віконт II».
ВАТ «Концерн Хлібпром»
об'єднує 14 хлібозаводів і три
комбінати хлібопродуктів.
Концерн входить до холдингу
«Універсальна інвестиційна
група». 



Артем Олекса

СЬОГОДНІ No�till можна при�

стосувати до будь�яких кліматич�

них умов та ґрунтів. Цей підхід дає

змогу зробити рослинництво ке�

рованим, прогнозованим і еконо�

мічно ефективним. Скорочення

кількості операцій і використання

сучасної техніки дають змогу

значно зменшити ресурсовитрати,

зокрема, на 30�40 % на паливо та у

2�2,5 рази трудовитрати. Це, в

свою чергу, підніме рентабельність

виробництва.

Наступна складова – волого�

та енергозберігаючі технології.

Вони направлені на зниження де�

градації ґрунтів і складаються з та�

ких основних компонентів, як: по�

повнення органічної речовини, мі�

німізація обробітку, збереження

вологи та стабілізація врожайності. 

Поділитися 
досвідом
АЛЕ інтенсивні технології розра�

ховані на більш глибокі знання та

навички. Саме ці дві тези і стали

причиною скликання VIІІ Міжна�

родної конференції «Ефективне

землеробство, що самовідновлю�

ється, на основі системного підхо�

ду Nо�till» (25�27 червня 2008

року), організатором якої висту�

пила Корпорація «Агро�Союз».

Вона  має значний досвід застос�

ування енергозберігаючих техно�

логій в Україні та вже неодноразо�

во проводила подібні заходи.

Теми, які обговорювалися на кон�

ференції,  викладено у попе�

редньому номері газети (див.

«Агропрофі» №23/2008, стор. 8). 

Пропонуємо вашій увазі тези

виступів фахівців з різних країн,

які викликали неабиякий інтерес

у понад двохсот учасників – керів�

ників і головних агрономів серед�

ніх господарств, які мають в обро�

бітку від 2 до 10 тис. га землі. 

Більш рентабельне
виробництво 
ВІД корпорації «Агро�Союз»

виступив виконавчий директор

Костянтин Ковтун. 

Він охарактеризував роботу

корпорації, визначив її методи

управління, мету. Акцентував ува�

гу на надмірній деградації ґрунтів

України (через традиційний обро�

біток ґрунту), подорожчанні пали�

ва та добрив, негативному стані

екології та кількості піщаних бу�

ревіїв, що останнім часом збіль�

шується, та інших негативних

факторах, які суттєво впливають

на стан сільського господарства.

У своїй презентації він надав

реальні економічні показники для

порівняння традиційного методу

обробітку ґрунту і No�till. «Пере�

хід до системи No�till – це процес

постійного навчання і удоскона�

лення крок за кроком. Зрозуміло,

що спочатку потрібні певні капі�

таловкладення, але при правиль�

ному використанні технологій і

сучасної техніки вони досить

швидко себе окупають. Відтак,

сільське господарство стає більш

рентабельним через збільшення

врожаїв і зменшення витрат на ви�

робництво», – зазначив фахівець.

Більше вологи –
щедріший врожай
В УМОВАХ посушливого клімату

питання збереження вологи в

ґрунті є стратегічним.

Природа дає нам певну кіль�

кість води. І вже від агронома

залежить, скільки вологи він здат�

ний зберегти для рослин при ви�

борі технологій обробітку ґрунту.

Наукою досліджено, що при висі�

ві насіння по стерні, економія

води значно збільшується. До того

ж, стерня затримує сніг взимку,

що також є джерелом вологи, за�

побігає зсувам ґрунту, а чим вища

стерня, тим легше контролювати

повітряну та водну ерозію. Саме

про це і про методи збереження

більшої кількості вологи заради

збільшення виробництва допові�

дав Ган Янтай, директор Асоці�

ації з покращення бобових куль�

тур у Північній Америці.

Так, зі слів промовця, однією з

багатьох переваг No�till є те, що

культура�попередник суттєво

впливає на загальну кількість во�

логи у ґрунті наступної весни. За�

звичай, при посіві певної культури

після пару кількість доступної во�

логи в ґрунті значно менша, ніж

коли попередник був засіяний по

стерні. Збереження вологи зале�

жить від кількості вологи і глиби�

ни, на якій вона використовувала�

ся попередником, а також від на�

копичення вологи в період від на�

стання зрілості рослини і до на�

ступної весни.

Сівозміна значно впливає на

кількість вологи (доступної при

посіві), урожайність культури і

ефективність використання воло�

ги. Чим більший період від визрі�

вання до посіву наступної культу�

ри, тим більше часу на розкладан�

ня коренів і рослинних залишків

попередньої культури.

Отже, через вибір типів куль�

тур, послідовності їх обробітку і

методу виробництва, ми можемо

коригувати інтенсивність викори�

стання вологи у системі так, щоб

вона відповідала умовам певного

клімату.

Наприклад, культура з більш

глибоким укоріненням (соняш�

ник), яка буде вирощуватися після

культури з мілким укоріненням

(чечевиця) може отримати велику

користь від використання доступ�

ної вологи, збереженої поперед�

ником.

Позитивний вплив
покривних культур
ПРОЦЕС деградації ґрунтів, який

ми спостерігаємо у всьому світі,

набуває загрозливого розмаху і ви�

ходить з�під контролю. Вирішити

цю та низку інших проблем мож�

на за рахунок правильної сівозмі�

ни і покривних культур в системі

No�till, про що докладно розповів

Адемір Калегарі, агроном, дос�

лідник IAPAR (Інститут агроно�

мічних досліджень Парани, Бра�

зилія).

Рослини, як і ґрунт, також є

одним з індикаторів стану навко�

лишнього середовища. Деякі мо�

жуть рости лише у родючих зе�

млях,  в той час, як інші  добре по�

чувають себе і в сухому, неродю�

чому ґрунті. Це спонукає ферме�

рів і технологів зайнятися пошу�

ком місцевих культур (потенцій�

них покривних культур) і спробу�

вати упровадити їх у місцеві зе�

млеробські системи. Перевагою

деяких з них є багатофункціональ�

ність, наприклад деліхоса (Do�

lichos lab lab). Вони значно полег�

шують фермерам перехід на си�

стему No�till (використання по�

кривних культур, сівозміни, від�

мова від спалювання пожнивних

залишків та орного обробітку

ґрунту, безорне вирощування всіх

культур), орієнтуючись на місцеві

умови та інфраструктуру фермер�

ського господарства. Втім, слід

звернути увагу, що найгірша сівоз�

міна – це монокультура, яка може

докорінно змінити навколишнє

середовище.

У світі існує безліч варіантів сі�

возміни. Відома велика кількість

покривних культур, які не тільки

покращують ґрунт, а й використо�

вуються як фураж та в їжу людині.

Також вони забезпечують цирку�

ляцію азоту (бобові), який може

бути легко засвоєний наступною

посіяною сільгоспкультурою.

Пан Калегарі узагальнив пози�

тивний вплив покривних культур

такими тезами:

– захист ґрунту і захист від

водної та вітрової ерозії;

– придушення росту бур'янів ;

– покращання водоутримую�

чої здатності у ґрунтового профі�

лю;

– контроль над температурни�

ми коливаннями;

– відновлення циркуляції по�

живних речовин;

– додавання азоту (через бобо�

ві культури);

– покращення ґрунтової біо�

логії;

– потужні корені деяких по�

кривних культур є своєрідним

«біологічним плугом» і руйнують

ущільнений шар ґрунту і т.п.

Фермери Парани впродовж 7

років експериментували у системі

No�till і довели, що використання

правильної сівозміни дало змогу

збільшити урожайність бавовнику,

сої, кукурудзи та пшениці.

Наприклад, у північно�східно�

му Таїланді швидко розширюють�

ся площі посіву арахісу та сої в сі�

возміні з рисом, кукурудзою та

маніокою. При введенні до сівоз�

міни бобових культур урожайність

рису значно збільшилася.

Коли ріпак 
стає сильнішим
СЬОГОДНІ ріпак швидко набуває

популярності, і аграрії охоче засі�

вають ним великі площі через

його високу рентабельність. Саме

тому значну увагу учасники при�

ділили виступу Філа Томаса,

президента Brassica Corp Ltd.,

кандидата с/г наук, щодо вироб�

ництва ріпаку.

Дуже важливу роль у його ви�

рощуванні грає час, а саме – час

контролю бур'яну. На ранніх ста�

діях розвитку вегетативної маси

можуть виникнути значні витра�

ти, пов'язані із неправильним

контролем бур'яну, тому що моло�

ді рослини ріпаку не є  конкурен�

тоспроможними на полі. А вже у

фазі 4�6 листки він стає сильні�

шим. Щільність листя ріпаку

така, що на поверхню ґрунту

може потрапляти лише 9% соняч�

них променів. Отже, бур'ян буде

знаходитися в повній темряві. На�

приклад, дослідження у канадсь�

кій провінції Альберта підтверди�

ли, що раннє обприскування дає

змогу збільшити урожайність на

0,133 т/г. Тобто, сконцентруйтеся

на ранніх бур'янах (фаза 1 листку)

і не переймайтеся з приводу тих,

що проростуть на стадії  4�6

листків.

Варто зауважити, що після

дослідів вчених AAFC (Agriculture

and Agri�Food Canada) з'ясувалося,

що немає різниці між двома за�

стосуваннями гліфосату і однора�

зовим використанням страхових

гербіцидів, на чому можна добре

зекономити, враховуючи курс на

подорожчання гербіцидів.

Слід приділяти увагу і густоті

посіву. Якщо густота низька, куль�

тура схильна до втрат  в результаті

захворювань, пошкоджень кома�

хами, бур'янами, стресами (в умо�

вах навколишнього середовища).

Тобто, процес управління низь�

кою щільністю посіву є дуже

складним, тому перевага надаєть�

ся густому травостою.

Ріпак перетворює сонячну

енергію у речовини, необхідні для

його росту, завдяки процесу фо�

тосинтезу. До факторів, які впли�

вають на фотосинтез, належать:

наявність води, методи внесення

добрив, сорт, норми і глибини по�

сіву, наявність бур'яну, боротьба зі

шкідниками.

Правильний збір і зберігання

врожаю – останні кроки у рента�

бельному виробництві ріпаку,

адже втрата насіння і якості вро�

жаю, викликані несвоєчасним

збиранням, неправильною техно�

логією, неадекватним зберіганням

або усіма факторами одразу приз�

водить до зменшення вартості

продукту.

* * *

26 ЧЕРВНЯ під час проведення

«Круглого столу» отримали мо�

жливість виступити сільгоспви�

робники Росії та України, які не�

щодавно самі перейшли на систе�

му No�till або ж почали перехід до

неї. Ми почули розповіді пред�

ставників вітчизняних підпри�

ємств «ДрагМі» з АР Крим, «Сві�

танок» з Сумської обл., «РосАгро»

з Полтавської обл., «Перемога» з

Донецької обл., а також російсь�

кої «СлавАгро» з Волгоградської

обл. Перші враження агровироб�

ників – нових прихильників No�

till від переходу на цю систему за�

галом були позитивними й опти�

містичними.
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ДОСВІД Нині маємо всі передумови відродити Україну як європейську «житницю». Але, для того
щоб успішно конкурувати з імпортною продукцією, потрібно не тільки збільшити обсяги вирощування
сільгосппродукції, а й значно скоротити витрати на її виробництво. Слід також навчитися раціонально
використовувати національне багатство – землю, почати підвищувати її родючість. Увесь цей комплекс
заходів об'єднує технологія NoAtill, яка останнім часом набуває популярності в Україні.

No1till – філософія обробітку і прибутку



«Молоді хижаки»
та селяни 
в личаках 
НА МЕЖІ XIX�XX сторіч ро�

сійська держава вступила у нову

фазу свого розвитку – пануючою

світовою системою став капіта�

лізм. Увійшовши в цю колію

дещо пізніше країн Заходу, Росія

потрапила до ешелону країн,

яких називали «молодими хижа�

ками». З цього приводу не може

не виникнути аналогія із ниніш�

нім терміном «азійські тигри»,

яким називають швидко прогре�

суючі в технологічному та еконо�

мічному сенсі країни Південно�

Азійського регіону. Наприкінці

позаминулого сторіччя «хижака�

ми», крім Російської імперії, на�

зивали Туреччину, Японію, Ні�

меччину та США. Погодьтеся,

непогана компанія. 

Росія справді розвивалася з

великою швидкістю, і  цьому

сприяла вже розвинена Європа,

яка ділилася своїм досвідом. 90�ті

роки ознаменувалися в Російсь�

кій імперії економічним підйо�

мом, проте в перше десятиріччя

економіка країни зазнала кризи

(1900�1903 рр.), а далі (1904�1908

рр.) – депресії. 

При всіх цих подіях російське

село було відображенням числен�

них пережитків феодальної епохи. 

Приватна власність 
заради спокою 
НА ДУМКУ академіка І.Коваль�

ченка, певний прогрес в сільсько�

му господарстві в ті роки спосте�

рігався й без реформи П.Столи�

піна. Втім, дослідник визнає, що

ініційовані прем'єр�міністром

процеси зіграли роль в його при�

скоренні. 

З іншого боку, наскільки пра�

ві ті, хто стверджує можливість

реалізації  «столипінського варі�

анту» як блага для Російської Ім�

перії, але якому не дали нормаль�

ного розвинутися? 

Тут слід вказати на те, що

ідейним натхненником агарної

реформи став інший російський

державний діяч – Сергій Вітте.

Петро Столипін, зі свого боку,

втілював його ідеї в життя. 

Довідка. Вітте Сергій Юлієвич
(1849 �1915) – граф, російський
державний діяч. З 1889 року – ди�
ректор департаменту залізниць Мі�
ністерства фінансів, з серпня 1892
до 1903 р. – міністр фінансів, з сер�
пня 1903 року – голова Комітету
міністрів. З жовтня 1905 року до
квітня 1906 р. – голова Ради міні�
стрів. Член Державної ради і голо�
ва Комітету фінансів до 1915 року. 

Сергій Вітте вважав, що, поз�

бавлені через існування селянсь�

ких громад «поняття про влас�

ність», селяни вельми активно

сприймали революційну пропа�

ганду. Адже громадські традиції,

що виховали у селян звичку до

колективних дій, вносили до їх

руху елементи організованості.

До того ж, громада мала дуже ве�

лику владу – як над матеріальни�

ми об'єктами, так і над вільним

волевиявленням окремого грома�

дянина (уявіть собі, що ви поїха�

ли на заробітки до Санкт�Петер�

бурга, але, згідно з рішенням гро�

мади вас за допомогою поліції

силоміць повертають до села –

було навіть таке). 

Тому правлячим колам країни

було дуже вигідно насадити на

селі приватного власника, який

би став оплотом самодержавства.

Для цього ще у 1903�1905 роках

почав здійснюватися новий курс

на розвиток сільського господар�

ства. Так, якщо раніше влада

утримувала селянські маси за до�

помогою патріархальних стосун�

ків, та наївного монархізму – віри

мужика у «доброго царя�батюш�

ку», то за індустріальної епохи ця

система швидко руйнувалася. 

Вважали, що із ліквідацією

громади селянин�власник буде

ретельніше ставитися до обробіт�

ку своєї землі, а це зменшить

його потребу в додаткових угід�

дях, забезпечить збільшення

сільськогосподарського вироб�

ництва . А це призведе до сталого

економічного розвитку та збіль�

шення державних доходів. 

Юридичний аспект
ПЕРШІ зміни заклала нарада про

потреби сільськогосподарської

промисловості, що була проведе�

на 22 січня 1902 р. Головував на

ній С.Вітте. 

Правову базу під майбутню

аграрну реформу було закладено

іменним указом 9 листопада 1906

року, що дозволив селянину ви�

йти із громади та закріпити наді�

лену землю у приватну власність.

Цей акт був виданий в порядку

87�ї статті Основних законів, що

дало змогу уряду вживати згідно

з  ним заходів законодавчого ха�

рактеру. Але опозиційна II Дума

урядовий законопроект розгляда�

ти не стала. Цим зайнялася III

Дума, яка ухвалила його голоса�

ми правих та октябристів при

протидії кадетів, трудовиків та

соціал�демократів. 

Саме тоді, 9(22).11.1906 року

Петро Столипін виголосив курс

на проведення аграрної рефор�

ми, який мав скромну назву

«Про доповнення деяких поста�

нов існуючого закону, що сто�

сується селянського землевлас�

ництва і землекористування».

Санкціонований потім Держав�

ною радою законопроект був за�

тверджений Миколою II та набув

чинності. 

Найбільш відома стаття указу,

ухваленого III Думою, наголошу�

вала: «Кожен господар, що воло�

діє наділеною землею на гро�

мадському праві, може в будь�

який час вимагати закріплення за

собою в приватну власність ча�

стини означеної землі, що нале�

жить йому».  

Селянський банк
ЦЮ СТРУКТУРУ створили для

вирішення проблеми малоземел�

ля селян. В 1906�1907 роках згідно

з указами царя частина земель

була передана Селянському банку

для продажу селянам, щоб посла�

бити земельний дефіцит. Банк та�

кож  купував землі і далі перепро�

дував їх селянам на пільгових умо�

вах, здійснював посередницькі

операції, спрямовані на збільшен�

ня селянського землекористуван�

ня. Кредит селянам був збільше�

ний та значно здешевлений, при�

чому банк за своїми обов'язками

платив селянам більший процент,

ніж вони йому. Бюджет субсиду�

вав цю різницю, виплативши за

період 1906�1917 років 1457,5

млрд. рублів. 

Для селян, що брали землю у

одноосібну власність, платежі

знижувалися. Зусилля мали пев�

ний успіх: якщо до 1906 року ос�

новну масу покупців землі стано�

вили селянські колективи, то в

1913 році 79,7% покупців були од�

ноосібними власниками. 

Кооперація 
та кооператори 
ПРОТЕ позики Селянського бан�

ку не могли повністю задовольни�

ти потребу селянина у грошовій

масі. Тому поширювалась кредит�

на кооперація, яка в своєму русі

пройшла два етапи. 

На першому переважали ад�

міністративні форми регулюван�

ня відносин дрібного кредиту.

Створювалися кваліфіковані

кадри інспекторів дрібного кре�

диту, і, асигнуючи значні креди�

ти через державні банки на по�

чаткові позики кредитним спіл�

кам, уряд стимулював коопера�

тивний рух. 

На другому етапі сільські кре�

дитні товариства, накопичивши

власний капітал, розвивалися вже

самостійно. Результатом стало

створення широкої мережі інсти�

тутів дрібного селянського креди�

ту, банків, що зберігали позики, та

кредитних товариств, що обслуго�

вували грошовий обіг селянських

господарств. 

Врешті�решт селяни на коо�

перативних началах створювали

молочні та масляні артілі, сільсь�

когосподарські товариства, навіть

селянські артільні молочні заводи. 

Велике 
переселення 
народів 
НАЙБІЛЬШ неоднозначним кро�

ком реформи можна вважати ам�

бітний проект заселення околиць

імперії. За період з 1906 до 1912

року з України до Сибіру виїхало

близько 1 млн. чоловік. Цьому всі�

ляко сприяло законодавство та

уряд, що асигнував чималі кошти

на облаштування селян, їх медич�

не обслуговування, будівництво

шляхів. 

Але в організації процесу були

чималі недоліки. Селяни до міс�

ця призначення їхали у вагонах із

антисанітарними умовами, на

місці часто отримували непридат�

ну для сільського господарства

землю. 

Але все�таки слід визнати, що

в 1906�1913 роках в економічному

та соціальному розвитку Сибіру

відбувся великий прогрес. 

Поліпшення 
агрокультури 
НИЗЬКА культура землеробства

була великою перепоною на

шляху реформи. Тому здійснюва�

лася широкомасштабна агроеко�

номічна допомога селянам. Ство�

рювалися навчальні курси з тва�

ринництва та молочного вироб�

ництва, застосування прогресив�

них форм сільськогосподарського

виробництва. 

У всій країні широко будува�

лися сільські школи, до освіти за�

лучалися широкі маси населення. 

Підсумок: 
не вистачило 
20 років спокою? 
«ДАЙТЕ 20 років спокою, і ви не

впізнаєте Росію», – казав Петро

Столипін. Доля відвела реформа�

тору та Російській імперії значно

менше. Де�юре реформу скасував

Тимчасовий уряд, але де�факто

вона загальмувала в 1911 році, зі

вбивством Петра Столипіна в Ки�

єві. Однодумців і соратників у Пе�

тра Столипіна майже не було. 

Втім, як для кількох років, то

перетворення були великі. Зро�

сли ємність внутрішнього ринку,

експорт сільськогосподарської

продукції. Торговий баланс Росії

набував більш активного харак�

теру. 

Сільське господарство не про�

сто вийшло із кризи, а й перетво�

рилося на домінанту економічно�

го розвитку Росії. З 1900 до 1913

року валовий дохід народного гос�

подарства зріс на 33,8%. Товароо�

біг сільгосппродукції зріс за період

реформи на 46%. Диференціація

аграрного виробництва у регіонах

призвела до зростання товарності

сільгосппродукції. 

Ще більше – на 61%�зріс по�

рівняно з 1901�1905 роками ек�

спорт сільгосппродукції з Росії –

зокрема, хліба, льону, низки про�

дуктів тваринництва. 

Втім, країна все ще була тех�

нічно, економічно та культурно

відсталою. Якщо в США на ферму

припадало основного капіталу в

розмірі 3900 рублів, то в євро�

пейській частині Росії ця сума

ледь сягала 900 рублів. Національ�

ний дохід на душу сільськогоспо�

дарського населення в Росії ста�

новив 52 рублі на рік, а в США –

262 рублі. 

Порівняно повільно зростали і

темпи праці в аграрному секторі.

Економічне зростання відбувало�

ся на основі не інтенсифікації ви�

робництва, а збільшення інтен�

сивності ручної праці. 

Але всі умови для переходу до

нового етапу аграрних реформ –

перетворення сільського госпо�

дарства на капіталоємний, техно�

логічно прогресивний сектор

економіки – за цей період були

створені. 

Справді, не вистачило лише

часу.

Наталія Тарченко
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20 років, яких не було «Спочатку заспокоєння, 
потім реформа». 
(Петро Столипін)

СПАДЩИНА Постановою Тимчасового уряду від 28 червня (11 липня за новим стилем) 1917 року
була офіційно відмінена Столипінська реформа. Тобто зупинили справу, про корисність якої історики
сперечаються майже ціле сторіччя. Існує думка, що якби справа Петра Столипіна, прем'єрAміністра
Росії 1906A1911 років, була б доведена до кінця, економіка того простору, який зараз називається
пострадянським, пішла б зовсім іншим  шляхом.

СТОЛИПІН

Петро Аркадійович 

(2(15) квітня 1862, Дрезден, Ні�
меччина – 5(18) вересня 1911,
Київ) – російський політик, мі�
ністр внутрішніх справ, прем'єр�
міністр Росії 1906�1911 років.



Сільському
господарству Китаю
завдав збитків
землетрус
За повідомленням Організації з
питань продовольства та
сільського господарства (ФАО)
ООН, землетрус у китайській
провінції Сичуань спричинив
збитки в аграрному секторі на
суму $6 млрд. Внаслідок земле�
трусу, який забрав життя ба�
гатьох людей, понад 30 млн.
осіб у сільській місцевості втра�
тили більшу частину своєї влас�
ності. Тисячі гектарів сільгосп�
угідь суттєво пошкоджено. За�
гинули мільйони голів сільсько�
господарських тварин. Зруйно�
вано чимало житлових будинків
та зерносховищ, а також тисячі
одиниць сільгосптехніки.
Крім того, як зазначає ФАО,
значно постраждали посіви
пшениці, а також збіжжя, яке
було зібране до землетрусу.
Через нестачу пестицидів та
гербіцидів малоймовірним є
швидке відновлення масштабів
виробництва зернових культур.
Великих збитків було також
завдано тепличному господар�
ству. В деяких селах постражда�
ло до 70% рисових плантацій.
Наступний врожай може змен�
шитися на 10�50% внаслідок
затримки посівної, а також че�
рез нестачу води та надмірне
розповсюдження паразитів.

«У СВІТІ немає об'єктивних

причин для продовольчої кризи,

є криза цін, яка багато в чому ви�

кликана фінансовими спекуля�

ціями з товарними ф'ючерсами,

що роздуває цінову спіраль», –

заявив пан Сандарам, предста�

вляючи в штаб�квартирі ООН

доповідь «Огляд світового еконо�

мічного і соціального стану, 2008

рік: подолання економічної не�

захищеності». 

Зліт цін на продукти можна

пояснити безліччю чинників, які

можуть бути усунені за умови

консолідованих рішень урядів,

вважає високопоставлений пред�

ставник ООН. До них він відно�

сить ослаблення долара і в ціло�

му економіки розвинених країн,

що провокує «втечу» інвесторів в

товарні ф'ючерси, у тому числі і

нафтові, призводячи до нового

витка вже на більш високому

рівні. На його думку, ситуацію

посилює використання продо�

вольчих культур для виробниц�

тва біопалива і відгодівлі худоби. 

Середній рівень цін на про�

довольство за три місяці 2008

року зріс на 53% відповідно до

цін I кварталу минулого року. За

прогнозом Продовольчої  і

сільськогосподарської організа�

ції ООН, сума на імпорт продо�

вольства в 2008 році може пере�

вищити $1 трлн., що стане непо�

сильним тягарем для країн, які

вже опинилися на межі голоду. 

Волатильний (непостійний)

ринок продовольства вже приз�

вів до того, що 29 країн�експор�

терів ввели часткові або повні

заборони на продаж за кордон

аграрної продукції в цілях захи�

сту внутрішніх ринків, і серед

них найбільші експортери – на�

сіння соняшнику – Казахстан,

рису – Індія, Китай і В'єтнам,

пшениці – Пакистан і Болівія.

Це, у свою чергу, лише посилює

кризу в глобальному масштабі,

викликаючи новий стрибок цін. 

Окрім країн, які виявилися

неспроможними подолати за�

грозу голоду, на межі виживання

також опинилися ще 109 мільйо�

нів чоловік, що живуть на менш,

ніж $1 в день. Зростання ціни на

рис цього року може повністю

перекреслити всі зусилля, досяг�

нуті  країнами�донорами за

останні 14 років по викоріню�

ванню бідності, стверджують ав�

тори доповіді. 

Доповідь закликає держави

витягнути з архіву історії знаме�

нитий «план Маршалла», або

«Програму відновлення Євро�

пи», яка допомогла в найкорот�

ші терміни відновити економіки

держав, зруйновані Другою сві�

товою війною. У здійсненні пла�

ну, висунутого в 1947 році амери�

канським міністром закордон�

них справ Джорджем К. Мар�

шаллом (George Marshall), брали

участь 17 європейських країн

при ключовій ролі США. В ре�

зультаті економіка європейських

країн подолала наслідки війни

швидше, ніж цього можна було

очікувати. 

«Економічна безпека в суча�

сному світі ще драматичніша,

ніж в Європі після Другої світо�

вої війни. Ми закликаємо відро�

дити дух «Плану Маршалла»,

який консолідував волю великої

групи країн, але при більшій сво�

боді урядів�одержувачів допомо�

ги самостійно визначати свій

курс», – сказав Сандарам. 

На його думку, сьогодні цими

світовими лідерами могли б ста�

ти США, країни ЄС і ОПЕК, з

яких далеко не всі виконали свої

зобов'язання перераховувати

0,7% ВВП на користь розвитку

країн «третього світу».
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ВИКЛИК ЧАСУ Продовольча криза поставила
на межу виживання 37 країн, хоча в світі немає
розриву між виробництвом і попитом на продукти
харчування, таку заяву нещодавно зробив
заступник генсека ООН з питань економічного
розвитку Йомо Кваме Сандарам (Jomo Kwame
Sundaram).

План Маршалла: перезавантаженняНОВИНИ ï СТИСЛО



ЗГІДНО з публікацією, один з них

вже купив декілька заводів з ви�

робництва етанолу, землі в Канаді

і величезні сховища на Середньо�

му Заході, здатні вміщати мільйо�

ни тонн зерна. Інший, пише газе�

та, купує не менше п’яти зерно�

сховищ, мережі з розподілу доб�

рив і цілий флот, що складається з

барж і транспортних суден.

Три інституційні інвестори,

включаючи гігантський фонд

BlackRock, незалежно один від од�

ного, планують вкласти сотні мі�

льйонів в купівлю орних земель –

від Африки до Великої Британії.

За словами Бреда Коула (Brad

Cole), президента Чікаго Cole

Partners Asset, інвестфонди нині

орієнтуються на природні ресур�

си. «Є значний інтерес до того, що

ми називаємо структурою воло�

діння – це землі сільськогоспо�

дарського призначення в США,

Аргентині, Великій Британії –

скрізь, де картина прибутку поліп�

шується», – говорить він.

Нові ставки великих інвесто�

рів можуть підтримати виробниц�

тво продуктів в той час, коли світ

потребує їх у дедалі більшій кіль�

кості. Вони планують об'єднати

маленькі ділянки землі, ввести

нову технологію обробітку і га�

рантувати капітал для модерніза�

ції сховищ зерна і складів добрив. 

Проте, довгострокові перспек�

тиви дещо розпливчаті. Традицій�

ні гравці на цьому ринку, які ви�

вчають і  формують політику

сільського господарства, ствер�

джують, що новоприбулі зосере�

дяться, перш за все, на прибутку і

не братимуть на себе зайвих зо�

бов'язань.

Нові інвестори – власники зе�

млі, звільнені від правил, які наці�

лені на обмеження кількості спе�

кулятивних операцій, а це саме те,

що вони можуть зробити на то�

варних ринках. 

Марк Лаполла (Mark Lapolla),

радник інституційних інвесторів,

також дещо побоюється потенцій�

ного руйнування, яке могли б ви�

кликати нові фінансові вливання.

«Важливо запитати, чи хочуть

вони фактично управляти засоба�

ми виробництва або просто мати

прямий контроль над постачання�

ми продукції і, таким чином,

зменшити ризики від своїх спеку�

ляцій», – коментує Лаполла.

Зокрема, зерносховища мо�

жуть дати інвесторам нові спосо�

би отримання прибутку, тому що

вони зможуть купити або прода�

ти фактичні обсяги зерна або сої,

замість того, щоб купувати і про�

давати фінансові інструменти,

які пов'язані з виробництвом

продуктів харчування. Коли ціни

на зерно піднімаються, вигідніше

зберігати урожай для подальшо�

го продажу або відправити його

на інші ринки, де встановлені

вищі ціни.

Проте інвестори запевняють,

що побоювання щодо їх нової ролі

є необгрунтованими, і  що їх

участь буде вигідною для сільсько�

го господарства і споживачів. 

«Світ потребує більшої кілько�

сті продуктів і енергії. Ми бачимо

величезний попит на це», – заяв�

ляє Аксель Хінш (Axel Hinsch), ке�

рівник Calyx Agro, підрозділу ком�

панії Louis Dreyfus Commodities,

що купує великі ділянки орних

угідь в Бразилії, за підтримки ве�

ликих інвесторів, таких як AIG In�

vestments.

«Нові інвестиції допоможуть

придбати нові технології. Ми до�

поможемо розвитку інфраструкту�

ри, і споживач отримає вигоду,

тому що буде більше поставок», –

говорить Хінш.

Коли «дике» коливання цін

стає звичайним, як це відбувається

зараз, керуючі зерносховищами

зможуть заробити більше грошей,

притримуючи урожай. Джон Даріа

(John Duryea), співвласник Ospraie

Special Opportunity Fund, купує 66

елеваторів ємністю до 110 млн. бу�

шелів зерна у компанії ConAgra за

$2,1 млрд. Операція принесе Os�

praie частку в 57 центрах розподілу

добрив, а також у флоті барж і су�

ден, необхідних для здійснення

операцій «дешевого імпорту». В

той же час, Даріа не згоден з тим,

що інвестори використовують свої

нові можливості для провокації

нового стрибка цін. «Це не відпо�

відає нашим прагненням», – заз�

начив голова фонду.

Але найамбітніші плани у

Сьюзен Пейн (Susan Payne), за�

сновника і президента компанії

Emergent Asset Management, роз�

ташованої поблизу Лондона.

Пейн на початковому етапі планує

вкласти $750 млн. в сільгоспугід�

дя Африки, в районі пустелі Саха�

ра, де фірма збирається об'єднати

маленькі ділянки в продуктивніші

площі і впровадити сучасне устат�

кування. На цій же стадії, плану�

ється побудувати клініки і школи

для місцевих робітників. 

«Один урожай – і ми отрима�

ємо пальне для сільгоспмашин. У

нас є спеціальна олійна культура,

що придатна для виробництва біо�

палива і добре росте на піщаному

грунті, який жодним чином не

підходить для виробництва зерно�

вих. Крім того, ми отримуємо

сильну підтримку від інституцій�

них інвесторів – пенсійних фон�

дів, страхових компаній і деяких

приватних інвестфондів», – ді�

литься своїми думками Пейн.

Фонд Emergent Asset Manage�

ment не випадково вибрав Афри�

ку. Тут ціна землі дуже невисока,

порівняно з іншими країнами з

розвиненим сільським господар�

ством. «Місцевий мікроклімат

сприятливий. Є доступна робоча

сила, є добре розвинена логістика

– широкі дороги, вантажівки,

морський транспорт», – говорить

голова фонду.

У жовтні минулого року лон�

донське відділення BlackRock від�

крило Фонд сільського господар�

ства BlackRock, вклавши $200

млн. у виробництво добрив і біо�

палива, частина грошей пішла на

придбання лісових угідь. Нині

цей фонд оцінюється у більш ніж

$450 млн.

Манчестерська група Braemar

вкладає капітал виключно до Ве�

ликої Британії. «У Великій Брита�

нії  хороша, стійка європейська

економіка з тим же кліматом і які�

стю грунту, що і у Північно�Захід�

ній Європі», – сказав керівник

компанії Марк Душенес (Marc

Duschenes). 

Європа, як Сполучені Штати,

отримали мандат на збільшення

виробництва біопалива. Орні угід�

дя, розташовані біля нових заводів

з виробництва етанолу на північ�

ному сході Англії, будуть його

першими постачальниками. «Ніх�

то не збирається вантажити тонни

зерна на корабель десь у Латинсь�

кій Америці і відправляти це на

північний схід Англії, для пере�

робки на біопаливо», – відзначив

Душенес.

Для Гарі Блументала (Gary R.

Blumenthal), президента консал�

тингової фірми World Perspectives,

що спеціалізується на сільському

господарстві з штаб�квартирою у

Вашингтоні, нові інвестиції вели�

ких фінансових гравців – це як�

раз те, чого потребує глобальне

сільське господарство. Тут «мож�

на маленькі шматочки об'єднати

разом для підвищення продук�

тивності», – вважає Блументал і

додає, що «інвестиційні фонди

бачать, що ця консолідація при�

носить їм вигоду. Але я говорю,

що це – приносить вигоду кож�

ному».
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Сільське господарство вабить, як ніколи
ТЕНДЕНЦІЇ Інвестиції у виробництво продуктів харчування стають вигідними, враховуючи постійне
зростання цін на цьому ринку. Великі інвестиційні фонди вже вкладають мільярди у виробництво
зернових і сої. За їх прикладом діють великі приватні інвестори, купуючи сільгоспземлі, добрива,
зерносховища і транспорт, повідомляє впливове американське видання New York Times.

Тижневик Forbes опублікував

свій щорічний рейтинг най-

кращих країн для бізнесу,

який раніше називався For-

bes Capital Hospitality Index. 

ЦЕЙ рейтинг ґрунтується на

аналізі ділового клімату більш

ніж у 120 національних економі�

ках. Особлива увага приділяєть�

ся стану особистих свобод: праву

брати участь у вільних і чесних

виборах, свободі слова та об'єд�

нань. Рівень захищеності інве�

сторів оцінюється за становищем

міноритарних акціонерів, а рі�

вень корупції – за кількістю і ча�

стотою випадків зловживання

корпоративними активами для

особистого збагачення. Ці показ�

ники, як і економічна політика,

сприятлива для вільної торгівлі,

і низька інфляція є ключовими

при оцінці привабливості країни

для інвестицій. 

Перший рядок у рейтингу

2008 року зайняла Данія, яка під�

нялася на три позиції порівняно

з минулим роком. За нею ідуть

Ірландія, що піднялася на 19 по�

зицій, Фінляндія (на чотири ряд�

ки вгору), США (три рядки вниз)

і Британія (п'ять рядків вгору).

Крім Ірландії, найбільше про�

сунулися Естонія, що займає 10�е

місце (24 позиції вгору) і Саудів�

ська Аравія (47�е місце, 37 рядків

вгору), де не до кінця приборкана

бюрократія стає на шляху підпри�

ємців. 

Індія (64�е місце, 13 рядків

униз) і Китай (79�е місце, 2 рядки

вниз) цього року втратили пози�

ції, тому що політична нестабіль�

ність продемонструвала приду�

шення особистих свобод. Зни�

женню їхніх рейтингів сприяли

також високі рівні інфляції та

збільшення податкового тягаря

для підприємців. 

До зниження рейтингу про�

мислово розвинених країн, таких

як Німеччина (21�е місце, 9 ряд�

ків униз) і Франція (25�е місце,

дев'ять рядків униз), привели

скандали в банківському секторі

і посилення обмежень для під�

приємців. У країнах, де лідери

налаштовані проти бюрократії,

як президент Польщі Лех Ка�

чинський і прем'єр�міністр Чехії

Мірек Тополанек , успішно про�

водяться реформи, що змінюють

діловий клімат на краще. У ре�

зультаті Польща підвищила свій

рейтинг (33�е місце, 6 рядків вго�

ру), а рейтинг Чехії (29�е місце)

не змінився.

Україна посідає у списку 75

місце, випередивши Росію – 86

місце, Молдову (90). Поступили�

ся ми Грузії – 68 місце і Казахста�

ну – 69 місце. На 75 місце цього

року потрапили з 99�го у минуло�

му. До речі, той же Forbes оцінює

населення України у 46 млн. осіб.

Сторінки підготував Артем Житков

75 – гарне число. Як і 99, тільки краще
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EXW Франко�завод (місце вказано)
FCA Франко перевезення (місце вказано)
CPT Перевезення оплачено до (місце призначення вказано)
CIP Перевезення і страхування оплачено до (місце  вказано)
DAF Поставка до кордону (місце вказано)
DEQ Доставлено франко�причал  (порт призначення вказано)
FOB Франко�борт (порт відвантеження вказано)
DES Доставлено франко�судно (порт призначення вказано)
DDU Доставлено, мито не сплачено (місце призначення вказано)
DDP Доставлено, мито сплачено (місце призначення вказано)
CFR Вартість і фрахт (порт призначення вказано)
CIF Вартість, страхування і фрахт (порт призначення вказано)
FAS Франко вздовж борту судна (порт відвантаження вказано)

Довідково: Базиснi умови поставки

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 5500,00 1494,42 308,00
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 715,00 1494,42 308,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574)85 2008 CPT 952,00 2037,98 420,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574)85 2008 DAF 271,00 1890,40 389,67
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574)85 2008 FCA 20,00 2190,40 451,23
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574)85 2008 CPT 972,00 2186,20 450,54
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574)85 2008 DAF 1152,00 2231,01 459,86
Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2007 FOB 3600,00 1188,74 245,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2007 FOB 14300,00 1107,01 228,22
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 CPT 100,00 1450,00 298,88 1208,33 249,06
*Просо 1 клас ГОСТ 22983)88 2007 CPT 22,00 2756,72 568,22
*Макуха соняшникова ГОСТ 80)96 2008 FOB 3000,00 1601,56 330,12
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м. Хмельницький)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 DAF 1000,00 1358,56 280,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658)95 2007 FCA 2,50 12227,04 2520,00
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 2000,00 1290,95 266,09
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2007 CPT 25000,00 1358,28 280,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2007 DAF 3000,00 1271,83 262,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 CPT 3500,00 1383,16 285,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 DAF 3130,00 1312,67 270,47
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 FOB 6000,00 1261,75 260,00
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 1000,00 1553,38 320,07
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2007 CPT 4865,00 1261,83 260,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2007 CPT 1850,00 1213,30 250,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658)95 2007 CPT 500,00 5337,20 1100,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 EXW 65,00 1320,00 272,08 1100,00 226,73
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2007 EXW 65,00 1260,00 259,71 1050,00 216,43
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 520,00 1431,75 294,95
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 4550,00 1305,19 269,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 DAF 1350,00 1252,76 258,20
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574)85 2008 DAF 340,00 1912,44 394,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 CPT 14854,00 1504,12 310,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 CFR 12500,00 1648,90 340,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 4730,00 1331,86 274,59
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2007 FOB 5500,00 1309,42 270,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2007 DAF 680,00 1226,36 252,63
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2007 FOB 50000,00 1350,93 278,53
*Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769)98 2007 FOB 3000,00 2376,35 490,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 CPT 14000,00 1295,67 266,98
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 5000,00 1794,13 369,85
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 1500,00 1527,66 315,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 5000,00 1698,20 350,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2007 CPT 150,00 1135,37 234,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2007 CPT 255,00 1086,85 224,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2008 CPT 5000,00 1091,18 225,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 DAF 400,00 1359,20 280,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574)85 2008 DAF 1500,00 2118,32 436,73
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574)85 2008 DAF 400,00 2279,36 470,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2007 EXW 29,49 1200,00 247,32 1000,00 206,10
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 EXW 179,12 1255,00 258,66 1045,83 215,55
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 DAF 400,00 1439,00 296,72
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 FOB 3000,00 1382,82 285,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2007 FOB 4000,00 1222,70 252,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2008 CPT 6000,00 1003,89 207,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 DAF 8800,00 1302,85 268,53
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 FOB 27000,00 1399,23 288,52
*Олія ріпакова ГОСТ 8988)77 2007 DAF 2650,00 4935,70 1017,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292)93 2007 FCA 40,00 6650,39 1370,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292)93 2008 CPT 67,85 7080,56 1460,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 FCA 390,00 1349,25 278,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 1400,00 1691,01 348,43
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 FOB 3000,00 1504,55 310,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 2500,00 1332,50 274,55
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2007 FOB 845,00 1261,88 260,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2007 CPT 2100,00 1455,30 300,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2007 DAF 2000,00 1406,79 290,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 CPT 44100,00 1251,89 258,03
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 DAF 19050,00 1395,63 287,64
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 FOB 6000,00 1067,22 220,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 CPT 1250,00 1324,92 273,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 3200,00 1615,62 333,16
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 1490,00 1378,28 284,10
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 DAF 11235,00 1338,85 275,96
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2007 FOB 77100,00 1324,36 272,97
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2007 FOB 60000,00 1261,83 260,09
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2007 FOB 150000,00 1310,17 269,98
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574)85 2008 DAF 65,80 1941,72 400,00
*Сорго ГОСТ 8759)92 2007 DAF 20,00 1698,20 350,00
*Сорго ГОСТ 8759)92 2007 DDU 20,00 1213,00 250,00

Форвард

Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 01.11.2008 FOB 4000,00 1189,08 245,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 30.07.2008 FAS 6500,00 1169,89 241,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768)2004 31.07.2008 DAF 2400,00 1648,90 340,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 31.08.2008 DAF 30000,00 1697,85 350,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 31.07.2008 DAF 11000,00 1431,34 295,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 31.07.2008 FOB 5000,00 1310,04 270,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 31.08.2008 FOB 7600,00 1309,42 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 15.08.2008 DAF 2000,00 1309,42 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 31.08.2008 FOB 15750,00 1324,37 273,08
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583)76 31.12.2008 FOB 47600,00 2958,63 609,49
*Сорго ГОСТ 8759)92 31.07.2008 DAF 450,00 1590,70 328,05
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159)71 01.03.2009 FCA 1000,00 3140,44 646,94
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 31.08.2008 CPT 6000,00 1854,00 382,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 31.08.2008 FOB 4700,00 1261,26 260,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 30.06.2008 DAF 2300,00 1552,32 320,00

Результати торгів та біржові
ціни в Україні у червні 2008 року 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 червня 2008 року

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 65,00 1320,00 1320,00 1320,00 272,08
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 CPT 100,00 1450,00 1450,00 1450,00 298,88
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2007 EXW 65,00 1260,00 1260,00 1260,00 259,71
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2007 EXW 29,49 1200,00 1200,00 1200,00 247,32
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 EXW 179,12 1255,00 1255,00 1255,00 258,66

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 10500,00 1494,42 1637,14 1794,13 337,45
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 2215,00 1494,42 1516,93 1527,66 312,74
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 FCA 390,00 1349,25 1349,25 1349,25 278,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 CPT 16104,00 1324,92 1490,21 1504,12 307,13
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 11120,00 1431,75 1648,05 1732,66 339,69
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 FOB 6000,00 1382,82 1443,69 1504,55 297,50
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 CFR 12500,00 1648,90 1648,90 1648,90 340,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2007 CPT 4865,00 1261,83 1261,83 1261,83 260,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 3490,00 1290,95 1328,23 1576,25 273,78
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 2007 FOB 81100,00 1222,70 1319,35 1358,42 271,94
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2007 CPT 2000,00 1135,37 1207,46 1213,30 248,80
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 2500,00 1332,50 1332,50 1332,50 274,55
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 2007 FOB 64445,00 1188,74 1257,75 1261,88 259,25
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2007 CPT 255,00 1086,85 1086,85 1086,85 224,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 9280,00 1237,13 1318,78 1353,50 271,85
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2007 FOB 19800,00 1038,11 1163,23 1309,42 239,83
Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769)98 2007 FOB 3000,00 2376,35 2376,35 2376,35 490,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2007 CPT 27100,00 1358,28 1365,80 1455,30 281,55
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2007 DAF 5680,00 1226,36 1313,91 1406,79 270,74
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2007 FOB 200000,00 1310,04 1320,36 1357,92 272,12
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2008 CPT 11000,00 1003,89 1043,57 1091,18 215,18
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 CPT 61600,00 1208,38 1269,30 1383,16 261,60
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 DAF 45365,00 950,46 1352,84 1679,21 278,82
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 FOB 39000,00 1067,22 1327,00 1406,41 273,59
Просо 1 клас ГОСТ 22983)88 2007 CPT 22,00 2756,72 2756,72 2756,72 568,22
Сорго ГОСТ 8759)92 2007 DAF 20,00 1698,20 1698,20 1698,20 350,00
Сорго ГОСТ 8759)92 2007 DDU 20,00 1213,00 1213,00 1213,00 250,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658)95 2007 FCA 2,50 12227,04 12227,04 12227,04 2520,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658)95 2007 CPT 500,00 5337,20 5337,20 5337,20 1100,00
Макуха соняшникова ГОСТ 80)96 2008 FOB 3000,00 1601,56 1601,56 1601,56 330,12
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574)85 2008 CPT 952,00 2037,84 2037,98 2038,34 420,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574)85 2008 DAF 2111,00 1746,72 2055,90 2327,86 423,80
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574)85 2008 FCA 20,00 2160,16 2190,40 2281,10 451,23
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574)85 2008 CPT 972,00 2183,40 2186,20 2305,27 450,54
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574)85 2008 DAF 1617,80 1941,72 2231,20 2426,70 459,93
Крупа рисова ГОСТ 6292)93 2007 FCA 40,00 6650,39 6650,39 6650,39 1370,00
Крупа рисова ГОСТ 6292)93 2008 CPT 67,85 7080,56 7080,56 7080,56 1460,00
Олія ріпакова ГОСТ 8988)77 2007 DAF 2650,00 4935,70 4935,70 4935,70 1017,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768)2004 31.07.2008 DAF 2400,00 1648,90 1648,90 1648,90 340,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 31.08.2008 CPT 6000,00 1854,00 1854,00 1854,00 382,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 31.08.2008 DAF 30000,00 1697,85 1697,85 1697,85 350,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 31.08.2008 FOB 4700,00 1261,26 1261,26 1261,26 260,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 30.06.2008 DAF 2300,00 1552,32 1552,32 1552,32 320,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 31.07.2008 FOB 10000,00 1087,12 1087,12 1087,12 224,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 31.08.2008 FOB 5100,00 1193,35 1193,35 1193,35 246,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 30.09.2008 FOB 5500,00 1159,91 1159,91 1159,91 239,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 31.07.2008 DAF 5500,00 1261,88 1402,55 1455,30 289,09
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 01.11.2008 FOB 4000,00 1189,08 1189,08 1189,08 245,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 30.06.2008 DAF 3000,00 1465,00 1542,87 1698,62 318,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 31.07.2008 CPT 2000,00 1358,28 1358,28 1358,28 280,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 31.07.2008 DAF 5450,00 1358,28 1374,36 1553,09 283,30
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 31.08.2008 FOB 4000,00 1062,85 1065,16 1072,07 219,50
Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769)98 15.08.2008 DAF 4200,00 2088,28 2088,28 2088,28 430,60
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 30.06.2008 DAF 1840,00 1339,54 1339,54 1339,54 276,14
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 29.07.2008 CPT 5300,00 1261,26 1261,42 1261,83 260,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 30.07.2008 FOB 3400,00 1261,26 1261,26 1261,26 260,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 30.07.2008 FAS 6500,00 1169,89 1169,89 1169,89 241,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 31.07.2008 DAF 11000,00 1431,34 1431,34 1431,34 295,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 31.07.2008 FOB 55000,00 1261,83 1266,21 1310,04 260,91
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 30.08.2008 FOB 7000,00 1358,28 1358,28 1358,28 280,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 31.08.2008 FOB 154100,00 1106,03 1251,36 1309,42 257,96
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 30.09.2008 FOB 5000,00 1082,26 1082,26 1082,26 223,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 31.12.2008 DAF 1700,00 1456,29 1456,29 1456,29 300,07
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 30.06.2008 DAF 7080,00 1067,22 1250,32 1445,60 257,75
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 31.07.2008 DAF 2720,00 1280,66 1306,53 1378,37 269,29
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 15.08.2008 DAF 2000,00 1309,42 1309,42 1309,42 270,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 30.08.2008 DAF 2200,00 1300,07 1300,07 1300,07 268,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 31.08.2008 DAF 4200,00 1377,68 1377,68 1377,68 284,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 31.08.2008 FOB 15750,00 1323,73 1324,37 1332,57 273,08
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 31.12.2008 DAF 2000,00 1310,36 1310,36 1310,36 270,00
Сорго ГОСТ 8759)92 31.07.2008 DAF 450,00 1590,70 1590,70 1590,70 328,05
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583)76 31.12.2008 FOB 47600,00 2958,63 2958,63 2958,63 609,49
Насіння гірчиці ГОСТ 9159)71 30.09.2008 DDU 16,00 6761,70 7292,31 7822,91 1502,51
Насіння гірчиці ГОСТ 9159)71 01.03.2009 FCA 1000,00 3140,44 3140,44 3140,44 646,94
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246)65 30.06.2008 DAF 250,00 1382,53 1382,53 1382,53 285,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574)85 30.06.2008 FAS 505,00 2158,69 2158,69 2158,69 445,00

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

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



П
о

ч
а

т
о

к
 н

а
 с

т
о

р
.1

4

АГРОПРОФІ

№ 24 [037] 04 липня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 15 РИНОК І ЦІНИ

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574)85 2008 CPT 476,00 2036,71 420,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574)85 2008 DAF 68,00 1891,23 390,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574)85 2008 CPT 632,05 2186,61 450,91
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574)85 2008 DAF 68,00 2133,69 440,00
Кримська аграрна біржа
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2008 CPT 2000,00 1212,32 250,00
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 DAF 12000,00 1276,98 263,33
*Насіння гарбуза ГОСТ 658)95 2007 DDU 10,00 14305,43 2950,00
Придніпровська товарна біржа
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 FOB 3000,00 1236,62 255,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2008 FAS 12000,00 1195,38 246,50
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 273,15 1454,85 300,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 1000,00 1333,61 275,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2007 EXW 10000,00 1180,00 243,32 983,33 202,77
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2007 DAF 1000,00 1309,36 270,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 EXW 23500,00 1200,00 247,45 1000,00 206,21
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2008 CPT 14200,00 1160,42 239,30
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 2000,00 1624,65 335,06
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524)2006 2007 FCA 20,00 2912,30 600,56
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 CPT 3800,00 1357,86 280,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 DAF 1940,00 1369,27 282,38

Форвард

Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 31.12.2008 DAF 2000,00 1479,10 305,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 31.12.2008 DAF 4000,00 1357,86 280,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 31.08.2008 FOB 10500,00 1285,12 265,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 30.09.2008 FOB 3500,00 1435,39 296,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 31.08.2008 FOB 5000,00 1372,35 283,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 31.08.2008 FOB 3800,00 1394,23 287,50
*Сорго ГОСТ 8759)92 31.07.2008 DAF 450,00 1590,70 328,05

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб'
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

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

Загальний звiт про результати торгiв
сiльськогосподарською продукцiєю, продуктами її переробки, продовольством
на Акредитованих товарних бiржах України з 27 червня по 03 липня 2008 року

Середньозважені біржові ціни
на сiльгосппродукцiю, продукти її переробки, продовольство, які склалися

на Акредитованих товарних бiржах з 27 червня по 03 липня 2008 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2007 EXW 10000,00 1180,00 1180,00 1180,00 243,32
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 EXW 23500,00 1200,00 1200,00 1200,00 247,45

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 2273,15 1454,85 1604,25 1624,65 330,84
Гречка 3 клас ДСТУ 4524)2006 2007 FCA 20,00 2912,30 2912,30 2912,30 600,56
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 2007 DAF 1000,00 1333,61 1333,61 1333,61 275,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2007 DAF 1000,00 1309,36 1309,36 1309,36 270,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2008 CPT 16200,00 1115,34 1166,83 1212,32 240,62
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 2008 FAS 12000,00 1183,23 1195,38 1207,53 246,50
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 CPT 3800,00 1357,86 1357,86 1357,86 280,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 DAF 13940,00 1275,37 1289,83 1406,41 265,98
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 2007 FOB 3000,00 1236,62 1236,62 1236,62 255,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658)95 2007 DDU 10,00 14305,43 14305,43 14305,43 2950,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574)85 2008 CPT 476,00 2036,71 2036,71 2036,71 420,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574)85 2008 DAF 68,00 1891,23 1891,23 1891,23 390,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574)85 2008 CPT 632,05 2182,19 2186,61 2376,16 450,91
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574)85 2008 DAF 68,00 2133,69 2133,69 2133,69 440,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768)2004 31.12.2008 DAF 2000,00 1479,10 1479,10 1479,10 305,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 31.12.2008 DAF 4000,00 1357,86 1357,86 1357,86 280,00
Сорго ГОСТ 8759)92 31.07.2008 DAF 450,00 1590,70 1590,70 1590,70 328,05
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 31.08.2008 FOB 15500,00 1285,12 1313,26 1372,35 270,81
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 30.09.2008 FOB 3500,00 1435,39 1435,39 1435,39 296,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 31.08.2008 FOB 3800,00 1394,23 1394,23 1394,23 287,50

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

*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 31.08.2008 FOB 5100,00 1193,35 246,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 30.09.2008 FOB 5500,00 1159,91 239,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768)2004 31.07.2008 FOB 10000,00 1087,12 224,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768)2004 31.07.2008 DAF 5500,00 1402,55 289,09
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 31.07.2008 CPT 2000,00 1358,28 280,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 31.07.2008 DAF 4000,00 1358,28 280,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 30.06.2008 DAF 2000,00 1465,00 302,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 31.07.2008 DAF 1000,00 1358,28 280,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 30.06.2008 DAF 1000,00 1698,62 350,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 31.07.2008 DAF 450,00 1553,09 320,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768)2004 31.08.2008 FOB 4000,00 1065,16 219,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 29.07.2008 CPT 5300,00 1261,42 260,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 30.06.2008 DAF 1840,00 1339,54 276,14
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 31.12.2008 DAF 1700,00 1456,29 300,07
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 30.08.2008 FOB 7000,00 1358,28 280,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 30.07.2008 FOB 3400,00 1261,26 260,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 31.08.2008 FOB 146500,00 1248,35 257,34
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 30.09.2008 FOB 5000,00 1082,26 223,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769)98 31.07.2008 FOB 50000,00 1261,83 260,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 30.06.2008 DAF 2040,00 1324,32 273,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 31.07.2008 DAF 2000,00 1280,66 264,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 30.06.2008 DAF 2040,00 1445,60 298,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 30.08.2008 DAF 2200,00 1300,07 268,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 30.06.2008 DAF 3000,00 1067,22 220,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 31.08.2008 DAF 4200,00 1377,68 284,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 31.12.2008 DAF 2000,00 1310,36 270,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525)2006 31.07.2008 DAF 720,00 1378,37 284,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246)65 30.06.2008 DAF 250,00 1382,53 285,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574)85 30.06.2008 FAS 505,00 2158,69 445,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159)71 30.09.2008 DDU 16,00 7292,31 1502,51
Хмельницька обласна товарна біржа
*Ячмінь пивоварний 1 клас ДСТУ 3769)98 15.08.2008 DAF 4200,00 2088,28 430,60

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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Український тижневик ділової інформації 

E'mail: info@agroprofi.com.ua

Інтернет: www.agroprofi.com.ua

Тел. (044) 236'0208, 227'9355. 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ'135, а/с 79.

ОФІС: м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Передплатити «АГРОПРОФІ» ви зможете у будь)якому відділенні «Укрпошти».
Вартість передплати у IІ півріччі 2008 р. на 1 місяць – 14,84 грн.
+ витрати на приймання передплати (0,55)1,60 грн). 
Передплатити нашу газету можна також через редакцію, 
до того ж – з будь)якого місяця та на будь)який термін. 
Вартість редакційної передплати у IІ півріччі 2008 р. на 1 місяць – 14,80 грн.

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» на 2008"й рік і щотижня отримуйте корисну інформацію для ГОЛОВИ!


