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ОСОБИСТІСТЬ
´ПРЕМІЯ ñ ЦЕ ДОБРЕ, ТА ГОЛОВНЕ ñ
ПОВАГА ДО ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ПРАЦІª

Сьогодні у нашій постійний рубриці незвичний
Герой, вірніше – Героїня України. Вона не
голова передового господарства, не видатний
науковець... Павлина Шаповаленко Зірку Героя
отримала, працюючи дояркою. 

Яким бути ПДВ?
Парламентський комітет з пи�
тань податкової та митної полі�
тики розглянув урядовий зако�
нопроект №3024 про внесення
змін у закони «Про ПДВ» і «Про
оподаткування прибутку підпри�
ємств» (щодо амортизації), що
зберігає податкові пільги для аг�
рарного сектора. Заступник міні�
стра аграрної політики Валенти�
на Завалевська аргументувала
необхідність прийняття докумен�
та тим, що сільгоспвиробники
зможуть залишати у своєму роз�
порядженні весь адміністрова�
ний ними ПДВ і витрачати його
на своє матеріально�технічне за�
безпечення, а у разі виникнення
від’ємного сальдо зі сплати ПДВ
бюджет повинен буде відшкодо�
вувати податок. Це, на її думку,
стимулюватиме аграріїв, тому
що дія нульової ставки ПДВ за�
кінчується 1 січня 2009 року. 
Голова комітету Сергій Терьохін
заявив, що запропоновані зміни
суперечать базовим угодам
СОТ. Адже одержання сіль�
госпвиробниками прихованих
субсидій порушує ст. 2 договору
про субсидії, що дозволяє тіль�
ки надання прямих субсидій,
непрямих (гарантії за креди�
тами) і скасування податків. За
підрахунками МінАП, ця субси�
дія буде коштувати Україні 5,2
млрд грн, у той час як «жовтий
кошик» передбачає річну квоту
розміром 3,047 млрд. грн. 
Терьохін упевнений, що, вичер�
павши обсяг субсидії на відшко�
дування ПДВ, без держпідтрим�
ки можуть залишитися інші аг�
рарні галузі. Незаконним є також
відшкодування ПДВ і «порушен�
ня принципів нейтральності при
імпорті». 
Депутати 15 голосами підтрима�
ли прийняття всіх розглянутих
законопроектів Верховною Ра�
дою в першому читанні. До дру�
гого читання запропоновано
створити робочу групу у складі
представників Мінекономіки,
Мінфіну, МінАП і депутатів про�
фільного комітету, щоб виключи�
ти суперечливі пропозиції. 

ОСТАННІМ часом у нас поши�

рюється думка про безперспек�

тивність вітчизняної галузі вироб�

ництва цукру з цукрових буряків.

Мовляв, краще або переробляти

тростину, або взагалі купувати

тростинний цукор, бо за собіварті�

стю виробництва ми його ніколи

не наздоженемо. Це один бік ме�

далі. Він полягає у відповіді на пи�

тання: «Кому це вигідно?» 

Але є й інший. Важко, коли

справа всього твого життя визна�

ється безперспективною. Тому

так запекло справжні фахівці бу�

рякоцукрової галузі намагаються

довести, що не варто на загально�

державному рівні відмовлятися

від неї, як це зробили, наприклад,

данці. Бо з цукрових буряків у ре�

зультаті переробки на заводі от�

римують безліч продуктів, які та�

кож можна з успіхом продавати.

В першу чергу це цукор�пісок, і

завдяки модернізації виробниц�

тва його можна виготовляти різ�

них видів – очищений, коричне�

вий, рафінад тощо. Патока з бу�

ряків годиться для спиртової або

фармацевтичної галузі, вигото�

влення дріжджів та відгодівлі тва�

рин. Жом – для відгодівлі в сиро�

му або переробленому вигляді.

Дефекат – вапняне добриво. Га�

шене вапно – для будівельної га�

лузі. А ще можна отримувати над�

лишки електроенергії, яку виро�

бляють цукрові заводи, і з успіхом

її подавати. Так само, як і опалю�

вати інші об'єкти або приміщен�

ня завдяки гарячій воді, яку та�

кож отримують у виробничому

процесі…  Перелік можна про�

довжувати. І усе це робить галузь

досить рентабельною, тільки ви�

магає додаткових «мозкових на�

вантажень» і розумних капітало�

вкладень. А ще – розумних і ква�

ліфікованих кадрів. 

Тому не дарма говорять, що

цукрова галузь надто високотех�

нологічна і розумово витратна. А

відтак, дуже цікава і приваблива. 

Практичним прикладом усьо�

го викладеного служить робота

Томашпільського цукрового заво�

ду на Вінниччині, репортаж з яко�

го викладено на стор.3
Про стан і перспективи галузі

в Україні читайте на стор.4�5

Чого хочуть цукровики

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
М'ЯСО РОСЛИННОГО СВІТУ

Соя за класифікацією відноситься до
олійних культур. Чи актуально зараз її
вирощувати, тим більше – робити
ставку? Про це ми вирішили
розпитати Віктора Тимченка,
президента «Української асоціації
виробників та переробників сої».

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ
У ГОНИТВІ ЗА ОЦІНКОЮ
В очікуванні відкриття ринку земель, 
тобто зняття мораторію на купівлю/
продаж земель сільськогосподарського
призначення, більшість зацікавлених
обговорюють можливу вартість та ціну
продажу цих самих земель. У чому ж
полягає відмінність між ними і в яких
випадках та кому взагалі потрібно
замовляти оцінку? 10

ОГЛЯД Дозвольте запросити вас підтримати іноземного виробника: простіше кажучи – на чашку
чаю чи кави. Нічого не вдієш, але автентичний український кисіль не є супутником ділових зустрічей
або світських раутів. Втім, до іноземних напоїв можна додати трохи українського… цукру. Поки що
українського. Адже з огляду на поточний стан бурякоцукрової галузі можемо залишитися і без нього.
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ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 
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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»

* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ», на 11.09.2008

ІНДЕКСИ

Індекс Останнє
значення

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD�індекс
Україна 149,10 �10,1% �47,4%

РТС
Росія 1298,08 �15,0% �43,3%

WIG 20
Польша 2446,38 �6,3% �29,2%

DAX*
Німеччина 6210,32 �4,0% �23,0%

S&P 500*
США 1232,04 �3,4% �16,1%



Комітет з питань боротьби з

організованою злочинністю і

корупцією Верховної Ради

підтримує прийняття за осно�

ву проекту закону про вне�

сення змін до Земельного ко�

дексу України (щодо запобі�

гання корупційним діянням

та хабарництву у сфері зе�

мельних відносин).

ЗАКОНОПРОЕКТОМ (№2517)

пропонується: вилучити із Зе�

мельного кодексу України поло�

ження, що передбачають мо�

жливість безоплатної передачі

земельних ділянок у власність

фізичних та юридичних осіб із

земель державної та комуналь�

ної власності в межах норм без�

оплатної приватизації; спрости�

ти передбачений статтею 118 по�

рядок безоплатної приватизації

земельних ділянок громадянами

тощо.

На засіданні Комітету зазна�

чалося, що законопроект розро�

блено з метою припинення ко�

рупційних схем із начебто без�

оплатного надання земельних

ділянок державної власності.

Крім того, пропонується вдос�

коналити правове регулювання

процедури надання земельних

ділянок в оренду громадянам та

юридичним особам України.

Слід зауважити, що законо�

проект не скасовує права грома�

дян на приватизацію земельних

ділянок, які перебувають у їх ко�

ристуванні, а лише виключає

можливість безоплатного надан�

ня їх у власність. Надання зе�

мельних ділянок державної

власності в користування грома�

дянам буде збережене також на

умовах оренди, яка в свою чергу,

передбачає використання орен�

дованої земельної ділянки лише

орендарем і виключає можли�

вість її перепродажу.

Крім того, законопроектом

передбачено чітке розмежування

компетенції органів виконавчої

влади та місцевого самовряду�

вання щодо надання земельних

ділянок не тільки у постійне ко�

ристування (як передбачено

чинною редакцією Земельного

кодексу України), а й в оренду.

Законопроектом також виз�

начено виключний перелік ви�

падків, коли при наданні земель�

ної ділянки в користування

обов'язковою є розробка проекту

землеустрою щодо відведення та�

кої ділянки. Так, пропонується

визначити, що вказаний проект

землеустрою розробляється в

разі: надання земельної ділянки

із зміною цільового призначен�

ня; надання в користування зе�

мельної ділянки, межі якої не

визначено в натурі (на місцево�

сті); надання в користування зе�

мельної ділянки під забудову. 

15 жовтня ц.р. очікуються

парламентські слухання, іні�

ційовані Комітетом Верховної

Ради з питань аграрної полі�

тики та земельних відносин

пропонує провести парла�

ментські слухання. Питання

дня чергових слухань – пере�

біг виконання Постанови Вер�

ховної Ради України від 22

вересня 2005 року «Про Реко�

мендації парламентських слу�

хань «Сучасний стан та перс�

пективи розвитку земельних

відносин в Україні» і стан за�

конодавчого забезпечення

запровадження ринку земель

сільськогосподарського при�

значення. 

ВІДПОВІДНИЙ проект Поста�

нови, зареєстрований у парла�

менті за №3115 від 4 вересня

ц.р., ініціювали народні депутати

Микола Присяжнюк, Роман

Ткач і Валерій Бевзенко. На їх

думку, слухання необхідні для

привернення уваги урядових ін�

ституцій, політичних партій,

широких кіл громадськості та за�

собів масової інформації до про�

блем виконання урядом вимог

чинного законодавства щодо

розробки проектів законодавчих

актів стосовно законодавчого за�

безпечення реформування зе�

мельних відносин в Україні, а та�

кож до визначення стратегічних

напрямів державної політики

щодо шляхів їх розв'язання. Про

це наголошено в резолюції слу�

хання цього питання в Комітеті

з питань аграрної політики та зе�

мельних відносин від 8 липня

2008 року.

За відсутності фундаменталь�

них законів, таких як: «Про дер�

жавний земельний кадастр»,

«Про державний земельний (іпо�

течний) банк України», «Про ри�

нок земель», «Про викуп земель�

них ділянок приватної власності

для суспільних потреб»,  належ�

ного розвитку ринкової інфра�

структури в країні  не можна  ве�

сти мову про запровадження

ринку земель сільськогосподар�

ського призначення, наголошу�

ють автори проекту постанови.

Досвід країн Західної Європи і

Північної Америки свідчить, що

правила ринку земель у цих краї�

нах чітко визначені законодавчо.  

Для гармонізації законодав�

ства України з країнами Євро�

пейського Союзу необхідно

посилити відповідальність уряду

щодо законодавчого врегулюван�

ня в Україні проблем розвитку

інфраструктури ринку земель

сільськогосподарського призна�

чення, розробити і законодавчо

врегулювати національні прави�

ла регулювання ринку, наголо�

шується в пояснювальній записці

до проекту. Це і є основною ме�

тою проведення парламентських

слухань.
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Ввезення дослідних зразків впорядковано
Міністерство аграрної політики затвердило Порядок ввезення до Ук�
раїни дослідних зразків сортів рослин для експертизи на придатність
до розповсюдження сорту і вивезення з України посадкового матері�
алу сортів рослин. Відповідний Наказ МінАП від 15 серпня 2008 р.
№512 зареєстровано в Мінюсті 2 вересня 2008 р. під №807/15498.
Згідно з Порядком, дослідні зразки сортів рослин, що ввозяться в Ук�
раїну для експертизи на придатність на поширення сорту, не 
обкладаються ввізним митом і не підлягають квотуванню, 
ліцензуванню і сертифікації та державній санітарно�гігієнічній 
експертизі. Карантинний огляд цих зразків здійснюється на 
безоплатній основі. 
Митне оформлення зразків здійснюється без сертифікатів 
відповідності  на основі документального підтвердження 
Держсортслужби, що ці зразки ввозяться для проведення експертизи 
на придатність на поширення сорту.
Вивезення за межі митної території України посадкового матеріалу,
який є матеріальним носієм сорту і є об'єктом права інтелектуальної
власності, здійснюється на підставі дозволу власника патенту на від�
повідний сорт рослин і документального підтвердження Держсорт�
служби. Якщо посадковий матеріал не є об'єктом права інтелектуаль�
ної власності, вивезення його за межі країни здійснюється на підставі
документального підтвердження Держсортслужби.

Затверджено порядок ввезення 
незареєстрованих ЗЗР для держвипробувань
Кабінет Міністрів України затвердив порядок надання дозволу на
ввезення незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, які використо�
вуються для проведення державних випробувань і наукових дослі�
джень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матері�
алу. Про це йдеться у Постанові КМУ від 3 вересня 2008 р. №782.
Дія Порядку не розповсюджується на ввезення стандартних аналітичних
зразків препаратів, призначених для проведення контрольно�аналітич�
них вимірювань, розробки методик визначення залишкових кількостей
препаратів, приготування калібрувальних або реперних розчинів.
Дозвіл на ввезення незареєстрованих препаратів, а також оброблено�
го ними насіннєвого (посадкового) матеріалу надається за умови, що
такий препарат включено до плану державних випробувань, який за�
тверджено Мінприроди, або до науково�дослідних планів наукових
установ і організацій. Дозвіл надається Мінприроди у разі ввезення: 
– незареєстрованих препаратів – за узгодженням з МОЗ; 
– насіннєвого (посадкового) матеріалу, обробленого незареєстрова�
ними препаратами, – за узгодженням з МОЗ і Мінагрополітики з
обов'язковою вказівкою його кількості.
Для надання дозволу суб'єкт господарювання надає в Мінприроди
такі документи: 
– заявку; 
– лист�узгодження МОЗ, а у разі ввезення насіннєвого (посадкового)
матеріалу, обробленого незареєстрованими препаратами, – Міна�
грополітики; 
– копії сертифікатів якості та відповідності незареєстрованих препа�
ратів, лист безпеки незареєстрованого препарату (карту даних небез�
печного чинника); 
– копію договору обов'язкового страхування відповідальності суб'єк�
тів перевезення небезпечних вантажів.

Мінімальні індикативні ціни 
при експорті не діють 
З 1 вересня Україна скасувала дію механізму встановлення мінімаль�
них індикативних цін на експорт олійних культур. Про це повідомили
в Мінекономіки України. Як пояснили в міністерстві, ця вимога місти�
лася в зобов'язаннях, узятих на себе Україною при вступі до Світової
організації торгівлі, і на виконання Указу Президента України
№686/2008 від 5 серпня цього року. «Про визнання таким, що втра�
тив чинність, Указу Президента України №124 від 10 лютого 1996 р.». 
Нагадаємо, що до сьогодні мінімальні індикативні ціни встановлюва�
лися для низки позицій товарів, що експортуються з України, в т.ч.
для насіння олійних культур (соняшник, рижій та льон).

І знову – слухання

Запобігти корупції 
в земельних відносинах



ШАНС вижити бурякоцукрова га�

лузь, яка понад сто років тому зро�

била Україну відомою на увесь

світ, усе�таки має. Вона здатна

продовжувати приносити нам і

матеріальні, і моральні дивіденди:

годувати і агровиробників, і пере�

робників і пересічних споживачів

якісним вітчизняним цукром. До�

казом цьому – виважена стратегія

роботи Томашпільського цукрово�

го заводу, яка побудована за прин�

ципом сильного кільця у виробни�

чому ланцюгу – кожен на своєму

місці відповідає за спільну справу.

Сьогодні це високотехнологічне

підприємство, яке працює, як го�

динник. Краще за директора на

цьому складному механізмі не зна�

ється ніхто. Тому ми пропонуємо

вашій увазі розповідь Юрія Моро�

за – відданого своїй справі моло�

дого та завзятого, який вже більш

як п'ять років очолює завод. 

Три вагові 
категорії
– ЗВИЧАЙНО, в аграрному сек�

торі працювати важко, але цікаво.

І це неправда, що він збитковий.

Це ж стосується і бурякоцукрової

галузі. Важко бути об'єктивним,

коли тобі постійно кажуть, що

справа усього твого життя за но�

вих економічних умов стає без�

перспективною. В усьому потрі�

бен здоровий глузд. Саме на ньо�

му і побудована робота усього аг�

ропідприємства «Зелена долина» і

нашого заводу як його складової.

Щодо бурякоцукрової галузі,

то із практики останніх років цук�

рові заводи за собівартістю про�

дукції та їх конкурентоспромож�

ністю можна поділити на 3 групи.

Перша – конкурентоспро�

можні підприємства. Це близько

25�30 підприємств потужністю від

2 до 5 тисяч тонн переробки буря�

косировини за добу. Обов'язковою

умовою для їх гідного існування є

забезпечення сировиною на

необхідний, тобто мінімальний

економічно доцільний, термін ро�

боти у 90�100 діб. 

Раніше вважалося, що краще

експлуатувати малопотужний за�

вод, який забезпечений на 100%

сировиною, ніж на половину за�

безпечений великопотужний. За�

раз ситуація змінюється. За наши�

ми даними, близько 60 заводів, які

сьогодні функціонують, вирощу�

ють власну сировину або заохочу�

ють потужних агровиробників, та�

ким чином маючи на найближчі 3

роки перспективу.

Основна проблема на сьогодні

– це надлишок цукру попередніх

років. Він утримує ціну, яка в се�

редньому є нижчою за минулоріч�

ну собівартість виробництва для

середньостатистичного заводу.

Тому більшість цукрових заводів є

банкрутами. Як доказ – 110 пра�

цюючих торік проти близько 70

прогнозних на цей рік.

І на сьогодні, коли формується

державна політика АПК, щоб не

зруйнувати галузь, слід створити

умови та підтримати ті бурякоцук�

рові комплекси, які підпадають

під другу групу – з середнім рів�

нем собівартості.

Третя група – високовитратні

заводи, які напевне не виживуть.

У найближчі роки їх очікує де�

монтаж. Проте існують випадки

модернізації останніх двох груп

заводів під випуск інших видів

продукції. 

Народжені з цукру 
– НАШЕ підприємство входить

до першої групи. Томашпільський

цукровий завод – одне з найстарі�

ших підприємств бурякоцукрової

галузі України. Можна сказати,

що йому певною мірою пощасти�

ло, адже він за час свого існування

ніколи не зупинявся. Дерев'яні

корпуси було збудовано цукроза�

водчиками братами Куперманами

1854 року. Кам'яні цехи, що й досі

функціонують, з'явилися тут у

1878 році й увійшли вже до складу

знаної цукрової імперії Бродсь�

ких. Відтоді завод багато разів пе�

ребудовувався і переоснащувався.

Нова історія заводу розпочала�

ся 2001 року, коли на підприєм�

ство прийшов вітчизняний інве�

стор – Станіслав Войтович. На

той час він почав вкладати кошти

у агровиробничу галузь Вінниччи�

ни, зокрема у відродження Вап�

нярського і Тульчинського масло�

сирзаводів.

Того ж року було створено ЗАТ

«Томашпіль�цукор», головою на�

глядової ради якого став Стані�

слав Войтович, а генеральним ди�

ректором – Роман Мазур. 

Політика нашого інвестора –

не тимчасова вигода, а розвиток

бізнесу. На переконання його і

створеної ним команди, будь�яку

справу, за яку берешся, слід розви�

вати, виводити її на конкуренто�

спроможний рівень. Тому нове ке�

рівництво, незважаючи на складні

економічні умови в державі, роз�

робило стратегічний план розвит�

ку заводу. До 2003 року ми працю�

вали з навколишніми агропідпри�

ємствами над створенням сиро�

винної бази. Паралельно проводи�

ли модернізацію цукрозаводу,

формували кадровий склад. Однак

сільгосппідприємства продовжу�

вали убожіти і стали неспроможні

забезпечити підприємство

необхідною кількістю сировини.

Відтак, наше керівництво, можна

сказати, зважилося на ризикова�

ний крок – вклало кошти у земле�

робство. Так народився Агроком�

плекс «Зелена долина». Власники

паїв у тих селах, де місцеві сіль�

госппідприємства збанкрутіли,

або знаходилися на межі банкрут�

ства, передали свою власність в

оренду, і, думаю, не помилилися.

Першокласна 
друга категорія
– ЗГУРТОВАНА команда фахів�

ців – від керівника до звичайного

працівника – наша гордість. Зав�

дяки їй маємо прибуткове вироб�

ництво й виробляємо цукор дуже

високої якості. Відповідно  до но�

вого ДСТУ, наш цукор�пісок під�

падає під другу категорію якості з

чотирьох можливих. Більшість

вітчизняного «піску» – третьої ка�

тегорії. За висновками торішньої

сертифікації, в Україні крім нас і

Гнідавського заводу (м.Луцьк, ТМ

«Солодко» – прим. ред.) такого цу�

кру більше ніхто не випускає. 

Щоб конкурувати з іншими

виробниками, якість має відпові�

дати не тільки українському стан�

дарту, а й мати, так би мовити, до�

датковий резерв. Наш цукор може

використовуватися для вигото�

влення дитячого харчування, бе�

залкогольних напоїв, у фармако�

логії тощо.

Оптимізація 
виробництва –
його здешевлення
– НА СЬОГОДНІ проектна по�

тужність Томашпільського цукро�

вого заводу 1950 тонн переробки

цукрових буряків за добу, офіційну

норму встановлено на рівні 1800

тонн. Фактично ж за рахунок мо�

дернізації та організації роботи ми

працюємо на 10% вище «номіна�

лу» – торік наша продуктивність

становила 2250 тонн.

За рахунок роботи в агроком�

плексі ми маємо досить привабли�

ву собівартість сировини. Наші

поля розташовані недалеко і ком�

пактно, тому відстань доставки си�

ровини – не більш як 35 кіломе�

трів. Раніше це було 60�80 кіломе�

трів, тож витрати зменшилися. Та�

кож за рахунок застосування в

останні роки інтенсивних техноло�

гій вирощування маємо високу

врожайність і цукристість. Знов�

таки, завдяки сучасній техніці мак�

симально швидко і практично без

ушкоджень збираємо і очищуємо

корені ще на полях. Тому ми не ви�

трачаємо гроші на перевезення

сміття. Чисті буряки компактніше

укладаються в кагатах, а це дає

змогу застосовувати оптимальну

кількість антисептиків для кращо�

го зберігання. Та й, до речі, від ка�

гатів ми відмовляємося. Достатня

кількість власної сировини і техні�

ки дають нам змогу розробити чіт�

кі графіки її викопування і переве�

зення. Виходячи з практики остан�

ніх років, ми створюємо кількаден�

ний запас сировини відносно про�

дуктивності заводу. 

Торік було  перероблено 203

тис. тонн цукрових буряків, з них

95% – власного вирощування. У

поточному році це вже 98%, тобто

із планованих до переробки 220

тис. тонн ми плануємо закупити

максимум 5 тисяч.

Збільшувати термін роботи за�

воду економічно недоцільно, бо

сировина через тривале зберіган�

ня втрачає якість, відповідно

збільшується собівартість вироб�

ництва цукру. Тому, виходячи зі

своєї  продуктивності та наперед

обрахованої економічної доціль�

ності, ми прораховуємо план заго�

тівлі й переробки.

Крім вирішення питань щодо

зменшення втрат цільового про�

дукту, тобто збільшення виходу

цукру, суттєво знижено енергови�

трати. За результатами 2006 року

ми посіли 2 місце в Україні зі спо�

живання палива на одиницю ви�

робленої продукції після Чортків�

ського (Тернопільська обл. –

прим. ред.) заводу. Торік ми цей

результат ще покращили і на сьо�

годні входимо до трійки найкра�

щих цукрових заводів.

Три етапи 
оновлення
– НАРАЗІ процес виробництва

майже увесь механізований та

комп'ютеризований. Однак на

першому етапі оновлення підпри�

ємства потрібно вкладати кошти

не в технічне переоснащення ви�

робництва. Починати треба з ка�

дрового забезпечення, пробудити

в людях ініціативу до роботи, по�

працювати над підвищенням їх

кваліфікації, забезпечити дотри�

мання трудової та технологічної

дисципліни. На другому етапі за

рахунок систем контролю і авто�

матизації можна досягти гарних

показників. І щоб вийти на рівень

передових європейських заводів,

на третьому етапі вже вкладати

кошти в модернізацію, технічне

переоснащення – сучасну прогре�

сивну високопродуктивну техніку,

яка дасть можливість отримати

якнайкращі результати.

Підготував Артем Житков
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Білий цукор в Зеленій долині
ВИРОБНИЦТВО Цукор5пісок Томашпільського цукрового заводу, що входить до складу
Агрокомплексу «Зелена долина», білий, як сніг. В Україні є лише два заводи, продукція яких
відповідно до нового ДСТУ, що діє з 1 січня 2008 р., відноситься до другої категорії з чотирьох
можливих. Тобто, це продукт підвищеної якості, що може використовуватися у дитячому харчуванні,
фармакології тощо. І головне, що його виробництво – прибуткове.

Юрій МОРОЗ, директор Томашпільського цукрового заводу

Грамотні кадри та автоматизація виробництва – одна зі складових успіху



Отже, що ми маємо?

2007 рік для галузі був у ціло�

му збитковим. Рівень рентабель�

ності виробництва цукру стано�

вив мінус 8,4 відсотка. Собівар�

тість виробництва цукру в сезоні

становила 3210 грн за тонну при

тому, що середні ціни по місяцях

з вересня 2007 року до серпня

2008 року не перевищували 3060

гривень за тонну. Мінімальна за�

купівельна ціна, встановлена ка�

бінетом Міністрів, становила

2500 грн за тонну. Втім, державні

закупівлі у 2007 році не склали�

ся. Нагадаємо, що з вересня 2007

року Аграрний фонд мав закупи�

ти до держрезерву 220 тис. тонн

цукру. Проте, за даними Міна�

грополітики, на 25.03.2008 в

продрезерві його нараховувало�

ся лише 25 тис. тонн. Фахівці

Аграрного фонду пояснюють це

тим, що на кінець 2007 року з

передбачених Законом України

«Про Державний бюджет Украї�

ни на 2007 рік» (зі змінами) 895

млн. гривень фактично на каз�

начейський рахунок Аграрного

фонду надійшло 547,2 млн. гри�

вень. Тобто, 61,15% від передба�

чених обсягів. Отже, з огляду на

мізерність закупівель на показ�

ник мінімальної ціни можна і не

звертати уваги. Що, власне, і

зробив уряд – поки що він зали�

шається на торішньому рівні.

Правильно: навіщо платити

більше?..

При цьому собівартість ви�

робництва цукру�2008, за прог�

нозами спеціалістів Національ�

ної асоціації цукровиробників

України (НАЦУ) «Укрцукор»,

зросте до 3700 грн. за тонну. А

оптово�відпускна ціна на цукор

може становити понад 4000

грн/т. Собівартість виробництва

цукру зросте за рахунок здорож�

чання матеріально�технічних ре�

сурсів, а також цьогорічного ско�

рочення площ під цукровими бу�

ряками до 389,8 тис. гектарів, що

на 38% менше, ніж площі мину�

лого року. Ситуацію трохи врято�

вує тенденція щорічного зро�

стання врожайності цукристих –

у 2007 році вона становила 294

ц/га, а в поточному році очіку�

ється 335 ц/га при прогнозованій

дещо більшій дигестії. Проте,

якщо великі холдинги самі забез�

печують себе сировиною, то від�

мова багатьох сільгоспвиробни�

ків від буряків на користь інших,

більш прибуткових культур,

спричиняє додаткове здорожчан�

ня сировини і, відповідно, ви�

робництва цукру. 

А це спричиняє зупинку цук�

рових заводів. Нині в Україні їх

нараховується 132. Квоту «А» на

виробництво цукру в 2008 році

отримали 104 цукрові заводи.

Проте працювати будуть не всі.

МінАП прогнозує роботу всього

64 заводів у новому сезоні проти

108 минулого року. Цієї цифри

дотримуються і фахівці НАЦУ та

зауважують, що цей показник –

своєрідний антирекорд. Основна

причина – низька ціна готового

продукту на українському ринку,

а також відсутність державної

програми, яка допомогла б під�

тримати галузь та мінімізувати

соціальні наслідки скорочення

виробництва.

За підрахунками фахівців

«Укрцукру», запаси цукру на по�

чаток нинішнього маркетинго�

вого року очікуються у межах 930

тис. тонн, із яких 500 тис. тонн

буде знаходитися в обігу на вну�

трішньому ринку, а 430 тис. тонн

становитимуть традиційно не�

знижувальні запаси.

Але крім внутрішніх чинни�

ків маємо й зовнішні. На вимогу

членів СОТ в Україні було прий�

нято низку законодавчих актів,

які вносять серйозні зміни в

діяльність бурякоцукрової галузі,

а саме:

Встановлена квота на ввезен�

ня в Україну, починаючи з 1 січ�

ня 2009 року, 260 тис. тонн цу�

кру�сирцю тростинного за мит�

ною ставкою 2%. 

Державою взяті зобов'язання

щодо зменшення ставки ввізного

мита на цукор і цукровмістні

продукти до рівня 50% митної

вартості замість 300 євро за 1

тонну, що діяла до цього. Тобто

можемо чекати додаткового де�

шевого цукру з�за кордону, кон�

курувати з чим буде важко. 

Також маємо «подарунки від

сусідів»: 1 січня 2008 року закін�

чився термін вилучення цукру з

режиму вільної торгівлі з Респу�

блікою Білорусь, внаслідок чого

з Білорусії на митну територію

України за січень�липень ввезе�

но 29,6 тис. тонн білого цукру. А

з 1 січня 2009 року відновлюєть�

ся режим вільної торгівлі з Ро�

сійською Федерацією. Загалом,

матимемо величезний тиск на

внутрішній ринок, що знову�

таки може призвести до нерента�

бельності виробництва цукру і

подальшого скорочення площ

під цукровими буряками.

Непокоять цукровиків і цук�

розамінники, які останнім часом

набули широкого використання

у харчовій промисловості та зай�

няли значний сегмент на вітчиз�

няному ринку цукру – щонай�

менше 300 тис. тонн.

На думку фахівців галузі, на�

разі перед Верховною Радою та

державними органами влади по�

стає завдання вжити додаткових

заходів щодо захисту вітчизняно�

го ринку цукру. 

Глобальне питання – розроб�

ка проекту Програми реструкту�

ризації та розвитку бурякоцукро�

вої галузі України на період до

2015 року.

Насамперед необхідно наве�

сти лад з фінансуванням Аграр�

ного фонду. Щоб кошти для за�

купівлі цукру до державного

продовольчого резерву залиша�

лися не лише на папері, а в пов�

ному обсязі надходили до цієї

структури.

Ще одне фінансове питання

– більш широка державна допо�

мога галузі. Цукровики підраху�

вали, що задля нормального

функціонування галузі в умовах

СОТ, під час формування видат�

ків Державного бюджету України

на 2009 рік, необхідно передба�

чити кошти для фінансової під�
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Початок на стор.1

Чого хочуть цукровики

Собівартість виробництва цукрових буряків
з урахуванням державної підтримки вирощування
в розмірі 750 грн. на 1 га посівів прогнозується на рівні
1805185 грн./тонна, без отримання дотації – 2005215
грн./тонна.

За даними ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН

Мал.2. Затрати на виробництво і прибуток від вирощування
сільськогосподарських рослин в 2008 році, грн./га

За даними ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН

Мал.1. Затрати на виробництво і прибуток від вирощування
сільськогосподарських рослин в 2007 році, грн./га

На Закарпатті 
утилізують ЗЗР
На виконання умов догово�
ру про закупівлю послуг від
21.08.07 №99 між Мінпри�
роди України та ТОВ «Нау�
ково�виробниче товариство
«Динаміка» (м.Запоріжжя) з
листопада 2007 року на За�
карпатті триває процес ви�
везення з території області
до Німеччини (м.Гамбург)
непридатних або забороне�
них до використання хіміч�
них засобів захисту рослин
(ХЗЗР).
Загальний обсяг відходів, що
підлягає знешкодженню/ви�
везенню з території Закар�
патської області становить
260 тонн. На сьогодні із краю
вже вивезено понад 105 тонн
ХЗЗР. А днями завершено
роботи по збиранню,  іден�
тифікації, перезатарюванню
та підготовці до вивезення за
межі України ще 52,088
тонн непридатних хімічних
засобів захисту рослин із сіл
Виноградівського району:
Велика Копаня, Велика Па�
ладь, Олешник, Великі
Ком'яти, Черна та м.Вино�
градів.
Наразі відходи тимчасово
зберігаються на території
«Райагрокомплексу» м.Вино�
градів і готові до відправки.

Семінар 
на Франківщині
5 вересня на базі дослідного
господарства «Перемога»
Івано�Франківського інсти�
туту агропромислового ви�
робництва УААН в с.Підпе�
чери Тисменицького району
під головуванням заступни�
ка голови облдержадміні�
страції п.В.Бруса відбувся
науково�практичний семінар
з питань підведення підсум�
ків жнив, посіву озимих
культур та організації прове�
дення комплексу осінньо�
польових робіт.
Учасники науково�практич�
ного семінару мали змогу
ознайомитися з сучасними
технологіями посіву озимих
культур з використанням ви�
сокопродуктивної техніки,
зокрема, тракторів JohnDeer
9250 та JohnDeer 8330, пло�
скоріза «HorcshTiger», диско�
вої борони «KungDiscowe�
ry», оприскувача ОП�2000,
сівалок «Raba», «Міstral»,
розкидачів добрив НРУ�0,5.
Було продемонстровано ро�
боту насіннєвого заводу дос�
лідного господарства «Пере�
мога».
Перед учасниками наради з
актуальними питаннями, що
стосуються перспектив ро�
звитку аграрного сектора,
виступили науковці та керів�
ники установ і організацій
системи агропромислового
комплексу, представники з
районів.



тримки вирощування цукрових

буряків, для виробництва цукру

квоти «А» у розмірі 1500 грн. на 1

гектар посіву та часткової ком�

пенсації відсотків за кредитами

підприємствам бурякоцукрового

комплексу не менш як 250 млн.

гривень.

Щодо зовнішніх відносин,

фахівці вважають за необхідне ра�

тифікувати Верховною Радою Рі�

шення Економічної ради Спів�

дружності Незалежних Держав

про внесення змін до переліку

умов, виробничих і технологічних

операцій, при виконанні яких то�

вар вважається таким, що похо�

дить з тієї країни, в якій вони

мали місце, затвердженого поста�

новою Кабінету Міністрів Украї�

ни від 18 червня 2008 року № 554.

Це дасть змогу визначати і допу�

скати на ринок України в режимі

вільної торгівлі тільки цукор ви�

роблений з цукрових буряків в

країнах СНГ.

Також необхідно продовжити

роботу стосовно відстоювання ін�

тересів України в частині встано�

влення для неї щорічної квоти на

поставку українського буряково�

го цукру на територію Російської

Федерації.

Є необхідність законодавчо

врегулювати виробництво біоло�

гічних видів палива з цукромі�

стких продуктів які виробляються

на цукрових заводах.
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Сторінки підготував Артем Житков

Мал.3. Державна підтримка виробництва цукрових буряків 
у різних країнах у 2008 році, грн./га

«За прогнозами Міжнародної організації по цукру, світове ви�
робництво цукру в 2007�2008 маркетинговому році зросте до
170,3 млн. тонн (+2,5%) проти 166 млн. тонн торік. При цьому
споживання збільшиться на 2,7% – до 159,2 млн. тонн. Таким чи�
ном, світове виробництво перевищить споживання на 11,1 млн.
тонн. Світові перехідні запаси цукру прогнозуються в об'ємі 74,7
млн. тонн проти 67,8 млн. тонн у минулому році.
Країни Європейського Союзу продовжують скорочувати власне
виробництво цукру відповідно до діючої Реформи ринку цукру
ЄС. Ця реформа направлена на зменшення виробництва буряко�
вого цукру на 6 млн. тонн, з 19 до 13 млн. тонн, збільшення ім�
порту з 2 до 4 млн. тонн, зменшення експорту з 5 до 1 млн. тонн
та зменшення ціни на цукор». 
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Матеріальні витрати од.
виміру

Роки

2006 2007 2008 2008 до
2006, %

Природний газ 
без транспортування тис.м3 550 1009 1700 309

Вугілля тонна 333 523 730 219
Вапняковий камінь 
(без доставки) тонна 26 42 82 315

Доломітний камінь 
(без доставки) тонна 41 65 130 317

Дифузійні ножі компл. 20 26 36 180
Мішкотара шт. 1,52 1,98 1,98 130
Хімпрепарати (формалін) кг 1,3 1,72 2,4 185
Залізничне перевезення тн/км 41 50 61 149
Автоперевезення тн/км 1,3 1,6 2,0 154
Сірка кг 0,55 0,75 0,75 136
Фільтрувальна тканина м2 25 31 36 144
Металопрокат тонна 1300 1800 3650 281
Кальцінована сода кг 1,68 1,75 1,9 113
Витрати на переробку 
1 тонни цукрових буряків грн. 137,7 184,1 254,3 184,6

Таблиця. Динаміка матеріальних витрат для виробництва цукру

China Agritech, Inc., провідний виробник органічних добрив у
Китаї, виходить на український агрохімічний ринок, уклавши кон�
тракт з Superus Company Ltd., міжнародною агрохімічною компані�
єю з головним офісом в Україні. Про це China Agritech повідомила
в своєму прес�релізі. 
Як наголошується в документі, згідно з укладеним контрактом,
10 тис. л добрива Green Vitality виробництва China Agritech за�
гальною вартістю $75 тис. будуть поставлені в Україну у вересні
цього року. 
При цьому кількість може збільшитися залежно від сприйняття
продукції на українському ринку. 
Нагадаємо, що штаб�квартира Superus розташована в Києві, пред�
ставницький офіс – в Гонконзі. China Agritech займається розроб�
кою, виробництвом і реалізацією органічних добрив у Китаї.

* * *
Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ «Донбасагро�

компані» (м.Київ) придбання часток в статутних капіталах ТОВ
«Кросс�П/Ф Зоря» (с. Хролі, Харківська обл.), яке вирощує і реа�
лізує молодняк птиці, ПНВК «Інтербізнес» (м. Донецьк), ТОВ «ТД
«Богодухівська птахофабрика» (с. Санжари, Харківська обл.), ТОВ
«Макарівська птахофабрика» (смт Макарів, Київська обл.), ТОВ
«Ареал�Снігурівка» (м. Снігурівка, Миколаївська обл.), які виро�
бляють і реалізують столове яйце, а також ПП ТОВ «Птахоком�
плекс» (с. Котельникове, АР Крим), що спеціалізується на виро�
щуванні та реализації молодняка птиці, зернових і олійних куль�
тур та столового яйця. Про це 9 вересня повідомила прес�служба
АМКУ. 
Також Комітет дозволив ТОВ «Донбасагрокомпані» придбання
більш як 50% акцій ВАТ «Кіровський» (с. Вільне, Кіровоградська
обл.), ЗАТ «Агрофірма «Авіс» (с. Гуменці, Хмельницька обл.), ЗАТ
«Чернівецька птахофабрика» (с. Валя�Кузьмина, Чернівецька
обл.), СПП ЗАТ «Чорнобаївське» (с. Чорнобаївка, Херсонська
обл.) і ЗАТ «Авангард» (с. Загвіздя, Івано�Франківська обл.). Всі
вказані підприємства спеціалізуються на виробництві та реалізації
столового яйця. 
У повідомленні уточнюється, що зазначені придбання забезпечать
покупцеві перевищення 50% голосів у найвищих органах упра�
вління емітентів. 
Зараз ТОВ «Донбасагрокомпані» здійснює інвестиційну діяльність.

* * *
Один із найбільших виробників фосфорних добрив в Україні –
Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМД) – може ста�
ти власністю ЗАТ «Федкомінвест�Україна», власником якої є ро�
сійський магнат Олексій Федоричев. За ініціативою комітету кре�
диторів підприємства Фонд держмайна почав підготовку до про�
дажу 40% його акцій. Своїм правом викупу може скористатися
акціонер ДЗМД – компанія «Федкомінвест�Україна», яка вже во�
лодіє 60% акцій підприємства. 
ЗАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» (м. Дніпродзер�
жинськ, Дніпропетровська обл.) було створено в 2002 р. на базі
державних підприємств «Агрофос» і «Амофос». 
Новостворене підприємство, налагодивши випуск амофосу і ні�
троамофосу, дуже швидко увійшло до переліку великих учасників
українського ринку фосфорних добрив, склавши конкуренцію
«Сумихімпрому» і «Кримському Титану» (у 2007 р. доходи від ре�
алізації продукції ДЗМУ становили 172 млн. грн.). 
Наразі, зі слів директора ЗАТ Павла Мартіянова, ДЗМД здатен що�
місячно виробляти 9,5 тис. тонн амофосу або 15 тис. тонн нітро�
амофоски. Причому якщо будуть проведені заходи щодо радіа�
ційного очищення обладання колишнього ДП «Агрофос», на що
потрібно близько $20 млн., продуктивність підприємства може
зрости вдвічі. Поки що експлуатується лише «Амофос».



Четверте 
місце 
у десятці
За підсумками роботи за

8 місяців 2008 року спе�

ціалізованою держав�

ною податковою інспек�

цією з роботи з велики�

ми платниками податків

у м.Миколаєві забезпе�

чено збір податків до

зведеного бюджету в

сумі 680,4 млн. грн., що

на 106 млн.  грн. або на

18,5% більше, ніж за ана�

логічний період минулого

року. 

До Державного бюджету
України сплачено 511,1
млн.  грн., що на 61,4 млн.
грн. більше, ніж минулого
року, до місцевого бюдже�
ту  – 169,3  млн. грн., що на
44,5  млн.  грн. більше, ніж
за аналогічний період 2007
року.
За підсумками рейтингу до
десятки кращих підпри�
ємств, що обслуговуються в
спецінспекції, увійшли: 
Миколаївське відділення
ВАТ «Сан Інбев Україна»,
ДП  «Дельта�Лоцман», ТОВ
«НГЗ», ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН», ДП  НВКГ «Зоря�
машпроект», ДП  «Микола�
ївський морський торговий
порт», ВАТ «Миколаїіво�
бленерго», ЗАТ «Лакталіс�
Миколаїв», ТОВ  СЦ
«МЕТАЛУРГ», Спеціалізова�
ний морський порт «Ок�
тябрськ».
Найбільшу питому вагу

надходжень до зведеного
бюджету забезпечили такі
підприємства, як Микола�
ївське відділення ВАТ «Сан
Інбев Україна» (10,55%),
ДП «Дельта�Лоцман
(8,64%) «, ТОВ  «НГЗ»
(7,67%), ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН» (6,8%), ДП  НВКГ
«Зоря�Машпро�
ект»(6,79%).
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Вікторе Наумовичу, чи
вигідно вирощувати сою

як сировину для виробництва
біопалива?  
– Так, звісно, з олійних культур –

ріпаку, соняшнику, сої –  його ви�

робляти можна. Проте, не завжди

доцільно.  

Але слід зазначити, що, при�

пустімо, в США із сої біопаливо

виробляється тому, що урожай

цієї культури становить 77 міль�

йонів тонн. Тому там, безумовно,

можна вилучати ресурси для та�

ких цілей. В Україні ж сої виро�

щується набагато менше. В по�

точному році цією культурою

було засіяно лише 557 тис. га.

Тому в наших умовах говорити

про те, що соя є дуже гарною си�

ровиною для виробництва біопа�

лива – занадто сміливо. Тим біль�

ше, що якщо ріпак мстить до 40%

олії, то соя – лише 18�20%. Ціни

ж зараз на обидві культури при�

близно однакові. 

Як працює соя в системі
сівозмін? 

– Про цю культуру можна гово�

рити як про одного із найкращих

попередників для висіву пшени�

ці та кукурудзи. Практика пока�

зала: якщо ми висіваємо сою по

сої, рослини вражають хвороби.

Якщо після кукурудзи – то захво�

рюваність нижча.  А от коли

влаштовуємо п'ятипільну систему

таким чином, що на п’ять полів

кукурудзи припадає одне поле

сої, то останню вражають хворо�

би лише на 6%. Водночас, вро�

жайність кукурудзи вона підви�

щує на 10�15%. 

Нещодавно спеціалісти нашої

асоціації вели палкі суперечки із

вченими Української академії аг�

рарних наук. Бо в попередніх роз�

робках цього закладу сої як куль�

турі в сівозміні не було приділено

достатньо уваги. Але завдяки

втручанню Міністерства аграрної

політики і наполегливої роботи

кількох наукових закладів УААН

була примушена дослухатись до

пропозицій наших фахівців. І на

сьогодні ця культура вже зайняла

в розробках сівозмін належне їй

місце.  

Про сою перш за все треба го�

ворити як про рослину, яка відно�

влює гумус, сприяє накопиченню

азоту. Тому, якщо ввести експорт�

не мито, то ціна на культуру буде

знижена, і не буде інтересу її ви�

рощувати – адже зараз на першо�

му плані завжди стоїть економіка.

Сьогодні не надто багато госпо�

дарів, які дбають про родючість

землі й про те, що з нею буде че�

рез 5 років. Здебільшого, на жаль,

хочуть скоріше заробити та по�

класти гроші до кишені.   

Яка середня урожайність
цієї культури? 

– Слід зазначити, що у нас є  всі

умови для того, щоб висівати

сою. Ми маємо 19 ранньостиглих

сортів, які забезпечують раннє

збирання врожаю і сприяють пі�

сля цього висіву озимої пшениці

або ячменю. Хоча, ця медаль та�

кож має два боки: ранньостиглі

сорти сої мають меншу врожай�

ність, бо за короткий період рос�

лина не встигає виявити увесь

потенціал. Отже, тут важливо до

усього процесу підходити врівно�

важено. В Україні й без того се�

редня урожайність із поливними

землями 12,4 ц/га (Херсон,

Крим), а без поливних земель –

10 ц/га. Якщо ж подивитися посі�

ви на дослідних полях, то там

врожайність у межах 25�35 ц/га. 

Ще одне питання – сорти тре�

ба дуже ретельно розподіляти за

кліматичними зонами. Зараз Він�

ницький інститут кормів УААН,

за згодою МінАП, розпочав робо�

ту по розробці рекомендацій по

впровадженню районованих сор�

тів сої. Тоді ми й отримаємо від�

повідь на питання, які сорти –

ранньостиглі, середньостиглі чи

пізньостиглі – можна вирощува�

ти в тій чи іншій кліматичній зоні. 

На фактор урожайності
сої, звісно, впливає  гло$

бальне потепління. Як слід бо$
ротися з його наслідками?  
– Сьогодні клімат дуже зміню�

ється. Спека із півдня іде на пів�

ніч України, тому настав час

впроваджувати в цій частині Ук�

раїни системи зрошення. Адже

вода потрібна не тільки сої, а й

всім іншим культурам. Для цього

треба змінювати обладнання,

яким ми нині користуємось. Тре�

ба закуповувати іноземне, яке є

більш економним та краще роз�

пилює воду. 

Коли Мінагрополітики та

УААН затвердили Програму

«Соя 2008�2015», то перед нами

постало завдання засіяти культу�

рою не менш як мільйон гекта�

рів землі та досягти урожайності

на рівні 15�17 ц/га (1,5�2 млн.

тонн, на рік збирання врожаю).

Можливості для цього є, але що�

найперше важливо використову�

вати якісне насіння. А відтак,

слід насіннєві організації забез�

печити необхідним обладнан�

ням. Цьому має всіляко сприяти

держава. 

Бо нинішнє обладнання, яке

мають більшість підприємств,

знижує якість насіння. Воно по�

гано відбирає зерна. У світі зде�

більшого висівають першу репро�

дукцію. У нас же було б дося�

гненням мати хоча б цифру у

60%. Напрям дій у цьому русі під�

тримав заступник міністра Сергій

Мельник. Нещодавно була за�

проваджена система відшкоду�

вання витрат на гектар посіву –

згідно з нею, за висів насіння

першої репродукції на гектар по�

сіву відшкодовується 80 грн, дру�

гої або третьої – то 50 грн. У ре�

зультаті, цього року ми досягли

посіву сої першої репродукції

43% (в 2007�му – 32%). 

Розкажіть про поживні
властивості цієї культури. 

– Ми говоримо про сою як носія

рослинного білка – до 70%. Тва�

ринна продукція  дає 30%. 

Ось чому в світі  весь час

збільшуються посівні площі під

цією культурою. Згідно із резуль�

татами аналізу, який проводили

закордонні вчені, у 2012�2013 ро�

ках очікується світовий врожай

приблизно 265 млн. тонн сої. А в

2007�му ця цифра становила 223

млн. тонн. Справа в тому, що на�

селення в світі зростає. А площі,

відведені під сільськогосподарсь�

кі культури, зменшуються. І, бе�

зумовно, саме соя може покрити

дефіцит білка. До того ж, у лю�

дей, які вживають сою, більш

низький рівень холестерину, ри�

зик ракових захворювань. Корис�

на ця рослина і для діабетиків. В

Японії, де така культура тради�

ційно вживається в їжу, на 100

тис. жінок мастопатією хворіють

6, а от в Америці – 23 жінки; се�

ред японців захворювання про�

стати на ту саму кількість чолові�

ків мають 10�12 осіб, а от в Англії

– 29. Згідно з медичними реко�

мендаціями, на день треба спо�

живати 30�40 грамів сої. В Японії

в багатьох ресторанах разом із

замовленою їжею обов'язково да�

ють маленьку тарілочку із тофу –

продуктом, що готується із сої. 

Але українські фахівці це ще,

на жаль, не дуже добре розумі�

ють, тому й висловлюються про�

ти сої часто дуже негативно.  

А що Ви можете сказати
про генетично модифіко$

вану сою? 
– Від цього світ нікуди не дінеть�

ся, бо відбулася вже так звана «зе�

лена революція». Якщо в 1996

році в світі було зайнято 10 млн.

га землі під сільгоспкультури з

ГМО, то в 2006�му – 104 млн. га. 

Але до цього явища необхід�

ний особливий підхід. Напри�

клад, у Західній Європі в магази�

нах продукти мають маркування,

на якому вказується, що продукт

має в своєму складі ГМО. В Росії

ж, хоча й закуповують генетично

модифіковані продукти, та виро�

щувати їх заборонили. 

В Україні існує закон, згідно з

яким завезти ГМ�сою надто

складно. Хоча його й не викону�

ють, та є інше правило: не заре�

єстровані сорти вирощувати у нас

не можна.

Наталія Тарченко 

М’ясо рослинного світу
ІНТЕРВ’Ю Соя за класифікацією відноситься до олійних культур.
Чи актуально зараз її вирощувати, тим більше – робити ставку? Про це ми
вирішили розпитати Віктора Тимченка, президента асоціації «Українська
асоціація виробників та переробників сої».

Віктор ТИМЧЕНКО



панією під рослинництво, пере�

вищила 80 тис. га. 

На наступний фінансовий

рік компанія планує збільшити

обсяг реалізації на 66% до 1,1

млрд дол. США. При цьому чи�

стий прибуток планується на

рівні  $115 млн.  (+42,3%),  а

EBITDA – $185 млн. (+46,8%). 

Позитивні результати діяль�

ності компанії не дали належно�

го поштовху до зростання акці�

ям «Кернел» на Варшавській

фондовій біржі. Навпаки, з по�

чатку вересня акції впали на

19,3% і станом на 11 вересня ко�

тирувалися за 24,1 польських

злотих. 

5 вересня 2008 р. Згідно з повідо�

мленням компанії на Варшав�

ській фондовій біржі, «Кернел» у

вересні планує залучити кредит у

одного з європейських банків на

суму 225 млн доларів. Відповід�

ний договір підписаний 3 верес�

ня, але назва банку поки що не

оголошується. Компанія залучає

кошти для купівлі, транспорту�

вання та переробки соняшнико�

вого насіння.

рази до 132,5 млн грн. За слова�

ми генерального директора хол�

дингу Віктора Іванчика, високі

результати були досягнуті завдя�

ки кільком факторам: швидкій

експансії компанії у всіх на�

прямках діяльності, успішній

операційній та маркетинговій

політиці, а також сприятливим

умовам на світовому ринку. Ком�

панія збільшила площу землі під

вирощування зернових та інших

культур до 155 тис гектарів. Нез�

важаючи на загальну тенденцію

до зменшення площі під цукро�

вий буряк, «Астарта» збільшила

цей показник на 30% з початку

року (до 30 тис. га). Завдяки

сприятливим кліматичним умо�

вам, у цьому році компанія пла�

нує подвоїти обсяг зібраних зер�

нових та соняшникових культур

(до 400 тис. тонн). При цьому

врожайність ранніх зернових

зросла у 2008 році на 39�79%. 

Незважаючи на вражаючі ре�

зультати за перше півріччя, акції

«Астарта Холдинг» на Варшав�

ській фондовій біржі знизились за

перший тиждень після виходу

звітності 15 серпня 2008 р. на

19%, оскільки інвестори очікува�

ли кращих показників. Згодом ак�

ції зросли майже до рівня середи�

ни серпня, але в останні три тиж�

ні вони падають майже синхрон�

но з загальним падінням польсь�

кого та українського ринків, ос�

кільки навіть позитивні корпора�

тивні новини компанії не можуть

протистояти ведмежому настрою

інвесторів. Станом на 11 вересня,

ціна акції склала 30,99 PLN. Та�

ким чином, акції порівняно з по�

чатком року залишилися при�

близно на тому ж рівні.
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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 30,50 30,99 30,99 774,50 �10,7% �3,2%
Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 97,65 125,80 131,50 751,41 0,0% �2,7%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 23,70 24,10 24,10 1 717,84 �14,5% �29,1%
Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 6,62 7,02 7,02 74,62 �6,9% �22,9%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A GR EUR 14,27 14,73 14,50 181,25 1,8% 11,1%
Лендком Лондон LKI LN GBP 38,00 41,00 39,50 82,00 �13,7% �35,2%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 14,00 16,00 14,00 1 605,88 �6,7% �6,7%
Миронівський з�д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 0,80 1,64 1,05 168,00 �30,0% �71,6%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 12,74 12,95 12,95 282,20 �4,1% �7,5%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 9,09 9,09 9,29 159,79 �2,2% �15,5%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 5,50 5,60 5,60 182,82 2,8% 7,9%
УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR 8,48 8,87 10,20 108,36 �0,5% �42,7%

ЦІННІ ПАПЕРИ Публічні компанії вітчизняного агросектору станом на 11 вересня 2008 року

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Селянська інвестиційна 

компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ»

Партнер рубрики

«Цінні папери та фондовий ринок» 

Астарта Холдинг

ЗГІДНО з оприлюдненими фінансовими ре�

зультатами за перше півріччя 2008 року, чи�

стий дохід компанії «Астарта Холдинг», одно�

го з найбільших агрохолдингів та виробників

цукру в Україні, зріс на 63,1% порівняно з

першим півріччям минулого року і становив

326,6 млн грн. EBITDA збільшився на 57,1%

до 145 млн грн., а чистий прибуток – у 1,3

Довідкова інформація. 8 червня 2006 року ком�
панія «Астарта Холдинг» першою з українських
компаній розмістила серед польських інвесторів 5
млн акцій, що складає 18,8% від власного капіталу
компанії, за ціною 19 злотих за одну акцію. В ре�
зультаті компанія залучила $31,6 млн., які було на�
правлено на модернізацію власних виробничих
потужностей та купівлю нових підприємств в Ук�
раїні з метою збільшення ринкової частки до 10%
до 2010 р. 17 червня 2006 р. акції «Астарти» поча�
ли торгуватися на Варшавській фондовій біржі. 

купівлю контрольних пакетів трьох підприємств

у м.Добропілля (Донецька обл.): ТОВ «Агроін�

вест», ВАТ «Добропільський комбінат хлібопро�

дуктів» та ТОВ «Добропільский комбінат хлібо�

булочних виробів». За даними АМКУ, вказані

підприємства займаються виробництвом комбі�

кормів, зберіганням зерна та його переробкою,

відповідно. 

За останній місяць акції MHP на Лондонській бір�

жі були досить волатильними.  Діапазон цін коли�

вався в межах $13,25�17,28 за акцію. Станом на 11

вересня, остання зареєстрована ціна була $14, по�

рівняно з $15 публічного розміщення акцій у трав�

ні 2008 року. 

15 серпня 2008 р. Компанія «Миро�

нівський хлібопродукт», один з

найбільших агрохолдингів та ви�

робників курятини в Україні, пові�

домила, що в першому півріччі ви�

робництво м'яса птиці збільшило�

ся на 50% до 110 тис. тонн, порів�

няно з аналогічним періодом мину�

лого року. Це стало можливим в

першу чергу завдяки запуску пер�

шої черги Миронівської птахофер�

ми в середині 2007 року, яка вий�

шла на повну потужність в жовтні.

В першому півріччі також на 81%

зросли обсяги виробництва ковбас

та м'ясопродуктів – до 5,3 тис.

тонн. Компанія також повідомила,

що в липні цього року вона здій�

снила купівлю 80%�ної частки в

приватній компанії «Український

бекон» з виробничою потужністю

50 тонн м'ясної продукції за добу.

Фінансові результати за перше пі�

вріччя компанія планує оприлюд�

нити 17 вересня.  

9 вересня 2008 р. Антимонопольний

комітет України видав дозвіл компа�

нії «Миронівський хлібопродукт» на

Фінансові показники, млн.грн.

Миронівський Хлібопродукт

Ринкова вартість акцій, PLN

29 серпня 2008 р. Компанія «Кер�

нел», найбільший в Україні верти�

кально інтегрований агропроми�

словий комплекс та виробник со�

няшникової олії, оприлюднила ре�

зультати діяльності в 2008 фінансо�

вому році та зробила прогнози на

наступний. 

Згідно з даними опубліковано�

го на сайті компанії звіту, у 2008

фінансовому році, що закінчився

30 червня, «Кернел» збільшив до�

хід від реалізації на 89% порівняно

з попереднім роком до $663,1 млн.

При цьому EBITDA зріс у 2,7 рази

до 126 млн дол США, а чистий

прибуток збільшився у 4,3 рази до $80,8 млн.

Таким сильним показникам компанія завдячує

як дуже привабливій ринковій кон'юнктурі

(стрімке зростання цін на сировину та кінцеву

продукцію, високий попит тощо), так і вдалій

політиці самої компанії, яка спрямована на по�

дальшу експансію у всіх напрямках діяльності.

Так, минулого фінансового року компанія зібра�

ла на 22,2% більше соняшникового насіння, ви�

робила на 44,3% більше соняшникової олії,

збільшила випуск олії у пляшках на 24,9%. Су�

марна площа землі, що використовується ком�

Кернел Холдинг

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, USD

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg

Джерело: дані компанії 

Фінансові показники, млн.грн.

Джерело: дані компанії 



– ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ район

– середньостатистичний. В ра�

йоні проживає близько 40 тисяч

населення. Близько 20 тисяч

мешкає в сільській місцевості. З

70 тис. га сільськогосподарсь�

ких угідь – 55 тис. га. орної зе�

млі.  На сьогодні немає навіть

гектара землі, яка б не обробля�

лася. За урожайністю зернових

район перебуває на третьому

місці в області. Обмолочено

19435 га зернових ранньої гру�

пи, середня урожайність – 50,1

ц/га, валовий збір по району

становить 96167 тонн. Валовий

збір озимого ріпаку склав 9834

центнери: на площі 3883 га от�

римали його по 29,1 ц/га, ярого

ріпаку – 100 тонн, на площі 30

га зібрали його по 33,3 ц/га.

Найвищої урожайності досягли

хлібороби ПСП «Перемога» у с.

Високе – отримали на круг по

68,3 ц/га зернових, філії «Яла�

нецьке» – 66,8, ТОВ «Зернопро�

дукт�Липівка» – 65,2, селянсь�

ко�фермерського господарства

«Каїл» с. Комаргород – 64,1, фі�

лії «Колос» с.Нетребівка – 63,4

ц/га, в т.ч. озимої пшениці от�

римали, відповідно, 70, 67,4, 65,

52,4, 68,4 ц/га. Решта госпо�

дарств отримали від 35 до 55

ц/га зернових.

12 господарств в районі зай�

маються тваринництвом. З них

6 племзаводів. Кількість пого�

лів'я ВРХ постійно зростає. Ста�

більно нарощують поголів'я у

СТОВ «Племзавод «Віла» ТОВ

АФ «Зелена долина», де у серпні

з племінних заводів закупили

124 нетелі, у ПСП «Перемога» у

с. Високе, філіях «Колос» с. Не�

требівка та «Яланецьке» ЗАТ ПК

«Поділля». У великотоварних

господарствах поголів'я стано�

вить 7318 голів – на 332 голови

більше, ніж було на 1 січня 2008

року, в т.ч. корів 2452, що на 133

більше, ніж було на 1 січня.

Тільки за серпень поголів'я ВРХ

збільшили на 280 голів. В гро�

мадському секторі близько п'яти

тисяч корів. Проте, з огляду на

великі надої у великих підпри�

ємствах, район вийшов на про�

даж молока від населення і від

великотоварних господарств у

співвідношенні 50 на 50. Тож

майбутнє бачиться саме за ве�

ликими підприємствами. До

того ж нинішні ціни на зерно не

дуже влаштовують товаровироб�

ників. Та й частка фуражу у цьо�

горічному врожаї дуже велика. У

виграші буде той, хто має тва�

ринництво, пропустить зерно

«через молоко і м'ясо». 

За 8 місяців середньодобо�

вий надій на фуражну корову по

району становив 3679 кг моло�

ка. За попередніми підрахунка�

ми є всі підстави сподіватися,

що за 2008 рік отримаємо від

корови по 5 тис. кг молока. Та�

кож на території району працює

чотири молокозаводи. 

Озима група планується під

посів на 16 тис. га – з них 13

тис. га озимої пшениці. Ріпаку

цього року буде засіяно на мен�

ших, порівняно з минулорічни�

ми, площах. На сьогодні підго�

товлено 10250 га, зорано на зяб

6296 га. 

Відразу після жнив почали�

ся розрахунки за паї. За опера�

тивними даними сільгосппід�

приємств видача зерна на паї

залежно від їх величини стано�

вить від 500 кг до 1 тонни. Бага�

то людей мають земельні паї,

але не проживають на сільській

території, тому господарства, за

бажанням, видають орендну

плату грошима.

29 серпня – як ніколи рано

– почав працювати цукровий

завод, який уже переробив

близько  20 тис. т солодких ко�

ренів.

Почали відроджувати садів�

ництво – цього року висаджено

п'ять гектарів саду і розроблено

документацію ще на 45 гектарів

садів за рекомендаціями з ін�

тенсивних технологій. 

На сьогодні у нас чотири

сильних інвестори: Агроко�

млекс «Зелена Долина», ЗАТ

ПК «Поділля», ТОВ «Зернопро�

дукт�Липівка» («Миронівський

КХП»), ТОВ «Кряж і К». Само�

стійними в районі залишилися

три господарства. Газифіковано

16 сіл у районі, на сьогодні за�

лишається 4 села без газу. Цього

року плануємо подати газ до

трьох сіл. Маємо 20 шкіл, з них

16 одинадцятирічок. Наразі до�

будовується школа в Томашполі

на 1200 місць, плануємо запу�

стити програму «Шкільний ав�

тобус». Практично в кожному

селі працює дитячий садочок –

усього 18.      

Практично з усіма інвесто�

рами укладено угоди на соціаль�

ний розвиток – це близько

1 млн. гривень. Потрібно сказа�

ти, що всі інвестори відгукують�

ся на соціальні потреби сіл. Та й

ми, зі свого боку, відслідковує�

мо ситуацію. Адже тоді можна

сказати людям – вони прийшли

сюди працювати і допомагати.

Підготував Павло Мороз
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Павлино Михайлівно,
Ваша донька пані Жан$

на вже побила мамин рекорд
– отримує надої по 7 тисяч
кг молока від корови… Чому
вирішили доньку навчати
своїй професії? Хіба не хоті$
лося, як багатьом батькам у
селах, відправити кудись у
місто, щоб і ручки були чи$
стенькі, й спину не гнула? 
– Дочка сама цього не схотіла.

Вискочила у 18 років заміж, не

захотіла далі вчитися. А тоді –

сім'я, треба ж робити, от і піш�

ла на ферму. Бо куди ж іти, як

нема освіти? Спочатку ми запе�

речували, хотіли, щоб пішла

десь навчатися. Але ні – то не�

хай працює. Вона ж іще в шко�

лу ходила, десь у сьомий клас,

як навчилася корів доїти. До�

помагала на фермі, як де відлу�

чуся, то й корів доїла апара�

том… А вже коли подзвонили з

контори, повідомили про те,

що Жанну нагородили, дуже

зраділа за дочку.

А як звістка про Ваші
рекордні надої в 2000

році дійшла аж до глави дер$
жави, Леоніда Кучми, що він
вирішив дати Вам Героя Ук$
раїни – першій жінці в АПК
та першій в області?
– Напевно, передали з конто�

ри, з району, з області. До мене

додому прийшов голова колгос�

пу Анатолій Миколайович Сте�

панченко і повідомив, що приї�

дуть кореспонденти з області,

телебачення, бо мені дають Ге�

роя України. А я ж навіть не

знала, мене ніхто не попередив,

сказали вже за тиждень. А в Ки�

єві приїхала в Маріїнський па�

лац, не знала, куди й сідати.

Сіла собі позаду. Мене довго

шукали, а тоді перевели у перші

ряди. Усі незнайомі, в Києві

жодного разу не була – страш�

но стало (сміється). Ну, а тоді

розговорилася з іще однією

жінкою, якій також вручали Ге�

роя, – директором агрофірми з

Одеси. Вона там уже багатьох

знала, навіть з Іваном Кирилен�

ком була знайома. Казала, що

їй в останній момент Леонід

Кучма підписав указ. Ну, а я ні�

чого не знала, мені ніхто не до�

повідав. Казали, що дадуть Ге�

роя – та й дали. Президент

привітав, поцілував у щоку, вру�

чив нагороду і все. Сказав: про

неї завтра казатимуть у залі. І

справді, на другий день прово�

дили урочисті збори до Дня

сільського господарства у Жов�

тневому палаці. Там показали

фільм про моїх корів, мою

сім'ю. 

У мене були нагороди ще й

з радянських часів: ордени Ле�

ніна  і Трудового Червоного

Прапора, але що таке високе

звання отримаю – ніколи не

думала. Робила собі та й годі. 

А в чому секрет Ваших
рекордних надоїв?

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

Статистика
середньостатистичного району

ПАСПОРТ РАЙОНУ Про Томашпільський район Вінницької області перший
заступник голови, начальник управління агропромислового розвитку
Томашпільської РДА Михайло Загроцький, говорить як про
середньостатистичний. Чи це насправді так, вирішувати вам.

Михайло ЗАГРОЦЬКИЙ



Хіба кількість молока, яке
здатна дати корова, залежить
не від харчування, умов утри$
мання?
– В основному, залежить від хар�

чів, але ще й як їх роздаси. Грубі

корми роздають трактором (си�

лос, фуражі), а вже дерть, жом дає

сама доярка. Треба так роздати,

щоб не стояли разом та корова,

що «в запуску», і та, що доїться.

Тим іде сухіший силос та трішки

дерті, а тим вже даєш – кожній з

відра. Це так не розповіси, це тре�

ба показувати.

Це була Ваша ідея – ор$
ганізувати клуб «шести$

тисячниць»? 
– Ні, це було ще з радянських ча�

сів. Спершу був клуб «чотирити�

сячниць», тоді – «п'ятитисяч�

ниць». Збирали нас у тому районі,

де більші надої. А в районі може

бути і три передові доярки. Зараз

по чотири тисячі доять уже майже

в кожному господарстві. 

У чому полягала ідея цих
клубів? 

– Заохочували, вручали подарун�

ки, пригощали. Спершу районна

влада збирала доярок в їдальнях, а

тоді почали в ресторані «Кристал».

Пізніше, з ініціативи тодішньої

голови обласної адміністрації Гар�

кавої, клуб «шеститисячниць»

став обласним. У ньому збиралися

не лише доярки, а й телятниці,

свинарки – одне слово, найкращі

працівники з усієї області. Поси�

діли, подивилися концерт, поспіл�

кувалися… 

А чому, на Вашу думку,
таких клубів немає зараз?

– Хтозна, напевно грошей немає

в районі. Але у нас тільки другий

рік перестали збирати.

А яке матеріальне заохо$
чення давали учасникам

клубу?
– Подарунки: кому які. Від обла�

сті, правда, давали не дуже добрі

– десь у межах сотні: то постільну

білизну, то ще щось, але даровано�

му коню в зуби не заглядають.

Правда, мені від області на день

працівника сільського господар�

ства подарували холодильник. А в

районних клубах добре заохочува�

ли. За 1999 рік мені дали автомо�

біль «Славуту», за 2000�й рік –

пральну машину�автомат. Кому

телевізор дарували, кому – музич�

ний центр. Де вже трохи нижчі

надої в дівчат, тим давали, напри�

клад, хороші праски. 

Як Ви вважаєте, а що
взагалі найбільше моти$

вує людину працювати і досяга$
ти гарних результатів?
– Найбільше мотивує те, щоб

була повага до людини, щоб пова�

жали працю доярки. От зараз не

збирають людей – і вони вже з су�

мом згадують ці часи, бо всім було

приємно, що їх мали за людей. У

нас постійно їздили в цей клуб

п'яти�, шеститисячниць обидві

ферми, це по 12 доярок. І ще го�

ловне – щоб була гарна зарплата

в дівчат. Як надої є, та якщо поте�

лилися корови, все одно отриму�

ють близько 2 тисяч. Ледь не по�

ловину вираховують на податки –

і «на руки» доярка має десь півто�

ри тисячі. Багато дуже податків

знімають. 

А скільки зараз корів у
господарстві?

– Корів багато, дві ферми, ма�

буть, голів по 300. Я точно й не

знаю, хоч чоловік у мене й зав�

фермою. Буває, питаю – а він

каже: воно тобі треба? Я ж удома

вже тепер, на пенсії. Їсти варю на

п'ятьох, ми живемо з сином, не�

вісткою й онуком. У себе трима�

ємо три корови. Раніше догляда�

ла, а тепер уже здоров'я не дає

змоги ходити коло них. Цим зай�

мається молодь. А я так – приже�

ну, віджену, на городі допомагаю,

ось днями картоплю копали.

Корови вдома – не рекорд�

сменки, але нічого, доїмо. Моло�

ко зовсім дешеве, але нічого, зда�

ємо. Людей села притискають

тільки так!

Куди здаєте молоко від
власних бурьонок?

– На Сумський молокозавод. Ра�

ніше брали по гривні десять, а з

першого вересня – по гривні п'ят�

надцять. А кооператив здає на два

заводи: на Суми та аж у Шостку.

Де дорожче платять, туди й зда�

ють. А ми – звідки машина їде,

туди й здаємо. 

Як зараз розвивається
молочнотоварна ферма?

– Виживає, передусім, що за раху�

нок продажу молока. Крім того, є

сирцехи. Продають і молоко, і

сир. І у нас є агрофірма�завод –

продають племінних теличок. А

головне – у нас добрий господар,

голова агрофірми. Він уміє роз�

крутитися, так що корми є: і вліт�

ку, і зимою худоба не голодує.

Як ставитеся до того, що
зі вступом до СОТ у лю$

дей вже не прийматимуть моло$
ко через ручне доїння?
– Доведеться вивести корів. А що

робити? Голова нашої сільради

розповідала, що треба об'єднува�

тися як у фермерське господар�

ство, щоб здавали не менш як 15

голів. Але ж люди не помиряться

– це я вам точно кажу. Щоб на од�

ного писали, а тоді щоб він роз�

раховувався з людьми – нічого не

вийде! Всіх корів, звичайно, на

селі не позбудуться, але й тримати

їх, щоб свиней годувати молоком,

не будуть – триматимуть щонай�

більше по одній, для себе. 

А як із закарпатського
села Ви опинилися на

Сумщині?
– Жила я в селі Вонігово Тячі�

вського району Закарпатської

області. Приїхали з бригадою на

Сумщиною копати картоплю:

дівчата, хлопці. Тоді ще не було

таких механічних копалок – усе

робили вручну. А тоді вечорами

влаштовували гулянки – у нас

одна дівчина грала на гармошці,

ходили в клуб на танці… Так і

познайомилася з чоловіком. По�

ходили місяць, подружили – і він

запропонував іти заміж. А в селі

як: раз беруть – то тра' йти (смі�

ється). А він тільки�но прийшов

з армії, це було в 69�му році. Ро�

бив у колгоспі: спершу коло те�

лят, тоді дояром на фермі. Він теж

добре працював: ще до армії роз�

доїв групу нетелів, то йому дали

корову в подарунок від колгоспу.

Після армії поробив ще трохи

дояром, повчився на техніка

штучного запліднення, потім став

заліковцем на фермі років зо три,

а згодом йому запропонували

очолити ферму. І от він уже 27 ро�

ків працює завфермою. Тільки

спершу на Семенівці, а тоді вже у

Великих Вільмах, де нам дали

квартиру. Бо колгосп «Перше

травня» знаходився і там, і там.

Так що вже 20 років ми у Вільмах.

І я тут при чоловікові, і дочка. 

У вас тут, кажуть, уже і
діти, й онуки – усі задіяні

в сільському господарстві: і ве$
теринари є свої, і зоотехніки.
Усі спеціальності вирішили од$
нією сім'єю охопити…
– Так, син працює завфермою, у

свинарнику. Невістка теж: зоотех�

нік з племсправи (вступила на за�

очне відділення в аграрний уні�

верситет). Старший онук навча�

ється в Малому Висторопі на вет�

лікаря. Внучка і менший внук ще

ходять у школу. 

А якої долі Ви хотіли для
своїх дітей і внуків?

– Я думаю, кращої не треба. Все

складається нормально, всі пра�

цюють, живуть. І ми коло них. Усі

живемо поруч. Працюють усі

змалечку. В селі ж як: то давай те

роби, то інше. А як же інакше? 

Павлино Михайлівно, що
Ви вважаєте найбільшим

здобутком у житті? Чим най$
більше пишаєтеся?
– Та тим і пишаюся, що отримала

звання Героя України, що оціни�

ли мою працю. Дітьми пишаюся,

що працьовиті, не розбишаки. І

невістка, й зять – усі хороші. Ніх�

то не скаже, що такі�сякі.

Чи вистачало у Вас за
невтомною працею часу й

бажання на якесь заняття для
душі, для себе?
– Я дуже люблю почитати. Ви�

шивкою не займаюся, бо змолоду

ніколи було, мати�то нас навчала,

але все бракувало часу: як не діти,

то робота. А тепер уже й недоба�

чаю. То почитаю, то подивлюся

телевізор. 

А що порадите нашим чи$
тачам: як досягти успіху в

житті?
– Що тут радити – треба працю�

вати на совість і дуже старатися. 

Софія Багірова
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Павлина Шаповаленко: 

«Премія – це добре, та головне –
повага до людини та її праці»
В одному з попередніх номерів ми пові�

домляли про радісну звістку, яку святку�

вали у великій працьовитій родині села

Великі Вільми, що на Сумщині. Дочці

першої жінки�Героя України від АПК, зна�

менитої доярки�рекордсменки Павлини

Шаповаленко, – Жанні Книшенко за ба�

гаторічну працю дояркою на фермі при�

своєно звання заслуженого працівника

сільського господарства. 

Звичайно, сьогодні про трудові подвиги,

які звершуються простими, порядними

людьми, котрі щодень кладуть на олтар

служіння суспільству та збереження ук�

раїнського села своє здоров'я та моло�

дість, людьми, на яких і тримається наша

земля, не пишуть на всю країну, як у ра�

дянські часи. Деякі журналісти навіть

кепкують із сільських трударів, пропо�

нуючи досягнення всього їхнього життя

не прирівнювати до героїчних вчинків, а

вносити до Книги рекордів Гіннеса. 

Безперечно, результати самовідданих

буднів Павлини Михайлівни варті й такого

запису, адже за роки праці тоді ще кол�

госпі «Перше травня» вона надоїла стільки

молока, що його вистачило б на цілий по�

тяг із 60 цистерн. Від однієї корови, навіть

у найскрутніші часи, пані Павлина приму�

дрялася надоювати по 6 тис. кг молока. 

Як каже директор господарства Анато�

лій Степанченко, жодного секрету тут не�

має. Адже ані особливого обладнання,

ані передових технологій на фермі тоді

не було – «просто ми трохи дурнуваті до

роботи», каже він. Особливим було її ста�

влення до роботи, розуміння специфіки

доярської справи та праця у три зміни,

до виснаження. А головне, мабуть, – лю�

бов та відповідальність за своїх Ряб�

ушок та Зорьок, яких у її віданні завжди

налічувалося не менше тридцяти. Пав�

лина Михайлівна була лідером серед

доярок, її традиції та досягнення й за�

раз намагаються підтримати і перевер�

шити на молочнотоварній фермі «Перше

травня», яка стабільно тримає першість

за надоями в районі.

Герой України Павлина ШАПОВАЛЕНКО з дочкою Жанною КНИШЕНКО



Євгенія Руженцева

ДЛЯ визначення оцінки земельної

ділянки, залежно від мети та ме�

тодів цієї процедури, проводиться:

бонітування ґрунтів, економічна

та грошова оцінки земель. Зага�

лом мета оцінки земель – надати

праву власності на цей природний

ресурс грошове значення або

створити зв'язок між правами

власності на землю та вартістю

цього активу. 

Розглянемо, що собою являє

грошова оцінка землі. Вона буває

двох видів, залежно від призна�

чення: нормативна та експертна. 

Для відрахувань у
бюджет і не тільки
ДЛЯ визначення розміру земель�

ного податку, державного мита

при міні, спадкуванні та даруванні

земельних ділянок, орендної пла�

ти за земельні ділянки державної

та комунальної власності, втрат

сільськогосподарського і лісогос�

подарського виробництва тощо

застосовується нормативна гро�

шова оцінка (або, як її ще назива�

ють, – державна). Здійснюють

нормативну оцінку земельних ді�

лянок юридичні особи, які отри�

мали ліцензії на проведення робіт

із землеустрою. 

Така оцінка на землях сільсь�

когосподарського призначення

мала би проводитися не рідше як

один раз на 5�7 років. Втім, поки

що це положення зберігається

здебільшого тільки в теорії.

Роботи з нормативної грошо�

вої оцінки сільськогосподарських

угідь – ріллі, багаторічних на�

саджень, сіножатей та пасовищ – в

Україні були виконані 1995 року. В

основу такої оцінки, згідно з По�

становою Кабінету Міністрів Ук�

раїни №213 від 23 березня 1995

року, було покладено рентний до�

хід, який отримується при вироб�

ництві зернових культур і визнача�

ється за даними економічної оцін�

ки земель, проведеної в 1988 році. 

Для забезпечення справляння

земельного податку та орендної

плати за землю нормативна грошо�

ва оцінка сільськогосподарських

угідь, проведена на 1 липня 1995

року, підлягає щорічній індексації

залежно від рівня інфляції в країні. 

Коли потрібен 
оцінювач
ЕКСПЕРТНА грошова оцінка

(або незалежна) замовляється при

здійсненні цивільно�правових

угод щодо земельних ділянок та

прав на них: зокрема, для купівлі�

продажу, застави, страхування,

бухгалтерського обліку тощо. Цей

вид грошової оцінки потрібен для

визначення вартості ділянки.

Здійснювати професійну експерт�

ну оцінку (а непрофесійна просто

не береться до уваги як така, що

проведена з порушенням кваліфі�

каційних вимог), як відомо, мають

право громадяни України, інозем�

ці та особи без громадянства, які

склали кваліфікаційний іспит та

отримали відповідне свідоцтво

оцінювача. 

Експертна грошова оцінка зе�

мельних ділянок необхідна в таких

випадках:

відчуження та страхування зе�

мельних ділянок, що належать до

державної або комунальної влас�

ності;

застави земельної ділянки;

визначення інвестиційного

вкладу в реалізацію інвестиційного

проекту на земельні поліпшення;

визначення вартості земельних

ділянок, що належать до держав�

ної або комунальної власності, у

разі, якщо вони вносяться до ста�
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У гонитві за оцінкою
РИНОК ЗЕМЕЛЬ В очікуванні відкриття ринку земель, тобто зняття мораторію на купівлю5продаж
земель сільськогосподарського призначення, більшість зацікавлених обговорюють можливу вартість та
ціну продажу цих самих земель. І в таких дискусіях дуже часто плутаються терміни оцінки землі та її
ціни. У чому ж полягає відмінність між ними і в яких випадках і кому взагалі потрібно замовляти оцінку?

Країни
Оцінка землі Інституція, відповідальна 

за проведення оцінкиНа основі продуктивності земель На ринковій основі

Франція Кадастрова оцінка (Valuer locative cadas�
trale). Не пов'язана з ринковими цінами
та значно нижча за них (не було значно�
го оновлення з 60�х років). Використову�
ється з метою оподаткування.

Так. 
Ціни продажу земель�
них ділянок реєстру�
ються на систематич�
ній основі.

Кадастрова оцінка: Міністерство фінан�
сів.
Ринкова оцінка: кадастр та нотаріуси.

Німеччина

Стандартна вартість при проведенні
оцінки (Eiheitswert), основою для якої є
дані інвентаризаційної оцінки
(Buchwert)1. Не пов'язана з ринковими
цінами та значно нижча за них (не було
значного оновлення з 60�х років). Вико�
ристовується з метою оподаткування.

Так. 
Реєструються ціни
продажу земельних ді�
лянок.

Ринкова оцінка: Аграрний офіс та регіо�
нальні комітети експертів.
Адміністративна оцінка (лише для Схід�
ної Німеччини): щорічно розраховується
та оприлюднюється Міністерством фі�
нансів.

Італія Кадастрова оцінка. Не пов'язана з рин�
ковими цінами та значно нижча за них.
Використовується з метою оподаткуван�
ня2.

Так3.

Кадастрова оцінка: ІSТАТ (Італійський
національний інститут статистики).
Ринкова оцінка: INEА (Національний ін�
ститут аграрної економіки).

Швеція

Не проводиться.

Так. 
Інформація про зе�
мельні транзакції реєс�
трується на система�
тичній основі.

Реєстр земель.

Англія

Не проводиться

Так. 
Ціни продажу землі си�
стематично реєстру�
ються (але оприлюдню�
ються із затримкою).

Агенція з оцінки. Оцінка землі може
бути необхідною в разі прийняття рі�
шення про її примусовий продаж або в
зв'язку з необхідністю оцінки іншої не�
рухомості. Цю функцію виконують дер�
жавні службовці�регіональні оцінювачі.

Чеська 
Республіка

Адміністративна ціна розраховується згі�
дно зі схемою бонітування з використан�
ням формул оцінки продуктивності. 
Зазвичай нижча від ринкових цін. Вико�
ристовується з метою оподаткування.

Ще немає, але посту�
пово розвивається4.

Адміністративні ціни розраховуються та
оприлюднюються Міністерством фінан�
сів щороку.

Литва

Нормативна ціна (розраховується на ос�
нові оцінки продуктивності земель в ба�
лах, системи класифікації земель та з
урахуванням коефіцієнту залежно від
розташування ділянки). Зазвичай нижча,
ніж ринкові ціни. Використовується з
метою оподаткування.

Так. 
Середня ринкова ціна
для 413 оціночних зон
(розраховується на ос�
нові ринкових цін).

Нормативні ціни: Реєстраційний центр.
Середні ціни на земельному ринку: 
Реєстраційний центр.

Словаччина
Адміністративна ціна, що розраховується
з огляду на схему родючості ґрунтів та
розрахункових формул річного рівня
орендної плати. Зазвичай нижча, ніж
ринкові ціни. Використовується з метою
оподаткування

Ще немає, але посту�
пово розвивається5.

Адміністративні ціни: експерти з дослід�
них аграрних установ та приватні екс�
перти.

1 Існують також значення оцінки на базі капіталізованого прибутку
(Ertragswert), які використовуються при успадкуванні ділянок.
2 Також використовуються для юридичних або адміністративних
справ – так звані «Сільськогосподарські середні вартості», оцінені ко5
місією на підрегіональному рівні (це – вартості на основі продуктив5
ності, які, зазвичай, відрізняються від ринкової вартості.
3 INEA (Національний інститут аграрної економіки) веде моніторинг
ринкових цін шляхом щорічного опитування учасників земельного
ринку.

4 Починаючи з 1993 року, Дослідним інститутом аграрної економіки (VUZE),
який є партнером IDEMA були запроваджені вибіркові спостереження за ціна5
ми продажу/купівлі сільськогосподарських земель.
5 Моніторинг та оцінка цін продажу сільськогосподарських земель прово5
диться вибірково Дослідним інститутом аграрної економіки та продоволь5
ства, (VUEPP, Братислава) а також Дослідним інститутом геодезії та карто5
графії (Urad ІGeodezi а Каrtografie, Братислава) в кооперації з офісами кадас5
трової адміністрації в 6 відібраних районах, які є репрезентативними для всієї
території країни.

Андрій МАРТИН, 

завкафедри землевпоряд�

ного проектування НАУ:

– ЗМІНА цільового призначення
земель сільськогосподарського
призначення, які сьогодні скон�
центровані інвесторами у формі
допоки обмежено ліквідних
сільськогосподарських угідь (зо�
крема, у Київському регіоні),
спроможна майже повністю за�
довольнити потенційний попит
покупців на середньострокову
перспективу. Тобто, значне пере�
вищення пропозиції над попи�
том, за таких обставин, може
стати передумовою зниження
ринкових цін на землю під забу�
дову і зменшення привабливості
землі як об'єкта для довгостроко�
вих інвестицій. Мораторій на
зміну цільового призначення зе�
мельних ділянок для ведення то�
варного сільськогосподарського
виробництва у сучасних умовах
дає змогу утримувати «стабільне
зростання ринку», за рахунок об�
меження пропозиції.

У цивільно�правових угодах із
відчуження земельних ділянок,
крім безпосередньо ціни угоди,
фіксується також ринкова вар�
тість земельної ділянки, що ви�
значається фахівцем із експерт�
ної грошової оцінки земельних
ділянок. Остання використову�
ється, в тому числі, для оподатку�
вання. Непоодинокими є претен�
зії правоохоронних органів до
проведеної експертної оцінки,
якщо є підозри у її заниженні з
метою «зменшення» фіскальних
платежів. Тому неналежне про�
ведення оцінки закладає в угоду
відповідні ризики. У разі купівлі�
продажу земельної ділянки при�
ватної форми власності визнати
угоду недійсною, на підставі «не�
правильної» експертної оцінки
практично неможливо, але при
викупі земель державної та ко�
мунальної власності «занижена»
оцінка може стати підставою для
оскарження правоохоронними
органами рішення про продаж
земельної ділянки. 
Щоб убезпечитись від можливих
претензій щодо якості оцінки ре�
комендується здійснювати перед�
бачене Законом України «Про
оцінку земель» рецензування зві�
тів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, яке може
здійснюватися експертними ра�
дами саморегулівних організацій
оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок (яких в
Україні є дві), а також іншими
оцінювачами з експертної грошо�
вої оцінки земельних ділянок із
стажем практичної роботи не
менше двох років.

Мораторій на сільгоспземлі
впливає і на ціну земель 
під забудову

КОМЕНТАР Оцінка землі в окремих країнах ЄС



тутного фонду господарського то�

вариства;

визначення вартості земельних

ділянок при реорганізації, бан�

крутстві або ліквідації господарсь�

кого товариства (підприємства) з

державною часткою чи часткою

комунального майна, яке є влас�

ником земельної ділянки;

виділення або визначення

частки держави чи територіальної

громади у складі земельних діля�

нок, що перебувають у спільній

власності;

відображення вартості земель�

них ділянок та права користування

ними у бухгалтерському обліку;

визначення збитків власникам

або землекористувачам у випад�

ках, встановлених законом або до�

говором;

рішення суду.

Крім того, в інших випадках

грошова оцінка земельних діля�

нок може проводитися за згодою

сторін.

В умовних 
кадастрових
ЕКОНОМІЧНА оцінка земель –

це оцінка землі як природного ре�

сурсу і засобу виробництва в

сільському і лісовому  господар�

стві та   як   просторового   базису

в   суспільному  виробництві  за

показниками, що характеризують

продуктивність земель, ефектив�

ність їх використання та дохід�

ність з одиниці площі. 

Вона  проводиться для  порів�

няльного  аналізу  ефективності

використання земель різного

призначення. Без даних економіч�

ної оцінки не обійтися під час об�

рахування грошової оцінки  зе�

мельної ділянки. Визначається

економічна оцінка в умовних ка�

дастрових гектарах або у грошово�

му виразі. 

Основою для оцінки земель та

розроблення землевпорядної до�

кументації щодо використання та

охорони земель є природно�

сільськогосподарське районуван�

ня земель. Тобто поділ території з

урахуванням природних умов та

агробіологічних вимог сільсько�

господарських культур. 

Складовою частиною держав�

ного земельного кадастру та осно�

вою проведення економічної

оцінки сільськогосподарських

угідь є дані бонітування ґрунтів.

Вони враховуються при визначен�

ні екологічної придатності ґрунтів

для вирощування сільгоспкультур,

а також втрат сільськогосподарсь�

кого та лісогосподарського вироб�

ництва.

Бонітування ґрунтів – це по�

рівняльна оцінка якості ґрунтів за

їх  основними природними вла�

стивостями, які мають сталий ха�

рактер та суттєво впливають на

врожайність сільськогосподарсь�

ких культур, що вирощуються у

конкретних природно�кліматич�

них умовах. 

Проводиться бонітування за

100�бальною шкалою: найвищий

бал мають ґрунти з найкращими

властивостями та найбільшою

природною продуктивністю. 

А як у європейців?
ЦІКАВО, що в таких країнах –

членах Європейського Союзу, як

Франція, Німеччина, Італія, Че�

хія, Литва та Словаччина, що ви�

користовують систему податку на

землю, досі використовується

спосіб оцінки земель, що ґрунту�

ється на продуктивності (або до�

ході). А в деяких країнах вартість

землі, визначена на основі її про�

дуктивності, поступово стала

«віртуальною» вартістю, повністю

відокремленою від вартості рин�

кової. Йдеться, зокрема, про ка�

дастрову вартість у Франції, Іта�

лії та балансову вартість у Німеч�

чині.

Ледь не в усіх європейських

країнах існує принаймні дві вар�

тості сільськогосподарської землі.

Перша визначається за процеду�

рою оцінки на основі продуктив�

ності (аналогом якої є норматив�

на грошова оцінка вартості

сільськогосподарських земель в

Україні). Друга – за процедурою

оцінки на ринковій основі. Втім,

у Франції, Німеччині та Італії для

здійснення будь�яких правочинів

із  землею, іпотеки або виплати

компенсації у разі відчуження зе�

млі використовується виключно

ринкова ціна ділянки. В Чехії,

Словаччині та Литві через недо�

розвинену активність ринків

сільськогосподарських земель

оцінка вартості землі на ринковій

основі перебуває лише на почат�

ковому етапі. Як наслідок, «адмі�

ністративні» ціни залишаються

широко застосовуваними як для

адміністративних, так і для ко�

мерційних цілей. Усі ці тенденції

відображено в таблиці, підгото�

вленій Аналітично�дорадчим цен�

тром Блакитної стрічки Програми

розвитку ООН.

АГРОПРОФІ

№ 31 [044] 12 вересня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 11 БІЗНЕС�КОНСУЛЬТАНТ

Настільна бібліотека оцінювача
Оцінка земельних ділянок здійснюється відповідно до таких чинних
нормативних актів України: 
– Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 року №2658�III;
– Закон України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 року
№1378�IV;
– Закон України «Про державну експертизу землевпорядної доку�
ментації» від 17 червня 2004 року №1808�IV;
– Методика проведення державної експертизи землевпорядної
документації, яка затверджена наказом Державного комітету Укра�
їни із земельних ресурсів від 3 грудня 2004 року №391; 
– Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподар�
ського призначення та населених пунктів, який затверджено нака�
зом Державного комітету України із земельних ресурсів, Міністер�
ства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітек�
тури та житлово�комунального господарства України, Української
академії аграрних наук від 27 січня 2006 р. №18/15/21/11; 
– Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо
проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, затверджені
наказом Державного комітету України з питань регуляторної полі�
тики та підприємництва, Державного комітету України із земельних
ресурсів від 13 лютого 2001 р. №28/18;
– Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 25
липня 2005 року №211 Про проведення рецензування звітів з екс�
пертної грошової оцінки земельних ділянок та інші.

Катерина НАСТЕЧКО,

аспірант Інституту

держави і права

ім.В.Корецького

НАН України:

– ОСОБЛИВІСТЮ оцінки землі є
те, що, на відміну від більшості
інших видів майна, ціна зе�
мельної ділянки не може бути
вирахувана затратами на ство�
рення аналогічного об'єкта. 
У розвинених країнах ринкова
вартість земельної ділянки ви�
значається, як правило, порів�
няльним методом, коли вар�
тість встановлюється шляхом
порівняння земельної ділянки,
яка продається, з подібною зе�
мельною ділянкою, вартість
продажу якої відома. Для цьо�
го використовуються бази да�
них, які містять відомості про
земельні ділянки, що вже
пройшли оцінку. На сьогодні в
Україні такі бази на етапі ство�
рення. 
Оцінка землі безпосередньо
пов'язана із обрахуванням пла�
ти за землю. Слід звернути ува�
гу на Лист Державної податко�
вої адміністрації України «Про
сплату у 2008 році плати за
землю» від 14.01. 08 року,

№359/7/15�0717. Відповідно до
вищевказаного Листа, Держав�
на податкова адміністрація Ук�
раїни повідомляє, що у зв'язку
із прийняттям Закону України
«Про Державний бюджет Укра�
їни на 2008 рік та про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України» від 28.12.07
року, №107�VI (далі – Закон
№107�VI) змінився порядок ад�
міністрування земельного по�
датку та орендної плати за зем�
лю у 2008 році. 
Статтею 64 Закону N107�VI
встановлено, що у 2008 році по
населених пунктах, грошову
оцінку земель яких не проведе�
но, застосовуються ставки зе�
мельного податку, встановлені
частиною другою статті 7 Зако�
ну України «Про плату за зем�
лю» від 3.07. 92 року, №2535�
XII (далі – Закон №2535�XII),
збільшені в 3,1 разу. Цією ж
статтею також встановлено, що
по сільськогосподарських угід�
дях та землях населених пунк�
тів, грошову оцінку яких прове�
дено і уточнено на 1 січня 2008
року, застосовуються ставки зе�
мельного податку, встановлені
статтею 6 та частиною першою
статті 7 Закону №2535�XII. 

При цьому, коефіцієнт індек�
сації нормативної грошової
оцінки землі розраховується
виходячи із середньорічного
індексу інфляції за 2007 рік –
112,8 % відповідно до Поста�
нови Кабінету Міністрів Украї�
ни «Про проведення індексації
грошової оцінки земель» від
20.05.00 року, №783. Отже,
при обчисленні суми земель�
ного податку та орендної пла�
ти за землі державної і кому�
нальної власності нормативну
грошову оцінку земель станом
на 01.01.2008 за 2007 рік
необхідно індексувати на кое�
фіцієнт 1,028. 

КОМЕНТАР

Вплив оцінки на плату за землю

Олександр

ПОЛІВОДСЬКИЙ, 

директор правничої

фірми «Софія», 

адвокат:

– МАЄ велике значення стадія
оформлення земельної ділянки.
Якщо вона недооформлена на�
лежним чином або якщо офор�
млена, але за юридичним стату�
сом не відповідає тому, що де�
кларується. Наприклад, декла�
рується як земельна ділянка під
склади, але за статусом є особи�
сте селянське господарство.
Для того, щоб юридично пере�
вести з бажаного у дійсне, треба
вкласти певні кошти, а це також
впливає на ціну.  
Незважаючи на те, що заборо�
ни на зміну цільового призна�
чення сільгоспземель існують у
законодавстві, на сьогодні ви�
користовується ціла низка ле�
гальних або напівлегальних
схем або способів уникнення
таких заборон. Звичайно, їх ви�
користання саме по собі стано�
вить певні ризики, але у будь�

якому разі це потребує фінан�
сових та організаційних затрат.
Проте землі сільгосппризначен�
ня, як не дивно, не є однорід�
ними: це і склад угідь – рілля,
сіножаті, пасовища, землі бага�
торічних насаджень, це також і
цільове прризначення– ОСГ,
фермерських господарств, під�
собних господарств тощо. У
кожному разі затрати на зміну
цільового призначення можуть
бути різні. Це може залежати й
від площ земельних ділянок,
від того, хто є власником (фі�
зична чи юридична особа), від
розміщення земельної ділянки,
її наближеності до інших об'єк�
тів тощо.  
Оцінка здійснюється суб'єктами
підприємницької діяльності, які
мають відповідний сертифікат.
Для багатьох видів оцінки після
її завершення потрібно прове�
сти експертизу такої оцінки,
тобто отримати висновок про
те, що вона відповідає вимогам
законодавства. Таку експертизу
здійснюють державні органи –
обласні управління Державного
комітету земельних ресурсів. У
певних випадках, наприклад,
при оцінці земель рекреаційно�
го призначення, такий висновок
надає безпосередньо Держком�
зем. Отже, законодавство мі�
стить механізм недопущення не�
правильної оцінки. Разом з тим,
якщо  у цій ланці оцінювач не�
правильно оцінює земельну ді�
лянку, то у такому разі він може
бути позбавлений свідоцтва, а
також може нести навіть кримі�
нальну відповідальність за
службову підробку, службову
недбалість тощо.

КОМЕНТАР

Механізм 
недопущення 
неправильної оцінки землі є
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У ПЕРЕРОБНІЙ промисловості

ціни зросли на 1,5%. Найбільше

(на 20,1 та 13,6%) подорожчала

продукція у виробництві коксу та

у хімічному виробництві. На 3,8�

1,1% підвищилися ціни у вироб�

ництві транспортних засобів та

устаткування, машин та устатку�

вання, металургійному виробниц�

тві і виробництві готових метале�

вих виробів, гумових та пластма�

сових виробів, іншої неметалевої

мінеральної продукції. У вироб�

ництві харчових продуктів, напоїв

та тютюнових виробів продукція

підприємств з виробництва олії та

тваринних жирів подешевшала на

4,2%, м'яса та м'ясних продуктів

– на 1,7%, борошномельно�

круп'яних продуктів – на 1,1%.

Водночас у виробництві рибних

продуктів, хліба та хлібобулочних

виробів, молочних продуктів та

морозива, цукру відбулося подо�

рожчання продукції на 3,1�1,0%. 

У виробництві та розподілен�

ні електроенергії, газу та води

ціни зросли на 0,3%.

СТАТИСТИКА Держкомстат оприлюднив дані щодо
індексів цін на різні групи товарів та послуги.
За даними статистики, індекси споживчих цін (ІСЦ)
та цін виробників промислової продукції (ІЦВ)
у серпні 2008 року становили 99,9% і 101,8%,
з початку року – 114,8% і 136,5% відповідно.

За матеріалами Держкомстату України

Експрес5випуск від 5 вересня 2008 р.

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

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %

Товари та послуги
Серпень 2008 до

липня
2008

грудня
2007

серпня
2007

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 99,9 114,8 126,0

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 99,5 121,2 137,2

Продукти харчування загалом 99,4 121,4 138,2
Хліб та хлібопродукти 101,5 126,5 139,0

Хліб 102,2 121,0 135,3
Макаронні вироби 100,5 122,1 133,1

М'ясо та м'ясопродукти 100,5 135,5 143,1
Риба та рибопродукти 101,4 118,2 122,9
Молоко 100,8 98,3 134,3
Сир і м'який сир (творог) 99,9 101,7 135,3
Яйця 119,9 86,4 120,5
Масло 100,6 99,9 128,0
Олія 100,8 124,2 166,1
Фрукти 92,9 130,7 174,2
Овочі 85,4 103,1 108,8
Цукор 101,7 111,2 118,3
Безалкогольні напої 101,2 113,6 119,8
Алкогольні напої, тютюнові вироби 100,7 110,1 113,5
Одяг і взуття 99,9 100,9 102,7

Одяг 100,0 101,0 102,6
Взуття 99,9 101,0 102,9

Житло, вода, електроенергія, газ та інші
види палива 100,5 103,6 112,3

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 101,1 117,4 120,0

Утримання та ремонт житла 100,5 110,9 116,5
Водопостачання 102,2 130,1 137,3
Каналізація 102,0 132,8 141,3
Електроенергія 100,0 100,0 100,0
Природний газ 100,0 100,0 98,8
Гаряча вода, опалення 99,0 87,2 106,7

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 100,5 105,3 107,5

Охорона здоров’я 100,6 113,7 119,4
Медичні товари, ліки та обладнання 100,1 110,0 115,8
Амбулаторні послуги 101,1 115,7 123,1

Транспорт 101,3 120,5 128,9
Паливо і мастила 99,4 126,1 147,0
Транспортні послуги: 102,8 125,5 132,4

Пасажирський залізничний транспорт 103,8 116,7 116,8
Пасажирський автодорожній транспорт 102,7 127,6 136,0

Зв’язок 99,9 99,8 99,5
Відпочинок і культура 100,3 105,7 107,6
Освіта 100,3 105,3 119,4
Ресторани та готелі 101,1 121,6 132,1
Різні товари та послуги 101,5 117,6 124,9

Товари та послуги
Серпень 2008 до

липня
2008

грудня
2007

серпня
2007

ПРОМИСЛОВІСТЬ 101,8 136,5 146,9
Переробна промисловість 101,5 134,8 147,5

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 100,0 115,0 129,9

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 98,3 134,6 139,6

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 101,4 96,8 124,0

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 101,5 124,2 139,7

Виробництво цукру 101,0 103,4 100,5
Виробництво напоїв 100,7 112,3 117,1

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у

серпні ціни на продукти харчу�

вання та безалкогольні напої зни�

зилися на 0,5%. Найбільше (на

14,6%) подешевшали овочі, у т.ч.

морква –  на 34,0%, цибуля – на

33,0%, буряк – на 30,9%, капуста

– на 27,9%, картопля – на 19,3%.

Зниження цін на фрукти (на

7,1%) відбулося, в основному, за

рахунок здешевлення яблук на

13,0%. Крім того, на 2,1% та 0,1%

подешевшали м'ясо птиці та сири.

Разом з цим на 19,9�0,8% подо�

рожчали яйця, тваринні жири,

цукор, хліб і хлібопродукти, риба

та продукти з риби, молоко, олія.

Ціни (тарифи) на житло,

воду, електроенергію, газ та інші

види палива зросли на 0,5% за

рахунок підвищення тарифів на

водопостачання та каналізацію

відповідно на 2,2% та 2,0%, а та�

кож зростання квартирної плати

на 1,1%.  Разом з цим на 1,0%

знизилися плата за гарячу воду,

опалення.

Зростання цін на транспорт в

цілому на 1,3% зумовлене, пере�

дусім, підвищенням вартості пе�

ревезень залізничним та автодо�

рожнім транспортом (на 3,8% та

2,7% відповідно). В той же час

бензин подешевшав на 0,6%.

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2007508 рр. (до попереднього місяця)

Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2007508 рр. (до попереднього місяця)  

Що рік наступний
нам готує. 
А головне – навіщо?
До липня наступного року
експортери зможуть виво�
зити зерно без закупівлі
його на єдиній, визначеній
урядом, українській біржі. 
Нагадаємо, минулого тиж�
ня  Міністерство економіки
оприлюднило проект поста�
нови Кабміну «Про деякі
питання здійснення експор�
ту зерна в 2008/2009 МР»,
якою вводиться регулюван�
ня експорту зернових. До�
кументом запропоновано
ввести норму, згідно з якою
вивезення зерна може бути
здійснене тільки за наявно�
сті в експортера довідки
про укладання і реєстрацію
біржового договору на ек�
спорт зерна. До 31 грудня
2008 р. реєстрація мала
здійснюватися на акредито�
ваних Міністерством аграр�
ної політики біржах, а після
Нового року – на біржі,
визначеній на конкурсній
основі.
Необхідність введення цієї
норми чиновники поясню�
ють високою пропозицією
зерна (більш як 43 млн. т),
через що виникла небезпе�
ка безпідставного знижен�
ня закупівельних цін у аг�
раріїв. У разі ухвалення по�
станови економісти прог�
нозують обмеження виве�
зення зерна, придбаного за
цінами, що не забезпечу�
ють мінімального прибутку
аграріїв.
«Такий документ розробле�
но, але його не затверджу�
вав уряд. Там є багато плю�
сів і мінусів. І над цим сьо�
годні йде робота» – уточ�
нив міністр економіки Бог�
дан Данилишин.
Проте, з його слів, навіть у
разі ухвалення відповідної
постанови, вона набуде
чинності вже з наступного
маркетингового року.
«Сьогодні у експортерів
підписані контракти, ве�
деться експорт. Я думаю,
що ця постанова набуде
чинності вже в наступному
маркетинговому році». –
сказав міністр.
Тоді виникає інше питання
– який сенс прийнятття по�
станови, яка набуде чинно�
сті у наступному маркетин�
говому році, якщо про уро�
жай, а відповідно й ринко�
ву ситуацію�2009, ще ніхто
й близько не знає?
Нагадаємо, в поточному
році експорт зернових з Ук�
раїни прогнозується понад
20 млн. тонн. Обов'язкова
реєстрація контрактів на
біржі експортерами, на
думку Мінекономіки, по�
винна сприяти ціновій ста�
більності на внутрішньому
ринку закупівлі зернових. 
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ВРАХОВУЮЧИ високу вартість

енергоносіїв, нагальною пробле�

мою на сьогодні є питання неці�

льового використання дизпалива,

інакше кажучи – його крадіжок.

Це питання, яке потребує вирі�

шення саме сьогодні, інакше під�

приємство просто приречене тер�

піти значні збитки. 

ПП «Південь» пропонує Вашій

увазі засіб для повного вирішення

проблеми нераціонального вико�

ристання дизпалива – систему

контролю за витратою дизельного

палива «ПОРТ». Система «ПОРТ»

дає змогу отримати такі дані: кіль�

кість фактично витраченого диз�

палива; час роботи двигуна; про�

біг, маршрут, швидкість руху техні�

ки (відображається на карті); час,

місце та кількість заправленого та

злитого дизпалива (відображаєть�

ся на карті). Окрім цього, на сьо�

годні доступна модифікація систе�

ми «ПОРТ» для бензовозів та ста�

ціонарних АЗС. Це дає змогу га�

рантувати, що Ви матимете пов�

ний контроль за використанням

дизпалива на підприємстві. 

Інформація зчитується або за

допомогою мобільного зчитуючо�

го пристрою, або за допомогою

персонального комп'ютера ди�

станційно.  

Система «ПОРТ» може бути

встановлена практично на всі

види дизельної техніки як вітчиз�

няного, так і імпортного вироб�

ництва. Система «ПОРТ» має ши�

рокий набір модифікацій. Є мо�

жливість модернізації – придбана

модифікація системи «ПОРТ»

може бути модернізована на

більш функціональну. Система

«ПОРТ» має надійну електронну

та механічну систему захисту від

несанкціонованого впливу.

І останнє в переліку – але не за

важливістю – система «ПОРТ»

має доступну ціну.

Звернемося до приблизного

підрахунку суми коштів, що мо�

жуть бути заощаджені після вста�

новлення системи «ПОРТ».

Середнє сільськогосподарське

підприємство, що обробляє 4000

га землі та має парк дизельної тех�

ніки 20 од., споживає за рік при�

близно 300 м3 дизпалива.

За результатами проведеного

дослідження, перевитрата дизпа�

лива внаслідок його нераціональ�

ного використання складає від

10% до 30%, що в нашому випадку

дорівнює 30�90 м3 дизпалива. Си�

стема «ПОРТ» допоможе уникну�

ти крадіжок дизпалива, отже, роз�

мір заощаджених коштів підпри�

ємства в результаті встановлення

системи «ПОРТ» може сягати 201�

603 тис. грн.* за рік. Фактично си�

стема «ПОРТ» окуповує себе за

0,5�2 місяці.

До питання контролю за вико�

ристанням дизпалива необхідно

звернутись саме сьогодні. Систе�

ма «ПОРТ» забезпечить ком�

плексний контроль за викори�

станням дизпалива на Вашому

підприємстві!

Крадуть дизпаливо? Звертайтесь!
«Заощаджені гроші – зароблені гроші»

Генрі Форд, кращий бізнесмен ХХ століття

* при ціні дизпалива 6,70 грн/літр

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ 
ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ В РЕГІОНАХ!

Наші контакти: 

04211, м.Київ, пр.Героїв Сталінграда, 4, корп.2, оф.11; 
тел./факс: 8 (044) 5814939, 8 (044) 5338049, тел. 8(067)4026374; 
web�адреса: www.pp�pivden.com.ua, e�mail: info@pp�pivden.com.ua

Монітор ПОРТ51

Контроль показів 
за допомогою 

монітора Порт51 

Контролер ПОРТ51

Система контролю за витратою дизельного палива «ПОРТ»

*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 11.09.2008 року 1 RUB = 0,18970 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 05 вересня  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) 268,13 7,298 �0,495 7,515 �0,498 7,748 �0,505 7,885 �0,510 8,018 �0,488

KCBT Канзас Сіті (пшениця HRW) 284,02 7,730 �0,458 7,950 �0,445 8,165 �0,435 8,290 �0,445 8,300 �0,430

MGE Міннеаполіс (пшениця HRS) 295,05 8,030 �0,580 8,153 �0,545 8,340 �0,505 8,420 �0,460 8,480 �0,420

CBOT Чикаго (Кукурудза) 195,29 5,315 �0,368 5,485 �0,365 5,673 �0,368 5,793 �0,370 5,890 �0,368

Ф'ючерсний контракт
Ціни угод * Розра�

хункова
ціна *

Зміни
розрах.
ціни *

Ціни котувань * Обсяг

відкр. мін. макс. закр. краща
купівля

кращий
продаж

кіл�ть
угод RUB

EXW пшениця кл.3 Вересень 4838 4838 4840 4840 � 4839 �159 4838 4840 2 5032560
EXW пшениця кл.3 Листопад 4414 4414 4417 4417 � 4416 �158 4414 4417 2 4592120
EXW пшениця кл.3 Січень 4416 4416 4420 4420 � 4418 �158 4416 4420 2 4594720
EXW пшениця кл.4 Вересень 4802 4800 4802 4800 � 4801 �161 4800 4802 2 4993040
EXW пшениця кл.4 Листопад 4274 4271 4274 4271 � 4273 �161 4271 4274 2 4443400
EXW пшениця кл.4 Січень 4252 4248 4252 4248 � 4250 �162 4248 4252 2 4420000
FOB експорт пшениця Вересень 271,9 271,9 272,2 272,2 � 272,1 �1 271,9 272,2 2 6680677
FOB експорт пшениця Листопад 266,0 266,0 266,0 266,0 � 266,0 �2 266,0 266,0 2 6532109
FOB експорт пшениця Січень 263,9 263,6 263,9 263,6 � 263,8 �2 263,6 263,9 2 6476856

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 11 вересня 2008 року

Зернові: головна
проблема – продати
ТОЧКА ЗОРУ 9 вересня в приміщенні
інформагенції «Українські новини» відбулася
прес5конференція «Жнива 2008 – вже
прибутковий бізнес чи все ще збиткове
сільське господарство». 

Наталія Тарченко

На прес�конференції виступили

генеральний директор компанії

АМАКО Віталій Скоцик та ди�

ректор ЗАТ «Племзвод Агро�

Регіон» Юрій Карасик.

У 2008 році, як прогнозує

Міністерство аграрної політики,

урожай зернових та зернобобо�

вих становитиме більш як 48

млн. тонн. Така цифра – значно

більша, ніж 40�45 млн. тонн, як

раніше прогнозували в МінАП,

та 43 млн. тонн, як передбачало

Міністерство сільського госпо�

дарства США. Та чи слід цьому

радіти? 

Показники якості зерна вия�

вилися, як з`ясувалося, набагато

нижчими, ніж очікувалося. Про�

довольчою є лише 11% пшениці

від зібраної, а от пшениця 6�го

класу становить 54% усього вро�

жаю. До речі, в 2007�му вона

становила 20%. А отже, рекор�

дний урожай нинішнього року

не гарантує високих прибутків –

ані державі, ані виробникам.

Причина, на думку пана

Скоцика, полягає в недотри�

манні агротехнологій, недостат�

ньому внесенні добрив, відсут�

ності достатньої кількості зер�

носушарок. Експерти вважа�

ють, що зернотрейдери не купу�

ватимуть низькосортне зерно, –

адже його, через обмежений

попит, важко продати на світо�

вих ринках за ціною вище 720�

750 гривень за тонну, тобто,

ринковою. Між тим, уряд прий�

няв низку заходів для захисту

вітчизняного фермера – зокре�

ма, мінімальна ціна на фуражне

зерно встановлена на рівні 816

грн./т, а  ПДВ відшкодовувати�

меться  лише тим зернотрейде�

рам, які купуватимуть фураж

безпосередньо у виробників.  

Ще одна велика проблема,

як було зазначено, – недостат�

ня кількість терміналів та еле�

ваторів у чорноморських пор�

тах. Одеський порт, наприклад,

спроможний розвантажити 200

вагонів зерна на добу, але про�

пускна спроможність експорт�

ного коридору обмежена. 

– Це схоже на пляшку з ву�

зькою горловиною, – влучно

порівняв Віталій Скоцик.

В Україні на сьогодні, зі слів

гендиректора компанії АМА�

КО, офіційно сертифіковано

600 елеваторів, загальною мі�

сткістю 27 млн. тонн.  Урожай в

межах 50 млн. тонн передбачає,

що більша половина зерна збе�

рігатиметься в непристосованих

приміщеннях. Тому, якщо гово�

рити про амбітні плани нарощу�

вання виробництва та достойне

місце в світовій економіці, треба

розвивати зернову інфраструк�

туру. 

Юрій Карасик, в свою чергу,

зазначив, що жнива 2008 року

продемонстрували: підтримка

аграрія має бути пріоритетом

державної політики. Що ж

стосується очолюваного ним

господарства, то основною

культурою для вирощування

цей керівник бачить кукурудзу.

Причин – ціла низка. Одна – в

тому, що це дуже гарна кормова

культура. А земля таких обла�

стей, як Київська, Житомирсь�

ка, Чернігівська, Хмельницька

без тваринництва не можуть ви�

користовуватися ефективно та

економічно. Цього року уряд,

як було повідомлено, приділив

підтримці розвитку тваринниц�

тва дуже велику увагу. Зокрема,

планується відшкодування про�

центних ставок фермерам за

кредитами, які були взяті для

розвитку тваринницького сек�

тору. Це стосується будівництва

та реконструкції ферм, ком�

плексів, закупівлі племінної ху�

доби, молодняку, сучасного

устаткування. 

До того ж, відкрилися нові

експортні можливості для куку�

рудзи – наприклад, до Єгипту,

де існує велика в ній зацікавле�

ність.

• Партнер рубрики – ЮФ «AGA Partners» •
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Україна міняє пшеницю на єгипетський газ?
Єгипет і Україна ведуть переговори

щодо торговельної угоди про бартер

пшениці на природний газ. Про це пові�

домило державне інформаційне агент�

ство Єгипту з посиланням на інформа�

цію голови торгової делегації при по�

сольстві України в Єгипті Валерія Григо�

раша. 

«Уряди двох країн наразі ведуть пере�

говори з метою досягнення угоди з об�

міну української пшениці на єгипетсь�

кий природний газ, який буде експорто�

ваний через трубопровід, що проходить

через Сирію і Туреччину на Балкани», –

повідомив В.Григораш. 

Водночас, офіційного підтвердження

цієї інформації з боку України поки що

немає. 

Нагадаємо, що останнім часом зро�

стання цін на пшеницю на внутрішньо�

му ринку чинить значний тиск на систе�

му субсидій на хліб, що діє в Єгипті. У

зв'язку з цим країна виявляє підвищену

цікавість до закупівлі пшениці, зокрема

української. Так, на минулому тижні в

рамках тендеру Єгипет придбав 52,5 тис.

тонн пшениці українського походження. 

Україна, у свою чергу, зацікавлена в

диверсифікації джерел поставок природ�

ного газу.

Росія заборонить безмитне ввезення 
українського цукру до 2013 року?
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ повідомила

про намір продовжити заборону на без�

митне ввезення українського цукру до

2013 р. Про це 10 вересня повідомив за�

ступник міністра аграрної політики Ук�

раїни Іван Демчак. 

З його слів, днями завершилися пе�

реговори між українською і російською

робочими групами з питань функціону�

вання ринку цукру. 

Російська сторона наполягає на про�

довженні заборони на безмитне ввезен�

ня цукру з України до 1 січня 2013 р.,

яка, згідно з раніше досягнутими домо�

вленостями, мала б бути скасована з 1

січня 2009 р. 

«Ми не згодні з термінами продов�

ження заборони і просимо у разі, якщо

вони все�таки будуть прийняті, виділити

квоту обсягом 300 тис. тонн для ввезен�

ня цукру з України», – сказав І.Демчак. 

Остаточне рішення з цього питання

буде ухвалено на зустрічі глав урядів РФ

і України в жовтні цього року.

Білорусь використовуватиме власну техніку
БІЛОРУСЬ зможе через 1�2 роки замі�

нити імпорт сільгосптехніки власними

тракторами і комбайнами. Про це зая�

вив президент Білорусі Олександр Лука�

шенко. 

Він заявив, що в нинішньому році

країна зібрала рекордний урожай зерна і

він забезпечений в основному за раху�

нок білоруської сільськогосподарської

техніки. «Ми відходимо від імпорту ба�

гатьох продуктів. Нам ще потрібен час,

щоб ці позиції закріпити», – зазначив

глава держави. З його слів, необхідно ще

«рік�два, щоб довести якість техніки до

потрібного рівня, створити свій двигун

для потужного трактора». При цьому

енергонасичені трактори потужністю

350�420 к.с. у Білорусі вже є. Вони в май�

бутньому і зможуть замінити імпортні

аналоги. 

О.Лукашенко також зазначив, що Бі�

лорусь купує імпортну сільгосптехніку

відомих світових брендів, щоб бачити,

на якому рівні зараз знаходиться таке

виробництво. «Ми купили цю техніку,

але в основному користуємося біло�

руськими тракторами», – підкреслив

президент. 

Світові ціни на пшеницю поки що падають
ВПРОДОВЖ минулого місяця світовий

ринок пшениці характеризувався зміша�

ними тенденціями, проте на готівково�

му ринку практично у всіх експортно

орієнтованих країнах домінувала тен�

денція зниження цін. 

Згідно з оцінками сільгоспдепарта�

менту США, світовий урожай пшениці в

2008/09 МР становитиме рекордні 670,8

млн. тонн, що на 60,2 млн. тонн більше,

ніж було зібрано в 2007/08 МР. 

Основне збільшення  відбулося в Ін�

дії (+1,6 млн. тонн), ЄС (+1,5 млн. тонн)

і Бразилії (+0,5 млн. тонн). При цьому

світовий експорт цього зерна прогнозу�

ється на рівні 121,28 млн. тонн (+0,82

млн. тонн порівняно з попередніми

оцінками). 

Також був підвищений прогноз кін�

цевих запасів зерна до 136,2 млн. тонн

(+3,1 млн. тонн). 

Разом з тим, за прогнозами Міжна�

родної ради із зернових IGC, виробниц�

тво в сезоні�2008/09 в світі становитиме

662 млн. тонн, що на 54 млн. тонн біль�

ше урожаю, зібраного в 2007/08 МР. 



АГРОПРОФІ

№ 31 [044] 12 вересня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 15 РИНОК І ЦІНИ

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 DAF 1500,00 897,45 185,01
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 CPT 204,00 2037,71 420,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 340,00 1891,62 390,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 FCA 40,00 2207,07 455,01
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 CPT 502,00 2191,14 451,62
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 136,00 2134,13 440,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 DDU 222,00 4368,49 900,49
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 DDP 22,00 5579,11 1150,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 16,81 1311,16 270,33 1092,63 225,27
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 1893,28 1197,05 246,80 997,54 205,67
Жито 1 клас ДСТУ 4522�2006 2008 EXW 2083,22 1122,83 231,50 935,69 192,91
Жито 2 клас ДСТУ 4522�2006 2008 EXW 1521,29 1018,90 210,07 849,08 175,06
Жито 3 клас ДСТУ 4522�2006 2008 EXW 679,05 943,29 194,48 786,07 162,07
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 FCA 17,50 5861,36 1208,18
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 10108,12 1306,47 269,33 1088,72 224,44
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 16936,24 1196,35 246,63 996,95 205,52
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 535,00 1180,00 243,26 983,33 202,72
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 738,40 1051,72 216,81 876,43 180,67
Західно�Українська регіональна агропромислова біржа (м.Львів)
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 CPT 3000,00 2692,19 555,00
Тернопільська агропромислова біржа
*Ріпак технічний ГОСТ 10583�76 2008 DDU 42,00 2328,38 480,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 DDU 1034,96 2594,25 534,81
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 875,59 1311,16 270,33 1092,63 225,27
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 4440,86 1200,42 247,44 1000,35 206,20
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 750,00 999,45 206,01
*Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2008 CPT 5,50 5335,33 1100,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 CPT 800,00 2522,16 520,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 FCA 22,00 4268,26 880,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 2156,37 1316,65 271,38 1097,21 226,15
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 8832,52 1197,79 246,92 998,16 205,76
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FAS 7500,00 1125,39 232,00 937,82 193,33
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 21100,00 940,39 193,83
*Пшениця м'яка некласифікована ДСТУ 3769�2004 2008 FOB 3000,00 727,76 150,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 FOB 10000,00 1236,83 255,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 2749,09 1311,05 270,23 1092,55 225,19
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 10280,60 1196,76 246,67 997,30 205,56
Жито 2 клас ДСТУ 4522�2006 2008 EXW 806,94 1018,89 210,01 849,07 175,01
Жито 3 клас ДСТУ 4522�2006 2008 EXW 335,80 943,29 194,42 786,07 162,02
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 18000,00 897,56 185,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 DAF 4500,00 907,27 187,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 FOB 150000,00 1242,04 256,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583�76 2008 DAF 3293,48 2321,71 478,53
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 150,00 946,02 195,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 7500,00 927,54 191,20
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 5800,00 844,59 174,10
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 CPT 25000,00 1067,18 220,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523�2006 2008 CFR 100,00 2207,52 455,03
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 CPT 9500,00 2398,59 494,47
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 DAF 570,00 2217,23 457,03
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
*Крупа перлова ГОСТ 5784�60 2008 DAF 35,00 1528,00 315,00
*Крупа пшенична ГОСТ 276�60 2008 DAF 10,00 1479,49 305,00
*Крупа ячна ГОСТ 5784�60 2008 DAF 20,00 1528,00 315,00
*Насіння льону ГОСТ 10582�76 2008 FCA 42,00 3880,88 800,05
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 18000,00 873,31 180,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 2008 DAF 100,00 713,11 147,01
*Олія соєва ДСТУ 4534�2006 2008 DAF 70,00 6161,66 1270,00
*Олія соняшникова ДСТУ 4492�2005 2008 DAF 420,00 5724,30 1180,07
*Олія соняшникова ДСТУ 4492�2005 2008 FOB 6000,00 4948,73 1020,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 4500,00 1016,04 209,44
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 CPT 3000,00 1101,20 227,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 CPT 3000,00 2784,53 574,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 DAF 8000,00 3030,12 624,62
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 DDU 22,00 5139,50 1059,45
Харківська товарна біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 DAF 2700,00 1261,21 260,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 65000,00 882,85 182,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 DAF 2000,00 887,70 183,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 5000,00 921,65 190,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 FOB 480,00 1164,19 240,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 500,00 1018,86 210,01
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 2008 DAF 550,00 737,32 152,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201�68 2008 DAF 48,50 2183,26 450,03
*Крупа перлова ГОСТ 5784�60 2008 DAF 15,00 1649,58 340,02
*Крупа пшоно ГОСТ 572�60 2008 FCA 14,00 3071,13 633,04
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 136,00 2124,85 438,01
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 CPT 1000,00 2425,40 500,00
Хмельницька обласна товарна біржа
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 CPT 2900,00 2619,43 540,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 2800,00 1115,72 230,01
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 CPT 900,00 2546,83 525,03
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 FCA 44,00 6198,83 1278,03
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 26250,00 1309,88 270,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 1000,00 1018,79 210,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 FOB 33000,00 1067,07 220,00

Форвард

Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 15.10.2008 FOB 15000,00 1154,37 238,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2008 FOB 15000,00 1503,93 310,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2008 FOB 15000,00 1406,91 290,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2008 FOB 27850,00 1294,94 266,92
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2008 FOB 82000,00 970,22 200,01
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2008 FOB 132425,00 1081,23 222,89
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.10.2008 DAF 2000,00 2595,18 535,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 30.06.2009 DAF 2200,00 2692,69 555,03
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 31.03.2009 FCA 200,00 3935,60 811,33
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2008 FOB 100000,00 1261,08 260,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2008 FOB 30000,00 974,91 201,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2008 FOB 65000,00 1093,74 225,50

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

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

Загальний звiт про результати торгiв
сiльськогосподарською продукцiєю, продуктами її переробки, продовольством

на Акредитованих товарних бiржах України з 05 по 11 вересня 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 05 по 11 вересня 2008 року

Внутрішні контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 15905,98 1200,00 1308,90 1317,03 269,82
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 42383,49 1185,00 1197,20 1200,52 246,79
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 535,00 1180,00 1180,00 1180,00 243,26
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FAS 7500,00 1125,39 1125,39 1125,39 232,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 EXW 738,40 1051,30 1051,72 1054,10 216,81
Жито 1 клас ДСТУ 4522�2006 2008 EXW 2083,22 1122,83 1122,83 1122,83 231,50
Жито 2 клас ДСТУ 4522�2006 2008 EXW 2328,22 1018,88 1018,90 1018,92 210,05
Жито 3 клас ДСТУ 4522�2006 2008 EXW 1014,85 943,29 943,29 943,29 194,46

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 26250,00 1309,88 1309,88 1309,88 270,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 150,00 946,02 946,02 946,02 195,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 DAF 2700,00 1261,21 1261,21 1261,21 260,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 2800,00 1115,68 1115,72 1115,75 230,01
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 7500,00 921,65 927,54 931,47 191,20
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 22100,00 766,47 943,94 1018,79 194,56
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 CPT 93300,00 839,34 889,73 1042,99 183,41
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 DAF 8000,00 887,70 900,53 907,27 185,63
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 2008 FOB 23750,00 873,31 887,47 999,45 182,93
Пшениця м'яка некласифікована ДСТУ 3769�2004 2008 FOB 3000,00 727,76 727,76 727,76 150,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 CPT 28000,00 1067,18 1070,82 1101,20 220,75
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 2008 FOB 193480,00 1067,07 1211,73 1242,04 249,77
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525�2006 2007 DAF 500,00 1018,86 1018,86 1018,86 210,01
Горох 1 клас ДСТУ 4523�2006 2008 CFR 100,00 2207,52 2207,52 2207,52 455,03
Ріпак технічний ГОСТ 10583�76 2008 DAF 3293,48 2315,86 2321,71 2332,50 478,53
Ріпак технічний ГОСТ 10583�76 2008 DDU 42,00 2328,38 2328,38 2328,38 480,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 CPT 21100,00 2352,64 2537,84 2784,53 523,18
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 DAF 8570,00 2217,23 2976,05 3172,62 613,48
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 2008 DDU 1034,96 2494,72 2594,25 2598,67 534,81
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 FCA 83,50 4268,26 5619,45 6198,83 1158,52
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 DDU 244,00 4137,21 4438,01 5919,14 914,82
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 2008 DDP 22,00 5579,11 5579,11 5579,11 1150,00
Насіння льону ГОСТ 10582�76 2008 FCA 42,00 3880,88 3880,88 3880,88 800,05
Насіння гарбуза ГОСТ 658�95 2008 CPT 5,50 5335,33 5335,33 5335,33 1100,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246�65 2008 DAF 650,00 713,11 733,60 737,32 151,23
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 CPT 204,00 2037,71 2037,71 2037,71 420,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 340,00 1891,62 1891,62 1891,62 390,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 FCA 40,00 2061,72 2207,07 2280,02 455,01
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 CPT 502,00 2183,26 2191,14 2377,33 451,62
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574�85 2008 DAF 272,00 2124,65 2129,49 2134,13 439,01
Крупа горохова колота ГОСТ 6201�68 2008 DAF 48,50 2183,26 2183,26 2183,26 450,03
Крупа перлова ГОСТ 5784�60 2008 DAF 50,00 1528,00 1564,47 1649,58 322,51
Крупа пшенична ГОСТ 276�60 2008 DAF 10,00 1479,49 1479,49 1479,49 305,00
Крупа пшоно ГОСТ 572�60 2008 FCA 14,00 3071,13 3071,13 3071,13 633,04
Крупа ячна ГОСТ 5784�60 2008 DAF 20,00 1528,00 1528,00 1528,00 315,00
Олія соєва ДСТУ 4534�2006 2008 DAF 70,00 6161,66 6161,66 6161,66 1270,00
Олія соняшникова ДСТУ 4492�2005 2008 DAF 420,00 5724,30 5724,30 5724,30 1180,07
Олія соняшникова ДСТУ 4492�2005 2008 FOB 6000,00 4948,73 4948,73 4948,73 1020,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2008 FOB 15000,00 1503,93 1503,93 1503,93 310,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 31.10.2008 DAF 2200,00 1295,24 1295,24 1295,24 267,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 01.12.2008 FOB 65000,00 1357,58 1357,58 1357,58 279,85
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2008 FOB 15000,00 1406,91 1406,91 1406,91 290,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 31.03.2009 FOB 5000,00 1106,05 1106,05 1106,05 228,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 01.10.2008 FOB 450,00 1261,29 1261,29 1261,29 260,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2008 FOB 127850,00 1261,08 1268,45 1376,66 261,51
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 31.03.2009 FOB 5000,00 1062,39 1062,39 1062,39 219,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 15.10.2008 FOB 15000,00 1154,37 1154,37 1154,37 238,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 31.10.2008 FOB 25000,00 1023,00 1023,00 1023,00 210,88
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 01.10.2008 FOB 8520,00 921,71 921,71 921,71 190,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 01.12.2008 FOB 100000,00 960,52 960,52 960,52 198,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 31.12.2008 FOB 112000,00 970,22 971,48 974,91 200,28
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.10.2008 CPT 3000,00 1096,35 1096,35 1096,35 226,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.10.2008 FOB 6000,00 1212,78 1212,78 1212,78 250,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.11.2008 FOB 56750,00 1115,75 1162,51 1211,08 239,64
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2008 FOB 232425,00 248,15 1075,32 1194,10 221,68
Нут ГОСТ 8758�76 31.12.2008 FCA 84,00 6063,88 6063,88 6063,88 1250,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.10.2008 DAF 2000,00 2595,18 2595,18 2595,18 535,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2008 DAF 900,00 2304,27 2304,27 2304,27 475,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 30.06.2009 DAF 2200,00 2692,69 2692,69 2692,69 555,03
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 31.10.2008 DDU 22,00 6585,78 6585,78 6585,78 1357,58
Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 31.03.2009 FCA 200,00 3935,60 3935,60 3935,60 811,33

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

Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 31.10.2008 DAF 2200,00 1295,24 267,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 31.03.2009 FOB 5000,00 1106,05 228,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768�2004 01.12.2008 FOB 65000,00 1357,58 279,85
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 01.10.2008 FOB 250,00 1261,29 260,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 31.03.2009 FOB 5000,00 1062,39 219,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768�2004 01.10.2008 FOB 200,00 1261,29 260,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768�2004 31.10.2008 FOB 25000,00 1023,00 210,88
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 01.12.2008 FOB 50000,00 960,52 198,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 01.12.2008 FOB 50000,00 960,52 198,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768�2004 01.10.2008 FOB 7270,00 921,71 190,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.10.2008 CPT 3000,00 1096,35 226,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.11.2008 FOB 32950,00 1188,97 245,09
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2008 FOB 17500,00 1018,73 210,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 30.11.2008 FOB 23800,00 1125,89 232,09
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769�98 31.12.2008 FOB 17500,00 1018,73 210,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583�76 31.12.2008 DAF 900,00 2304,27 475,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159�71 31.10.2008 DDU 22,00 6585,78 1357,58

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

Довідково: Базиснi умови поставки
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ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС
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Передплатити «АГРОПРОФІ» ви зможете у будь�якому відділенні «Укрпошти».
Вартість передплати у IІ півріччі 2008 р. на 1 місяць – 14,84 грн.
+ витрати на приймання передплати (0,55�1,60 грн). 
Передплатити нашу газету можна також через редакцію, 
до того ж – з будь�якого місяця та на будь�який термін. 
Вартість редакційної передплати у І півріччі 2009 р. на 1 місяць – 16,00 грн.

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


