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НАШ ПЕРШИЙ ЮВІЛЕЙ
ГАЗЕТІ ´АГРОПРОФІª ВИПОВНИВСЯ ОДИН РІК
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ЗЕРНОВИЙ РИНОК
БІЛЬШЕ ЕЛЕВАТОРІВ. КРАСИВИХ І РІЗНИХ

Країні потрібно більше елеваторів, красивих і
різних. Тому що великий урожай можливо ніде
буде зберігати. Проте, практично кожне
господарство, яке вирощує зерно, має свої
зернові склади…

Напряму 
не продасте – 
тільки через біржу
На сайті Міністерства економіки
України оприлюднено для об�
говорення проект постанови
Кабінету Міністрів України «Про
деякі питання здійснення ек�
спорту зерна у 2008/2009 мар�
кетинговому році». 
Проектом постанови передба�
чається запровадити норму,
відповідно до якої  вивезення
зерна повинно здійснюватися
виключно за наявності в екс�
портера довідки про укладання
та реєстрацію біржової угоди на
експорт зерна:
до 31 грудня 2008 р.  – на акре�
дитованих  Міністерством аг�
рарної політики;
з  1 січня  2009 р. – на біржі, ви�
значеній на конкурсних засадах.
У разі, якщо експорт зерна здій�
снюється сільськогосподарсь�
ким товаровиробником у ме�
жах обсягів власного вироб�
ництва, за наявності довідки
встановленої форми.
Необхідність розробки зазначе�
ного проекту постанови міністер�
ство пояснює тим, що виробниц�
тво зерна у 2008/2009 МР очіку�
ється у межах 40�43 млн. тонн.
Відповідно до прогнозних ба�
лансових розрахунків загальна
пропозиція зерна на внутрішньо�
му ринку з урахуванням перехід�
них залишків становитиме 45�48
млн. тонн. При цьому попит вну�
трішнього ринку оцінюється у
межах 26�27 млн. тонн. З урах�
уванням повного забезпечення
потреби внутрішнього ринку та
необхідних перехідних запасів
раціональний експорт зерна в
поточному маркетинговому році
може становити 13,5�15,5 млн.
тонн. Тож у зв'язку із значною
пропозицією зерна на внутріш�
ньому ринку у 2008/2009 МР,
на думку чиновників, існує мо�
жливість безпідставного зани�
ження цін закупівлі зерна у това�
ровиробників. 

Коментарі читайте 

на стор.2

Євгенія Руженцева

ТОРІК ми вираховували кількість

законів у сфері земельних відно�

син та АПК, прийнятих в цілому,

за основу чи в першому читанні.

Цього ж разу серед законів, прий�

нятих в цілому, лічити особливо

нічого. Адже попри активізацію

очолюваного Миколою Присяж�

нюком парламентського Коміте�

ту з питань аграрної політики та

земельних відносин, попри нео�

дноразове включення багатьох

законопроектів до розкладу пле�

нарних засідань, у залі під купо�

лом, вочевидь, було не до них…

Законотворчі стихії:
приборкані, 
вони ж прийняті
ТАК, за час роботи першої та дру�

гої сесій Верховної Ради шостого

скликання (а це з листопада 2007�

го по липень 2008 року) із 27 за�

конопроектів, поданих Коміте�

том з питань аграрної політики та

земельних відносин на пленар�

ний розгляд лише два були прий�

няті в першому читанні за основу.

Йдеться про урядові законопро�

екти «Про внесення зміни до За�
кону України «Про рибу, інші
водні живі ресурси та харчову
продукцію з них» (реєстр. №2297)

та «Про внесення змін до Закону
України «Про ветеринарну меди�
цину» (реєстр. №2298), метою

яких є узгодження чинного зако�

нодавства з умовами Протоколу

про приєднання України до Сві�

тової організації торгівлі.

Ще чотири проекти (реєстр.

№№1025, 1051, 1272 та 1282),

пов'язані з внесенням змін до Пе�

рехідних положень Земельного

кодексу України щодо продов�

ження терміну мораторію на від�

чуження земель сільськогоспо�

дарського призначення, в будин�

ку на Грушевського відхилили. А

решту законопроектів так і не

розглянули. 

Читайте на стор.8�9

Закони лічать восени

ІНДЕКСИ
АГРОПОЛІТИКА

ЕКСПОРТУ БАГАТО. 
ТРЕБА ПОРАДИТИСЯ
2 вересня в приміщенні
Мінекономіки України відбулося
засідання Ради експортерів. Хоча
журналістів на нього й не пустили,
урядовці і громадські діячі досить
активно спілкувалися з пресою 
до і після заходу. 

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
у серпні 2008 року.
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КОМПАНІЇ І РИНКИ
САДИ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ

Колись маленьке підприємство з
вирощування плодових дерев за 19 років
перетворилося на багатугалузеву структуру,
яка нині господарює на 12 тис. га.
Про День Поля, що його вчотирнадцяте
провела агрофірма «Сади України», 
читайте на стор.
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ЗАКОНОТВОРЧИЙ ПОСТУП Уже стає традицією для «АГРОПРОФІ» у вересні, акурат до початку
роботи чергової сесії Верховної Ради, озиратися на «трудовий рік», що минув, аби підбити підсумки
діяльності народних обранців протягом попередніх двох сесій. 
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Тел./факс: +380 44 288�1683; +380 44 235�0142

www.sincome.kiev.ua
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Г Е Н Е Р А Л Ь Н И Й  П А Р Т Н Е Р  

Селянська інвестиційна компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ»

Індекс Останнє
значення

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD�індекс
Україна 165,76 23,0% 241,5%

РТС
Росія 1526,57 27,7% 233,4%

WIG 20
Польша 2611,37 1,4% 224,4%

DAX*
Німеччина 6467,49 2,3% 219,8%

S&P 500*
США 1274,98 20,5% 213,2%



ГРОМАДСЬКІ організації Ук�

раїни, задіяні на зерновому рин�

ку країни, звернулися з цього

приводу з відкритим листом до

прем'єр�міністра України та ін�

ших органів виконавчої влади.

Зокрема, щодо пункту 1 за�

значеної постанови, яким пе�

редбачено, що з 1 січня  2009

року вивезення зерна повинно

здійснюватися виключно за на�

явності в експортера довідки

про укладання та реєстрацію

біржової угоди на єдиній біржі,

яка буде визначатися Міністер�

ством економіки. Прийняття

документу з урахуванням наве�

деної вище норми, призведе до

монополізації  біржового зерно�

вого ринку та знищення систе�

ми прозорої контрактації зерна,

що склалася на сьогодні, завдя�

ки діяльності на цьому ринку

акредитованих Міністерством

аграрної політики товарних

бірж, які діють в кожному регіо�

ні України та які здобули пев�

ний авторитет при наданні по�

слуг товаровиробникам та спо�

живачам аграрної продукції. 

Це також призведе до зни�

щення інформаційної системи,

створеної 2000 року Союзом

аграрних бірж України, яка дає

змогу оперативно інформувати

Кабмін, державні установи та

організації та сільгоспвироб�

ників про обсяги зерна та ціни

за укладеними біржовими уго�

дами. 

Також, на думку авторів ли�

ста, закупівля зерна у товаро�

виробників з метою його по�

дальшого експорту на єдиній

біржі створить умови для зло�

вживань з боку учасників рин�

ку та окремих державних служ�

бовців. 

Для того, щоб не допустити

руйнування ефективного меха�

нізму біржового аграрного рин�

ку, а також монополізацію при

наданні біржових послуг й за�

ощадити кошти та час сільгосп�

виробників та інших операторів

зернового ринку у листі запро�

поновано:

– зберегти чинний Порядок

укладання та реєстрації зовніш�

ньоекономічних контрактів на

зерно на акредитованих товар�

них біржах;

– Мінекономіки та Міна�

грополітики провести до 1 січ�

ня 2009 року перевірку товар�

них бірж на відповідність вимо�

гам з надання біржових послуг

(наявність торгових залів,

обладнання, кваліфікованого

персоналу тощо);

– за підсумками перевірки

створити офіційний реєстр ак�

редитованих товарних бірж, які

мають право з 1 січня 2009 року

надавати послуги з укладання та

реєстрації зовнішньоекономіч�

них контрактів на зерно та про�

дукти його переробки.

Лист підписали керівники:

Всеукраїнського союзу сільсь�

когосподарських підприємств –

Олександр Боровик, Українсь�

кої аграрної конфедерації – Ле�

онід Козаченко, Української

зернової асоціації – Володимир

Клименко, Союзу аграрних

бірж України – Борис Берен�

штейн, Асоціації фермерів та

приватних землевласників Ук�

раїни – Іван Томич.
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Інформацію для Голови!

Наш
індекс:98990

ТОЧКА ЗОРУ Розпочалось бурхливе обговорення оприлюдненого
на офіційному веб:сайті Міністерства економіки України проекту постанови
Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення експорту зерна
у 2008/2009 маркетинговому році».

Зерна багато – 
чому ж біржа одна?

– СТАВЛЕННЯ до такого кроку
негативне. Мінекономіки як мі�
німум щодо такого питання по�
винне було проконсультуватися

з учасниками ринку зерна: ви�
робниками, трейдерами, пере�
робниками. Хто готував цю по�
станову, не зрозуміло.Відбува�
лися засіання робочої групи з
ринку зерна при Кабінеті Міні�
стрів України, координаційної
ради, громадської ради – по�
дібної пропозиції не було.
У результаті ми бачимо повний
непрофесіоналізм. Цифри, про
які йдеться в аналітичній запис�
ці, неправильні. Так, справді,
Україна споживає 26�27 млн.
тонн основних культур – пшени�
ці, ячменю, кукурудзи. Вироб�
ництво ж зерна на рівні 40�43
млн. тонн – цифра, в яку не
включено кукурудзу. Враховую�
чи, що її урожай буде на рівні

близько 10 млн. тонн, загальна
пропозиція зерна на ринку ста�
новитиме близько 53 млн. тонн.
Віднімаємо від 53 мільйонів 27 і
бачимо реальні експортні мо�
жливості.
Зараз у нас першочерговим є
інше завдання – зняти будь�які
обмеження, пов'язані з експор�
том. Тут же все робиться навпаки
і всупереч. Узяти хоча б ситуацію
з залізничними вагонами. Заван�
таження вагонів займає півдня, а
потім 4�5 днів триває оформлен�
ня документів. І це при тому, що
в країні недостача вагонного
парку і навпаки – необхідно
прискорити обіг вагонів. 
З цією постановою те саме –
створюють додаткові бюрокра�
тичні перепони. Можливо, з
добрими намірами, але з абсо�
лютно непрофесійним підходом.

КОМЕНТАР

Володимир КЛИМЕНКО, 

президент Української зернової асоціації:

Не більше, ніж 5% від зафіксованого у ліцензії
Уряд України доповнив постанову №1411 від 29 грудня 2007 року
«Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, та обсягів квот у 2008 році» пунктом 21. Згідно з яким
встановлюється, що відповідно до частини тридцятої статті 16 Закону
України «Про зовнішньоекономічну діяльність» для митного офор�
млення товарів, які навантажуються навалом та операції з експорту
(імпорту) яких підлягають ліцензуванню, гранична різниця фактично�
го значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5
відсотків значення, зафіксованого у відповідній ліцензії.

Зберегти непряму підтримку аграріїв
Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону про внесення змін до
деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських
товаровиробників, повідомляє Секретаріат КМУ. Нагадаємо, зміни
спрямовані на збереження непрямої підтримки аграріїв в умовах
членства в СОТ. Як зазначається, нульова ставка податку на додану
вартість, яка зараз поширюється на операції з реалізації сільськогос�
подарської продукції, є непрямою підтримкою державою вітчизняних
сільгосптоваровиробників. На сьогодні вона сягає 5 млрд. гривень.
Враховуючи вступ України до СОТ, чинний спеціальний режим опо�
даткування аграріїв буде призупинено 1 січня 2009 року. У зв'язку з
цим і з метою максимального збереження непрямої підтримки
сільських товаровиробників в умовах членства в СОТ, уряд схвалив
законопроекти «Про внесення змін до Законів україни «Про податок
на додану вартість» та «Про оподаткування прибутку підприємств» в
частині відміни нульової ставки та виплати дотацій переробним під�
приємства, поширення з 1 січня 2009 року режиму акумуляції сільсь�
когосподарським підприємствами кштів ПДВ на всі операції з поста�
чання агро продукції власного виробництва та продуктів її перероб�
ки, включаючи продаж молока і м'яса переробним підприємствам, а
також впровадження нового критерію, за яким аграрії застосовувати�
муть режим акумуляції ПДВ.

Акти на землю заповнюватиме Центр ДЗК
Державний комітет України із земельних ресурсів вніс зміни до Ін�
струкції про порядок складання, видачі, реєстрації та зберігання дер�
жавних актів на право власності на земельну ділянку і право постій�
ного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі. 
Відповідно до наказу Держкомзему №168 від 15 липня ц.р. заповнен�
ня державних актів на право власності на земельну ділянку та на пра�
во постійного користування земельною ділянкою покладається на ДП
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті
України із земельних ресурсів» та його структурні підрозділи. 

На підтримку льону та коноплі – майже 5 млн.
Міністерство аграрної політики своїм наказом №420 від 11 липня ц.р.
затвердило Розподіл коштів державного бюджету, передбачених для
державної підтримки виробництва продукції рослинництва у 2008 р. 
Так, на ярі культури загалом по Україні передбачено для 1981 тис. га
400 млн. 202 тис.600 гривень. А це: на пшеницю, тритикале – 24
млн. 970 тис. грн. (для площі посівів 249,7 тис.га); овес – 34 млн. 540
тис.. грн.; горох – 12 млн. 220 тис. грн.; сою не нижче 1 репродукції –
18 млн. 416 тис. 800 грн.; сою 2 та 3 репродукції – 10 млн. 959 тис.
500 грн.; гречку – 26 млн. 680 тис. грн.; просо – 12 млн. 590 тис. грн.;
рис – 4 млн. 158 тис. грн.; цукрового буряку – 243 млн. 727 тис. 500
грн.; льону�довгунця, коноплі – 4 млн. 940 тис. 80 гривень. 

На тварин і рослин
Мінагрополітики також внесло зміни до Розподілу видатків, передба�
чених Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» за
КПКВК 2801210 «Бюджетна тваринницька дотація та державна під�
тримка виробництва продукції рослинництва». Зміни внесено нака�
зом №427 15 липня ц.р. Так, на бюджетну тваринницьку дотацію та
державну підтримку виробництва продукції рослинництва виділено
загалом 2571771,9 тис. грн., у тому числі на тваринництво – 1638771,9
тис. грн., на рослинництво – 933 млн.. грн.



Євгенія Руженцева

ДО НОВОГО навчального року

компанія підготувала учням трьох

шкіл три повністю відремонтова�

ні, умебльовані та обладнані

комп'ютерні класи, а також кож�

ній із них – по інтерактивній дош�

ці, яка замінює ледь не цілий

комп'ютерний клас, по набору

м'ячів для занять фізкультурою, а

першачкам – традиційні крає�

знавчі книжечки «Моє улюблене

місто Миколаїв».

На Заході, на який ми так рів�

няємось у прагненні поліпшити

свій добробут і підвищити прибут�

ки, існує таке поняття як коефіці�

єнт соціальної відповідальності.

Цей фактор враховується як один

із чільних під час рейтингування

успішних компаній. У нашій же

державі, де багато прагнуть легких

та швидких грошей, соціально

відповідальна поведінка тільки�но

зароджується у вітчизняних під�

приємців. І хоча ніхто не скасову�

вав євангельської заповіді «…як

твориш милостиню, нехай ліва

рука твоя не знає, що робить пра�

виця твоя, щоб милостиня твоя

була потаємною…», якщо повідо�

млення про благодійність стиму�

люватиме на добрі справи конку�

рентів і колег по бізнесу, то нехай

називають це як завгодно. 

Утім, допомагаючи віддаленим

школам Миколаєва та області,

Олексій Вадатурський дбає не так

про репутацію своєї компанії, як

про кожного школярика. Колись

він, хлопчик із сільської глибин�

ки, прагнув знань і не хотів ком�

плексувати перед міськими одно�

літками під час вступу до вищого

навчального закладу, бо його шко�

ла не мала тих переваг, що їх ма�

ють у обласних центрах. А сьогод�

ні одна з головних можливостей,

якої бракує дітям з віддалених

шкіл, – це доступ до сучасної

комп'ютерної техніки та мережі

Інтернет. 

Розуміючи важливість впрова�

дження новітніх технологій та

знайомства з ними вже зі шкіль�

ної лави, компанія оснащує шко�

ли комп'ютерами, які вже обли�

шили навіть лічити. 

«Шанс» 
по(нібулонівськи
ДОПОМОГТИ 57�й загально�

освітній школі взялися, побачив�

ши, що цей заклад, розташова�

ний на околиці Миколаєва по�

близу перевантажувального тер�

міналу компанії. І, якщо до цен�

тральних шкіл час від часу наві�

дуються можновладці, меценати,

то сюди якось «не доїжджали». А

між тим, 57�а – перша в місті ук�

раїнська школа, де навчаються

такі самі діти, і вони не повинні

бути позбавлені свого шансу на

успіх, переконаний керівник

«НІБУЛОНу».

Сьогодні завдяки підтримці

компанії ця школа має вже 60

комп'ютерів. І це не просто маши�

ни для вивчення інформатики –

ними користуються і на уроках

математики, географії, біології, іс�

торії тощо. В бібліотеку, де також

обладнаний комп'ютерний клас,

дітлахи забігають навіть під час ве�

ликої перерви, аби оперативно от�

римати необхідну для підготовки

до уроку інформацію, біля кожно�

го монітора лежить зошит, весь

списаний школярами – тут ве�

деться запис у чергу до Інтернету.

За кілька років підтримка школи

дала свої результати. У минулому

навчальному році діти вперше по�

сіли призові місця на олімпіадах з

інформатики (обласні конкурси

категорії «Web�розробки» з про�

грамними засобами «Історія Ми�

колаєва», «Сайт Миколаївської

ЗОШ №57», «Енциклопедія

зброї», конкурс з інформаційних

технологій в номінації «Програму�

вання Delphi», обласний конкурс

з інформаційних технологій в но�

мінації «Мультимедіа»). А 32%

цьогорічних випускників школи

вступили до вишів на комп’ютерні

спеціальності.

Кожну перемогу компанія

стимулює ще й винагородами. До�

даткову оплату отримують тут і

вчителі, зокрема за факультативні

заняття з дітьми. Викладати ін�

форматику запрошено одних із

кращих фахівців своєї справи з бу�

динку творчості молоді. У школі

також працюють секції з футболу,

гандболу. Й посилені заняття

спортом не минають дарма:

шкільні команди вже посіли пер�

ші та другі місця на міських зма�

ганнях. А з цього року для дітей,

які виявлять жагу до знань, запро�

ваджуються групи продовженого

дня із заняттями на комп'ютерах,

також оплачувані сільгосппідпри�

ємством.

– Це не просто вкладення

коштів в освіту, – каже директор

ЗОШ №57 Тетяна Блакитна. –

Скількох підлітків Олексій Опа�

насович повернув з вулиці, з не�

безпечних ігрових залів, з небла�

гонадійних родин! Надав можли�

вість займатися спортом, здобува�

ти ази майбутніх професій, про�

сто відкривати для себе інші світи

через Інтернет. Та й кількість на�

ших випускників, які стали сту�

дентами вищих навчальних закла�

дів, збільшилася. Торік їх було по�

над 90% – а це вже показник за�

кладів нового типу: ліцеїв, гімна�

зій. А цього року всі 90 відсотків

вступили на бюджетну форму

навчання.

Слава про успіхи колись забу�

тої на околиці школи поширюєть�

ся швидко. Тим більше, що не

лише 57�а, а й 51�а миколаївська

школа вже мають по два комп'ю�

терних класи, комп'ютеризовані

бібліотеки і чимало школярів�пе�

реможців всіляких конкурсів та

олімпіад. 

Директор іншого навчального

закладу – ЗОШ №24, що в Матві�

ївці, – теж вирішила подбати про

долю ввірених їй дітей і попроси�

лася під крило «НІБУЛОНу». І от

на День знань учні цієї школи от�

римали 15 комп'ютерів із сучасни�

ми LCD�моніторами, відремонто�

ваний «під ключ» клас та мульти�

медійну дошку. Разом з Олексієм

Вадатурським та міським головою

м.Миколаєва Володимиром Чай�

кою, до речі, ініціатором акції

«Кожній школі – комп'ютерний

клас»,  діти заходилися випробо�

вувати можливості нового облад�

нання. 

На крок попереду
ВІДВІДАВШИ лінійки у підшеф�

них школах, гості вирушили до бі�

бліотеки імені Кропивницького

на презентацію другого видання

краєзнавчої книги для дітей «Моє

улюблене місто Миколаїв» та її

електронної версії. Цю книжечку,

написану в доступній, цікавій для

дітей формі, з кросвордами та роз�

мальовками, отримали не лише

всі першокласники шкіл Микола�

єва, а й тих, де розташовані філії

підприємства. Загалом – понад 70

навчальних закладів. 

– Щорічно у співавторстві з

цікавими людьми міста Микола�

єва ми випускаємо і даруємо цю

книгу першокласникам, – розпо�

вів Олексій Вадатурський. –

Тим самим ми хочемо звернути

увагу всіх дітей України на це пре�

красне місто, в якому, зокрема,

розташована штаб�квартира на�

шої фірми, на те, що ми патріоти

свого міста та своєї держави, і по�

казати, що з раннього віку треба

знайомити дітей з визначними

пам'ятками та видатними людьми

рідного міста. Рік у рік ми вдоско�

налюємо це видання, і сьогодні

презентуємо електронну версію

книги, яка невдовзі з'явиться і в

Інтернеті. Думаю, в цьому сенсі

ми йдемо на крок попереду інших

міст.
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КУЛЬТУРА БІЗНЕСУ Таку настанову, винесену у заголовок, школярам дав
генеральний директор сільськогосподарського підприємства «НІБУЛОН»,
Герой України Олексій Вадатурський 1 вересня під час святкових «лінійок»
у миколаївських школах. Для нього успіхи діток з підшефних його
підприємству шкіл на різного рівня олімпіадах та змаганнях – це особистий
стимул та найкраща подяка. А дякувати є за що...

«Почувайтеся переможцями 
зі шкільної лави»

Міський голова м.Миколаєва
Віктор ЧАЙКА разом зі школярами

із захопленням випробовує
можливості нового кібер�класу

На фото ліворуч – Герой України
Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ  урочисто

відкриває новий комп’ютерний
клас, обладнаний за кошти ТОВ

СП «НІБУЛОН». На фото праворуч –
так виглядає той самий клас



ОТЖЕ, країні потрібно більше

елеваторів, красивих і різних.

Тому що наступає великий уро�

жай, який можливо ніде буде збе�

рігати. Тому що елеватори повин�

ні конкурувати один з одним,

щоб розцінки на їх послуги були

нижчі. І ще тому що брак елева�

торів в Україні названий одним із

винуватців нинішнього падіння

цін на зерно і прирівняний за

своєю силою дії на ціни до змови

зернотрейдерів.

Паралельно заступник міні�

стра агрополітики Сергій Мель�

ник 29 липня заявляє про те, що

нинішня завантаженість елевато�

рів в країні не перевищує 40�45%.

Справді, далеко не весь урожай

ще зібраний, дороблений та зве�

зений на елеватори, проте, з урах�

уванням прогнозів виробництва

зерна на рівні 44 млн. т та висо�

ких оцінок торішніх запасів про�

блеми із зберіганням зерна могли

б мати місце.

Українські спеціалізовані під�

приємства зі зберігання зерна,

яких в країні більш як 650, мають

потужності близько 31 млн. тонн.

Сертифіковані потужності стано�

влять трохи більш як 30 млн.

тонн. 

Проте, практично кожне гос�

подарство, яке вирощує зерно,

також має зернові склади. Хоча

такі склади вважаються тимчасо�

вими, багато господарств саме тут

зберігають зібраний урожай май�

же увесь рік. Тому що не потрібно

платити за його зберігання. Тому

що тут немає небезпеки підміни

якості зерна, як на елеваторі, або

ризику не отримати його в строк.

Тому що тут зерно можна не де�

кларувати і продати тоді, тому і за

тією ціною, за якою захоче влас�

ник, а не порадить обладміністра�

ція. І ще тому, що для багатьох

керівників господарств старої

формації важливіше власний

прибуток, ніж прибуток підпри�

ємства, і зберігати зерно у себе

просто спокійніше. 

Що б ми не говорили про

брак елеваторів, багато госпо�

дарств і далі вважатимуть за кра�

ще зберігати зерно у себе, завозя�

чи його на елеватори лише перед

продажем. 

У контексті нинішніх заяв

уряду елеватор виглядає лише як

об'єкт, покликаний обслуговува�

ти інтереси виробників, і це най�

більша помилка. Елеватор – це,

перш за все, комерційне підпри�

ємство, покликане самостійно

отримувати прибуток (або прино�

сити прибуток агрохолдингу, бу�

дучи однією з його структурних

одиниць). Для лінійних елевато�

рів вважається ефективною обо�

ротність 2,5 разу за сезон. Тобто

елеватор, розрахований на одно�

разове зберігання 20 тис. тонн

зерна, за сезон повинен пропу�

стити через себе 50 тис. тонн.

Якщо елеватор недовантажений

(а в умовах торішнього низького

урожаю або віддаленості від ос�

новних транспортних потоків ба�

гато елеваторів і не могли бути за�

вантажені повністю), а вартість

газу і електроенергії (більш як

30% в структурі витрат) зростає,

елеватор просто вимушений під�

німати розцінки на свої послуги.

І причина цього не стільки у від�

сутності конкуренції на ринку

зберігання зерна, а саме у високій

собівартості послуг із зберігання

і доробки на багатьох елеваторах.

Плюс зростання зарплатні персо�

налу, небачена інфляція, високі

процентні ставки за кредитами,

що обмежують можливості для

модернізації устаткування. Яка в

країні економіка, така і вартість

послуг.

Інша справа – лінійні елева�

тори, розташовані у вигідних з

огляду на логістику місцях, або ж

портові елеватори. Коли великий

вал зерна йде у бік портів, тут

справді може відчуватися брак

потужностей зі зберігання і пере�

валки. Проте, найчастіше, основ�

не завдання таких елеваторів –

саме перевалка зерна, а не його

тривале зберігання. Навіть устат�

кування таких елеваторів дорож�

че і потужніше, розраховане на

велику оборотність зерна. Тут ви�

сока вартість послуг може бути

обумовлена як кон'юнктурою

ринку (високий попит на послу�

ги), так і тим, що в умовах забо�

рони на експорт оборотність зер�

на на такому елеваторі нижча,

ніж економічно обґрунтовано.

Спорудження нових перевалоч�

них потужностей не завжди еко�

номічно виправдано, оскільки

може призвести до ще більшого

зниження навантаження на еле�

ваторні потужності та зниження

економічної ефективності їх ек�

сплуатації. 

Таким чином, неправильно

вважати, що потужності елевато�

рів повинні дорівнювати обсягу

пропозиції зерна. Як і неправиль�

но вважати, що високий валовий

збір обов'язково означатиме брак

елеваторних потужностей. При�

наймні, тотальний брак. 

Безумовно, елеватори, які на�

лежать зерноторговим компа�

ніям, можуть і завищувати вар�

тість послуг, будучи покликани�

ми обслуговувати, перш за все,

бізнес�інтереси свого власника.

Це нормальна конкурентна полі�

тика, і найефективніший спосіб

вирішення такої проблеми –

саме будівництво інших елевато�

рів поруч. 

Але у будь�якому випадку

економічна ефективність експлу�

атації елеватора як комерційного

проекту, а не вал зерна в регіоні

та інтереси розташованих в ньо�

му товаровиробників, і тим біль�

ше не бажання уряду або Анти�

монопольного комітету знизити

розцінки на послуги елеваторів,

буде ключовим чинником, що

визначає, чи буде почутий заклик

уряду про спорудження нових

елеваторних потужностей. 

У всьому цивілізованому світі

елеватори розглядаються як ва�

жлива самостійна ланка на ринку

зерна. Фактично, незалежні еле�

ватори – це посередники, трей�

дери, які займаються формуван�

ням цін на найнижчому рівні зер�

нової інфраструктури. Вони са�

мостійно купують зерно у ферме�

рів, формують великі товарні

партії, які потім перепродають

великим споживачам або експор�

терам. Саме вони є тим буфером,

який згладжує сезонні коливання

пропозицій та цін на зерно. 

В Україні ж боротьба з посе�

редниками на зерновому ринку у

розпалі. Експортерам пообіцяли

«довічні» проблеми з відшкоду�

ванням експортного ПДВ при за�

купівлі зерна у посередників. Але

до того часу, поки держава не пе�

рестане ставитися до посередни�

ків на зерновому ринку як до на�

хлібників, а елеватори так і роз�

глядатимуться як об'єкти, приз�

начені виключно для зберігання

зерна товаровиробників, ринок

зберігання зерна навряд чи ефек�

тивно розвиватиметься. 

Будь�який елеватор як інве�

стиційний проект потребує також

і в привабливих умов для інвесту�

вання. Мало пообіцяти 100%(!)

відшкодування відсотків за кре�

дитами, узятими на спорудження

елеваторів (хіба що на будівниц�

тво малих «сільських» об'єктів).

Потрібно довести, що інвестори

зможуть ефективно розпорядити�

ся вкладеними інвестиціями.

Того ж самого нового 20�тисяч�

ника – це близько $4 млн. інве�

стицій. 

Достатньо ще один раз ввести

заборону на експорт зерна, щоб

повністю паралізувати роботу пе�

ревалочних елеваторів, а заразом

і експортних компаній – власни�

ків цих елеваторів, ще більше

ускладнити і затягнути відшкоду�

вання ПДВ при експорті, щоб на�

далі питань про привабливість ін�

вестицій в будівництво елеватора

вже ні в кого не виникало. Як і

питань про привабливість інве�

стування в розвиток інфраструк�

тури зернового бізнесу в цілому.

Тому що навіщо потрібен елева�

тор, якщо його фізично немо�

жливо використовувати як еле�

мент торгової інфраструктури?

Якщо для торгового бізнесу ство�

рені такі умови, при яких єдиною

можливістю для заробітку на еле�

ваторі є зберігання чужого зерна,

а своє реалізувати неможливо? 

Але бізнес є бізнес, і якщо

йому не заважають, він заповнює

вакуум дуже швидко. Нові елева�

тори зводилися в Україні й до

того, як на найвищому рівні була

озвучена перспектива браку по�

тужностей зі зберігання. І зводи�

тимуться. Ось тільки після гучних

закликів чи чекає на нас бум бу�

дівництва нових елеваторів? Нав�

ряд чи. Тому що правила гри на

зерновому ринку все ще залиша�

ються непередбачуваними ...
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Більше елеваторів. Красивих і різних
”Прем'єр�міністр України Юлія Тимошенко

ініціює спрощення процедури видачі дозво�
лів на будівництво елеваторів для зберігання
зерна. Відповідне доручення Тимошенко дала
Держкомзему, Мінекономіки, Мінагрополітики
і Міністерству з питань охорони навколишньо�
го середовища в ході розширеної наради в
уряді з питань розвитку агропромислового
комплексу, передає УНІАН.
«Ми повинні для будівництва елеваторів зро�
бити «зелену вулицю». Для всіх, хто їх будува�
тиме», – сказала Тимошенко. При цьому

прем'єр�міністр підкреслила, що у сфері будів�
ництва елеваторів розвиватимуться всі форми:
кооперативна, державна і приватна. «Хоча я,
чесно кажучи, більше вірю у велику кількість
приватних елеваторів, які могли б між собою
конкурувати, надавати послуги і піклуватися
про свій бізнес», – додала вона.
Зі слів Тимошенко, для активізації будівництва
елеваторів необхідно спростити процедуру ви�
дачі дозволів і земельних ділянок для зведення
таких об'єктів. «Спростити потрібно до заявки
при її автоматичному обліку без права перепро�

філювання під інші споруди», – уточнила вона.
Голова уряду доручила Держкомзему, Мінеко�
номіки, МінАП і Мінприроди підготувати від�
повідні пропозиції протягом трьох днів.
Крім того, Юлія Тимошенко вважає, що участь
держави необхідна в покритті процентних ста�
вок за кредитами, що виділяються на проекти з
будівництва елеваторів. «Давайте зробимо та�
кий фундаментальний крок і на 100% по креди�
тах на будівництво елеваторів візьмемо на дер�
жаву», – зазначила вона.» 

proAPK.com.ua, 05.08.2008

Інформаційна компанія «ПроАгро»

www.proagro.com.ua 

Елеватор – це, перш за
все, комерційне
підприємство,
призначене самостійно
отримувати прибуток 

Неправильно вважати,
що загальні потужності
елеваторів повинні
дорівнювати обсягу
пропозиції зерна
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вересня відвідають Україну для

оцінки її системи якості та без�

пеки виробництва соняшнико�

вої олії. Про це 4 вересня пові�

домив заступник міністра аг�

рарної політики Іван Демчак.

Він уточнив, що нині українсь�

кі олієжирові заводи постача�

ють олію до ЄС за умови наяв�

ності у них експлуатаційних до�

зволів.

Раніше очікувалося, що ін�

спектори офісу з питань про�

дуктів харчування і ветерина�

рії  Єврокомісії  на початку

осені відвідають з візитом ве�

рифікації Україну для прове�

дення оцінки виробництва та

умов переробки соняшнико�

вої олії, а також упровадженої

системи контролю і сертифі�

кації, щоб уникнути її забруд�

нення.

Віктор Швартау, д.б.н.

В ОСТАННЄ десятиріччя селек�

ціонерами Інституту фізіології ро�

слин і генетики НАН України та

Миронівського інституту пшени�

ці ім.В.М.Ремесла, завдяки розро�

бленим оригінальним методам се�

лекції, створено 20 сортів озимої

пшениці, які занесені до Держав�

ного реєстру сортів України та ре�

комендовані для вирощування у

всіх зонах України. Серед них: 

– високоінтенсивні сорти Сму�
глянка, Колумбія, Золотоколоса,
Володарка, Фаворитка; сорти з ви�
сокою якістю зерна Ятрань 60, Ки�
ївська 8, Переяславка, Ласуня,
Зимоярка, Трипільська, Сонечко,
Наталка, Почаївка; 

– сорти універсального викори�

стання Подолянка, Богдана, Сні�
гурка, Добірна, Вінничанка, Три�
пільська, Новокиївська; 

– сорти спеціального використан�

ня Пивна, Зимоярка та Хуторянка,

які створені вперше в Україні. 

Генетичний потенціал цих

сортів сягає понад 100 ц/га. Слід

вказати на принципово нові ози�

мо�ярі сорти Зимоярка та Хуто�

рянка – дворучки, які вирізня�

ються пластичністю та можуть ви�

сіватися восени або навесні. 

Важливою рисою високопро�

дуктивних сортів є ранньости�

глість. До групи ранньостиглих

сортів відносяться Веснянка, По�
чаївка, Солоха, Колумбія.

На сьогодні в досить широко�

му асортименті сортів озимої

пшениці, які вирощуються в Ук�

раїні, лише окремі мають гене�

тичну здатність (потенціал) забез�

печити, при належній технології,

отримання високих урожаїв (100

ц/га та більше). Це засвідчують

результати Державного сортови�

пробування сортів. Втім, не лише

вони. Багато господарств вже пе�

ревірило сорти на на своїх полях.  

Так, у вкрай посушливих умо�

вах 2007 р. сорти озимої пшениці

селекції ІФРГ НАНУ забезпечи�

ли отримання високого врожаю

зерна в усіх зонах України. Сорт

Смуглянка сформував урожаї

43,0�109,5 ц/га у 20 господарствах

16 областей; Подолянка – 48,6�

87,0 ц/га у 20 господарствах 8

областей; Володарка – 70,9�78,0

ц/га у 4 господарствах 4 областей;

Фаворитка – 52,4�80,9 ц/га у 7

господарствах 5 областей; Золо�

токолоса – 41,4�76,6 ц/га у 10

господарствах 7 областей.

І цього року сорти селекції

ІФРГ НАНУ забезпечили високі

рівні врожайності, до 90�100 ц/га

та більше.  Фахівцями НВП

«Райз�Агро» отримано у вироб�

ничих посівах такі врожаї зерна:

сортів Богдана – 96 ц/га, Ятрань

60 – 93 ц/га у Підліснівській філії

Сумської обл.; Фаворитка – 106

ц/га, Богдана – 97 ц/га у Хух�

рянській філії Сумської обл.;

Богдана – 84 ц/га, Золотоколоса

– 86 ц/га у Лубенській філії Пол�

тавської обл. 

На полях Вінницької області

у Гайсинській філії ЗАТ «Зерно�
продукт МХП» врожайність ста�

новила: Подолянки – 96,1 ц/га;

Смуглянки – 79,4 ц/га; Колумбії

– 83,4 ц/га; Золотоколосої – 80,2

ц/га; Переяславки 85,9 ц/га, Во�

лодарки 87,7 ц/га; у Томашполі,

ТОВ «Зернопродукт�Липівка» Ко�

лумбії – 75 ц/га.

На полях ПСП «Росава» Ка�

гарлицького р�ну Київської обл.

урожайність озимої пшениці на

площі 689 га склала 91,8 ц/га, у

т.ч. сорту Смуглянка 95,6 ц/га,

Вінничанка – 91,3 ц/га, Подо�

лянка – 84,2 ц/га, Колумбія –

85,5 ц/га, Володарка – 88,1 ц/га,

Золотоколоса – 88,4 ц/га. Серед�

ня врожайність у господарстві на

площі 689 га склала 91,8 ц/га.

У ПСП «Сейм�Еліта», с.Ко�

зацьке Конотопського р�ну Сум�

ської обл., сорт Фаворитка забез�

печив урожай 87 ц/га.

У ПП «Агрофірма «Комора»
смт. Тростянець Вінницької обла�

сті врожайність сорту Смуглянка

становила 83 ц/га.

Дорідні врожаї отримано і на

полях Дніпропетровської обл. У

ТОВ «Зоря» сорт Смуглянка

сформував урожай 104,9 ц/га зер�

на. У агрофірмі ім.Горького сорт

Смуглянка забезпечив 90,5 ц/га,

Колумбія – 84,7, Фаворитка 82,3

ц/га. При цьому середня урожай�

ність в господарстві на площі

1111,0 га становила 80,4 ц/га.

Високі врожаї отримані на

полях агроцентрів  компанії
«Сингента» (Швейцарія), де за�

стосовані провідні технології за�

хисту. В агроцентрі «Агрозахист

Донбас» сорт Подолянка сфор�

мував 92 ц/га зерна у виробни�

чих посівах. В агроцентрі «Агро�

Рось» (м.Корсунь�Шевченків�

ський) сорт Добірна забезпечив

урожай 80,5 ц/га, Фаворитка –

83,4 ц/га, Веснянка – 79,9 ц/га,

Смуглянка – 80,1 ц/га, Подо�

лянка – 74,3 ц/га, Золотоколоса

– 78,5 ц/га.
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Норії 

продуктивністю 

5�175 тонн/год

Сушарки 

зернові 

модульні 

СЗМ 

37800, Україна, Полтавська обл.,
м.Хорол, вул.Леніна, 106; 
тел./факс 8 (05362) 3�22�04, 3�22�93 
E�mail: mehzavod@ukrpost.ua
http://www.mehzavod.com.ua

Продуктивність, тонн/год СЗМ2310 СЗМ2320 СЗМ2330 СЗМ2540
обмелена кукурудза (20%–15%) 10 20 30 50
обмелена кукурудза (25%–15%) 6,5 13 19 33
пшениця (20%–15%) 9 19 29 48

Сепаратори зерноочисні продуктивністю 

від 3 до 300 тонн/год.

Шнекові транспортери діаметром 100�500 мм.

Комбікормові заводи продуктивністю 

від 3 до 40 тонн/год.

Мінікомбікормові установки МКУ�0,7 та МКУ�1,5

(продуктивністю 0,7�1,5 тонн/год).

Обладнання для крупозаводів.

Рушально�віяльні відділення ОЕЗів.

Обладнання для млинів.

Аспіраційне обладнання.

ВАТ «Хорольський механічний завод» пропонує:

Свої сорти для своєї землі
НАУКА ВИРОБНИЦТВУ Фундаментальним напрямком підвищення врожайності зернових культур є
впровадження сортів інтенсивного та високоінтенсивного типу. Адже зернова продуктивність сорту –
це генетична ознака, і не кожен сорт зможе окупити врожаєм витрати.

Герой України директор Інституту фізіології і генетики рослин НАНУ академік Володимир МОРГУН 
та директор ЗАТ «Зернопродукт МХП» Микола КУЧЕР на полях підприємства

Європейські інспектори 
перевірять нашу олію

Феремрам – 
будь�яку техніку
Мінагрополітики пропонує зня�
ти обмеження при закупівлі
сільгосптехніки фермерськими
господарствами, згідно з якими
право на отримання держпід�
тримки мають лише господар�
ства, які купують техніку вітчиз�
няного виробництва або зару�
біжного, аналогів якої не виро�
бляється в Україні. Текст проек�
ту постанови КМУ 1 вересня був
оприлюдненний на інтернет�
сайті міністерства. 
Проектом заплановано надати
фермерським господарствам
право на отримання бюджетної
підтримки при закупівлі першо�
го трактора, комбайна або авто�
мобіля незалежно від географії
виробництва вказаної техніки. 
Як зазначають розробники до�
кумента, нинішні обмеження
при закупівлі сільгосптехніки
обмежують дію відповідних по�
ложень закону України «Про
фермерське господарство», що
стосуються цієї процедури. 
Крім того, вказані обмеження
можуть призвести до того, що
бюджетні кошти, виділені в
2008 р. на ці цілі, залишаться
невикористаними. 
Так, за даними МінАП, до 26
червня ц.р. з 27 млн. грн., виді�
лених Українському державно�
му фонду підтримки фермерсь�
ких господарств з держбюдже�
ту�2008 за програмою «Фінан�
сова підтримка фермерських
господарств», були використані
лише 12 млн. грн.

Банки згодні
подовжити кредити
Банк «Фінансова ініціатива» під�
тримує наміри влади пролонгу�
вати кредити для агропідпри�
ємств до 1 січня 2009 р. Так, зі
слів голови правління банку Ан�
дрія Циктора, банк готовий про�
лонгувати кредити українським
сільгоспвиробникам, зважаючи
на низькі закупівельні ціни на
зерно, навіть якщо на це не буде
відповідного рішення уряду. 
Разом з тим, А.Циктор не ви�
ключив, що за умови стабіліза�
ції ситуації на фінансовому
ринку ставки за агрокредитами
можуть і знизитися до 17�18%. 



Світовий ринок
зерна: нас там
чекають... якщо 
ПЕРЕД початком заходу невели�

ке інтерв'ю для журналістів дав

президент Української Аграрної

Конфедерації Леонід Козачен�

ко. Воно було присвячене питан�

ням майбутнього засідання, на

якому, слід зазначити, присутність

журналістів не передбачалася.

Зі слів пана Козаченка, є дуже

багато проблем, які стримують

зростання експорту сільськогос�

подарської продукції. Відомо, що

за перше півріччя  від'ємне сальдо

зовнішньої торгівлі перевищило 7

мільярдів гривень. Це надзвичай�

но великий показник, що надалі

дуже негативно впливатиме на

макроекономічні процеси. 

На думку президента УАК,

країна має великі можливості для

експорту зерна в цьому році: його

обсяг може перевищити 15 млн.

тонн. Проте  наразі гострим зали�

шається питання чи прийматиме

уряд рішення, подібні до обме�

ження експорту минулого року.

Адже «сьогодні ніхто нічого не

може прогнозувати, рішення

приймаються залежно від ситуа�

ції, яка складається. І, в основно�

му, вони обумовлені не прагнен�

ням сприяти розвитку галузі, а

намаганням збити ціну на вну�

трішньому ринку, щоб гарно ви�

глядати перед малозабезпечени�

ми громадянами», – зазначив

Леонід Козаченко. 

Також актуальним залишаєть�

ся питання скасування імпортно�

го мита на ввезення українського

біодизеля та метанолу до ЄС. Зі

слів Леоніда Козаченка, на сьо�

годні мито ЄС щодо України має

заборонний характер і сягає 40

євро/т біодизеля та 19 євроцен�

тів/л біоетанолу. Тому в рамках пе�

реговорів щодо зони вільної тор�

гівлі з ЄС необхідно домагатися

скасування такого мита. Також він

заявив, що Україна має поставити

питання перед ООН щодо ство�

рення продовольчого коридору,

для того, щоб Україна мала змогу

експортувати зерно до Афганіста�

ну, який на сьогодні відчуває знач�

ний дефіцит зернових. 

Було також вказано на

необхідність контролю за  ситуа�

цією навколо африканського кон�

тиненту, в екваторіальну зону яко�

го через певні причини ніхто не

може зайти із продовольством. А

на нашу пшеницю там чекають. 

Сьогодні світовий ринок зер�

на стабілізується. Він вже не та�

кий дефіцитний, як у минулому

році. І якщо в році наступному

буде вироблено приблизно такий

само обсяг зернових, то світова

продовольча криза може бути

призупинена. 

Україні має унікальну нагоду

використовувати свій потенціал. В

цьому році він появився більше,

проте не за рахунок допомоги вла�

ди, а лише завдяки погодно�клі�

матичним умовам. Владі ж, насам�

перед, потрібно зробити все для

того, щоб в галузь постійно надхо�

дили інвестиції, а  це $45�50 млрд.

Для переоснащення харчової про�

мисловості необхідно близько $25

млрд. Якщо ми отримаємо всі ці

кошти, країна стабільно вирощу�

ватиме 70�100 млн. тонн пшениці,

вироблятиме величезну кількість

молока (понад 20 млн. тонн за

рік), 10 млн. тонн м'яса. Світовий

ринок вона зможе забезпечити

продовольством на суму близько

$40 млрд. 

Експорт vs імпорт 
НА ПОЧАТКУ засідання під час

протокольної фотосесії голова

Мінекономіки Богдан Данили�

шин проголосив вступну промову. 

Він вказав на те, що Україна

сьогодні відчуває вплив зовнішніх

факторів, у тому числі в ситуації

на внутрішньому ринку. Зміна

кон'юнктури зовнішніх товарних

ринків також позначається на по�

казниках зовнішньої торгівлі Ук�

раїни. 

Зі слів пана Данилишина, зов�

нішньоторговельний оборот това�

рами та послугами за перше пі�

вріччя поточного року становить

$83,65 млрд. Він збільшився в 1,5

рази, тобто на $27,315 млрд.  по�

рівняно з відповідним періодом

2007 року. Обсяг експорту товарів

та послуг в 1�му півріччі 2008 року

становив $38,224 млрд. – збіль�

шився порівняно з відповідним

періодом минулого року на 41,6%.

Зростання імпорту обумовле�

не об'єктивними факторами, а

саме – збільшенням обсягів вве�

зення технологічного обладнання,

яке спрямовується на інновацію

виробництва та зростання цін на

енергоносії. 

Як вважає голова Мінекономі�

ки, недопущення різкого зростан�

ня імпорту (що, в свою чергу,

може призвести до погіршення

торговельного балансу) треба ви�

рішувати шляхом збільшення об�

сягів експорту продукції українсь�

кого виробництва. Потрібно ство�

рювати нові підходи до формуван�

ня зовнішньоекономічної політи�

ки та застосування нових механіз�

мів підтримки експортерів на зов�

нішніх ринках. 

Мінекономіки, як зазначив

доповідач, зараз розробляє норма�

тивно�правову базу, спрямовану

на формування системи фінансо�

вої підтримки держави щодо ек�

спорту на зовнішніх ринках. Її за�

провадження потребує прийняття

закону «Про експортне страхуван�

ня та кредитування», який вже за�

раз підготовлений Мінекономіки,

і невдовзі буде поданий на розгляд

Верховної Ради.

Зі слів пана Данилишина, за�

раз відбувається певна лібераліза�

ція митних тарифів, але збільшу�

ються обсяги вітчизняного ек�

спорту на зовнішні ринки. Тому

гостро постають питання усунен�

ня стримуючих факторів, насам�

перед – невідповідність націо�

нальних стандартів стандартам

відповідних країн. На жаль, біль�

шість експортерів, в першу чергу,

невеликі підприємства, не володі�

ють інформацією щодо правил та

принципів діяльності СОТ. 

Підсумки: 
потенціал понад усе 
БРИФІНГ після закінчення Голо�

ва Мінекономіки проводив разом

із Валентином Ландиком, народ�

ним депутатом України, головою

холдингу «Норд». Обидва щойно

отримали нові посади. Богдан Да�

нилишин став Головою Ради

експортерів при Кабміні, а Вален�

тин Ландик – співголовою. 

– Сьогодні започатковано

процес продуктивної співпраці

між урядом країни та провідними

експортерами. Україна зможе від�

стоювати свої провідні позиції в

світі, довести, що її продукція ма�

тиме відповідний попит на зов�

нішньому ринку, – заявив Богдан

Данилишин.  

Як він повідомив, на засіданні

було розглянуто цілий комплекс

питань, пов'язаних із проведен�

ням переговорів щодо формуван�

ня зони вільної торгівлі між Ук�

раїною та Європейським Сою�

зом. Були також обговорені чи�

сленні проблеми щодо підвищен�

ня рівня експортного потенціалу.

І, звісно, торкнулися питання

формування нормативно�законо�

давчого забезпечення, яке дозво�

лило б значною мірою підвищити

рівень та значення експортного

потенціалу. 

Валентин Ландик додав, що

головна проблема полягає в тому,

щоб справді робити все для того,

щоб експорт превалював над ім�

портом. Тобто, змінити мінусове

сальдо, яке зараз існує. І головне,

щоб ми не виявилися експортно�

спроможними не лише за ресурса�

ми, а продавали більше готової

продукції. 

– Ми вже, на жаль, втратили

ринки олії. Ми закрили експорт,

все залишивши вітчизняному то�

варовиробнику, але для умов СОТ

це не є правильним, – резюмував

він. 

На питання про зміни в торго�

вому обміні з Росією у зв'язку із

вступом України до СОТ пан Да�

нилишин відповів, що у середині

вересня він перебуватиме в Росії,

де будуть вестися переговори із

Мінекономіки Росії та відповідни�

ми відомствами щодо режимів по

окремих товарних групах. Поки

що, за словами міністра, торгівель�

ний обмін із Росією є стабільним.

Зростають обсяги інвестицій з Ро�

сії в Україну, і навпаки. 

Крім того, на кінець вересня

заплановано спільне засідання ук�

раїнсько�російської економічної

підкомісії, яку від нашої сторони

очолює прем`єр�міністр Юлія Ти�

мошенко, від російської – її коле�

га Володимир Путін. Голова Мі�

некономіки висловив сподівання,

що на нинішній динамізм ніякі

політичні моменти не вплинуть. 

Стосовно макроекономічних

показників Богдан Данилишин

заявив, що бачить певне знижен�

ня як базової інфляції, так і індек�

су цін по окремих видах продук�

ції. Та висловив сподівання, що

така тенденція діятиме до кінця

2008 року і дасть змогу сформува�

ти відповідну цінову динаміку і на

рік 2009. Завдання Національного

банку, Секретаріату Президента,

інших органів влади зокрема Ан�

тимонопольного комітету – забез�

печувати цінову стабільність на

споживчому та продовольчому

ринках.

Щодо зовнішньоторговельно�

го сальдо, то зараз підготовлено

цілу низку нормативно�законо�

давчих актів, які зможуть певною

мірою забезпечити підвищення

рівня експортного потенціалу Ук�

раїни. 

– І ми робитимемо для цього

все можливе в рамках Світової ор�

ганізації торгівлі, – сказав він. 

Стосовно формування бюдже�

ту, Богдан Данилишин повідомив,

що зараз ідуть консультації

прем'єра та Міністерства фінансів

з усіма центральними органами

виконавчої влади щодо його фор�

мування. Програми соціально�

економічного розвитку на 2009 рік

зараз також знаходяться в процесі

формування. 

Наталія ТАРЧЕНКО
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Експорту багато. Треба порадитися
ЗОВНІШНІ РИНКИ 2 вересня в приміщенні
Мінекономіки України відбулося засідання Ради
експортерів. Головував на ньому міністр
економіки Богдан Данилишин. 

За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ»

Компанія Біржа Код ЦП Валюта Ціна 
купівлі

Ціна
продажу

Остання
ціна

Ринкова
капіталізація,

млн.

Зміна 
за 

тиждень

Зміна 
з початку 

року

Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 33,00 34,00 34,70 867,50 3,1% 8,6%
Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 97,65 125,80 131,50 102,22 23,8% 217,2%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 7,31 7,76 7,54 77,29 216,2% 217,1%
Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 27,50 28,20 28,20 1 938,50 0,0% 214,7%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A GR EUR 13,81 14,25 14,25 178,13 0,0% 11,1%
Лендком Лондон LKI LN GBP 47,00 48,00 47,50 95,00 210,4% 211,9%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI GBP 14,00 16,00 16,25 1 799,69 12,1% 8,3%
Миронівський з2д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 1,31 2,10 1,50 272,80 22,6% 264,1%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 13,28 13,71 13,50 286,88 0,0% 23,6%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 9,30 9,50 9,50 163,40 0,5% 214,5%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 5,45 5,60 5,45 179,53 0,9% 5,0%
УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR 9,81 10,25 10,25 108,89 27,1% 241,0%

ЦІННІ ПАПЕРИ Публічні компанії українського агросектору, станом на 04 вересня 2008 року



Юрію Борисовичу, як Ви
оцінюєте інвестиційний

клімат в Україні?
– На мій погляд, в Україні склався

сприятливий інвестиційний клі�

мат. 

Поліпшується законодавча

база, з'являються нові інвестицій�

ні послуги на ринку: ІСІ (інститу�

ти спільного інвестування – прим.

ред.), довірче управління тощо. Як

наслідок, за останні два�три роки

ми стали свідками масового при�

пливу іноземних інвестицій у бан�

ківську сферу, харчову галузь, бу�

дівництво і нерухомість. Це поз�

начилося і на фондовому ринку,

що демонструє позитивну динамі�

ку, починаючи з 2000 року. У 2007

році основний індекс ринку збіль�

шився на 135,3% – це друге місце

у світі після Китаю.

Хто Ваші основні клієн�
ти?

– Це інституційні інвестори1) та

заможні приватні особи і в Укра�

їні, і за кордоном, яким ми, крім

брокерських послуг, корпоратив�

них фінансів, надаємо послуги з

управління активами. На відміну

від багатьох конкурентів, ми з са�

мого початку орієнтувалися на

іноземного, а не на українського

інвестора. І це не дивно, адже на�

віть зараз закордонний капітал на

80% визначає фондовий ринок в

Україні. А 10 років тому ця цифра

взагалі становила майже 95%.

Внутрішнього портфельного ін�

вестора2) практично не існувало.

Ми брали участь у формуванні

інвестиційних стратегій багатьох

закордонних фондів, що інвесту�

ють в Україну, а також займалися

виконанням прийнятих інвести�

ційних рішень. Це дуже важливий

фактор, оскільки ліквідність укра�

їнського ринку все ще порівняно

обмежена, незважаючи на істот�

ний прогрес останнім часом.

У 1998 році за активної участі

нашої компанії разом з нашими

швейцарськими партнерами було

відкрито Ukrainian Investment

Fund Ltd. (UIFL) (Український Ін

вестиційний Фонд – прим.ред.),

орієнтований на довгострокові ін�

вестиції в акції великих українсь�

ких компаній. Інвесторами висту�

пили інституціональні і приватні

інвестори зі Швейцарії.

Варто зазначити, що в ті часи

з'явилося кілька аналогічних

фондів, однак більшість з них

закрилося, не встоявши перед па�

дінням ринку після російської

кризи 1998 року. Водночас, акти�

ви UIFL за період з 1998 по 2007

роки збільшилися з $11 млн. до

понад $300 млн. У 2004 році UIFL

став найдинамічнішим фондом у

світі, показавши зростання на

112%.

У 2006 році через зростаючий

інтерес інвесторів до нових сег�

ментів ринку було відкрито наш

другий спільний проект зі швей�

царськими партнерами – Ukrnafta

& Opportunity Fund – фонд, орієн�

тований на інвестиції в акції дру�

гого ешелону3). 

Чи плануєте Ви запуска�
ти фонди для внутрішньо�

го інвестора?
– Цього року ми зареєстрували на

паритетних засадах зі швейцар�

ськими партнерами компанію з

управління активами. Найближ�

чими місяцями ми плануємо від�

крити наш перший фонд, орієнто�

ваний на українського інвестора.

Беручи до уваги наш попередній

досвід, ми переконані, що це буде

ще один наш успішний проект.

Окрім того, ми маємо велику й

успішну практику з формування і

управління інвестиційними порт�

фелями для заможних осіб.

Що визначило успіх ком�
панії «Сінком Капітал» на

ринку?
– Насамперед – це наша коман�

да. Чимало співробітників працю�

ють у компанії вже понад 10 років

і є професіоналами високого кла�

су. До того ж, у нас потужна ко�

манда аналітиків, серед яких фа�

хівці, які ліцензовані за програ�

мою CFA. 

Другий чинник – наша репу�

тація як гарного знавця локально�

го ринку. Місцева специфіка зав�

жди залишається слабким місцем

для іноземного інвестора. Ми за�

повнюємо цей пробіл нашим дос�

відом, знаннями і зв'язками, а та�

кож постійним моніторингом і

швидким реагуванням на ситуа�

цію. Це дозволяє не тільки якісно

формувати інвестиційні портфелі,

а й динамічно керувати ними для

досягнення максимальної прибут�

ковості. Крім того, для українсь�

ких і іноземних інституціональних

клієнтів ми супроводжуємо угоди

зі злиття і поглинання, купівлі�

продажу великих пакетів акцій,

пре�IPO і IPO4).

Як Ви оцінюєте перспек�
тиви українського фондо�

вого ринку?
– Інтерес до українського ринку,

як і раніше, величезний. По суті,

іноземні портфельні менеджери

почали пильно придивлятися до

українського фондового ринку

лише три роки тому. 

Україна – величезна країна,

що межує з ЄС. Вона має 46 міль�

йонів населення та розвинуту еко�

номіку, що зростає вже дев’ятий

рік поспіль. При цьому рівень

ВВП на душу населення – 2130

євро – у кілька разів нижчий, ніж

у сусідніх Польщі, Росії, Туреччи�

ні. Для порівняння, 1990 року, на�

передодні розпаду Радянського

Союзу, ВВП України був у 1,2 рази

вищий, ніж у Польщі, а нині ВВП

Польщі майже в 3 рази більший,

ніж в Україні. Економіка України,

таким чином, має величезний по�

тенціал. 

З іншого боку, бізнес, що зрос�

тає, вимагає дедалі більших обся�

гів фінансування. Як наслідок, пі�

двищення рівня корпоративного

управління і прозорості діяльності

українських компаній напередод�

ні приватних розміщень акцій і

IPO. За останніх два роки більш

як 50 українських компаній залу�

чили акціонерний капітал у такий

спосіб. 

Загалом, ми вважаємо, що ак�

ції українських компаній зроста�

тимуть динамічніше порівняно з

усталеними ринками Центральної

і Східної Європи. Теперішній спад

на українському фондовому ринку

є сприятливою нагодою для купів�

лі акцій. 

Які галузі, на Ваш погляд,
є найбільш перспективни�

ми для інвестицій в Україну?
– Насамперед, це галузі, що орі�

єнтовані на внутрішнього спожи�

вача, зокрема фінансовий сек�

тор, сільське господарство і хар�

чову промисловість, будівниц�

тво/нерухомість. Оскільки рівень

споживання в Україні в рази від�

стає від сусідніх європейських

ринків, попит у цих сегментах

зростатиме випереджальними

темпами у міру зростання добро�

буту населення. Крім того, перс�

пективними виглядають інвести�

ції в електроенергетику напере�

додні реформування галузі і при�

ватизації, що очікуються у 2009�

2010 роках. 

На завершення хотілося б від�

значити, що успіх угод та інвести�

цій багато в чому залежить від

досвіду і професіоналізму Вашого

інвестиційного радника.
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Селянська інвестиційна 

компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ»

Партнер рубрики

«Цінні папери та фондовий ринок» 

ЦІННІ ПАПЕРИ І ФОНДОВИЙ РИНОК

Останні роки Україна постійно залишається в полі зору інве�

сторів. Насамперед, особливий інтерес є до фінансового

сектору, сектору будівництва та нерухомості і сфери АПК. З

іншого боку, українські підприємства все частіше розгляда�

ють фондовий ринок як джерело залучення інвестицій. Щоб

зробити більш зрозумілим механізми функціонування фон�

дового ринку, разом з інвестиційною компанією «СІНКОМ КА�

ПІТАЛ» ми започатковуємо постійну рубрику «Цінні папери і

фондовий ринок». Тут до кінця року ви матимете можливість

у доступній формі отримувати інформацію про український

фондовий ринок та представлені на ньому провідні компанії

агропромислового комплексу. 

«Україна: Час Бути Тут», –
вважає Юрій Яковенко, голова правління інвестиційної компанії «Сінком Капітал»

Селянська інвестиційна компанія «СІНКОМ

КАПІТАЛ» була заснована в 1994 році за сприяння
Селянської спілки України і особисто Івана Мозго�
вого, і зараз входить до «Сінком Капітал Груп», од�
ного з лідерів українського фондового ринку.
Будучи одним із засновників ПФТС (Перша Фондо

ва Торгівельна Система – прим.ред.) – найбільшої
фондової біржі в Україні, – «Сінком» незмінно
входить до п`ятірки її найактивніших торговців.
У 2007 році компанія зайняла II місце в щорічному
рейтингу ПФТС (III місце в 2006�му), а її частка на
ринку становила 16,4%.

ДОВІДКА

1) Інституційний інвестор – юридична особа,
що активно вкладає кошти в акції та інші фі�
нансові інструменти. Ними є страхові компа�
нії, пенсійні фонди, інвестиційні компанії,
взаємні і добродійні фонди

2) Портфельний інвестор – інвестор, який
зацікавлений в максимізації прибутку безпо�
середньо від цінних паперів, а не в контролі
над підприємством. Це інвестиційні та пенсій�
ні фонди, страхові компанії, інші юридичні та
фізичні особи.

3) Акція звичайна (проста)–  цінний папір,
що закріплює права її власника (акціонера)
на отримання частини прибутку акціонерного

товариства у вигляді дивідендів, на участь в
управлінні акціонерним товариством і на ча�
стину майна, що залишається після його лік�
відації. Акція є іменним цінним папером. 

Акції, якими торгують на фондових майдан�
чиках, бувають:
– «блакитні фішки» – це акції великих і най�
більш надійних компаній.  Такі акції зазвичай
мають великий відсоток акцій у вільному обі�
гу і є досить ліквідними.  
– акції другого ешелону – акції середніх за
розмірами компаній і ліквідністю дещо гір�
шою, аніж у «блакитних фішок». Зазвичай,
мають більш активну цінову динаміку, тобто
на зростаючому ринку вони є  більш прибут�

ковими, ніж «блакитні фішки», а на падаючо�
му ринку – більш збитковими . 
– акції третього ешелону – акції, що  не від�
носяться ні до першої, ні до другої груп і ві�
дрізняються низькою ліквідністю й невеликим
відсотком акцій у вільному обігу. 
Такий поділ на «блакитні фішки», акції друго�
го та третього ешелонів є досить умовним.

4) IPO (Initial Public Offering – Перша Публічна
Пропозиція Акцій) – перша публічна пропо�
зиція інвесторам стати акціонерами компанії.
Компанія прагне продати пакет своїх акцій з
метою  залучення інвестицій, визначення
ринкової вартості компанії, підвищення інве�
стиційного рейтингу та в  рекламних цілях.

Рейтинг інвестиційних компаній у 2007 р. (за даними ПФТС)



НАТОМІСТЬ спромоглися вне�

сти безліч змін до законів, зокре�

ма що стосуються регулювання

земельних правовідносин, сум�

нозвісним передноворічним

Законом «Про Державний бю�
джет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законо�
давчих актів України». Утім, на

ньому зупинятися не будемо, ос�

кільки цей нормативно�правовий

акт та його правові наслідки нео�

дноразово піддавалися аналізу на

шпальтах нашого видання.

Знакову роль зіграв прийня�

тий 16 травня ц.р. Закон «Щодо
регулювання реалізації окремих
соціально�значимих продуктів
харчування» (№2292), ініційова�

ний депутатом Євгеном Сігалом.

Проектом визначено основний

перелік соціально�значимих про�

дуктів, на які встановлюється

гранична сумарна торговельна

надбавка (націнка) на рівні не

вище ніж 15% від оптово�відпу�

скної ціни виробника (митної

вартості) до кінцевого спожива�

ча; а також відповідальність за

порушення норм цього закону.

Серед інших важливих зако�

нопроектів, прийнятих під час

другої сесії, але поданих іншими

комітетами, варто згадати: «Про
внесення змін до деяких законо�
давчих актів України» від 3 чер�

вня ц.р., яким, зокрема, коригу�

ються закони «Про плату за зем�

лю», «Про оренду землі», Земель�

ний кодекс та ін.; «Про внесення
змін до деяких законодавчих ак�
тів України щодо посилення від�
повідальності за порушення ви�
мог земельного законодавства»
(поданий попереднім складом

Кабінету Міністрів) від 15 квітня

ц.р. та «Про внесення змін до
статті 1 Закону України «Про
ставки акцизного збору на тютю�
нові вироби» (ініційований Сер�

гієм Терьохіним), що був прийня�

тий 31 липня і вже набув чинно�

сті на День знань.

Крім того, в першому читанні

було прийнято ще низку законо�

проектів. Так, проект Закону

«Про сільськогосподарський пе�
репис» (№0920, Михайла Гладія та

Сергія Рижука), яким передбача�

ється створення правових основ

проведення органами державної

статистики сільськогосподарсь�

ких переписів, що має поліпшити

якість статистичної інформації

про стан сільського господарства,

Комітет рекомендував парламен�

ту прийняти вже в другому читан�

ні та в цілому як Закон. 

Законопроект «Про структу�
ру, повноваження та особливості
правового і економічного режиму
майнового комплексу Національ�
ного виробничо�аграрного об'єд�
нання «Масандра» (№0897 Леоні�

да Грача) потребує ще додатково�

го розгляду в другому читанні на

Комітеті після доопрацювання.

Підтримати й у другому чи�

танні законопроект «Про внесен�
ня змін до Закону України «Про
молоко та молочні продукти»
(щодо відповідності якості та без�

пеки молочних продуктів показ�

никам, які встановлені законо�

давством і стандартами України),

зареєстрований за №0923 Михай�

лом Зубцем, пропонує Комітет з

питань охорони здоров'я. Його

мета – забезпечити гарантовану

якість та безпеку молока і молоч�

них продуктів та прискорити ін�

теграцію України до міжнародно�

го співтовариства.

Щодо законопроекту «Про
внесення змін до Закону України
«Про виноград та виноградне
вино» (№0860 Володимира Цуш�

ка) Комітет з питань аграрної по�

літики та земельних відносин ре�

комендував підтримати пропози�

ції Президента і відповідний вис�

новок вніс на розгляд парламенту.

Профільний Комітет розгля�

нув пропозиції Глави держави і

щодо законопроекту «Про вне�
сення змін до деяких законів Ук�
раїни (щодо забезпечення якості
імпортної сільськогосподарської
продукції)» (№0868 Івана Сідель�

ника) та радить Верховній Раді

подолати президентське вето,

тобто підтвердити попередню ре�

дакцію проекту. Нагадаємо, ним

передбачено запровадити право�

ві норми для захисту безпеки здо�

ров'я та життя громадян шляхом

посилення контролю за ввезен�

ням на митну територію України

недоброякісної та небезпечної

харчової продукції.

Оскільки діяльність народних

депутатів – членів аграрного Ко�

мітету була спрямована переваж�

но на створення та вдосконален�

ня законодавчої бази для забезпе�

чення розвитку АПК та соціаль�

ної інфраструктури сільських на�

селених пунктів, а також для вре�

гулювання земельних і майнових

відносин, розглянемо, які ж зако�

нопроекти були подані  та

опрацьовані за цей час.

Під знаком землі:
розглянуті 
та рекомендовані
ГОЛОВНЕ, над чим депутати�

«аграрії» (і не тільки) сушили го�

лови упродовж обох сесій – це

питання як запровадити прозо�

рий ринок земель сільгоспприз�

начення в державі. Аби впоратися

з таким надскладним завданням,

народні обранці визначили цілий

перелік необхідних нормативно�

правових актів, а ще утворили ро�

бочу групу з гармонізації земель�

ного законодавства.

І вже навесні провели гро�

мадське слухання проектів Зако�

ну «Про ринок землі», внесених

урядом та групою народних депу�

татів. Згодом до них долучився

ще один однойменний законо�

проект – внесений депутатом

Іваном Зайцем. Після неоднора�

зових опрацювань, доопрацю�

вань, обговорень та розглядів

члени комітету зійшлися на тому,

аби взяти за основу депутатський

законопроект №2143�1 та допов�

нити його слушними пропозиція�

ми з решти двох. Наразі цей про�

ект чекає свого розгляду на сесії.

Опрацювали в Комітеті  й

пропозиції Президента до законів

України «Про державний земель�
ний кадастр» (№0855) та «Про
викуп земельних ділянок приват�
ної власності для суспільних по�
треб та з мотивів суспільної
необхідності» (№0861). 

Нагадаємо, доопрацьований

проект «Про державний земель�

ний кадастр» передбачає створен�

ня правової бази для ведення зе�

мельного кадастру та проведення

земельно�кадастрової діяльності.

Наразі проект погоджено з Асоці�

ацією міст України та Українсь�

кою асоціацією місцевих та регіо�

нальних влад і підготовлено для

розгляду на засіданні Комітету. 

Стосовно ж проекту №0861

Комітет з питань аграрної політи�

ки та земельних відносин прийняв

одноголосне рішення – повернути

його до головного Комітету на до�

опрацювання, адже законопроект

має вирішити надзвичайно ва�

жливі для суспільства питання. В

умовах формування ринку земель

право власності на землю не може

бути абсолютним і має виконува�

ти також соціальну функцію, як

це робиться в інших країнах, для

забезпечення реалізації суспільних

потреб народу України, держави і

територіальних громад. Прийнят�

тя цього проекту дасть змогу орга�

нам державної влади та місцевого

самоврядування планувати вико�

ристання окремих територій для

задоволення суспільних потреб за

рахунок приватних земельних ді�

лянок у встановленому Законом

порядку. 

Серед інших першочергових

документів планувався також

проект «Про внесення змін до
статей 116, 124 Земельного ко�
дексу України» щодо набуття

права оренди земельних ділянок

за результатами аукціону

(№1368). Комітет рекомендував

парламенту прийняти за основу

та в цілому як закон цей законо�

проект, однак через врегулюван�

ня частини цих питань іншим

законом, він має бути доопрацьо�

ваний і повторно розглянутий

Комітетом. Зокрема, в ньому тре�

ба буде врегулювати також пи�

тання надання земельних ділянок

без проведення аукціонів для бу�

дівництва лінійних об'єктів (авто�

доріг, аеропортів, ліній електро�

передач тощо) та поновлення до�

говорів оренди насамперед зе�

мель, наданих в оренду для ве�

дення товарного сільськогоспо�

дарського виробництва. А також

необхідно законодавчо врегулю�

вати питання набуття у власність

та користування земельних діля�

нок, щодо яких відповідні органи

надали дозволи на проведення

проектних робіт або попередньо

погодили місце розташування

об'єктів і ці особи витратили на

виготовлення проектної доку�

ментації певні кошти.

Для об'єднання та повторного

подання на розгляд Комітет по�

вернув два законопроекти: «Про
внесення змін до деяких законо�
давчих актів щодо зміни цільово�
го призначення сільськогосподар�
ських земель та посилення відпо�
відальності в сфері земельних
відносин» та «Про внесення змін
до статті 20 Земельного кодексу
України» щодо зміни цільового

призначення земельних ділянок

(№№ 2028, 2028�1). 

У другому читанні Комітет

розглянув законопроекти «Про
внесення зміни до статті 6 Закону
України «Про розмежування зе�
мель державної та комунальної

власності» (№0947) та «Про вне�
сення змін до деяких законів Ук�
раїни» (щодо права релігійних

організацій на постійне користу�

вання земельною ділянкою,

№0973) і подав на розгляд парла�

менту для прийняття їх в цілому

як законів України.

Проект Закону «Про внесен�
ня змін до Земельного кодексу
України» щодо права власності

іноземних громадян, осіб без гро�

мадянства та іноземних юридич�

них осіб на земельні ділянки

сільськогосподарського призна�

чення (№1273) Комітет вніс на

розгляд Верховної Ради України

для прийняття за основу.

Деякі законопроекти після де�

тального аналізу члени аграрного

Комітету рекомендували Верхов�

ній Раді направити на доопрацю�

вання. Це зокрема такі: «Про
внесення змін та доповнень до
статей 146 і 150 Земельного ко�
дексу України» (щодо викупу зе�

мельних ділянок для добування

корисних копалин загальнодер�

жавного значення та створення

державних сільгосппідприємств,

№1027), «Про внесення зміни до
частини першої статті 14 Закону
України «Про оренду землі»
(щодо нотаріального посвідчення

договорів оренди землі, №1091),

«Про внесення змін до Земельно�
го кодексу України» щодо уточ�
нення поняття «земельні відноси�
ни» (№№ 1303, 1466).

А ще два законопроекти

(«Про внесення доповнень до
статей 129 і 130 Земельного ко�
дексу України» (щодо заборони

продажу земель сільськогоспо�

дарського призначення інозем�

цям, №1029) і «Про внесення
змін до Земельного кодексу Ук�
раїни» (щодо обмеження вилу�

чення особливо цінних земель за�

повідників та національних при�

родних парків, №0911) Комітет

взагалі рекомендує відхилити. 

Для галузі, 
для народу: 
чекають 
свого часу
СЕРЕД законопроектів, спрямо�

ваних на забезпечення розвитку

агропромислового комплексу та

соціальної  інфраструктури

сільських населених пунктів, вар�

ті уваги, зокрема, такі.

Проект «Про внесення змін до
Закону України «Про державну
підтримку сільського господар�
ства України» (№2375 Василя

Шпака та Сергія Рижука), що має

вдосконалити механізми держав�

ного цінового регулювання ринку

сільськогосподарської продукції,

страхування ризиків сільськогос�

подарського виробництва та впро�

вадження заходів з відновлення

тваринництва і реалізації соціаль�

них програм на селі, профільний

Комітет пропонує депутатам

прийняти в першому читанні. 
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Закони лічать восени

• Партнер рубрики – ЮФ «AGA Partners» •

Із 27 законопроектів, поданих Комітетом з питань
аграрної політики та земельних відносин на пленарний
розгляд, лише два удостоїлися честі бути прийнятими
за основу: «Про внесення зміни до Закону України
«Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову
продукцію з них» та «Про внесення змін до Закону
України «Про ветеринарну медицину»



Розгляду Верховною Радою у першому

читанні очікує проект Закону України

«Про оптові ринки сільськогосподарської
продукції» (№2137, Сергія Терещука та Іва�

на Кириленка), який підготовлено задля

визначення організаційно�правових і еко�

номічних засад формування в Україні ме�

режі оптових ринків сільськогосподарської

продукції та їх інфраструктури, а також

стимулювання розвитку таких ринків від�

повідно до світової практики, формування

цивілізованих прозорих каналів просуван�

ня сільськогосподарської продукції від ви�

робника до кінцевого споживача на вигі�

дних для всіх учасників процесу умовах.

Також до прийняття в першому читанні

різними парламентськими комітетами ре�

комендовані такі законопроекти: «Про
внесення зміни до статті 14 Закону України
«Про державне регулювання виробництва
і обігу спирту етилового, коньячного і пло�
дового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів» (№2461, КМУ), «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів Украї�
ни» (щодо спеціального режиму оподатку�

вання сільськогосподарських товаровироб�

ників, №2469 Сергія Терьохіна), «Про вне�
сення змін до Закону України «Про вете�
ринарну медицину» (щодо повноважень

Державного департаменту ветеринарної

медицини, №2350 депутатів Миколи Ко�

мара та Сергія Рижука), «Про внесення
змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2008 рік» (щодо збіль�

шення фінансування заходів з охорони та

захисту і раціонального використання лісів

агропромислових підприємств, №2379

Сергія Рижука). Крім того, пропонується

прийняти за основу законопроекти «Про
сприяння використанню біологічних видів

палива» (№1114 Сергія Пашинського) та

«Про державне регулювання виробництва
і обігу спирту етилового, коньячного і пло�
дового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів» (щодо обмеження споживання і

продажу слабоалкогольних напоїв, №1171

Миколи Томенка). 

Два комітети пропонують підтримати в

цілому проект «Про внесення змін до За�
кону України «Про операції з давальниць�
кою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах» (щодо заборони ввезення

окремих видів давальницької сировини на

митну територію України та проведення

операцій, пов'язаних з її переробкою,

№1266, депутатів Івана Кириленка, Вікто�

ра Слаути та Євгена Сігала). 

На розгляд парламенту Комітет з пи�

тань аграрної політики та земельних від�

носин вніс також проекти законів «Про
внесення змін до Закону України «Про
державне регулювання виробництва і реа�
лізації цукру» (щодо формування сприят�

ливої інвестиційної, кредитної, податкової

та митної політики, №1300) та «Про вне�
сення доповнення до Закону України «Про
зерно та ринок зерна в Україні» (щодо 100�

відсоткового забезпечення потреб держа�

ви у зерні, №1028).

Загалом же на опрацюванні в Комітеті

з питань аграрної політики та земельних

відносин на час підготовки цього матеріа�

лу перебувало 138 законопроектів, у 83 з

яких Комітет визначено головним вико�

навцем. Тож роботи вистачає, головне –

щоб за зосередженістю на міжнародних

конфліктах та міжусобними чварами під

куполом народні обранці не перетворили�

ся на народних месників рідній землі та

своїм годувальникам. 
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Василь КРУЛЬКО, 

виконавчий директор,

правнича фірми «ЮРІС»:

– ВАРТО зазначити, що резуль�
тати розгляду питань порядку
денного другої сесії Верховної
Ради України шостого скликан�
ня у сфері земельних правовід�
носин залишають бажати кра�
щого. Однак важливим законо�
проектом, розгляд якого плану�
вався порядком денним законо�
давчим органом, є проект Зако�
ну України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо
визначення підсудності справ з питань земель�
них відносин». 
Цей законопроект спрямований на усунення
прогалин процесуального законодавства Укра�
їни у вирішенні справ, що перебувають у пло�
щині земельних відносин, зокрема спорів
щодо землі, земельних ділянок та права на
них, у тім числі на земельні частки (паї). Про�
ектом запропоновано внести до Господарсько�
го процесуального, Цивільного процесуально�
го кодексів України та Кодексу адміністратив�
ного судочинства України зміни, якими уточ�
нюється підсудність спорів щодо земельних
відносин. При цьому встановлюється, що такі
спори мають розглядатися виключно за місце�
знаходженням об'єктів земельних відносин,
якими згідно із ст. 2 Земельного кодексу Украї�
ни є землі в межах території України, земельні
ділянки та права на них, у тому числі на зе�
мельні частки (паї). 
Безперечно, прийняття цього законопроекту
сприятиме чіткому визначенню підвідомчості
(підсудності) справ з питань земельних відно�
син та усунене таке явище, за якого справи роз�
глядаються не за місцезнаходженням, напри�
клад, земельної ділянки, а за місцезнаходжен�
ням відповідача, що в результаті спричинює си�
стематичні випадки одночасного вирішення
спорів у різних судах майже по всій території
України за тим самим предметом розгляду. 

Уникнути одночасних земельних 
процесів за одним предметом розгляду

КОМЕНТАР

Андрій МАРТИН, 

завкафедри землевпоряд�

ного проектування  НАУ

– ЧИ НЕ НАЙБІЛЬШИЙ вплив на
подальший розвиток земельних
відносин у 2008 році мало
прийняття з ініціативи Кабінету
Міністрів «комплексного» Зако�
ну України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України» від 3 червня 2008 року
№ 309�VI.
Зазначений Закон вніс істотну
новелу в оподаткування земель�
них ділянок – якщо раніше роз�
мір податку розраховувався від
нормативної грошової оцінки

ділянки, то відтепер у разі придбання земель�
ної ділянки на підставі цивільно�правової уго�
ди розмір податку має розраховуватися від
суми, яка не може бути меншою ціни земель�
ної ділянки, що зазначена в угоді.
Введено правило щодо продажу земельних ді�
лянок державної та комунальної власності гро�
мадянам та юридичним особам на аукціонах,
крім викупу земельних ділянок, на яких розта�
шовані об'єкти нерухомого майна, що є власні�
стю покупців цих ділянок. Набуття права орен�
ди земельних ділянок, що перебувають у дер�
жавній або комунальній власності, також має
здійснюватися виключно на аукціонах, хоча за�
конодавець встановив певні винятки: без аук�
ціону можна придбати земельні ділянки, на
яких розташоване нерухоме майно покупця, а
також коли ділянка надається під об'єкти со�
ціального призначення, будівництво соціаль�
ного і доступного житла, використання земель�
них ділянок для розробки корисних копалин та
спеціального водокористування, а також вико�
ристання релігійними організаціями під культо�
вими будівлями.
Але незважаючи на бажання законодавців пе�
ревести відчуження земель державної та кому�
нальної власності у виключно «аукціонну» пло�
щину, ринок цих земель наразі перебуває у
стані стагнації. Причина цього досить проста –
визначивши обов'язковість продажу незабудо�
ваних державних земель лише на аукціоні, за�
конодавець так і не встановив правила прове�
дення земельних торгів – Закону «Про ринок
земель» як не було, так і немає...

Обов'язковість земельних аукціонів є – 
правил немає

КОМЕНТАР



Сіяли продовольчу пшеницю, а

отримали фураж. Клоп�чере�

пашка – справжнє стихійне ли�

хо, причому щорічне, і бороти�

ся з ним потрібно на держав�

ному рівні. Цього року воно спі�

ткало не тільки українців. У Ро�

сії 80% фуражу урожаю�2008

могло б бути продовольчою

пшеницею. У чому причина?

НАЙБІЛЬША проблема в ниніш�

ньому році – пошкодження зерна

клопом�черепашкою. Це втрата

мільйонів доларів за рахунок пе�

реходу зерна з класу в клас за тими

чи іншими параметрами. 

Укус клопа впливає на якісні

та кількісні показники. Перший –

це ІДК (якість клейковини). Через

пошкодження зерна клопом�чере�

пашкою, якщо ми маємо більш як

2% в основній масі зерна пошко�

джених зерен, ІДК починає підви�

щуватися і, згідно з ГОСТами, пе�

реходить в інший клас. За цим по�

казником дуже багато зерна з про�

довольчого переведено у фуражне.

Початковий весняний прогноз,

про те, що  близько 12�14% буде

переведено з класу в клас, не ви�

правдався. На сьогодні, за наслід�

ками аналізу проб ця цифра ста�

новить близько 20�25%.

Пошкодження клопом впли�

вають не тільки на якісні параме�

три, але і на кількісні. При ран�

ньому укусі отримуються дегра�

дуючі сходи або безколосість. У

молочній стиглості при пошко�

дженні клопом падає натурна

вага. Це наочно видно цього року.

Якщо в цифрах, то щупле зерно,

пошкоджене клопом, в натурній

масі має вагу близько 51 кг/гл і не

більше. А не пошкоджене  – від 75

кг/гл і вище.

От і виходить, що в нинішньо�

му році РФ недоотримає майже

мільйон тонн продзерна. А це не

тільки гроші виробника, але і по�

датки. Після закінчення збирання

та підрахунку зерна за класами, ця

проблема постане ще гостріше,

оскільки у багатьох областях кіль�

кість фуражного зерна, зібраного

в 2008 р., значно перевищує прог�

ноз аналітиків і Мінсільгоспу РФ.

Адже на виробництво хліба і в ос�

новних потребах країни фуражне

зерно практично не використову�

ється. Цього року фуражне зерно

стане основною частиною експор�

ту. А заборона або заборонне

мито, про яке говорить Мінсіль�

госп, буде введене безпосередньо

на продовольче зерно зважаючи

на його малу кількість. Головне,

що боротьба з клопом�черепаш�

кою окремими виробниками не

має сенсу через сильну міграцію

клопа – за сезон до 100 км.

Проте ситуація не скрізь одна�

кова. Краща вона на півдні краї�

ни. Ще 3�4 роки тому там прово�

дилися обробки майже всієї тери�

торії. А зараз, наприклад, у Волго�

градській, Воронезькій, Саратов�

ській областях обробка всього по�

сівного фонду не ведеться вже

впродовж 6 років. Тому там най�

гірша ситуація.

На загальнодержавному ж рів�

ні конкретні заходи щодо бороть�

би з клопом�черепашкою вже дав�

но не вживаються. Адже це була б

найкраща підтримка сільгоспви�

робника. Впродовж 4 років ситуа�

ція погіршується. Хоча минулого

року допомогла досить холодна

зима. Зате в 2008 р. погодні умови

сприяли розмноженню клопа�че�

репашки.

Якщо оцінювати якісні пара�

метри фуражного зерна, вироще�

ного в країні в нинішньому році, і

якщо гіпотетично забрати пошко�

дження клопом, то 80% фуражу�

2008 було б продовольчою пшени�

цею. Це досить великі цифри. Ці�

каво було б подивитися повний

прогноз Мінсільгоспу про те,

скільки ж насправді в Росії «про�

доволки».

Можна сказати, що фуражу,

який «відмивається», в 2008 р. до�

сить багато, і він практично весь

перейшов в розряд фуражного че�

рез пошкодження клопом. Проте�

їн у фуражі на сьогодні переви�

щує, майже у всіх областях, 12%,

масова кількість клейковини на

рівні 19�20%, тобто абсолютно

нормально для 4 класу, і лише че�

рез ІДК понад 100 це зерно перей�

шло в розряд фуражного.

На півдні Росії пошкодження

коливається від 2% до 4%. У Ро�

стовській області до 7%. Абсолют�

ний рекорд нині зареєстровано у

Волгоградській області – 27%.

Якості у такого зерна немає, клей�

ковина не відмивається – абсо�

лютний фураж. Хоча протеїн у

цього зерна – 11,8%  – як у продо�

вольчої пшениці. Не було б по�

шкодження – і в 90% випадків це

була б «продоволка».

За матеріалами Зерно IDK.ru

АГРОПРОФІ

№ 30 [043] 5 вересня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaГАЛУЗЕВІ РИНКИ10
НОВИНИ РЕГІОНІВ

Як маленький клоп створив 
великі проблеми. Всім

ІВАНО�ФРАНКІВСЬКИЙ інсти�

тут агропромислового виробниц�

тва УААН пропонує насіння кра�
щих безерукових низькоглюкози�
нолатних сортів озимого ріпаку
Тисменицький, Свєта, Дема,

Дангал,  Дембо,  Черемош

власної селекції, що мають такі

показники:

інтенсивний тип;

урожайність 60�100 ц/га;

вміст олії 44�48%;

морозостійкість 25�40°С;

для різних грунтово�кліматич�

них зон;

стійкі до вилягання і уражен�

ня хворобами;

придатні для одержання хар�

чової олії та для біопалива.

Насіння інкрустоване – обро�

блене біостимулятором та триком�

понентним протруйником «Круїзер

OSR» (Сингента) – завдяки цьому

зменшується норма висіву у 2 рази.

Івано�Франківський інститут

АПВ УААН вже понад 25 років

займається селекцією ріпаку.

Наші сорти не поступаються кра�

щим сортам зарубіжної селекції, а

за морозостійкістю та врожайні�

стю навіть перевершують їх. Ми

також забезпечуємо технологіч�

ний супровід вирощування куль�

тур. Тому наші сорти в Україні

займають близько 70% посівних

площ, зайнятих сортами вітчизня�

ної селекції.

Ріпак – високорентабельна

культура з високою економічною

віддачею. Сьогодні витрати на

вирощування за інтенсивними

технологіями становлять 4,5 тис.

грн./га при очікуваній врожайно�

сті 5 тонн/га і виході товарного

насіння 4,3 тонн/га. Дохід від ре�

алізації сягає 12900 грн., чистий

прибуток відповідно – до 8400

грн. з гектара.

Ріпакове насіння – чудовий ек�

спортний валютообмінний товар з

постійно зростаючим ринковим

попитом. А наявність високоякіс�

ного посівного матеріалу вітчизня�

ного виробництва та селекції ро�

бить цей напрям агровиробництва

доступним та привабливим.

Вартість посівного матеріалу:

елітне насіння:

– необроблене – 125 грн./кг;  

– оброблене препаратом 

«Круїзер OSR» – 156 грн./кг.

насіння I репродукції:

– необроблене – 12�15 грн./кг;

– оброблене препаратом 

«Круїзер OSR» – 36 грн./кг.

Вирощуйте ріпак із нашого насіння
та отримуйте гідні прибутки!

Високопродуктивні сорти 
для екстремальних ситуацій

Івано�Франківський
інститут АПВ УААН

76014, м.Івано,Франківськ,
вул.С.Бандери, 21А.
Тел. (0342) 52,25,50, 52,26,10,
факс 52,25,98.

E,mail: inst�apv@il.if.ua

Довідково: Як правило, високій шкідливості клопа�
черепашки сприяє спекотна суха погода в перед�
збиральний і збиральний періоди. Клоп�черепаш�
ка, проколюючи своїм довгим (до 6 мм) хоботком
оболонку зерна, вводить в центр зернини біля за�
родка рідину, яка містить дуже сильні ферменти,
типу триптази. При цьому в місці укусу утворюється
біла пляма з чорною крапкою. При натисканні ен�
досперм у місці ураження легко кришиться.
Уведені клопом�черепашкою ферменти залиша�
ються в зерні і надовго зберігають активність. Після
помелу зерна, поки борошно залишається в сухо�
му стані, ферменти не діють або діють слабо, за�
лежно від його вологості та відносної вологості
навколишнього повітря. Як тільки з борошна почи�
нають місити тісто, ферменти активізуються, і по�
чинається бурхливий процес розщеплення білко�
вих молекул. В результаті клейковина втрачає свої

пружно�еластичні властивості, стає липкою, тягу�
чою, набуває сірого або темно�сірого кольору.
Розслаблення клейковини та різке погіршення її
фізичних властивостей є результатом змін білково�
протеїназного комплексу. При цьому вміст в зерні
загального і білкового азоту різко знижується і
зростає вміст водорозчинних азотистих речовин, а
також різко підвищується протеолітична активність
зерна. Зафіксовано зростання гідратації клейкови�
ни, за рахунок чого створюється ілюзія збільшення
кількості клейковини при пошкодженні зерна кло�
пом�черепашкою, хоча насправді зростання маси
сирої клейковини відбувається за рахунок її біль�
шої обводненості, яка збільшується в 2 рази. Деза�
грегуючі клейковину протеолітичні ферменти кло�
па�черепашки зачіпають також її сульфгідрильно�
діоульфідну систему, що призводить до розсла�
блення клейковини.

«Волинь�Агро�2008»
У Луцьку з 5 до 6 вересня 2008
року проходитиме третя ви�
ставка�ярмарок «Агро�2008».
Вона триватиме на території
ВАТ «Волиньагрореммаш» та у
центральному парку культури і
відпочинку імені Лесі Українки
(ПП «Агротехсервіс»). Метою
експозиції є реалізація держав�
ної, науково�технічної, інве�
стиційної політики в галузях аг�
ропромислового комплексу, пі�
двищення інформованості ви�
робників сільгосппродукції про
можливості сучасного ринку,
реалізація сільгосппродукції
безпосередньо товаровироб�
никами. 
Участь у виставці братимуть
близько 150 підприємств, уста�
нов та організацій різних форм
власності та господарювання,
представників областей Украї�
ни та іноземні делегації з Рес�
публік Польща та Білорусь.
У рамках програми виставки�
ярмарку протягом двох днів
заплановані концертні програ�
ми аматорських колективів,
майстер�класи з питань рос�
линництва, аукціон живої ху�
доби та ін.

Національних 
аграрних 
університетів 
побільшало
Згідно з Указом Президента Ук�
раїни № 769/2008, «врахо�
вуючи загальнодержавне і між�
народне визнання результатів
діяльності Державного агро�
екологічного університету, його
вагомий внесок у розвиток на�
ціональної аграрної освіти та
науки», Житомирському агро�
екологічному університету на�
дано статус Національного.
Наразі у Житомирському На�
ціональному агроекологічному
університеті навчається понад
11 тисяч студентів, які набува�
ють знання за 13 спеціальностя�
ми та 22 спеціалізаціями. Нав�
чальний заклад має власні ас�
пірантуру та докторантуру. За
останні 5 років захищено 106
дисетрацій. Навчальний заклад
має міжнародні зв'язки із уні�
верситетами Швеції, Польщі,
Японії, Великобританії. 

Івано�Франківськ
забезпечують 
насінням
Івано�Франківщина оговтуєть�
ся від стихійного лиха і бе�
реться до посівної. За резуль�
татами наради з питання заку�
півлі насіння озимих культур
для посіву під урожай 2009
року сільгосппідприємствами,
які постраждали від повені,
зокрема Галицького, Коло�
мийського та Снятинського
районів укладено угоди на за�
купівлю з Держрезервнасін�
фонду елітного і репродукцій�
ного насіння зернових озимих
культур та озимого ріпаку об�
сягом 591,6 тонни.



Наталія Тарченко

ЗА ЧАС існування господарство

набуло чималого досвіду у виро�

щуванні та доробці високовро�

жайних гібридів насіння соняш�

нику та кукурудзи, а також цук�

рових буряків – як вітчизняної,

так й іноземної та спільної се�

лекції. Вирощують тут і елітний

насіннєвий матеріал озимої та

ярої пшениці, сої, гороху, ячме�

ню. Підприємство співпрацює із

низкою українських наукових

закладів: Інститутом рослинниц�

тва імені Юр'єва (м.Харків), На�

ціональним центром насінниц�

тва і селекції НАНУ (м.Київ)

тощо. Виробничі площі сягають

12 тисяч гектарів. Очолює під�

приємство Олексій Зайцев. 

Гостей на заході нараховувало�

ся близько двох з половиною ти�

сяч – аграрії з усіх областей Укра�

їни, велика делегація (150 чоловік)

із Російської Федерації, делегація

із Сербії, на чолі із директором Ін�

ституту рослинництва та овочі�

вництва міста Нові�Сад (Сербія)

Петаром Секуличем. 

Слід зазначити, що із сербсь�

ким Науково�дослідним інститу�

том рослинництва та овочівниц�

тва «Сади України» підтримують

давні й плідні партнерські сто�

сунки. Гібриди, створені сербсь�

кими вченими, вирощуються на

полях агрофірми. Зокрема, висі�

ваються нові комбінації гібридів

соняшнику та кукурудзи, макси�

мально пристосовані до умов Ук�

раїни. 

Тут вважають, що для отри�

мання стабільно високих врожаїв

не можна розраховувати лише на

один гібрид, навіть високоефек�

тивний. Тому спеціалістами агро�

фірми були розроблені моделі на�

борів для кожного регіону Украї�

ни. Загалом в Україні зареєстрова�

но 37 гібридів соняшнику селекції

сербського інституту. 

Насіння гібридів соняшни�

ку та кукурудзи проходить до�

робку на сучасному європейсь�

кому обладнанні фірми «CIM�

BRIA HEID GmbH» (Данія),

яке встановлене на заводі під�

приємства. 

Завдяки цьому вдалося досяг�

нути якості доочищення насіння

в межах 99,5�99,75% основної

культури. Це насіння експорту�

ється до Росії, Сербії та Чорного�

рії, а звідти – до інших євро�

пейських країн. 

Реалізацією продукції займа�

ється 16 торгівельних представ�

ництв в Україні та Росії. Безумов�

ний лідер продажів – гібрид «Ти�

танік», який за останні 3 роки зай�

няв 5�6% посівних площ соняш�

нику в Україні. Цей гібрид дуже

пластичний, спроможний дати

пристойний врожай за будь�яких

умов та сроків висіву. Він має ко�

роткий термін вегетації, добре за�

хищений від захворювань. З 2005

року він районований за трьома

федеральними округами Російсь�

кої Федерації. 

Ще одна вельми цікава пред�

ставлена новинка – гібрид со�

няшнику Рімі, який вирощується

за технологією «Clearfield». Про

нього розповідав гість із Сербії,

доктор Синіша Йоцич, – голов�

ний селекціонер відділу олійних

культур Інституту рослинництва

та овочівництва. Цей гібрид –

продукт цілком нової біотехноло�

гії. При його виведенні не вико�

ристовувалися методи генетичної

модифікації.  А застосування

страхових гербіцидів «Євролай�

тинг» та «Пульсар» дає змогу кон�

тролювати практично всі бур`яни

в посівах соняшнику.

Технологія «Сумо», (гібриди

соняшнику HC�X�2017, HC�X�

2018, HC�X�2019) завдяки засто�

суванню страхових гербіцидів

«Експрес» та «Гранстар», також

дає змогу контролювати практич�

но весь спектр широколистих

бур'янів у посівах.

Адже одна з найбільших про�

блем при вирощуванні соняшни�

ку – саме боротьба із бур'янами.

До сьогодні в розпорядженні вче�

них не було страхових гербіцидів,

які б знешкоджували дводольні

бур'яни в посівах.Особливо

складно було тоді, коли соняш�

ник тільки починав проростати.

Технологія «Clearfield» дає змогу

знешкоджувати, зокрема, таку

шкідливу рослину�паразит, як

вовчанка.

Від зерна 
до політики
НА ПРЕС�КОНФЕРЕНЦІЇ за�

ступник міністра аграрної політи�

ки Сергій Мельник зазначив, що

завжди матиме добру економічну

ефективність той, хто є новато�

ром, маючи тут на увазі Олексія

Зайцева. Адже керівник «Садів

України» завжди намагається не

тільки використовувати новітні

досягнення, а й ділитися своїм

досвідом із широкими колами

професіоналів. 

Професор Мар'яна Мілоше�

вич, державний секретар в міні�

стерстві сільського господарства

Сербії, зазначила, що, звичайно,

не всі селекційні розробки сербсь�

кого інституту представлені на Дні

Поля, оскільки усього їх близько

тисячі. І в цьому – великий потен�

ціал для подальшого співробіт�

ництва. Адже площі, віддані під

кукурудзу і соняшник в Україні,

постійно збільшуються.

На питання, що робити тим

господарям, які витримали всі

технології, мають гарний урожай,

та вимушені складувати його в ко�

морах через неможливість реаліза�

ції, Сергій Мельник відповів з

точки зору не урядовця, а колиш�

нього керівника господарства.

– Зерно – не молоко, не скис�

не. Цей товар можна продавати

цілий рік, – зазначив він. 

Вже зараз зерновий ринок ак�

тивізується. Приблизно до 20 груд�

ня, тобто до початку в Європі різ�

двяних свят, він буде працювати

дуже напружено. І в цей проміжок

часу зерно матиме добрий попит. 

Наприкінці прес�конференції

Олексій Зайцев оптимістично

визнав, що за останні роки рівень

виробництва на Україні значно

зріс. Поліпшилися технології ви�

рощуваня соняшнику та кукуру�

дзи, вищими стали й врожаї. 

– Якщо говорити про майбут�

нє, то, мабуть, саме в цьому на�

прямку ми хотіли б рухатися, –

резюмував він. 

Загалом же Дні Поля в «Садах

України» запам'яталися усім. Як

своєю інформативністю, так і

культурною програмою. На кон�

церті виступали співачка Ніна

Шестакова, шоу�група «Доктор

Ватсон», інші артисти. А заверши�

ли концерт легендарні «Пісняри»

із своїми чудовими хітами ра�

дянських часів.
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РОСЛИННИЦТВО ВАТ «Агрофірма «Сади України», яка 29 серпня на
Харківщині провела свій традиційний, вже 14:й, День Поля, працює майже
20 років – ювілей відзначатумуть 1 лютого 2009 року. 

Сергій МЕЛЬНИК, Олексій ЗАЙЦЕВ та Петар СЕКУЛИЧ під час прес�конференції

Агрофірма «Сади України»

Тел. (057) 714,01,65,
Тел. (057) 714,01,66.

www.sadyukrainy.com.ua

Сади передового досвіду
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*EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ. Поставка з елеватора, Південний ФО РФ; За даними AgroNews.ru

*FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ. Порт відвантаження – Новоросійськ Довідково: за курсом НБУ на 04.09.2008 року 1 RUB = 0,19501 грн.

* 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 29 серпня 2008 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго  (пшениця SRW) 286,32 7,793 20,863 8,013 20,893 8,253 20,898 8,395 20,898 8,505 20,853
KCBT Канзас Сіті (пшениця HRW) 300,83 8,188 20,813 8,395 20,835 8,600 20,820 8,735 20,795 8,730 20,760
MGE Міннеаполіс (пшениця HRS) 316,36 8,610 20,765 8,698 20,823 8,845 20,835 8,880 20,920 8,900 20,850
CBOT Чикаго (Кукурудза) 208,79 5,683 20,183 5,850 20,215 6,040 20,218 6,163 20,215 6,258 20,220

Ф'ючерсний контракт
Ціни угод * Розра2

хункова
ціна *

Зміни
розрах.
ціни *

Ціни котувань * Обсяг

відкр. мін. макс. закр. краща
купівля

кращий
продаж

кіл2ть
угод RUB

EXW пшениця кл.3 Вересень 5329 5099 5555 5120 2 5268 281 5099 5555 14 17119960
EXW пшениця кл.3 Листопад 4996 4766 5190 4850 2 4944 272 4766 5190 14 16066440
EXW пшениця кл.3 Січень 4797 4567 5020 5020 + 4873 +56 4567 5020 14 15837705
EXW пшениця кл.4 Вересень 5201 4971 5420 5420 + 5249 +28 4971 5420 14 17060290
EXW пшениця кл.4 Листопад 4889 4659 5150 5150 + 4929 +20 4659 5150 14 16018210
EXW пшениця кл.4 Січень 4864 4654 5020 5020 2 4865 239 4654 5020 14 15810405
FOB експорт пшениця Вересень 285,4 280,0 286,7 281,0 2 283,8 25 280,0 286,7 6 17789262
FOB експорт пшениця Листопад 280,5 275,0 281,0 275,5 2 278,6 25 275,0 281,0 6 17461724
FOB експорт пшениця Січень 279,1 276,0 279,1 276,5 2 277,9 25 276,0 279,1 6 17419197

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 04 вересня 2008 року

Шановні читачі!

З питань редакційної передплати телефонуйте: тел. (044) 227�93�55,
тел./факс (044) 236�02�08 або пишіть: info@agroprofi.com.ua
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Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2008�й рік 

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

Інформацію для Голови!

Наш
індекс:98990

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

Фахівці німецької аналітич�

ної компанії Oil World прогно�

зують, що в цілому сприятли�

ві погодні умови в північній

півкулі та розширення посівів

призведуть до збільшення

світового виробництва насін�

ня соняшнику в 2008/09 МР

порівняно з попереднім сезо�

ном на 12,6% до рекордних

32,6 млн. тонн.

ЗБІР урожаю триває в Туреччині,

Україні, в Ростовській області Ро�

сії і деяких регіонах ЄС.

Посіви соняшнику істотно

розширилися в багатьох країнах

північної півкулі, чому сприяли

високі світові ціни. Очікується,

що площа посіву цієї культури в

світі збільшиться порівняно з по�

переднім роком на 1,5�1,6 млн. га

і досягне 25 млн. га.

За інформацією Oil World, в

серпні в деяких районах України і

Росії посівам було завдано знач�

ної шкоди внаслідок несприятли�

вих погодних чинників, що нега�

тивно позначиться на експорті з

цих країн. Велике значення для

величини майбутнього урожаю

матимуть погодні умови в най�

ближчі кілька тижнів.

Очікується, що в Росії урожай

соняшнику збільшиться порівня�

но з 2007 р. на 20% до 6,6 млн.

тонн, в Україні – на 13,7% до 5,4

млн. тонн.

У ЄС очікується збільшення

урожаю на 22,4% до 6 млн. тонн.

При цьому у Франції рівень ви�

робництва підвищиться на 6,1%

– до 6 млн. тонн, Угорщині – на

17,9% – до 1,12 млн. тонн, Руму�

нії– на 57,1% – до 1,1 млн. тонн,

Болгарії – на 45,3% – до 0,93

млн. тонн, Іспанії – на 1,7% – до

0,75 млн. тонн.

Темпи збиральних робіт в Ту�

реччині в другій половині серпня

підвищилися. Очікується, що в

цій країні урожай збільшиться

порівняно з 2007 р. на 26,9% до

870 тис. тонн.

У Аргентині посівні роботи в

деяких північних районах упо�

вільнилися внаслідок сильної по�

сухи. Очікується, що посіви роз�

ширяться порівняно з поперед�

нім роком на 5,2% до 2,84 млн. га.

За прогнозом Oil World, урожай

2008/09 МР становитме в Арген�

тині 4,6 млн. тонн, проте для реа�

лізації його потенціалу в най�

ближчі тижні повинні випасти

рясні опади.

З початку липня спостеріга�

ється зниження цін на насіння,

шрот і олію соняшнику. У деяких

регіонах вартість соняшникової

олії зменшилася до рівня, нижчо�

го за ціни на соєву і ріпакову олії.

Тиск на ринок чинили прогнози

великого урожаю, зокрема в При�

чорноморському регіоні.

Oil World прогнозує збільшен�

ня світової переробки насіння со�

няшнику в 2008/09 МР (вере�

сень�серпень) на 15% до 28,6

млн. тонн. Найбільшою мірою

вона зросте в Україні, Росії, ЄС�

27 і Туреччині.

Світове виробництво соняшнику йде на рекорд 
У Білорусі зібрано 9,1 млн. т зерна
За даними міністерства сільського господарства і продовольства
Білорусі, станом на 2 вересня валовий намолот зерна в усіх кате�
горіях господарств становив 9,127 млн. тонн проти 7,396 млн.
тонн на відповідну дату минулого року.
Серед лідерів – агропідприємства Мінської області, де зібрано
2,349 млн. тонн зерна. У Гродненській області намолочено 1,752
млн. тонн зерна, Могильовській – 1,408 млн. тонн, Брестській, –
1,317 млн. тонн, Вітебській, – 1,168 млн. тонн, Гомельській – 1,133
млн. тонн.
У громадському секторі намолот зерна становить 8,672 млн.
тонн. З присадибних ділянок зібрано 364,7 тис. тонн зерна за
врожайності 35,55 ц/га, на фермерських ділянках – 90,74 тис.
тонн за врожайності 34,4 ц/га.
Як повідомили фахівці міністерства, сільгосппідприємства Біло�
русі також приступили до збирання кукурудзи на зерно. За попе�
редніми прогнозами, валовий намолот зерна кукурудзи станови�
тиме 700�800 тис. тонн.

Росія вже зібрала понад 84 млн.тонн зерна
У Росії, за повідомленням прес�служби Мінсільгоспу РФ, на 2 ве�
ресня намолочено 84,2 млн. тонн зерна, що на 22,6 млн. тонн
більше аналогічної дати минулого року. Врожайність становить
27,9 ц/га, що на 5,2 ц/га більше рівня 2007 року.
За даними з регіонів, зернові й зернобобові культури в РФ обмо�
лочені на площі 30,2 млн.га (65,2% плану). Нагадаємо, що Мін�
сільгосп РФ підвищив прогноз урожаю зернових і зернобобових
в Росії в 2008 році до 95 млн. тонн.
У цілому по Росії пшениці обмолочено 15,4 млн. га (58,0%
площ), врожайність становила 31,1 ц/га (на 5,6 ц/га більше, ніж
минулого року). Намолочено 48,1 млн. тонн зерна, що на 11,6
млн. тонн більше, ніж минулого року. Ячменю обмолочено 7,4
млн. га (76,3% площі сівби), намолот – 20,5 млн. тонн зерна,
або на 7,1 млн. тонн більше, ніж минулого року. Врожайність 27,7
ц/га (на 7,0 ц/га більше).

Прогноз урожаю�2008 в Казахстані
На початок вересня, за даними Мінсільгоспу Республіки Казах�
стан, прогнозні цифри щодо урожаю цього року коливаються в
межах 16,5 і 17,5 млн. тонн зерна
Отже, з урахуванням замовлення на внутрішнє споживання,
прогноз на експорт може становити 5�5,5 млн. тонн зерна. Що
стосується заборони експорту зернових, то обмежень по його
поставках не буде. Урядом Казахстану проводяться певні заходи
щодо забезпечення продовольчої безпеки країни. 
За інформацією експертів ринку, за період зернової кампанії (ве�
ресень 2007 – липень 2008 року) було перевезено залізницею
8,7 млн. тонн (або 103,6% до аналогічного періоду минулої зер�
нової кампанії), з них для Казахстану – 2,6 млн. тонн (98,7%),
на експорт – 6,1 млн. тонн (105,9%).
У вересні поточного року очікується перевезення 700�800 тис.
тонн зерна, з них на експорт – більше 500 тис. тонн, на внутріш�
ній ринок – 180 тис. тонн. 

У Білорусі цукор�пісок дорожчає
Постановою міністерства економіки Республіки Білорусь №177 із
30 серпня 2008 року підвищуються в середньому на 5% фіксова�
ні роздрібні ціни на цукор�пісок, повідомили в прес�службі. Роз�
дрібна ціна на цукор�пісок ваговий становить Br1,93 тис. за кг, на
цукор�пісок розфасований в поліетиленові та паперові пакети по
1 кг, – Br2,1 тис. за кг.
Рішення про збільшення роздрібних цін на цукор�пісок ухвалене
«для компенсації здорожчання сировини у зв'язку з підвищен�
ням закупівельних цін на цукрові буряки урожаю 2008 року, а
також з урахуванням кон'юнктури ринку».
Нинішнє підвищення роздрібних цін на цукор�пісок – друге в по�
точному році. До цього роздрібні ціни на нього були збільшені з
20 червня 2008 року також в середньому на 5%.

Казахстан заборонив вивозити ріпак і олію
Уряд Республіки Казахстан ввів тимчасову заборону на експорт з
республіки насіння ріпаку, соєвої, ріпакової та гірчичної олій.
Відповідна постанова уряду РК від 28 серпня 2008 р. №777 була
опублікована 3 вересня в «Казахстанській правді».
Згідно з документом, вводиться тимчасова заборона на експорт:
насіння ріпаку, дроблене або недроблене; олії соєвої та її фрак�
цій, нерафінованої або рафінованої, але без зміни хімічного
складу; олії ріпакової або гірчичної та їх фракцій, нерафінованої
або рафінованої, але без зміни хімічного складу. Ця заборона на
вивіз діє до 1 квітня 2009 р.
Постанова набуває чинності після закінчення 10 календарних днів
із дня першої офіційної публікації.
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Результати торгів та біржові ціни в Україні у серпні 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

Внутрішні контракти: СПОТ
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 202,68 1418,32 1418,32 1418,32 292,82
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 13969,32 1250,00 1281,81 1380,00 264,58
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 4776,90 1250,00 1327,30 1400,00 273,96
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 28942,32 1134,61 1183,57 1300,00 244,31
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 3820,54 1100,00 1198,53 1400,00 247,41
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 3128,30 967,83 1040,87 1150,00 214,85
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 9,18 900,00 900,00 900,00 185,80
Жито 1 клас ДСТУ 452222006 2008 EXW 2984,40 1112,81 1126,17 1230,00 232,42
Жито 1 клас ДСТУ 452222006 2008 CPT 98,00 1230,00 1230,00 1230,00 253,83
Жито 2 клас ДСТУ 452222006 2008 EXW 4120,09 1016,89 1018,91 1145,00 210,31
Жито 3 клас ДСТУ 452222006 2008 EXW 3074,15 938,93 950,12 1000,00 196,13
Овес 1 клас ГОСТ 28673290 2008 EXW 71,34 1300,00 1300,00 1300,00 268,28
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 EXW 1248,90 900,00 902,99 905,00 186,38

Експортнi контракти*: СПОТ
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 1000,00 1477,76 1477,76 1477,76 305,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 DAF 15000,00 1453,35 1453,35 1453,35 300,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 30000,00 1324,78 1324,78 1324,78 273,50
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 CPT 58000,00 1162,82 1178,36 1511,64 243,21
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 FOB 2000,00 1370,02 1370,02 1370,02 282,80
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 6132,74 1114,26 1205,30 1453,14 248,79
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 DAF 628,20 1211,13 1260,63 1453,71 260,20
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 35850,00 968,76 1034,84 1206,16 213,63
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 27050,00 886,76 926,89 944,91 191,32
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 55650,00 968,72 1125,85 1247,77 232,39
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 FAS 5000,00 1012,29 1012,29 1012,29 209,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2007 DAF 5000,00 1182,12 1182,12 1182,12 244,01
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 86650,00 823,48 900,38 968,90 185,84
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 DAF 80035,00 726,47 1050,36 1431,79 216,82
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 506600,00 760,43 927,79 1206,43 191,52
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 CPT 10815,00 969,02 1048,35 1128,61 216,42
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 FOB 638200,00 988,49 1107,85 1230,53 228,70
Кукурудза 3 клас ДСТУ 452522006 2007 CPT 7800,00 1259,57 1284,24 1298,06 265,13
Кукурудза 3 клас ДСТУ 452522006 2007 DAF 4650,00 1283,95 1297,75 1332,40 267,86
Кукурудза 3 клас ДСТУ 452522006 2007 FOB 25000,00 1041,46 1182,07 1356,32 243,99
Гречка 3 клас ДСТУ 452422006 2007 FCA 40,00 2970,98 3019,19 3067,41 623,11
Просо 1 клас ГОСТ 22983288 2008 DDU 44,00 1937,52 1937,52 1937,52 400,00
Сорго ГОСТ 8759292 2008 DDU 20,00 1210,95 1210,95 1210,95 250,00
Горох 1 клас ДСТУ 452322006 2008 CFR 500,00 2286,65 2286,65 2286,65 472,00
Горох 1 клас ДСТУ 452322006 2008 FAS 2000,00 1986,29 1986,29 1986,29 410,00
Горох 3 клас ДСТУ 452322006 2008 FCA 1100,00 1792,46 1814,49 2034,69 374,55
Горох 3 клас ДСТУ 452322006 2008 CPT 1000,00 1888,81 1888,81 1888,81 390,00
Горох 3 клас ДСТУ 452322006 2008 FOB 3000,00 1850,26 1850,26 1850,26 381,93
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391289 2007 DAF 40,00 5010,32 5010,32 5010,32 1033,97
Ріпак технічний ГОСТ 10583276 2008 FCA 546,00 2414,64 2414,64 2414,64 498,43
Ріпак технічний ГОСТ 10583276 2008 CPT 5600,00 2387,99 2559,61 2771,05 528,39
Ріпак технічний ГОСТ 10583276 2008 DAF 18508,55 2349,63 2700,94 2809,81 557,53
Ріпак технічний ГОСТ 10583276 2008 FOB 79000,00 2373,56 2560,61 2858,26 528,61
Ріпак технічний ГОСТ 10583276 2008 FAS 1000,00 2483,16 2483,16 2483,16 512,52
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 FCA 1237,00 1997,72 2245,67 2675,51 463,60
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 CPT 44390,00 2364,70 2667,71 3003,59 550,64
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 DAF 48098,74 2542,63 2867,06 3138,95 591,78
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 FOB 61841,00 2561,68 2759,36 3143,76 569,53
Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 FCA 947,50 3583,89 5106,72 6115,31 1054,04
Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 CPT 42,00 5087,25 5429,26 5805,47 1120,77
Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 DAF 124,57 5455,55 5734,77 5910,53 1183,60
Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 DDU 472,70 4280,84 6089,30 6539,40 1257,04
Насіння льону ГОСТ 10582276 2008 FCA 210,00 4125,00 4125,00 4125,00 851,39
Насіння льону ГОСТ 10582276 2008 CPT 22,00 3924,08 3924,08 3924,08 810,09
Насіння гарбуза ГОСТ 658295 2007 CPT 12,10 5328,40 5329,18 5329,50 1100,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081297 2008 FCA 40,00 5624,32 5624,32 5624,32 1160,85
Насіння коріандру ГОСТ 17081297 2008 CPT 20,00 5570,60 5570,60 5570,60 1150,00
Насіння озимої пшениці 1репр. ДСТУ 2240293 2008 FCA 200,00 2152,65 2152,65 2152,65 444,24
Шрот соєвий ДСТУ 459322006 2008 DAF 1000,00 3052,35 3052,35 3052,35 630,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246265 2008 CPT 1600,00 881,81 881,81 881,81 182,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574285 2008 CPT 400,00 2034,90 2034,90 2034,90 420,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574285 2008 DAF 68,00 1889,59 1889,59 1889,59 390,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574285 2008 FCA 20,00 2155,80 2198,19 2276,92 453,75
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574285 2008 CPT 430,00 2180,25 2187,01 2374,05 451,40
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574285 2008 DAF 67,00 2082,83 2082,83 2082,83 430,00
Крупа рисова ГОСТ 6292293 2008 FCA 40,00 5329,61 5329,61 5329,61 1100,00
Крупа манна ГОСТ 7022254 2008 CPT 18,00 2470,95 2470,95 2470,95 510,00
Крупа пшенична ГОСТ 276260 2008 DAF 20,00 1476,20 1476,20 1476,20 304,72
Крупа ячна ГОСТ 5784260 2008 DAF 44,00 1524,60 1524,60 1524,60 314,71
Олія ріпакова ГОСТ 8988277 2008 DAF 600,00 5465,95 5465,95 5465,95 1128,00
Олія соєва ДСТУ 453422006 2008 FCA 195,00 5811,72 5889,95 6150,74 1216,15
Олія соєва ДСТУ 453422006 2008 DAF 70,00 6489,75 6489,75 6489,75 1340,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449222005 2008 DAF 70,00 6200,32 6200,32 6200,32 1280,00

Експортнi контракти*: Форвард
Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 3000,00 1646,96 1646,96 1646,96 340,00
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 5000,00 1550,08 1550,08 1550,08 320,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 30.09.2008 CPT 150000,00 1245,04 1245,04 1245,04 257,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 97000,00 1298,33 1322,87 1452,93 273,05
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 20000,00 1283,79 1307,82 1331,85 270,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 15.09.2008 FOB 2000,00 1065,81 1065,81 1065,81 220,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 101588,00 1147,66 1248,70 1332,24 257,75
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 10.09.2008 DAF 6000,00 838,10 838,10 838,10 173,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 10.09.2008 FOB 23000,00 1247,46 1247,46 1247,46 257,50
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 15.09.2008 CPT 15000,00 847,87 847,87 847,87 175,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 15.09.2008 FOB 5000,00 1017,24 1017,24 1017,24 209,97
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 30.09.2008 CPT 6000,00 862,20 862,20 862,20 178,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 15.10.2008 FOB 15000,00 973,74 973,74 973,74 201,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 31.10.2008 CPT 25000,00 968,90 968,90 968,90 200,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 DAF 15000,00 726,85 1157,86 1308,02 239,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 259585,00 775,04 1045,80 1211,15 215,87
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 30.06.2009 CPT 25000,00 969,00 969,00 969,00 200,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 01.09.2008 FOB 15000,00 1164,28 1168,06 1174,31 241,11
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 15.09.2008 CPT 8500,00 1017,45 1044,78 1056,21 215,65
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 20.09.2008 DAF 20000,00 1235,50 1235,50 1235,50 255,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 30.09.2008 FOB 105000,00 1085,62 1176,97 1356,46 242,91
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 01.10.2008 CPT 10000,00 1099,70 1099,70 1099,70 227,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 01.10.2008 FOB 100900,00 1127,56 1167,74 1185,45 241,04
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 31.10.2008 FOB 15000,00 1187,20 1187,20 1187,20 245,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 31.12.2008 FOB 192086,00 871,92 1146,82 1181,48 236,70
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 30.06.2009 CPT 20000,00 993,14 993,14 993,14 205,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

Кукурудза 3 клас ДСТУ 452522006 31.12.2008 FOB 12000,00 1314,45 1315,88 1316,90 271,59
Горох 1 клас ДСТУ 452322006 15.09.2008 CFR 1500,00 2422,30 2422,30 2422,30 500,00
Горох 3 клас ДСТУ 452322006 31.08.2008 CPT 1000,00 1763,40 1763,40 1763,40 364,00
Горох 3 клас ДСТУ 452322006 30.09.2008 FOB 12700,00 1988,91 2106,42 2182,72 434,75
Ріпак технічний ГОСТ 10583276 30.08.2008 FOB 1500,00 2664,48 2664,48 2664,48 550,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 31.08.2008 CPT 10000,00 3031,73 3031,73 3031,73 625,81
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 31.08.2008 DAF 11300,00 3059,30 3059,30 3059,30 631,50
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 31.08.2008 FOB 50250,00 3044,77 3044,77 3044,77 628,50
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 15.09.2008 CPT 15300,00 2906,76 3001,71 3052,04 619,61
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 30.09.2008 DAF 2000,00 2761,36 2761,36 2761,36 570,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 30.09.2008 FOB 1000,00 3924,05 3924,05 3924,05 810,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 31.10.2008 DAF 12850,00 2834,03 2836,86 2837,73 585,53
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 31.12.2008 FCA 2400,00 3890,13 3890,13 3890,13 803,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 31.12.2008 DAF 30000,00 2790,14 2792,71 2795,28 576,47
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 31.12.2008 FOB 220199,00 2805,18 2906,93 3012,38 599,94
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 30.06.2009 CPT 23000,00 2688,42 2688,42 2688,42 554,93
Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 31.10.2008 DDU 361,00 5294,93 5498,99 5661,43 1135,17
Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 31.12.2008 FCA 100,00 6057,12 6057,12 6057,12 1250,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 01.03.2009 FCA 500,00 4659,15 4659,15 4659,15 961,74
Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 31.05.2009 FCA 102,00 3359,57 4179,66 4753,72 862,67
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574285 31.08.2008 FAS 660,00 2107,36 2107,36 2107,36 435,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574285 31.12.2008 FAS 5000,00 2180,03 2180,03 2180,03 450,00

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 01 по 31 серпня 2008 року

СПОТ
Вінницька товарна універсальна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 1000,00 1380,00 284,85 1150,00 237,38
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 300,00 1250,00 258,02 1041,67 215,02
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 1000,00 1150,00 237,38 958,33 197,81
*Гречка 3 клас ДСТУ 452422006 2007 FCA 40,00 3019,19 623,11
*Просо 1 клас ГОСТ 22983288 2008 DDU 44,00 1937,52 400,00
*Крупа манна ГОСТ 7022254 2008 CPT 18,00 2470,95 510,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574285 2008 CPT 400,00 2034,90 420,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574285 2008 DAF 68,00 1889,59 390,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574285 2008 FCA 20,00 2198,19 453,75
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574285 2008 CPT 430,00 2187,01 451,40
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574285 2008 DAF 67,00 2082,83 430,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583276 2008 FCA 546,00 2414,64 498,43
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 FCA 987,00 2136,79 441,10
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 DAF 7425,04 2804,13 578,85
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 FCA 80,50 5524,28 1140,30
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 DDU 450,70 6073,70 1253,83
Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 132,74 1453,14 300,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 DAF 128,20 1453,71 300,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 700,00 1251,43 258,29 1042,86 215,24
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 6123,02 1185,18 244,61 987,65 203,84
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 500,00 967,83 199,76 806,53 166,47
Жито 1 клас ДСТУ 452222006 2008 EXW 2629,76 1119,52 231,05 932,93 192,54
Жито 2 клас ДСТУ 452222006 2008 EXW 3779,63 1019,09 210,35 849,24 175,29
Жито 3 клас ДСТУ 452222006 2008 EXW 2016,58 955,81 197,31 796,51 164,42
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 FCA 160,00 5082,65 1048,90
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 3086,74 1258,90 259,83 1049,08 216,53
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 3000,00 1366,67 282,09 1138,89 235,07
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 2932,98 1142,80 235,88 952,33 196,57
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 555,82 1002,61 206,91 835,51 172,42
Жито 1 клас ДСТУ 452222006 2008 EXW 173,95 1230,00 253,83 1025,00 211,53
Жито 1 клас ДСТУ 452222006 2008 CPT 98,00 1230,00 253,83 1025,00 211,53
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 DAF 6000,00 1162,74 240,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 CPT 22,00 5087,25 1050,00
*Насіння льону ГОСТ 10582276 2008 CPT 22,00 3924,08 810,09
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 2000,00 1190,00 245,69 991,67 204,74
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 DAF 104,57 5788,17 1194,57
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 CPT 57000,00 1172,51 242,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 DAF 1500,00 838,01 173,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 6000,00 799,22 165,00
*Пшениця м'яка некласифікована ДСТУ 376922004 2007 DAF 3000,00 906,03 187,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 452522006 2007 CPT 5000,00 1298,06 268,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 452522006 2007 FOB 3000,00 1332,40 275,00
Тернопільська агропромислова біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 1776,90 1260,83 260,25 1050,69 216,87
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 3820,54 1198,53 247,41 998,77 206,17
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 9,18 900,00 185,80 750,00 154,83
*Ріпак технічний ГОСТ 10583276 2008 DAF 118,55 2581,00 532,88
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 DAF 1118,29 2580,84 532,60
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 DDU 40,00 2546,14 525,68
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 CPT 20,00 5805,47 1198,61
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 DAF 20,00 5455,55 1126,25
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 202,68 1418,32 292,82 1181,93 244,02
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 832,16 1287,77 265,85 1073,14 221,54
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 4110,23 1178,55 243,24 982,12 202,70
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 3350,00 915,41 188,96
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 10000,00 968,13 199,87
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 CPT 15,00 993,02 204,97
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 FOB 2000,00 1132,84 233,84
*Горох 3 клас ДСТУ 452322006 2008 FOB 3000,00 1850,26 381,93
*Насіння гарбуза ГОСТ 658295 2007 CPT 12,10 5329,18 1100,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583276 2008 CPT 600,00 2712,92 560,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 CPT 4130,00 2895,25 597,64
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 FOB 6800,00 2691,65 555,52
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 FCA 260,00 4283,04 884,01
*Насіння коріандру ГОСТ 17081297 2008 CPT 20,00 5570,60 1150,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 1074,91 1307,53 269,92 1089,61 224,94
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 3851,59 1202,46 248,23 1002,05 206,86
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 650,00 1000,00 206,45 833,33 172,04
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 23000,00 1247,77 257,50
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 FAS 5000,00 1012,29 209,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 DAF 23500,00 791,31 163,35
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 2500,00 876,67 181,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 CPT 5000,00 992,98 205,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 DAF 3000,00 2994,27 618,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 FOB 13000,00 2824,19 582,92
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 2665,02 1269,93 262,14 1058,27 218,45
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України

НА ВЕРЕСЕНЬ цього року намічено зу�

стріч керівництва Білоруської універсаль�

ної товарної біржі та Київської агропроми�

слової біржі у Києві. На ній заплановано

укласти угоду про реалізацію положень ме�

морандуму, який сторони підписали у чер�

вні 2008 року.

Нагадаємо, у червні в Мінську відбула�

ся робоча зустріч керівництва Білоруської

універсальної товарної біржі та Київської

агропромислової біржі. Досягнуто домовле�

ності про координацію спільних дій щодо

уніфікації та спрощення процедур біржової

торгівлі на товарних ринках Білорусі та Ук�

раїни з урахуванням подальшої інтеграції

на інші міжнародні товарні ринки. 

З матою реалізації домовленостей голо�

ва правління Білоруської універсальної то�

варної біржі Аркадій Саліков та президент

Київської агропромислової біржі Борис

Беренштейн підписали меморандум, яким

передбачено створення єдиного електрон�

ного торгового майданчика для проведен�

ня біржових торгів товарними ресурсами.

Сторони визначили, що цей торговий май�

данчик є публічною міжнародною систе�

мою, заснованою на сучасних інтернет�

технологіях, формах та  методах організації

торгівлі, та що її буде створено на базі

електронної торгової системи білоруської

біржі. Підписаний документ також вклю�

чає взаємні зобов'язання й обмін інформа�

цією. На думку сторін, співпраця буде

спрямована на розвиток оптових ринків і

зміцнення конкурентоспроможності бір�

жових товарів двох країн.

Київська агропромислова біржа

(КАПБ) 12 років на ринку України. Серед
її засновників – великі комерційні струк�
тури товарного ринку республіки. У пере�
ліку біржових товарів: сільгосппродукція,
продовольчі товари, паливно�мастильні
матеріали, техніка, сировина і ресурси,
промислові товари. КАПБ надає інфор�
маційно�консультаційні, митні й транс�
портні послуги.
ВАТ «Білоруська універсальна товар�

на біржа» (БУТБ) створено відповідно
до постанови Ради Міністрів Республіки
Білорусь. Основні засновники БУТБ: дер�
жава (акції передані в управління Міні�
стерства торгівлі Республіки Білорусь),
державне торгівельно�виробниче об'єд�
нання «Білресурси», республіканське
торговельно�виробниче унітарне підпри�
ємство «Білторгінфосервіс», білоруське
республіканське унітарне підприємство
експортно�імпортного страхування «Біл�
ексімгарант», ВАТ «Акціонерний ощад�
ний банк «Білорусбанк».
На біржі функціонують секції: лісопро�
дукції, металопродукції, сільгосппродук�
ції, перспективних біржових товарів. 
За даними бюлетеня БУТБ обсяг операцій
на біржі в січні�червні 2008 р. зріс на 77%
порівняно з аналогічним періодом
2007 р. до BYR2,048 трлн. ($1= BYR
2108). У першому півріччі 4892 учасників
торгів виконали близько 80 тис. біржо�
вих операцій (+75%).

Білорусь і Україна спільно 
виходять на біржові ринки

ДОВІДКА

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 2388,73 1173,97 242,29 978,31 201,91
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 DAF 15000,00 1453,35 300,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 4000,00 1230,53 254,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 2000,00 1041,59 215,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 25000,00 927,74 191,50
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 5000,00 896,23 185,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 DAF 1300,00 949,87 196,07
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 33000,00 1005,37 207,53
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 CPT 4500,00 1111,46 229,44
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 FOB 127200,00 1203,30 248,40
*Горох 3 клас ДСТУ 452322006 2008 FCA 100,00 2034,69 420,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583276 2008 CPT 5000,00 2541,22 524,60
*Ріпак технічний ГОСТ 10583276 2008 DAF 14000,00 2763,30 570,40
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 CPT 7000,00 2567,64 530,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 DAF 25745,41 2883,34 595,10
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 FOB 1880,00 2785,30 574,93
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 FCA 250,00 5640,65 1164,34
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 FOB 2000,00 1370,02 282,80
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 11200,00 1072,16 221,29
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 2050,00 916,55 189,15
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 69000,00 898,03 185,35
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 DAF 20325,00 1431,79 295,58
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 34000,00 1097,02 226,44
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 FOB 31000,00 1131,12 233,54
*Горох 1 клас ДСТУ 452322006 2008 CFR 500,00 2286,65 472,00
*Горох 3 клас ДСТУ 452322006 2008 FCA 1000,00 1792,46 370,00
*Горох 3 клас ДСТУ 452322006 2008 CPT 1000,00 1888,81 390,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 CPT 22370,00 2612,06 539,15
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 FOB 3000,00 2834,73 585,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081297 2008 FCA 40,00 5624,32 1160,85
*Насіння озимої пшениці 1репр. ДСТУ 2240293 2008 FCA 200,00 2152,65 444,24
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 4610,50 1280,26 264,25 1066,89 220,21
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 6785,77 1182,90 244,21 985,75 203,51
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 422,48 982,19 202,73 818,49 168,94
Жито 1 клас ДСТУ 452222006 2008 EXW 180,70 1122,96 231,74 935,80 193,12
Жито 2 клас ДСТУ 452222006 2008 EXW 340,46 1016,89 209,95 847,41 174,96
Жито 3 клас ДСТУ 452222006 2008 EXW 1057,57 939,27 193,90 782,73 161,58
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 EXW 1248,90 902,99 186,38 752,50 155,31
Овес 1 клас ГОСТ 28673290 2008 EXW 71,34 1300,00 268,28 1083,33 223,57
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 DAF 10000,00 1006,72 207,78
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391289 2007 DAF 40,00 5010,32 1033,97
*Крупа пшенична ГОСТ 276260 2008 DAF 20,00 1476,20 304,72
*Крупа ячна ГОСТ 5784260 2008 DAF 44,00 1524,60 314,71
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 CPT 5000,00 2807,20 579,39
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 DDU 22,00 6409,00 1322,81
*Насіння льону ГОСТ 10582276 2008 FCA 210,00 4125,00 851,39
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 30000,00 1324,78 273,50
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 2000,00 1138,41 234,99
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 20000,00 1022,02 211,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 30000,00 1046,26 216,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 7500,00 920,44 190,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 DAF 4900,00 1136,60 234,59
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 80800,00 983,40 202,99
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 FOB 168000,00 1184,25 244,48
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 452522006 2007 DAF 3400,00 1298,20 267,94
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 452522006 2007 FOB 4000,00 1356,32 279,97
*Горох 1 клас ДСТУ 452322006 2008 FAS 2000,00 1986,29 410,00
*Шрот соєвий ДСТУ 459322006 2008 DAF 1000,00 3052,35 630,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246265 2008 CPT 1600,00 881,81 182,00
*Олія ріпакова ГОСТ 8988277 2008 DAF 600,00 5465,95 1128,00
*Олія соєва ДСТУ 453422006 2008 FCA 195,00 5889,95 1216,15
*Олія соєва ДСТУ 453422006 2008 DAF 70,00 6489,75 1340,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292293 2008 FCA 40,00 5329,61 1100,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583276 2008 FOB 45000,00 2661,53 549,44
*Ріпак технічний ГОСТ 10583276 2008 FAS 1000,00 2483,16 512,52
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 FCA 250,00 2675,51 552,44
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 CPT 2000,00 2543,00 525,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 DAF 500,00 2713,26 560,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 449222005 2008 DAF 70,00 6200,32 1280,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 DAF 500,00 1211,13 250,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2007 DAF 5000,00 1182,12 244,01
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 CPT 800,00 1090,01 225,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 FOB 12000,00 1211,13 250,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 452522006 2007 CPT 2800,00 1259,57 260,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 452522006 2007 DAF 1250,00 1296,52 267,63
*Ріпак технічний ГОСТ 10583276 2008 FOB 3000,00 2858,26 590,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 CPT 1000,00 3003,59 620,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 DAF 3100,00 3072,35 634,19
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 FOB 5000,00 2955,15 610,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2007 CPT 1000,00 1511,64 312,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 2650,00 968,72 200,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 DAF 12510,00 900,35 185,84
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 7650,00 968,80 199,98
*Ріпак технічний ГОСТ 10583276 2008 DAF 4390,00 2505,32 517,14
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 CPT 2240,00 2789,25 575,71
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 DAF 7210,00 2787,60 575,46
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 FCA 187,00 5340,90 1102,41
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 1000,00 1477,76 305,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 2650,00 968,76 200,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 800,00 914,30 188,75
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 332650,00 889,84 183,69
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 CPT 500,00 969,02 200,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 FOB 298000,00 1017,29 210,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 452522006 2007 FOB 18000,00 1118,30 230,83
*Ріпак технічний ГОСТ 10583276 2008 FOB 31000,00 2385,30 492,42
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 CPT 650,00 2589,74 534,62
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 FOB 32161,00 2708,48 559,04
*Сорго ГОСТ 8759292 2008 DDU 20,00 1210,95 250,00

Форвард
Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 15.09.2008 FOB 2000,00 1065,81 220,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 10000,00 920,57 190,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 15.09.2008 FOB 5000,00 1017,24 209,97
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 12100,00 775,04 160,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 31.12.2008 FOB 10000,00 871,92 180,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 DAF 2000,00 726,85 150,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 04.10.2008 DAF 3000,00 808,60 166,87
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 20.09.2008 DAF 20000,00 1235,50 255,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 30.09.2008 FOB 20000,00 1235,65 255,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 31.10.2008 DAF 9850,00 2837,73 585,69
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 3000,00 1646,96 340,00
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 5000,00 1550,08 320,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 20000,00 1416,81 292,50
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*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 20000,00 1307,82 270,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 61588,00 1252,63 258,57
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 31.10.2008 CPT 25000,00 968,90 200,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 30.06.2009 CPT 25000,00 969,00 200,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 15.09.2008 CPT 15000,00 847,87 175,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 187485,00 1056,86 218,15
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 15.09.2008 CPT 5500,00 1038,59 214,36
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 30.06.2009 CPT 20000,00 993,14 205,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 31.12.2008 FOB 108086,00 1181,48 243,85
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 30.09.2008 FOB 25000,00 1085,62 224,07
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 31.12.2008 FOB 8000,00 1090,13 225,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 30.09.2008 FOB 40000,00 1151,59 237,67
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 31.10.2008 FOB 15000,00 1187,20 245,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 30.09.2008 FOB 10000,00 1209,97 249,70
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 452522006 31.12.2008 FOB 12000,00 1315,88 271,59
*Горох 1 клас ДСТУ 452322006 15.09.2008 CFR 1500,00 2422,30 500,00
*Горох 3 клас ДСТУ 452322006 30.09.2008 FOB 12700,00 2106,42 434,75
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 15.09.2008 CPT 5300,00 2906,76 600,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 30.06.2009 CPT 23000,00 2688,42 554,93
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 31.12.2008 DAF 30000,00 2792,71 576,47
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 31.10.2008 DAF 3000,00 2834,03 585,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 30.09.2008 DAF 2000,00 2761,36 570,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 31.12.2008 FOB 220199,00 2906,93 599,94
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 01.03.2009 FCA 500,00 4659,15 961,74
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 31.05.2009 FCA 102,00 4179,66 862,67
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 31.12.2008 FCA 100,00 6057,12 1250,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 77000,00 1298,47 268,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 20000,00 1153,06 238,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 50000,00 1094,92 226,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 31.12.2008 FOB 66000,00 1138,59 235,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 30.09.2008 CPT 150000,00 1245,04 257,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 20000,00 1332,24 275,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 DAF 13000,00 1224,17 252,69
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 10.09.2008 DAF 6000,00 838,10 173,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 10.09.2008 FOB 23000,00 1247,46 257,50
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 15.10.2008 FOB 15000,00 973,74 201,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 01.10.2008 CPT 10000,00 1099,70 227,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 01.10.2008 FOB 31100,00 1179,46 243,46
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 30.09.2008 FOB 10000,00 1356,46 280,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 01.09.2008 FOB 9350,00 1164,28 240,33
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 01.10.2008 FOB 67000,00 1161,93 239,85
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 01.09.2008 FOB 5650,00 1174,31 242,40
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 01.10.2008 FOB 2800,00 1176,73 242,90
*Горох 3 клас ДСТУ 452322006 31.08.2008 CPT 1000,00 1763,40 364,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574285 31.12.2008 FAS 5000,00 2180,03 450,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574285 31.08.2008 FAS 660,00 2107,36 435,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583276 30.08.2008 FOB 1500,00 2664,48 550,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 31.12.2008 FCA 2400,00 3890,13 803,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 15.09.2008 CPT 10000,00 3052,04 630,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 31.08.2008 DAF 11300,00 3059,30 631,50
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 30.09.2008 FOB 1000,00 3924,05 810,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 31.08.2008 FOB 50250,00 3044,77 628,50
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Просо 1 клас ГОСТ 22983288 2008 DDU 88,00 1938,80 400,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 FCA 80,00 2433,58 502,08
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 DAF 449,78 2642,12 545,10
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 DDU 61,00 6261,23 1291,10
Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 DAF 128,20 1453,71 300,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 500,00 970,14 200,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 3000,00 897,38 185,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 FOB 5000,00 1115,66 230,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 199,76 1309,43 269,95 1091,19 224,96
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 230,80 1197,37 246,86 997,81 205,71
Жито 1 клас ДСТУ 452222006 2008 EXW 771,40 1122,83 231,64 935,69 193,03
Жито 2 клас ДСТУ 452222006 2008 EXW 1274,69 1017,65 209,92 848,04 174,94
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 2618,39 1263,51 260,58 1052,92 217,15
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 4947,26 1196,47 246,68 997,06 205,57
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 2961,29 1032,94 213,04 860,79 177,54
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 124,85 885,00 182,59 737,50 152,16
*Просо 1 клас ГОСТ 22983288 2008 DDU 100,00 2035,74 420,00
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 3100,00 790,06 163,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 CPT 51000,00 1200,55 247,50
Тернопільська агропромислова біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 909,26 1271,17 262,33 1059,31 218,61
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 2162,37 1130,00 233,09 941,67 194,24
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 DAF 1118,29 2580,84 532,60
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 DDU 42,00 2378,20 490,28
*Насіння озимої пшениці ел. ДСТУ 2240293 2008 DAF 240,00 2037,29 420,00
*Насіння озимої пшениці 1репр. ДСТУ 2240293 2008 DAF 360,00 1940,28 400,00
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 225,69 1195,29 246,42 996,08 205,35
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 2500,00 999,24 206,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 5000,00 1021,27 210,54
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 FOB 3000,00 1063,86 219,32
*Горох 3 клас ДСТУ 452322006 2008 FOB 4000,00 1737,62 358,22
*Насіння гарбуза ГОСТ 658295 2007 CPT 4,60 5335,77 1100,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 DDU 45,00 7092,21 1462,10
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 185,22 1311,16 270,30 1092,63 225,25
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 928,77 1195,06 246,44 995,88 205,37
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 23000,00 1247,77 257,50
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 30000,00 1018,65 210,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 24200,00 906,45 186,97
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 FOB 5000,00 1210,30 249,70
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 CPT 14000,00 2502,96 516,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 FOB 3000,00 2834,73 585,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 301,55 1309,43 269,95 1091,19 224,96
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 302,05 1193,93 246,24 994,94 205,20
Жито 3 клас ДСТУ 452222006 2008 EXW 87,68 943,09 194,57 785,91 162,14
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391289 2007 DAF 40,00 5010,32 1033,97
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 3000,00 1391,09 287,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 70000,00 974,99 201,00
*Горох 3 клас ДСТУ 452322006 2008 CPT 1000,00 1890,33 390,00
*Олія ріпакова ГОСТ 8988277 2008 DAF 260,00 5466,29 1128,00
*Олія соєва ДСТУ 453422006 2008 DAF 1000,00 6111,88 1260,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 CPT 68,00 6283,99 1296,47
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 DAF 4190,00 861,68 177,82
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 CPT 3000,00 2544,68 525,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 FCA 85,00 5653,37 1166,60
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 29050,00 1290,08 266,14
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 FOB 2000,00 1308,69 270,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583276 2008 FOB 21400,00 2375,03 490,00

Форвард

Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 8000,00 776,11 160,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 15.10.2008 FAS 5000,00 1076,03 222,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 04.10.2008 DAF 3000,00 808,60 166,87
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 30.09.2008 FOB 20000,00 1235,65 255,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 30.09.2008 FOB 10000,00 1209,97 249,70
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 31.12.2008 FOB 8000,00 1188,42 245,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 452522006 31.12.2008 FOB 3200,00 1333,94 275,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583276 31.12.2008 FOB 3855,00 2234,00 460,90
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 31.12.2008 FOB 75048,00 2665,47 549,93
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 31.12.2008 FCA 100,00 6057,12 1250,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 31.03.2009 FCA 140,00 4526,44 933,55
Херсонська товарно�сировинна біржа «Кристал»
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 CPT 500,00 945,89 195,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391289 31.10.2008 DDU 200,00 4712,98 972,35
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України

Загальний звiт про результати торгiв
сiльськогосподарською продукцiєю, продуктами її переробки, продовольством
на Акредитованих товарних бiржах України з 29 серпня по 4 вересня 2008 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 29 серпня по 4 вересня 2008 року

Внутрішні контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 3304,93 1205,00 1273,14 1311,16 262,55
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 909,26 1250,00 1271,17 1300,00 262,33
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 6634,58 1185,00 1196,15 1197,80 246,62
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 2162,37 1130,00 1130,00 1130,00 233,09
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 EXW 2961,29 1017,60 1032,94 1062,11 213,04
Жито 1 клас ДСТУ 452222006 2008 EXW 771,40 1122,82 1122,83 1122,91 231,64
Жито 2 клас ДСТУ 452222006 2008 EXW 1274,69 1016,89 1017,65 1018,99 209,92

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 3000,00 1391,09 1391,09 1391,09 287,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 29050,00 1115,66 1290,08 1308,69 266,14
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 30000,00 1018,65 1018,65 1018,65 210,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 2500,00 999,24 999,24 999,24 206,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 23500,00 970,14 1241,86 1247,77 256,28
Просо 1 клас ГОСТ 22983288 2008 DDU 188,00 1938,80 1990,36 2035,74 410,64
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 CPT 24200,00 887,00 906,45 923,09 186,97
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 DAF 4190,00 848,00 861,68 881,92 177,82
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 2008 FOB 81100,00 790,06 967,90 1021,27 199,54
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 CPT 51000,00 1200,55 1200,55 1200,55 247,50
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 2008 FOB 15000,00 1063,86 1162,58 1308,69 239,76
Горох 3 клас ДСТУ 452322006 2008 CPT 1000,00 1890,33 1890,33 1890,33 390,00
Горох 3 клас ДСТУ 452322006 2008 FOB 4000,00 1737,62 1737,62 1737,62 358,22
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391289 2007 DAF 40,00 5010,32 5010,32 5010,32 1033,97
Ріпак технічний ГОСТ 10583276 2008 FOB 21400,00 2375,03 2375,03 2375,03 490,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 FCA 80,00 2433,58 2433,58 2433,58 502,08
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 CPT 17000,00 2502,96 2510,32 2544,68 517,59
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 DAF 1568,07 2568,22 2598,41 2688,49 536,19
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 FOB 3000,00 2834,73 2834,73 2834,73 585,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 2008 DDU 42,00 2378,20 2378,20 2378,20 490,28
Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 FCA 85,00 5142,28 5653,37 5831,85 1166,60
Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 CPT 68,00 6283,99 6283,99 6283,99 1296,47
Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 2008 DDU 106,00 6034,04 6614,00 7092,21 1363,69
Насіння озимої пшениці еліта ДСТУ 2240293 2008 DAF 240,00 2037,29 2037,29 2037,29 420,00
Насіння озимої пшениці 1 репр. ДСТУ 2240293 2008 DAF 360,00 1940,28 1940,28 1940,28 400,00
Олія ріпакова ГОСТ 8988277 2008 DAF 260,00 5465,95 5466,29 5467,42 1128,00
Олія соєва ДСТУ 453422006 2008 DAF 1000,00 6111,88 6111,88 6111,88 1260,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 376822004 15.10.2008 FAS 5000,00 1076,03 1076,03 1076,03 222,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 CPT 500,00 945,89 945,89 945,89 195,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 04.10.2008 DAF 3000,00 808,60 808,60 808,60 166,87
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 376822004 31.12.2008 FOB 8000,00 776,11 776,11 776,11 160,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 30.09.2008 FOB 30000,00 1209,97 1227,09 1235,65 253,23
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769298 31.12.2008 FOB 8000,00 1188,42 1188,42 1188,42 245,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 452522006 31.12.2008 FOB 3200,00 1333,94 1333,94 1333,94 275,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391289 31.10.2008 DDU 200,00 4712,98 4712,98 4712,98 972,35
Ріпак технічний ГОСТ 10583276 31.12.2008 FOB 3855,00 2132,68 2234,00 2431,98 460,90
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583276 31.12.2008 FOB 75048,00 2624,89 2665,47 2952,73 549,93
Насіння гірчиці ГОСТ 9159271 31.12.2008 FCA 100,00 6057,12 6057,12 6057,12 1250,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

EXW Франко2завод (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 франко2причал  (порт призначення вказано)
FOB Франко2борт (порт відвантеження вказано)
DES Доставлено франко2судно (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
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9 вересня 2008 року Російський Зер�
новий Союз проводить в Москві XIV Між�
народну конференцію «Ринки зерна і олій�
них у сезоні 2008/09 рр.: глобальні зру�
шення і наслідки для Росії та Причорно�
морського регіону».
В рамках конференції розглядатимуться
такі основні теми:
– кон'юнктура ринків зерна і олійних в
2008�2009 рр.;
– перебудова глобальних ринків зерна і
олійних в середньостроковій перспективі;
– нові тенденції розвитку попиту на зерно�
ві й олійні в Росії;
– пріоритети державного регулювання.

* * *
2�4 жовтня 2008 року в місті Шермон�
Феран (Франція) пройде черговий саміт
тваринництва Sommet de l'Elevage – про�
відна виставка в Європі в області тварин�
ництва. Саміт тваринництва став найва�
жливішою подією, в рамках якої прохо�
дять національні конкурси порід великої й
дрібної рогатої худоби. Саміт проводиться
щорічно і з кожним роком безперервно
зростає число експонентів і учасників.
Участь в заході цього року візьмуть 750
експонентів. Очікується близько 70 тисяч
відвідувачів з усього світу. На виставці
буде представлено більше 1500 тварин.
Основні розділи виставки Sommet del Eleva�
ge: м'ясна і молочна велика рогата худоба,
вівці, кози, коні, свині, домашя птиця.

* * *
8�10 жовтня 2008 р. у виставковому
комплексі Одеського морського порту за
підтримки Мінпромполітики України від�
будеться VI міжнародна спеціалізована

виставка технологій і обладнання для хар�
чової і переробної промисловості «Прод�
машекспо 2008». 
Основні розділи виставки:
* технології та обладнання для переробки
і зберігання сільгосппродукції;
* технології та обладнання для всіх галузей
харчопереробної промисловості;
* технології та обладнання для виробниц�
тва та розливу алкогольних і безалкоголь�
них напоїв і пива;
* автоматизація процесів управління і ви�
робництва;
* промислове обладнання фасувального
дозування і вагового;
* холодильне обладнання;
* транспортування й зберігання.
«Продмашекспо» є провідною спеціалізо�
ваною виставкою в південному регіоні Ук�
раїни за експозиційним наповненням, за
кількістю і складом відвідувачів, насичені�
стю заходів, що проводяться.
В рамках виставки також відбудеться VIII
Міжнародна науково�практична Конфе�
ренція «Харчові технології» і «Хлібопро�
дукти». Організаторами Конференції є
Одеська національна академія харчових
технологій і виставковий центр «Одеський
дім». Конференція проводиться за під�
тримки Одеської облдержадміністрації,
Мінагрополітики України, НОУ «Міжна�
родна промислова академія» (м.Москва).

* * *
9�10 жовтня 2008 року в Києві відбу�
деться Конференція «Харчова промисло�
вість України й СОТ: стратегія і тактика»,
Організатор форуму – Агентство проми�
слових новин. (Терміни проведення захо�
ду перенесено з 2�3 жовтня – прим.ред.) 
Конференція розрахована на фахівців –
технологів, менеджерів з управління які�
стю, фінансистів, які прагнуть бути в курсі

нових умов роботи в рамках СОТ. Також
це інвестори, керівники великих фінансо�
вих та інвестиційних компаній, провідні
менеджери й власники бізнесу.
Попередня програма конференції включає
обговорення, зокрема, таких тем:
• наслідки вступу до СОТ для харчової
промисловості України;
• механізми забезпечення конкуренто�
спроможності роботи підприємств харчо�
вої промисловості в перехідний період;
• законодавство України: відповідність но�
вим умовам;
• гармонізація вітчизняних стандартів і тех�
нічних регламентів з директивами СОТ;
• впровадження систем менеджменту яко�
сті ISO 9001;
• проблеми якості та безпеки сільгосппро�
дукції в умовах формування цивілізовано�
го продовольчого ринку;
• сертифікація продукції харчової проми�
словості України;
• принципи ветеринарного контролю у ви�
робництві харчової продукції згідно з ди�
рективами СОТ;
• прогнози і перспективи розвитку сиро�
винних ринків;
• впровадження міжнародного стандарту
ISO 22000:2005 – шлях до підвищення
безпеки харчових продуктів.

* * *
23�24 жовтня 2008 року в Києві ком�
панія «Полнет» (Польща) проводить галу�
зеву спеціалізовану конференцію «З'їзд
Свинарів – Україна 2008».
У програмі заходу пропонуються доповіді і
обговорення таких тем:
– менеджмент і організація роботи на
фермі;
– відбір генетичного матеріалу як основа
правильного функціонування свинарської
ферми, нововведення в заплідненні;

– зоотехнічне і ветеринарне обслугову�
вання великотоварної ферми;
– модернізація господарських будівель
відповідно до новітніх стандартів;
– вплив систем утримання свиней на ре�
зультати приросту;
– власний комбікормовий завод – краща
економіка виробництва та ін.

* * *
30�31 жовтня 2008 року в м.Одеса від�
будеться Сьома міжнародна конференція
«Олієжирова промисловість�2008». Орга�
нізатор конференції – ІА «АПК�Інформ».
Очікувана кількість учасників конференції
– близько 300 осіб з 25 країн світу.
Основні тематичні розділи конференції:
• світовий олійний ринок: тенденції й
перспективи;
• Причорномор'я – ключовий постачаль�
ник олійної сировини та соняшникової
олії на світовий ринок;
• інвестиційна привабливість олієжирової
галузі України;
• сировинна база олійного ринку;
• Україна у СОТ: переваги і проблеми.

* * *
18�20 листопада 2008 року в Женеві
(Швейцарія) відбудеться VI Міжнародна
конференція GlobalGrain�2008.
На конференції обговорюватимуться пи�
тання, пов'язані з перспективами світового
ринку зерна в 2008/09 МР, прогнозами
змін на ринку фрахту, впливом держави й
економічних чинників на виробництво
зернових у Східній Європі, юридичними
аспектами функціонування зернового
ринку, ф'ючерсною торгівлею тощо. Очіку�
ється участь у форумі близько 600 делега�
тів із 50 країн. (Репортаж з минулорічного
форуму GlobalGrain «Агропрофі» надруку�
вав в номері 15/2007 на стор.2).

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР
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Підготував Артем Житков


