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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ´АВТОКВЕСТª:
ВСТИГНУТИ ЗАЛИШИТИ СЛІД

Навіть після того, як зранку 16 вересня ц.р. було
оголошено про розпад демократичної коаліції, члени
парламентського комітету з питань аграрної політики
та земельних відносин не втрачали оптимізму.

Об’єктів державного
цінового регулювання
стане більше
Кабінет Міністрів України По�
становою №825 від 10 вересня
2008 року включив кукурудзу,
ячмінь і борошно до переліку
об'єктів державного цінового
регулювання на 2008/09 мар�
кетинговий рік, таким чином
доповнивши позиції Постанови
№36 від 6 лютого 2008 р. 
Повний перелік об'єктів дер�
жавного цінового регулювання
на 2008/09 маркетинговий рік
виглядає таким чином:

Аграрний фонд 
може купувати 
й VI клас
Кабінет Міністрів України По�
становою від 10 вересня 2008 р.
№826 дозволив Аграрному
фонду України здійснювати в
установленому порядку для
формування державного про�
довольчого резерву не пов'яза�
ну з державним ціновим регу�
люванням закупівлю ячменю,
кукурудзи і зерна пшениці VI
класу за якісними показниками
відповідно до вимог пункту 5.5
ДСТУ 3768: 2004 «Пшениця.
Технічні умови» урожаю 2008
року за середньозваженими ці�
нами, які склалися впродовж
трьох останніх торгових сесій на
Аграрній біржі та сертифікова�
них нею акредитованих товар�
них біржах. 

ЧИСТОТА і збалансоване харчу�
вання – основа здорового способу
життя, якого прагне будь�яка лю�
дина. Такі самі умови покладено в
основу успішного утримання кро�
лів й отримання від цього сталих
прибутків. Країни старого світу
давно опанували виробництво і
споживання кролятини, тому й
живуть значно довше, ніж пере�
січні українські громадяни. У їх
м'ясному раціоні частка спожи�

вання кролятини сягає 6�8%, а за�
гальне виробництво чистого м'яса
перевищує 2 млн. тонн. І це вва�
жається недостатнім. У їжу вжива�
ють м'ясо кролика, вихід якого
становить близько 50% від загаль�
ної ваги, та печінку. Ці продукти
рекомендовані дітям перших років
життя, людям екстремальних про�
фесій. М'ясо також здатне знижу�
вати дозу прийнятої радіації, вилі�
ковувати виразки, допомагати

післяопераційним хворим, покра�
щувати обмін речовин.

На українському ринку про�
дуктів харчування м'ясо кролика і
продукція з нього займають вель�
ми скромне місце через незначне
виробництво. Водночас це один з
найпродуктивніших і скорости�
глих видів тваринництва, здатних
у стислі терміни давати дієтичне
м'ясо, хутро, добрива чи біогаз.
Що ж нам заважає подбати про

себе? Виявляється – нічого. Треба
лише усе ретельно обрахувати і
розпочати. Так, як це зробила
компанія «Анмакс» на Черкащи�
ні. Це сучасне високотехнологіч�
не інтегроване підприємство по�
будоване на основі французьких
технології й не має аналогів в Ук�
раїні; у Європі ж такі можна пере�
лічити на пальцях.

Читайте на стор.5�6

Кролики – це не лише легкозасвоюване 
дієтичне м'ясо, але й прибутковий бізнес

РЕГІОНИ
МИ НЕ ЗІМБАБВЕ. 
МИ ТІЛЬКИ ВЧИМОСЯ

В усіх розвинених країнах
обслуговуючі агропромислові
кооперативи належать до 
основних гравців, у першу чергу,
на внутрішньому ринку. 
Навіть у Зімбабве…

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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КОМПАНІЇ І РИНКИ
УСЕ НАЙКРАЩЕ ñ ДІТЯМ

Саме за таким принципом будувався
і працює вже понад 35 років
найбільший в Україні виробник сухих
молочних сумішей ВАТ «Хорольський
молочноконсервний комбінат дитячих
продуктів».
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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ У кролятині дуже мало солей натрію і холестерину, що робить її незамінною
складовою дієтичного харчування. Це біле м'ясо, і білку в ньому значно більше, ніж у баранині,
яловичині або свинині, – 22"23%. М'ясо кролів перевершує також майже всі види м'яса за вітамінним
і мінеральним складом. Завдяки всім цим якостям кроляче м'ясо – одне з найдорожчих в світі,
наприклад, ціна кілограма кролятини в ЄС наближається до 8"9 євро.
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ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

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

або через Редакцію за тел. (044) 227�93�55
і щотижня отримуйте корисну 

Інформацію для Голови!

Наш індекс:98990 Тел./факс: +380 44 288�1683; +380 44 235�0142

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

Селянська інвестиційна компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ»

* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ» на 18.09.2008

ІНДЕКСИ
Індекс Останнє

значення
Зміна 

за
тиждень

Зміна 
з початку

року
SD-індекс
Україна 106,86 -27,9% -62,3%

РТС 
Росія 1058,84 -30,6% -53,8%

WIG 20
Польша 2303,59 -11,8% -33,3%

DAX*
Німеччина 5860,98 -5,6% -27,3%

S&P 500*
США 1156,39 -6,1% -21,2%

НОВИНИ ï СТИСЛО

Об'єкт 
державного 
цінового 
регулювання

Період 
державного 

цінового 
регулювання

Пшениця і суміш пше-
ниці і жита (меслину)

з 01.07.08 
до 30.06.09

Жито -//-
Ячмінь -//-

Борошно пшеничне
або з суміші пшениці і
жита (меслина)

-//-

Кукурудза з 01.09.08 
до 30.06.09

Цукор 
(з цукрових буряків)

з 01.09.08 
до 31.08.09



Захистити аграрія від змови
Народний депутат України Святослав Олійник пропонує внести зміни
до кримінального кодексу України щодо захисту вітчизняного сіль�
госпвиробника. Відповідний законопроект зареєстровано за №3171 17
вересня ц.р.
Враховуючи, що основним пріоритетом держави щодо розвитку вітчиз�
няної сільськогосподарської продукції є захист внутрішнього ринку від
недобросовісної конкуренції та створення сприятливих умов для роз�
ширення внутрішнього виробництва, пропонується встановити відпові�
дальність за зловживання в сфері сільського господарства.
Метою і завданням законопроекту є захист вітчизняного сільгоспвироб�
ника від змови про фіксування цін на сільськогосподарську продукцію
на ринку сільськогосподарської продукції, шляхом встановлення кри�
мінальної відповідальності за вчинення злочинів у цій сфері.
Пропонується доповнити чинну редакцію КК України двома новими
статтями, а саме: 228�1(Змова про фіксування цін на сільськогосподар�
ську продукцію) та 364�1 (Зловживання владою або службовим стано�
вищем при видачі ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподар�
ської продукції та розподілу квот).

Обмежити продаж алкогольних напоїв
Посилити безпеку дорожнього руху, поліпшити фізичне та психічне
здоров'я громадян, а також наблизити норми законодавства до євро�
пейських стандартів у зв'язку з проведенням в Україні фінальної части�
ни «Євро�2012» з футболу пропонує народний депутат Павло Костенко.
Для цього, на його думку, слід обмежити продаж і споживання в країні
пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв. 
Так, проектом Закону «Про внесення змін до Закону України «Про держав�
не регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодо�
вого, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (щодо обмежень продажу
пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв)», №2735�1 від 16 вересня
ц.р., передбачено внесення змін до термінології та законодавче обмежен�
ня продажу пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв вздовж авто�
мобільних доріг; в місцях стоянок та паркування автотранспорту; автоза�
правних станціях, що не мають обладнаних об'єктів громадського харчу�
вання з відокремленим входом для відвідувачів; з лотків, автомашин, ав�
топричепів та інших непризначених для цього місцях торгівлі.
Вживання алкоголю громадянами України завдає нашому суспільству
великих моральних та матеріальних втрат, наголошує ініціатор законо�
проекту. Відбувається це внаслідок того, що при зловживанні алкоголь�
ними напоями підвищується ризик транспортних пригод, знижується
продуктивність праці, втрачаються трудові навики і кваліфікація. 
Після прийняття цього законопроекту пан Костенко прогнозує знижен�
ня вживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв водіями та
населенням України загалом, що сприятиме зменшенню кількості до�
рожньо�транспортних пригод, пов'язаних із вживанням алкоголю, по�
кращить духовне та фізичне здоров'я суспільства.

Збільшити ставки збору на розвиток 
виноградарства, садівництва і хмелярства
У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до
Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства» (№3152 від 15 вересня ц.р). Він спрямований на удоскона�
лення правових засад розвитку виноградарства, садівництва та хме�
лярства в Україні, посилення державної підтримки вітчизняних товаро�
виробників, забезпечення підвищення їх конкурентноздатності на вну�
трішньому та зовнішніх ринках.
Ініціатори законопроекту Євген Сігал та Григорій Смітюх передбачають
збільшення з одного до півтора відсотка ставки збору на розвиток ви�
ноградарства, садівництва і хмелярства, який сплачують суб'єкти під�
приємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядку�
вання, які реалізують у оптово�роздрібній торговельній мережі алко�
гольні напої та пиво, зміну порядку розподілу та використання коштів
від цього збору, визначення їх розпорядником центрального органу
виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері виногра�
дарства, садівництва і хмелярства, а також продовження ще на п'ять
років дії Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садів�
ництва і хмелярства».

Артем Олекса

ВСТУПНИМ словом засідання
круглого столу відкрив прези�
дент ВГО «УАК» Леонід Коза�

ченко. Він наголосив, що ЄС
був і є найкращим партнером
для України у галузі торгівлі.
Але, щоб обмін товарів відбував�
ся не в «одні ворота», тобто во�
рота України, необхідно виваже�
но підійти до питання вступу до
зони вільної торгівлі (далі ЗВТ).
У тому числі необхідна й під�
тримка держави у вигляді спро�
щення експорту продукції та на�
дання товаровиробникам права
вільно самим визначати ціну на
свій товар. Наприклад, нещо�
давні обмеження експорту олії
призвели до збитків олієжирової
галузі розміром  $100 млн. 

Старший економіст Міжна�
родного центру перспективних
досліджень Ельдар Газізулін

звернув увагу присутніх на те,
що наслідки вступу до зони віль�
ної торгівлі сільському госпо�
дарству можна обирати. Зокре�
ма, методами різноформатних
переговорів з ЄС, укладанням
договорів. Адже, на відміну від
вступу до СОТ, коли до України
висувалися вимоги, вступаючи
до ЗВТ, країна сама може обира�
ти умови. І представникам біз�
несу треба брати активну участь
у виробленні позицій угоди з
ЄС. Головне, щоб до цього до�
слухалася влада. «Лише діалог
влади з приватним сектором Ук�
раїни і ЄС сприятиме ухваленню
інформованих рішень політики
про ЗВТ. Галузеві асоціації мають
відіграти вирішальну роль у та�
кому діалозі», – наголосив Газі�
зулін.

Також свої доповіді предста�
вили доктор Інституту економіч�
них досліджень та політичних
консультацій Хайнц Штрубен�

хофф та керівник групи з між�
народної інтеграції Аналітично�
дорадчого центру Блакитної

стрічки Програми розвитку
ООН в Україні Ірина Кобута.

«Сільськогосподарська га�
лузь має стати джерелом розвит�
ку економіки України, а не бути
тягарем. І цей тягар – не просто
втрата економічного потенціалу,
а й втрата віри людей у свою
державу», – сказав пресі Леонід
Козаченко. Гостро стоїть і пи�
тання фінансування сільгоспви�
робників, адже якщо взяти ви�
трати сільгосппідприємств на за�
безпечення виробництва, то від
загальної суми держава дає лише
4%. Треба не «рятувати» аграріїв
цими мізерними вливаннями, а
створити їм реальні умови для
розвитку та конкурування зі сві�
товими виробниками. Напри�
клад, шляхом унеможливлення
політичних ризиків: заборони
експорту зерна, олії, імпорту
незрозумілої якості м'яса та цу�
кру без сплати податків тощо.
Утім, уряд поступово збільшує
фінансування сільського госпо�
дарства і це не може не радувати.

«Світовий ринок отримав в
цьому році на 10 млн. тонн зерна
більше від потреби. Це сприяло
фінансовій кризі і стрімкому па�
дінню цін на зерно. Це є також
результатом попередніх помилок
уряду, через які селяни сьогодні
зазнають великих збитків», – до�
дав на завершення Козаченко.

Думку президента УАК про�
довжив президент Української
зернової асоціації Володимир

Клименко: «До чудового цього�
річного врожаю зерно минулого
тисне на ринок, – от наслідки
державних рішень та законів, які
спричинили зниження цін на
зерно цього року». УЗА внесла
багато пропозицій державі сто�
совно виходу з цього становища.
Деякі з них починають поступо�
во втілювати в життя: це виді�
лення 1 млрд. грн. Аграрному
фонду для закупівлі продоволь�
чої пшениці та до 3 млрд. грн. на
закупівлю фуражної пшениці та

ячменю. Це може трохи стабілі�
зувати ситуацію для виробників
зерна. Ще одна проблема Украї�
ни – це кількість елеваторів,
яких вистачає лише на полови�
ну врожаю. Це зумовлено тим,
що більшість з них є приватни�
ми – вони не хочуть надавати
послуги зі зберігання зерна. Ук�
раїні потрібні нові зерносхови�
ща на 30 млн. тонн. Їх будівниц�
тво  коштуватиме державі при�
близно $7,5 млрд. 

Як абсолютно безграмотний
охарактеризував пан Клименко
проект  постанови Кабміну
щодо експорту зерна через єди�
ну біржу, адже навіть зерновий
баланс України в тексті аналі�
тичної записки вирахований
неправильно.

Негативно охарактеризували
учасники і закон про товарну
націнку не більш як 1% на мі�
сяць від собівартості товару. Зо�
крема, голова правління Націо�
нальної асоціації «Укрцукор»
Микола Ярчук заявив, що цук�
ровики через цей закон були об�
кладені штрафними санкціями
на 15 млн. грн. До того ж, мо�
жливий варіант прийняття зако�
ну про обмеження націнки вза�
галі не більше, ніж на 15% від
собівартості,  що поставить
сільськогосподарських виробни�
ків у скрутне становище.

Останньою до преси вийшла
президент Спілки молочних під�
приємств Лідія Карпенко .
Щодо ЗВТ вона запевнила, що
українцям нічого боятися, адже
навіть зараз у магазинах можна
побачити імпортне молоко три�
валого зберігання і дорогі сири.
Навряд чи ситуація зміниться. А
от щодо експорту, тут варто щось
змінювати. Останній дзвоник
був з боку Росії, яка дала дозвіл
на експорт наших сирів лише
для 6 підприємств, тоді як мен�
ше, ніж рік тому, їх було 14. У
Європі ж взагалі попит на наше
молоко відсутній.

ОБГОВОРЕННЯ 18 вересня в Києві відбувся круглий стіл: «Перспективи
та наслідки створення зони вільної торгівлі з ЄС: нові можливості та
ризики для АПК України», який організувала Українська аграрна
конфедерація. Серед учасників були представники міністерств економіки,
закордонних справ, аграрної політики, а також майже усіх
сільськогосподарських асоціацій та спілок.
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Нульову ставку –
міндобривам, 
техніці та 
обладнанню
для тваринницьких
комплексів
У день проведення засідан�
ня Комітету з питань аграр�
ної політики та земельних
відносин його голова Мико�
ла Присяжнюк та перший
заступник Євген Сігал заре�
єстрували проект Закону
«Про внесення змін до За�
кону України «Про Митний
тариф України» (щодо вста�
новлення нульової ставки
на мінеральні добрива та
техніки і обладнання для
тваринницьких комплек�
сів)», №3164. 
Проект розроблено у зв'язку
з критичною ситуацією, яка
склалася на внутрішньому
ринку мінеральних добрив,
а також із гострою потребою
вітчизняних товаровироб�
ників у техніці та обладнанні
для тваринницьких ком�
плексів, які не виробляють�
ся в Україні.
Недостатнє забезпечення
агропромислового ком�
плексу мінеральними доб�
ривами неминуче призведе
до подальшого зростання
цін на сільськогосподарсь�
ку продукцію та продо�
вольчі товари. Водночас
забезпечення стабільної
роботи національних сіль�
госпвиробників, підвищен�
ня конкурентоспроможно�
сті вітчизняної продукції
можливе шляхом здеше�
влення техніки та облад�
нання для тваринницьких
комплексів, які не виробля�
ються в Україні.
Концептуальною ідеєю, по�
кладеною в основу законо�
проекту, є стабілізація ціно�
вої ситуації та недопущення
дефіциту на внутрішньому
ринку мінеральних добрив.
Важливою метою прийняття
акта є також надання мо�
жливості сільгосптоварови�
робникам ввозити техніку і
обладнання для тварин�
ницьких комплексів, які не
виробляються в Україні, без
сплати ввізного мита.
Народні депутати Микола
Присяжнюк та Євген Сігал
пропонують зменшити став�
ки ввізного мита на різні
види мінеральних добрив
за товарними позиціями згі�
дно з УКТ ЗЕД 3102, 3103,
3104 і 3105 з 2%�6,5% до
0%, а також встановити ну�
льову ставку ввізного мита
на певні види техніки і
обладнання за товарними
позиціями згідно з УКТ ЗЕД
84271090000, 8427209000,
8438500000. 8701201000,
8701209000, 8704229100,
8704229900.

Євгенія Руженцева 

ПІД ЧАС засідання Комітету ВР з
питань аграрної політики та зе�
мельних відносин депутати по�
працювали на славу: розглянули
аж 6 законопроектів та один про�
ект постанови про проведення
парламентських слухань, а також
затвердили проект плану роботи
Комітету на тертю сесію (з верес�
ня по січень). Однак до сесійної
зали наступного дня вони, на
жаль, не потрапили – на порядок
денний винесли зовсім інші пи�
тання. Але надії нардепи�«агра�
рії» не втратили. І вже у четвер
деякі із запропонованих законо�
проектів фігурували у порядку
денному пленарного засідання.
Та про все по черзі...

Кожен кулик 
своє ПДВ хвалить
НАСАМПЕРЕД членам Комітету
все ж таки вдалося домовитися й
обрати з трьох законопроектів
про внесення змін до Закону
«Про податок на додану вартість»
щодо оподаткування сільськогос�
подарських товаровиробників –
один, поданий Кабінетом Міні�

стрів (№3024 від 30 липня ц.р.).
Саме за його прийняття за основу
та в цілому (з урахуванням висло�
влених пропозицій) і мав ратува�
ти Комітет. Щоправда, ініціатори
інших однойменних проектів
спочатку наполягали на розгляді
усіх трьох. Першим «зійшов з ди�
станції» народний депутат Євген

Сігал, ініціатор законопроекту
№1419: заради того, аби хоч
якось захистити наших аграріїв
від податкових лабет, що загрожу�
ють їм з нового року, він вирішив
поступитися власними амбіція�
ми, але вніс деякі зауваження до
урядового проекту (зокрема чітко
розписати, що становить сіль�
госппродукцію). До останнього
відвойовував позиції свого ді�
тища – законопроекту №2704,
поданого групою нардепів, –
один з його ініціаторів Роман

Ткач. Та все ж довелося змирити�
ся і йому. Підтримати усі пропо�
нував і Віктор Слаута, щоби зго�
дом, в другому читанні, об'єдна�
ти їх в один. «І то ще не буде
панацея, бо на нас ще чекає

прийняття Державного бюджету�
2009, нинішній проект якого для
вітчизняного агропромислового
сектора просто вбивчий! Це крок
назад!» – визнав він. 

Усіх, як завжди, примирив го�
ловуючий – Микола Присяж�

нюк: «Зараз кожне засідання по�
годжувальної ради починається з
розмов про село. Чому? Тому що
невдовзі можливі вибори. Якщо
ми підтримаємо три законопро�
екти, то дамо всім фракціям при�
від для піару на аграрній темі». 

Нагадаємо, законопроект роз�
роблявся для збереження в умовах
вступу до СОТ сприятливої подат�
кової політики для сільгосптова�
ровиробників і збереження за ра�
хунок цього на необхідному рівні
непрямої підтримки сільгосптова�
ровиробників в умовах відсутності
достатньої кількості коштів дер�
жавного бюджету для забезпечен�
ня їх прямої підтримки. 

Зокрема, оптимальним варі�
антом збереження непрямої під�
тримки в Кабміні вважають по�
ширення режиму акумуляції сіль�
госптоваровиробниками коштів
ПДВ на всі операції з реалізації
сільськогосподарської продукції,
включаючи продаж молока та
м'яса на переробні підприємства.
Такі заходи дадуть змогу уніфіку�
вати підтримку через податкові
механізми і не пов'язувати її з
конкретними видами продукції
(зокрема, молоком і м'ясом), як
того вимагають правила СОТ. 

Акумуляція коштів ПДВ, яка
діє на сьогодні, не суперечить
нормам вступу до СОТ у зв'язку з
тим, що розмір ставки ПДВ як
для сільськогосподарської про�
дукції вітчизняного виробництва,
так і для аналогічної продукції,
яка імпортується в Україну, дорів�
нює 20%. Дискримінація імпор�
тера в акумуляції ПДВ не вбача�
ється. Механізм акумуляції ПДВ
запроваджено для субсидування
галузі через відсутність достатніх
бюджетних коштів для підтримки
сільгосптоваровиробників. Ці за�
ходи відповідають положенням
Статті III ГАТТ 1994 року через
те, що становлять субсидію у ви�
гляді доходів, від яких відмовила�
ся держава на користь сільгоспто�
варовиробників, тому їх треба

розглядати у контексті Угоди
СОТ про сільське господарство,
зокрема, тих її положень, які до�
зволяють субсидування галузі,
йдеться у пояснювальній записці
до законопроекту.

Закон про кадастр
прийняти 
у новій редакції
ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ питань допові�
дав голова відповідного підкомі�
тету Валерій Бевзенко. У під�
шефній йому сфері підтримано
два документи: Закон «Про дер�
жавний земельний кадастр» (з
частковим урахуванням пропози�
цій Президента України), №0855
від 23 листопада 2007 року, та за
основу законопроект «Про вне�
сення змін до Земельного кодек�
су України» (щодо документів,
які посвідчують право власності
на земельну ділянку, а також по�
рядку поділу та об'єднання зе�
мельних ділянок), №2606 від 8
липня 2008 року.

Закон «Про ДЗК» встановлює
правові, економічні та організа�
ційні основи діяльності у сфері
державного земельного кадастру
з метою інформаційного забезпе�
чення управління земельними ре�
сурсами та використання його ві�
домостей. На думку Президента,
закон, прийнятий Верховною Ра�
дою України 20 березня 2007
року, «не відповідає інтересам
держави й громадянина, містить
конструктивні вади, які не забез�
печують формування в Україні
належної кадастрово�реєстрацій�
ної системи». Члени Комітету по�
годились із зауваженням глави
держави щодо визначення поряд�
ку та підстав надання відомостей
ДЗК про персональні дані особи,
що мають конфіденційний харак�
тер. Це, на думку народних депу�
татів, сприятиме реалізації кон�
ституційних гарантій прав люди�
ни на захист конфіденційної ін�
формації.

Крім того, наголошували чле�
ни Комітету, закон уточнює, кон�
кретизує положення Земельного
кодексу України, які встановлю�
ють призначення, завдання,
складові державного земельного
кадастру. Адже згідно зі статтями
196, 202 Земельного кодексу, од�

нією зі складових цього кадастру
є державна реєстрація земельних
ділянок, яка разом з іншими ча�
стинами кадастру утворює єдину
державну систему відомостей та
документів із земельних питань.
Наявність такої системи, на дум�
ку членів Комітету, допоможе уз�
годити підхід стосовно опрацю�
вання різноманітних земельних
питань, формувати єдиний блок
інформації, що стосується землі,
а відтак, об'єктивно спростить
користування цією інформацією.

Валерій Бевзенко не підтри�
мав зауваження Президента, в
якому стверджується, що запро�
вадження інформаційної системи
відомостей та документів стосов�
но земельних ділянок, їх право�
вого режиму за наявності Дер�
жавного реєстру прав на нерухо�
ме майно та їх обмежень (ведення
якого передбачено Законом «Про
державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх об�
межень») призведе до створення
тотожних баз даних, ускладнень
під час реалізації громадянам,
юридичними особами конститу�
ційних прав власності на землю й
прав на користування земельни�
ми ділянками. На думку членів
Комітету, зазначені закони не ду�
блюють регулювання реєстрацій�
них відносин.

Позицію ж центрального ор�
гану виконавчої влади у сфері зе�
мельних ресурсів озвучила за�
ступник голови Держкомзему
Галина Яцишина: це дуже зруч�
ний закон для тих, хто хоче не
лише продовжити дерибан землі,
а й його закінчити! 

Законопроект щодо докумен�
тів, які посвідчують право влас�
ності на земельну ділянку, а та�
кож порядку поділу та об'єднан�
ня земельних ділянок (№2606),
внесений народними депутатами
Анатолієм Матвієнком, Валерієм
Бевзенком, Олександром Бодна�
рем та Олександром Васильєвим,
дістав підтримку і Держкомзему
(щоправда, із зауваженнями), і
Міністерства аграрної політики,
яке пропонує доопрацювати його
до другого читання. 

Парламентський «автоквест»:
встигнути залишити слід
НОВИНИ З КОМІТЕТУ Навіть після того, як зранку 16 вересня ц.р. голова Верховної Ради Арсеній
Яценюк оголосив про розпад демократичної коаліції, члени парламентського комітету з питань
аграрної політики та земельних відносин не втрачали оптимізму. Зібравшись по обіді на чергове
засідання, вони сперечалися, які ж із запланованих законопроектів у сфері АПК обрати для розгляду
наступного дня в будинку на Грушевського та кого поставити доповідачем, аби документи не
«забалакали» і не «запіарили». Річ у тім, що, за їх прогнозами та сподіваннями, 17 вересня мало стати
парламентським днем, на якому розглядалися б законопроекти, пов'язані з аграрним сектором. Утім,
не так сталося, як гадалося…
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ЯК ЗАУВАЖИВ пан Бевзенко, за�
конопроект передбачає обмежити
сферу застосування державного
акта як правовстановлюючого до�
кумента на земельну ділянку лише
випадками її набуття із земель дер�
жавної та комунальної власності, а
також посвідчення права на зе�
мельну ділянку, яка була сформо�
вана за наслідками поділу та об'єд�
нання. Крім того, запропоновани�
ми змінами передбачається врегу�
лювати процедуру об'єднання та
поділу земельних ділянок.

Необхідність розробки проек�
ту обумовлена розбіжностями
чинного законодавства, зокрема
Цивільного та Земельного кодек�
сів України щодо правовстано�
влюючих документів права влас�
ності на земельну ділянку чи пра�
ва постійного користування зе�
мельною ділянкою, пояснив він.  

Для узгодження ст. 126 Зе�
мельного кодексу з положеннями
Цивільного кодексу проектом пе�
редбачено, що право власності на
земельну ділянку чи право по�
стійного користування земель�
ною ділянкою посвідчується не
лише державними  актами, але й
цивільно�правовими угодами. 

Проблема, на розв'язання якої
спрямовується розробка цього
проекту, полягає у тому, що відпо�
відно до статті 126 ЗК «право влас�
ності  на  земельну  ділянку і пра�
во постійного користування зе�
мельною ділянкою посвідчується
державними  актами». У зв'язку з
цим приписом та положеннями
ст. 125 цього ж кодексу, заборо�
няється використовувати земель�
ну ділянку, доки не буде отримано
документ, що посвідчує право на
неї (державний акт) та здійснено
його державну реєстрацію.

Як свідчить практика, досить
часто з моменту укладення ци�
вільно�правової угоди до отри�
мання державного акта минає
більше одного року. За цей час
фактичний власник не може на�
лежним чином використовувати
земельну ділянку, яка йому нале�
жить, що обмежує його конститу�
ційні права, гарантовані ст. 41
Конституції України. Крім того,
не маючи юридичного права ви�
користовувати таку земельну ді�
лянку, він іноді безпідставно зо�
бов'язується податковими орга�
нами сплачувати земельний по�
даток, а це ще більше загострює
проблему.

В сільських районах України,
де літні люди уже одного разу ви�
готовили державні акти і сплати�
ли за це кошти, постає проблема
із земельними ділянками, які ці
люди залишають у спадок своїм
родичам, а ті, в свою чергу, не ма�
ють фінансової можливості пов�
торно виготовити державні акти,
а отже, вступити у право власно�
сті та укласти нові договори орен�
ди з користувачами цих ділянок.
Все це призводить до загострен�
ня соціальної напруги в селі, по�
яви цілих масивів земель, які не
мають законного (з точки зору
Земельного кодексу) власника і
не можуть використовуватися.

І насамкінець народні обранці
погодили проведення 15 жовтня
ц.р. парламентських слухань про
перебіг виконання Постанови
Верховної Ради України від 22 ве�
ресня 2005 року «Про Рекоменда�
ції парламентських слухань «Су�
часний стан та перспективи ро�
звитку земельних відносин в Ук�
раїні» і стан законодавчого забез�
печення запровадження ринку
земель сільськогосподарського
призначення» (№3115).

«АЛЕКСАНДРОВ ТА ПАРТНЕРИ»®

ЮРИДИЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ВАШОГО БІЗНЕСУ ®

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

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

• Партнер рубрики – МЮК «Александров та партнери» •

Микола ПРИСЯЖНЮК, 

голова Комітету з питань

аграрної політики та 

земельних відносин ВРУ:

– З ПОЧАТКОМ роботи сесії аг�
рарні питання активізувалися, і
сьогодні практично усі політичні
сили декларують те, що настав
час розглянути декілька законо�
проектів аграрного спрямування. 
Для розгляду на пленарному за�
сіданні питань, пов'язаних із за�
конодавчим регулюванням аг�
рарного сектора, ми розбили їх
на три блоки. Перший – фінансо�
вий, другий – економічний і тре�
тій стосується адаптації сільсько�
го господарства до умов Світової
організації торгівлі. 
Фінансовий блок включає зміни
до закону про бюджет, де ми
пропонуємо розглянути низку
питань, які дали б змогу збіль�
шити обсяги фінансування за

важливими і стратегічними бю�
джетними програмами. Насам�
перед, на формування держав�
ного продовольчого резерву
буде пропонуватися близько
2 млрд. грн., але ми будемо
пропонувати, щоб закупівлі
здійснювалися за заставними ці�
нами. По�перше, це дасть змогу
власникам зерна, якщо цінова
політика буде вища за нинішню,
забрати своє зерно, продати і
повернути заставну ціну. По�
друге, це дасть змогу виробни�
кам сільськогосподарської про�
дукції бути повноцінними уча�
сниками ринку. 
Також планується бюджетна тва�
ринницька дотація в розмірі
близько 350 млн. гривень. Як ві�
домо, уряд прийняв постанову
№706, якою передбачено збіль�
шення дотацій на тваринництво. 
Будемо пропонувати, щоб на ме�
ханізм здешевлення кредитів
було спрямовано близько 250
млн. гривень. 
Дуже важливі питання – під�
тримка підприємств, які перебу�
вають в особливо складних клі�
матичних умовах; часткова ком�
пенсація вартості складної сіль�
ськогосподарської техніки; зміна
системи вітчизняного лізингу.
Крім того, будемо вимагати роз�
гляду питання щодо фінансуван�
ня засобів захисту, відтворення
та підвищення родючості ґрунтів. 
Працюватимемо і над забезпе�
ченням житлом працівників осві�
ти, культури і охорони здоров'я
та інших працівників бюджетної

сфери, які постійно проживають і
працюють на селі та уклали тру�
дові контракти на 20 років. 
Загалом на 2008�й рік ми буде�
мо просити виділити для АПК
3 млрд. 200 млн. грн. А що сто�
сується проекту Державного бю�
джету на 2009 рік, то вважаємо,
що він зроблений нашвидкуруч,
і, враховуючи задекларовані
надходження до бюджету, та
сума, що пропонується на аграр�
ний сектор, є мізерною. Нас дуже
насторожує те, що розподіл кош�
тів за напрямами і програмами є
морально застарілим відносно
вимог і СОТ, і вимог сьогодення
економіки агропромислового
комплексу.
Що стосується блоку економіч�
них питань – це і проект Закону
України «Про гарантійний фонд
виконання зобов'язань за
складськими документами на
зерно», і проект Закону «Про
оптові ринки сільськогосподар�
ської продукції», який дасть мо�
жливість фінансуватися сьогодні
за «зеленою скринькою» згідно з
умовами СОТ. 
На засіданні Комітету ми розгля�
нули і рекомендували парламен�
ту прийняти в цілому дуже ва�
жливий проект Закону «Про дер�
жавний земельний кадастр». Але
я нагадую, що державний зе�
мельний кадастр – це ще не ри�
нок землі. Це той закон, який
дасть нам можливість навести
лад в інформаційному забезпе�
ченні управління земельними ре�
сурсами.

Збільшити бюджетне фінансування 
за стратегічними програмами

КОМЕНТАР

Юрій ЛАВРЕШИН, 

керівник податкової

практики МЮК

«Александров та партнери»:

– ПРИПИНЕННЯ діяльності коалі�
ції демократичних сил у Верхов�
ній Раді України шостого скли�
кання не можна назвати несподі�
ваним. Втім, коли це вже стало
реальністю, всі верстви населен�
ня підбивають для себе підсумки
цього явища.

Для політиків і виборців, це,
швидше за все, означатиме роз�
пуск Верховної Ради в найближ�
чому майбутньому і нові «чергові
позачергові» вибори до Верхов�
ної Ради.
Які ж наслідки можуть очікувати
від припинення діяльності коалі�
ції в аграрному секторі економі�
ки виробники сільськогосподар�
ської продукції?
Вірогідно, до формування нового
балансу сил у Верховній Раді не
будуть прийняті закони України
«Про ринок земель», «Про дер�
жавний земельний кадастр», не
будуть змінені положення нор�
мативних актів щодо порядку
сплати податку на додану вар�
тість виробниками сільськогос�
подарської продукції, як того ви�
магає вступ України до СОТ,
прийняті інші важливі закони, що
покликані реформувати ринок
земель в Україні.
Як запевняють розробники про�
ектів цих нормативних актів, їх
прийняття дало б змогу рефор�
мувати ринок земель, перейти до
нового формату у земельних від�

носинах, упорядкувати організа�
ційну діяльність державних орга�
нів у сфері реєстрації прав на
землю та кадастрової діяльності.
Неприйняття зазначених законів
найближчим часом затримає ре�
формування ринку земель та від�
строчить зняття мораторію на
продаж земель сільськогоспо�
дарського призначення. Однак,
враховуючи недосконалість про�
ектів цих нормативних актів (що,
в свою чергу, підтверджується
значними зауваженнями з боку
Президента України до їх проек�
тів), можливо, така ситуація піде
й на користь земельній реформі.
Пауза дасть змогу доопрацювати
«сируваті» проекти нормативних
актів та узгодити їх не тільки з ін�
тересами певних бізнес�кіл, а як�
раз з інтересами аграрного сек�
тора.
А загалом, подивимося, як воно
складеться для всієї країни в ці�
лому, і, зокрема, для аграріїв. Як
довели останні чотири роки, в
українській політиці робити
прогнози –  невдячна справа.
Відтак, зачекаємо.

Припинення коаліції: прогнози для аграріїв
КОМЕНТАР

Поки верстався номер
…Верховна Рада 18 вересня таки внесла до порядку денного низку
законопроектів, що стосуються АПК. Серед них: проекти законів
«Про внесення зміни до Закону України «Про ветеринарну
медицину» (друге читання, №2298), «Про оптові ринки
сільськогосподарської продукції (народного депутата Сергія
Терещука, №2137), а також, всупереч почутому нами рішенню
Комітету, проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про
податок на додану вартість» (щодо оподаткування
сільськогосподарських товаровиробників), №2704, внесений
народним депутатом Романом Ткачем… Про їх долю в сесійній залі –
читайте в наступному числі «АГРОПРОФІ».

Парламентський
«автоквест»: 
встигнути залишити слід
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Олена Артемова

ВЖЕ нікого не варто переконува�
ти, що лише високі сучасні техно�
логії, які потребують суворого до�
тримання, суттєвих капіталовкла�
день і певного проміжку часу, мо�
жуть зробити продукцію конку�
рентноздатною. Тому від самого
початку «занурення» у галузь кро�
лівництва у ТОВ «Анмакс» ставку
зробили саме на них.

Ідея створення власного ви�
робництва народилася 2004 року,
коли припинився експорт м'ясної
продукції до Росії. Така ситуація
зумовила те, що на ринку в основ�
ному залишилися підприємства,
які орієнтувалися на внутрішній
ринок. Решта або зникли, або по�
чали шукати інші напрями розвит�
ку. На той час управляюча компа�
нія «Анмакс», яка  входила до де�
сятка найпотужніших м'ясотрей�
дерів на теренах України, мала чо�
тири м'ясокомбінати. 90% експор�
ту продукції компанії припадало
на РФ. 

Після ретельного вивчення
м'ясних ринків в «Анмакс» зупи�
нилися на кролівництві. По суті,
це був приклад вітчизняних вен�
чурних інвестицій, тобто достат�
ньо ризиковане вкладання коштів
в організацію нової галузі – про�
мислового високотехнологічного
виробництва продукції кролівниц�
тва. Робота за цією програмою
мала на меті сформувати і напов�
нити внутрішній ринок високоя�
кісною корисною продукцією з
м'яса кролика. Це означає зроби�
ти її доступною за кількістю та ці�
ною для пересічного співвітчизни�
ка, досягти європейського рівня
споживання – 3,5 кролика на лю�
дину на рік. 

Власне, колись так і було. У
часи найвищого розквіту галузі –

1975�1985 роки – за офіційною
статистикою в Україні щорічно
вироблялось 120�165 тис. тонн
кролятини і 30�45 млн. шт. шку�
рок, а українська частка в світово�
му виробництві цієї продукції ся�
гала 8%. У загальнодержавному
обсязі виробництва м'яса на част�
ку високодієтичної кролятини
припадало 8�10%. Єдина різниця,
що тоді справою займались понад
600 тис. кролівників. Нині ж
йдеться про створення декількох
потужних кролеферм на 30�50 ти�
сяч голів одноразового утримання
та мініферм довкола них на 150�
500 кролематок. 

Фахівці компанії переконані,
що найбільші ризики галузі кро�
лівництва – зоотехнічні та ветери�
нарні. Власне через них вона й за�
гинула на початку 1990�х. Якщо ж
їх прибрати або підійти до вирі�
шення цих завдань комплексно, то
рентабельність галузі буде дуже
високою.

Вивчати досвід почали з най�
ближчих сусідів – Росії й Казах�
стану. Там зазвичай застосовуєть�
ся методика вирощування кроли�
ків�акселератів за методом  Ми�
хайлова («Міакро»). Вона дає свої
результати, але без ветеринарії, зо�
отехніки та чистопордності досяг�
ти високих показників важко.

Прихильниками французької
технології виробництва очільники
компанії Анатолій Волковський та
Володимир Поліщук стали після
відвідин тамтешніх ферм. Франція
на сьогодні є світовим лідером у
виробництві, включаючи селекцію
і технології, та споживанні про�
дукції кролівничої галузі. Тому ви�
рішили, що якщо й започаткову�
вати щось нове, то тільки з кращи�
ми. Французький проект створен�
ня першої в Україні й у всьому по�
страдянському просторі ферми з

вирощування кролів для вироб�
ництва м'яса та м'ясних продуктів
було реалізовано за підтримки го�
ловного консультанта з цих питань
фірми «Грімо» Бернара Вілєма.

Отже, почали з вибору майдан�
чика. Критеріями були наявність
екологічно чистої території та при�
датних для реконструкції тварин�
ницьких приміщень, зручних
транспортних розв'язок, близь�
кість до мегаполісів, наявність ро�
бочої сили. Найвдалішою пропо�
зицією видалася територія в
с.Іваньки Маньківського району
за кілька десятків кілометрів від
автодоріг Київ�Одеса та Львів�Кі�
ровоград й Південно�Західної за�
лізниці.

Невиправної помилки припу�
скається той, хто вважає кролів
невибагливими до утримання істо�
тами. Навпаки, вони мають дуже
витончену нервову систему і над�
звичайно вимогливі до харчуван�
ня. Тому, вивчивши ринок комбі�
кормів в Україні, стало зрозуміло,
що треба будувати власний комбі�
кормовий завод з виробництва
гранульованих повнораціонних
збалансованих кормів. Цей висо�
котехнологічний об'єкт було зве�

дено за два місяці силами вітчиз�
няних проектантів і будівельників,
в якому встановили французьке
обладнання фірми «Шаботі», так
само як і на кролефермі. Вартість
обладнання становить близько
1,5 млн. євро. 

– Це комплексне високотех�
нологічне обладання досить
складне і дороге, проте ми зупини�
лися саме на ньому, адже «Шаботі»
– світовий лідер у царині облад�
нання і технологій для кролівни�
чої промисловості, – говорить Во�
лодимир Поліщук.  

Першу чергу підприємства з
чотирьох виробничих приміщень
для утримування кролів було ре�
конструйовано, обладнано відпо�
відно до світових стандартів та зда�
но в експлуатацію на початку січ�
ня 2007 року. Тоді ж із Франції за�
везли першу партію кролів – 2 ти�
сячі племінного поголів'я м'ясної
породи Іплус. 

Півроку вчилися працювати,
відточували технології за присут�
ності французьких консультантів.
За їх прогнозами, період налаго�
дження виробництва мав би три�
вати не менш як три роки. Але че�
рез те, що до роботи в «Анмаксі»

залучено фахівців та небайдужих
до роботи людей, які, до того ж,
мотивовані умовами праці, цей
термін виявився набагато стислі�
шим. Саме відповідальне ставлен�
ня команди до започаткованої
справи, на думку керівників, є се�
кретом успіху підприємства. 

Технологія утримання перед�
бачена до дрібниць, адже у виро�
щуванні кролів їх немає. Механі�
зація та автоматизація технологіч�
них процесів утримання дає змоги
чітко дотримуватися технології та
звести до мінімуму втручання
людського фактору. Приміщення
для вирощування кролів забезпе�
чені регульованим мікрокліматом,
автоматичною подачею води та
кормів, зарубіжним підстильним
мареріалом.

Кролики дуже схильні до стре�
сів, жахаються різких звуків, тому
в приміщеннях постійно лунає
легка музика. Вони також дуже ви�
могливі до їжі. Тому годівлю здій�
снюють чітко за нормами, корм
подається постійно в автоматич�
ному режимі протягом світлового
дня у чашкові годівниці, вода – в
ніпельні напувалки.

Після народження і вибраку�
вання кроленята утримуються з
самкою (підсисний період) – 42
дні. Протягом року отримують
шість окролів від однієї кролемат�
ки і вирощується в середньому 58
голів молодняку сорокадводенно�
го віку. 

Щільність посадки молодняку
до досягнення ним 77�85 днів – по
6�7 особин в клітці. До забійного
цеху вони потрапляють живою ва�
гою 2,7�3 кілограми. Вихід м'яса
становить близько 50%.

Отже, жодний вид тварин не
зрівняється з кролями за енергією
збільшення живої маси (росту) та
терміном відтворення. На м'ясо
кролів майже не існує національ�
них (релігійних) обмежень, як на�
приклад на свинину чи яловичину.
Тому зі збільшенням обсягів про�
мислового виробництва м'ясо кро�
лів буде більш дешевим і, відповід�
но, більш доступним для вітчизня�
ного споживача. Сьогодні оптова
ціна реалізації становить близько
40 грн/кг. М'ясо і печінку кролика
виробництва компанії «Анмакс»
можна зустріти майже в усіх торго�
вельних мережах України, у тому
числі «Метро», «Сільпо», «Білла»,
«Фоззі».

Останнім часом кролятина ста�
ла дуже популярною в меню ресто�
ранів, зокрема в мережі «Мировая
карта». М'ясо і печінка кроля, крім
безлічі корисних для здоров'я лю�
дини властивостей, справді має й
високі смакові якості. Ці продукти
можна смажити на пательні та гри�
лі, тушкувати окремо і з овочами і з
різноманітними соусами, а також з
вином, вершками, грибами і спе�
ціями. Та й звичайно відварений
кролик буде добре смакувати ра�
зом з бульйоном. Тож, споживайте
кролятину і будьте здорові.
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У вирощувані кролів дрібниць немає

КОМПАНІЇ Кролівничий комплекс із замкнутим і безвідходним циклом виробництва має включати:
комбікормовий завод, селекційно"племінне господарство, ферми з вирощування кроликів, забійну
ділянку, відділи переробки і реалізації продукції (м'яса та шкіри), цехи з переробки відходів від
утримання і переробки на біогумус або біогаз. За цим принципом й розбудовується єдина в Україні та
одна з небагатьох в Європі компанія «Анмакс» на Черкащині.



ЛЮДИНА утримує кролів з часів
Давнього Риму. Пізніше кролів�
ництво набуло популярності й в
інших країнах Середземномор'я, а
потім і в Англії, Бельгії, Німеччи�
ні та на Азіатському континенті.
Основною продукцією кролівниц�
тва до XIX століття було м'ясо та
хутро. В XIX столітті хутрова про�
мисловість досягла розквіту, кро�
лячі шкурки стали одним з найва�
жливіших видів сировини.

Радянські кролики
ДО 1990 РОКУ на теренах ко�
лишнього СРСР в кролівництві,
як і в інших галузях тваринниц�
тва, тривав процес концентрації
виробництва. Була запропонова�
на нова система розведення кро�
ликів у закритих приміщеннях із

певним мікрокліматом, показни�
ки якої на багато разів перевищу�
вали ті, що були отримані при ви�
користанні екстенсивної техно�
логії. Кращі господарства на 1
центнер приросту витрачали 4�5
центнери кормових одиниць (за�
мість 10�15 центнерів за старою
технологією). Затрати праці ста�
новили 32�40 люд/год (замість
100�200). Рентабельність ферм
перевищувала 100%. 

Однак навіть великим госпо�
дарствам було не під силу викори�
стовувати механізовані комплек�
си, де застосовувався концентро�
ваний тип годування, довгою була
окупність витрат. Тому в підсоб�
них господарствах кроликів про�
довжували утримувати в клітках
на відкритому повітрі протягом

року. А деякі господарства не за�
були і більш давні методи (блен�
дажні, ямні тощо), якомога біль�
ше їх удосконалюючи. Прикладом
удосконаленого ямного утриман�
ня є нині використовувана техно�
логія вирощування кроликів в
траншеях. Усі ці технології виклю�
чають можливість ведення пле�
мінної роботи, зменшують кіль�
кість окролів і вихід кроленят на
королиху за рік.

Українці недоїдають
ДЛЯ правильної організації від�
творення велике значення має
тривалість перебування тварин в
основному стаді. Біологічна три�
валість життя кроликів становить
6�7 років. Водночас, термін госпо�
дарського використання кроликів
при екстенсивній системі обмежу�
ється 3�4 роками, а при промисло�
вій технології цей період скорочу�
ється до півтора року. 

На сьогодні ринок м'яса та
м'ясних продуктів із кроля в Укра�
їні не сформований через відсут�
ність великих виробників, а ви�
робництво м'яса здійснюється
приватними господарствами або
дрібними фермерськими.

Мінімальна потреба населен�
ня України в м'ясі кроля, при роз�
рахунку 0,5 кг на рік на 1 людину,
становить 24,5 тис. тонн. За дани�

ми Асоціації «Укрм'ясо» в 2006
році в Україні було вироблено
всього 550 тонн м'яса кроля. В
2007 році цей показних трохи
збільшився і, за даними незалеж�
них експертів, становив  590 тонн.
Для порівняння, за оцінками
ФАО, світове щорічне виробниц�
тво м'яса кролів перевищує 2 млн.
тонн у масі тіла, у тому числі у Ки�
таї його виробляють близько
1 млн. тонн. В  Італії (59,6 млн.
чол. населення) ця цифра стано�
вить 160�180 тис. тонн, у Франції
(58 млн. чол.) – 140�160 тис. тонн.

Можливі 
перспективи
УСПІШНЕ розведення кролів
ґрунтується на знанні їх біологіч�
них особливостей. Ці тварини ма�
ють короткий період сукрільності
(28�32 днів), багатоплідні (6�9 кро�
ленят в окролі), в результаті від
самки можна отримати 36�40 кро�
ленят. Кролі поліестричні, тобто
можуть приходити в стан статевої
охоти цілорічно. У співвідношенні
«інтенсивність росту» –  «спожи�
вання корму» кроленята переви�
щують молодняк інших сільсько�
господарських тварин: у перші 4
місяці їх жива вага збільшується в
50 разів, а витрати корму стано�
влять 3,0�3,2 кормової одиниці на
кілограм приросту. Тож при висо�

кій культурі технологій та селекції
в кролівництві можна досягти від�
мінних результатів. 

В останні роки, за даними офі�
ційного сайту Полтавської ОДА,
поголів'я кроликів на 95% скон�
центровано в індивідуальних се�
лянських господарствах і стано�
вить 1,2�1,3 млн. маточного і ре�
монтного поголів'я. За результата�
ми державної атестації, племінну
базу галузі в Україні на сьогодні
становлять 1 племінний завод та 7
племрепродукторів з розведення
порід кролів. Загалом у світі на�
раховують понад 70 порід, в Укра�
їні розводять близько 17. Вироб�
ництво м'яса кролів зосереджене у
Лісостепу та Степу: у Чернігів�
ській, Черкаській, Полтавській,
Сумській, Миколаївській та Кіро�
воградській областях.

За обрахунками спеціалістів,
інтерес в Україні до кролевироб�
ництва поступово відновлюється.
Створення кролеферм промисло�
вого та племінного типу, а також
на їх базі окремих індивідуальних
та фермерських господарств дасть
можливість до 2015 року виробля�
ти в Україні близько 100�120 тис.
тонн м'яса кроля. Не була б зай�
вою і державна програма розвит�
ку галузі, й цільова державна під�
тримка.

Підготував Артем Житков
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГОЛОВИ!
«АГРОПРОФІ» – український тижневик ділової інформації 

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

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

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

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

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

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ-135, а/с 79.
ОФІС: м.Київ, вул.Златоустівська, 3, к.12.
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Кролі: місце в історії, у шлунку, на ринку



Новий Закон 
«Про акціонерні 
товариства»
Коментар фахівців

ІК «Сінком Капітал»

17 вересня 2008 р. Верховна
Рада України прийняла в сере�
ду Закон №0952 «Про акціонер�
ні товариства», який довго очі�
кували всі учасники фондового
ринку. 
Хоча детальний аналіз нового
закону ще попереду, можна з
впевненістю казати, що в ціло�
му він наближає Україну до
міжнародних стандартів в сфері
корпоративних фінансів. В пер�
шу чергу він направлений на за�
побігання так званим «рейдер�
ським» захопленням підпри�
ємств та впорядкування відно�
син між акціонерами. Так, закон
передбачає проведення зборів
акціонерів лише за місцезнахо�
дженням товариства, голосу�
вання акціонерів лише за бюле�
тенями, які учасники зборів під�
писують власноруч (у випадку,
якщо кількість акціонерів това�
риства перевищує 100 осіб).
Прийняті деякі положення щодо
захисту прав міноритарних ак�
ціонерів. Також спрощується
процедура управління корпора�
тивними правами шляхом на�
дання певних прав наглядовій
раді та іншим керуючим орга�
нам товариства, що раніше
були в компетенції виключно
загальних зборів. Вирішення
найбільш важливих питань
діяльності товариства залиша�
ється за загальними зборами.
Наприклад, відчуження майна
залишається в компетенції го�
ловного органу товариства для
запобігання  таким явищам, як
«вимивання активів» та фіктив�
не банкрутство. 
Закон залишає норму, що пе�
редбачає кворум для проведен�
ня загальних зборів акціонерів
не менш ніж 60%+1 акція. 
Закон також передбачає
обов'язкову пропозицію до
викупу міноритарних пакетів ак�
цій у 20�денний термін у випад�
ку переходу власності більш ніж
50% акцій до одного акціонера.
Ця норма не діє лише у випадку
приватизації товариства. 
Більшість статей і норм закону
набувають чинності через шість
місяців після його офіційного
опублікування. Норма, що сто�
сується обов'язкового переве�
дення акцій у бездокументарну
форму, починає діяти через два
роки після прийняття закону.
Новий Закон «Про акціонерні
товариства» має великі шанси
набути чинності у найближчий
час, адже за нього проголосу�
вали 358 депутатів, що в прин�
ципі достатньо навіть для подо�
лання можливого вето Прези�
дента. 
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За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ», www.sincome.kiev.ua

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 23,55 23,60 23,60 648,50 -23,8% -26,3%

Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 90,00 125,80 131,50 616,57 -3,4% -20,1%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 18,12 18,20 18,20 1 319,83 -23,3% -46,5%

Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 5,85 6,20 6,20 69,80 -11,7% -31,9%

Ленд Вест Франкфурт 4K1A GR EUR 14,17 14,82 14,50 181,25 0,0% 11,1%

Лендком Лондон LKI LN GBP 36,00 37,50 36,75 73,50 -5,8% -39,8%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 9,00 10,50 10,50 1 162,88 -30,0% -30,0%

Миронівський з-д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 0,82 1,20 1,05 161,60 -19,0% -72,7%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 11,80 12,18 11,99 254,79 -4,8% -14,4%

MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 8,81 9,19 9,00 154,80 -1,0% -18,2%

Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 5,85 6,10 5,85 192,71 4,5% 12,7%

УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR 9,84 10,44 9,75 103,58 -4,4% -45,2%

ЦІННІ ПАПЕРИ Публічні компанії вітчизняного агросектору станом на 18 вересня 2008 року

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Селянська інвестиційна 
компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ»

Партнер рубрики
«Цінні папери та фондовий ринок» 

17 вересня 2008 р. Компанія MHP S.A.
(«Миронівський Хлібопродукт»), один з
найбільших агропромислових холдингів
в Україні, що спеціалізується на вироб�
ництві курятини та вирощуванні зерно�
вих культур, 17 вересня оприлюднила
фінансові результати діяльності у пер�
шому півріччі 2008 року. Чистий дохід
від реалізації збільшився у 2,3 рази до
382 млн доларів США. Операційний
прибуток зріс у 2,8 рази до 134 млн до�
ларів США, EBITDA збільшилась у 2,5
рази до 160 млн доларів США, а чистий
прибуток зріс у 5,4 рази до 111 млн дола�
рів США. Це дозволило у першому пі�
врічч і  п ідняти  рентабельність  по  
EBITDA на 4 відсоткових пункти до
42%, а чисту рентабельність – одразу на
17 відсоткових пунктів до 29%. 

«Основними чинниками росту за
цей період були зростання виробництва
курятини завдяки відкриттю Миронів�
ського агрокомплексу, незадоволений
попит на м'ясо курятини в Україні і, як
наслідок, зростання цін на нього, а та�
кож органічне зростання обсягів вироб�
ництва сосисок та заморожених м'яс�
них продуктів торгової марки «Легко»,
– зазначив президент компанії Юрій
Косюк. 

У звіті компанії зазначається, що ви�
робництво курятини залишається ос�
новним видом бізнесу – на нього при�
падає близько 90% усіх продаж холдингу,
а виробничі потужності задіяні макси�

мально. Компанія також значно збіль�
шила площу землі під вирощування зер�
нових та ріпаку. Так, у 2008 році площа
під вирощування пшениці зросла на
60% до 32,5 тис. га, а ріпаку – у 2,3 рази
до 14 тис. га. На сьогодні компанія за�
кінчила збір врожаю цього року. При
цьому врожайність пшениці зросла до
6,3 т/га (3,9 т/га у 2007 році), а ріпаку –
до 3,5 т/га проти 1,9 т/га минулого року. 

Компанія планує і надалі дотримува�
тися стратегії розвитку вертикальної ін�
теграції холдингу шляхом нарощування
земельного банку та обсягів виробниц�
тва у різних сегментах. Завдяки збіль�
шенню на 50% державних дотацій для
виробників м'яса, введених в дію з 1 сер�
пня цього року Кабінетом Міністрів Ук�
раїни, компанія зможе утримувати рен�
табельність бізнесу на високому рівні.
Купівля у липні цього року контрольно�
го пакету виробника м'яса «Український
бекон» також сприятиме подальшому
зростанню компанії. Все це, за словами
пана Косюка, дозволить зберігати пози�
тивну динаміку і в другому півріччі цьо�
го року.   

Фондовий ринок поки що не відреа�
гував на останню фінансову звітність
компанії, тому ціна акцій MHP залиши�
лася на рівні $10,5, якою і була на час
опублікування звітності. Але за тиждень
з 11 вересня ціна впала на 25%, слідую�
чи загальному тренду на усіх світових
фондових майданчиках. 

Фінансові показники, $ млн.

Миронівський Хлібопродукт

Ринкова вартість акцій, $

Джерело: Bloomberg

збільшився на 47,7% до 716 млн
грн. При цьому прибутковість біз�
несу суттєво поліпшилась. Опера�
ційний прибуток зріс у 2,3 рази до
27,7 млн грн., EBITDA збільши�
лась на 69,7% до 46,8 млн грн., а
чистий прибуток зріс з 204 тис грн.
до 17 млн грн. Це дозволило у пер�
шому півріччі підняти рентабель�
ність по EBITDA до 6,5% і чисту
рентабельність до 2,4%.

Незважаючи на вражаючі ре�
зультати за перше півріччя, акції
«Миронівського заводу по вигото�
вленню круп та комбікормів» на
фондовій біржі ПФТС (код MZKK)
продовжують знижуватися на фоні
загальної кризи на фондовому

Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів

Ринкова вартість акцій, UAH

Джерело: Bloomberg, ПФТС

ВАТ «Миронівський завод по виготовленню
круп та комбікормів» значно поліпшив свої
фінансові показники у першому півріччі 2008
року порівняно з аналогічним періодом ми�
нулого року. Так, чистий дохід від реалізації

ринку. У вересні середньозважена ціна зни�
зилася на 46,7%, а з початку року акції знеці�
нились вже на 78,7%. За станом на 18 верес�
ня, середньозважена ціна акцій MZKK ста�
новила 1,01 грн.

Джерело: дані компанії 

Фінансові показники, млн.грн.

Джерело: дані компанії 
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– ТЕРИТОРІАЛЬНО нинішній
Маньківський район на Черка�
щині почав формуватися понад
500 років тому. Цей район від�
тоді і до сьогодні славиться пре�
красними родючими землями,
віковічними лісами й чистими

водоймами. Провідне місце в
економіці району, який офіцій�
но засновано в 1928 році, зай�
має сільськогосподарське ви�
робництво, що спеціалізується
на вирощуванні зернових та
технічних культур.

На сьогодні площа району
становить 765 кв. км. Чисель�

ність населення майже 31 тис.
осіб, у тому числі 9 тис. місько�
го і 22 тис. сільського населен�
ня. Загальна площа сільсько�
господарських угідь району ста�
новить 63,2 тис. га, у тому числі
ріллі – 57,362 тис. га. 

На теренах Маньківського
району успішно працюють 22
сільськогосподарських підпри�
ємства та понад 120 фермерсь�
ких. Є й декілька великих під�
приємств, такі як «Анмакс»
(займається промисловим ви�
рощуванням кролів), «Чорна
Кам'янка» (вирощування сіль�
госпкультур та невеликий об�
сяг тваринництва), «Дніпро�
Агро», «Дукра�Агро» та «Ки�
щенці», які сьогодні є найбіль�
шими інвесторами нашого ра�
йону. 

Переробна галузь предста�
влена цукровим заводом у
с.Іваньки. ДП «Іваньківський
цукровий завод», що уклав цьо�
го року договорів на придбання
цукрових буряків на суму 115
тис. грн., тож підприємство має
сировину.

У поточному році в районі
намолочено понад 127 тис.
тонн ранніх зернових, що є од�
ним із найкращих показників
за останні роки, зокрема, май�
же вдвічі більше за попередній

рік. Район має рослинницьку
спеціалізацію. Основні культу�
ри – ріпак, озима пшениця. На
відміну від сусідніх районів,
збільшуються площі під цукро�
вими буряками – 1600 га. 

У тваринництві, на жаль,
немає нарощування поголів'я.
Товаровиробники дещо скоро�
тили поголів'я свиней. Водно�
час намітилася тенденція до
збільшення сільгосппідприєм�
ствами поголів'я ВРХ, зокрема
дійного стада. Таких у нас три
господарства. У чотирьох гос�
подарствах підвищилися надої
на фуражну корову. 

Спостерігається позитивна
динаміка зростання сільгоспви�
робництва. Якщо говорити мо�
вою цифр, то загалом по райо�
ну у 2008 році маємо такі показ�
ники.

Середній надій на фуражну
корову – 3009 кг, при цьому
найбільший – у ТОВ «Дзензе�
лівське» – 3351 кг. Добові при�
рости ВРХ – 442 г , найкращі
справи у господарствах «МАК»
і «Лани Маньківщини» – 661 г.
Щодо свиней, то цей показник
на рівні 357 г, при цьому у ТОВ
«Відродження» він вдвічі біль�
ший – 771 г. 

Мушу констатувати, що у
приватному секторі тенденція

утримання корів така сама, як і
по всій країні – зі зменшенням
ціни на молоко скорочується й
поголів'я. 

Станом на 1 вересня всього
поголів'я ВРХ становить 8209, з
них 3425 корів. З них у гро�
мадському секторі – ВРХ 2439
голів, включаючи 900 корів.
Свиней у господарствах різних
форм власності нараховується
18,5 тис. голів, у тому числі в
громадському секторі – 1809
свиней. 

За рахунок роботи ТОВ «Ан�
макс», яке інвестувало будів�
ництво сучасної кролівничої
ферми, маємо поголів’я 30,5 ти�
сяч кролів. І у планах підприєм�
ства – його подальше нарощу�
вання. (Репортаж про компанію
«Анмакс» читайте на стор.5 –
прим. ред.)

Підготував Артем Олекса

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

Родючі землі та чисті водойми
манять інвесторів до Маньківщини
ПАСПОРТ РАЙОНУ Традиційно сільськогосподарський регіон –
Маньківщина – вдвічі збільшив урожай ранніх зернових до попереднього
року. Про поточний стан агропромислового комплексу одного із
найдавніших районів Черкащини розповідає начальник управління
агропромислового розвитку Маньківської РДА Микола Янковий.

Микола ЯНКОВИЙ

Агропідприємства
Донеччини
отримали
88 млн.грн.
за бюджетними
програмами
На Донеччині продовжується
сівба озимих культур під уро�
жай 2009 року. Посіяно всьо�
го озимих культур 80,1 тис.га,
з них пшениці – 74 тис.га, рі�
паку 3,4 тис. га.
Підприємствами області ве�
деться збирання пізніх зерно�
вих культур. Станом на 16 ве�
ресня зібрано всього зерно�
вих на площі 640,7 тис. га,
намолочено 2077,9 тис. тонн
зерна. Зібрано гречки з площі
11,1 тис. га, намолочено 7,2
тис. тонн, при урожайності
6,5 ц/га; просо зібрано на
площі 13,7 тис. га, намолоче�
но 24,0 тис. тонн, урожай�
ність 17,5 ц/га.
В області до осінньо�польо�
вих робіт задіяно: 13 тис.
тракторів 5,8 тис. сівалок, 6,2
тис. культиваторів. З початку
року сільгосптоваровиробни�
ками області було придбано
580 одиниць техніки на за�
гальну суму 150,0 млн. грн.
Наявність нафтопродуктів в
сільгосппідприємствах обла�
сті для проведення комплексу
польових робіт у вересні,
складає 100% до потреби. За�
безпечується постачання па�
лива із стабілізаційного фон�
ду сільгосптоваровиробни�
кам області для збиральних
робіт у 2008 році, згідно
зрозпорядженням КМУ від
5 липня 2008 №909�р за
ціною 6675 грн за тонну.
Станом на 16 вересня із Дер�
жавного бюджету за різними
програмами підтримки галузі
отримано 97,9 млн. грн., з
яких 88,2 млн. грн. (90%)
спрямовано на рахунки під�
приємств агропромислового
комплексу. 
Станом на 1 вересня 2008
року загальне поголів'я ВРХ
в регіоні складає 192,8 тис.
голів, в т.ч. корів 81,8 тис.
голів, свиней 390,8 тис.
голів, овець та кіз 98,5 тис.
голів, птиці всіх видів 15,5
млн. голів. По всіх катего�
ріях господарств Донецької
області продуктивність корів
станом на 16 вересня цього
року складає 13,0 кг молока,
що на 0,7 кг більше відпо�
відного періоду минулого
року. 
По сільськогосподарським
підприємствам середньодо�
бовий надій молока складає
12,0 кг, що на 1,2 кг більше
минулого року. Станом на
1 вересня 2008 року поголів'я
великої рогатої худоби скла�
дає 96,0 тис. голів, в т.ч. ко�
рів 35,6 тис. голів, свиней
281,5 тис. голів, овець та кіз
30,8 тис. голів, птиці всіх ви�
дів 7755,0 тис. голів.

За даними прес"служби Донецької ОДА



Кооперативний рух
крокує по планеті

– ІДЕЯ створення обслуговуючих
кооперативів була у мене давно, –
говорить голова Томашпільської
райдержадміністрації Вінницької
області Анатолій Олійник. Я пе�
реконаний, що на нинішньому
етапі розвитку ми не можемо собі
дозволити перейти виключно на
великотоварне виробництво
сільськогосподарської продукціїї,
в першу чергу – молочної сирови�
ни. Агрохолдинги не потребують
такої кількості робочої сили, яка є
сьогодні в селі. Але щоб жити,
люди мають працювати. Тому свої
здібності вони можуть з успіхом
реалізовувати у приватних, в тому
числі родинних фермерських гос�
подарствах. Так, як це робиться в
усьому цивілізованому світі. 

За прикладом не треба далеко
ходити. Сьогодні у нас в районі
близько 6 тисяч голів дійного ста�
да ВРХ знаходиться в приватних
подвір'ях. Середній обсяг заробіт�
ної плати працюючого населення
щомісячно в районі сягає 3 млн.
грн., і таку саму суму люди отри�
мують на місяць за здане молоко
від свійської худоби. То невже ми
повинні вирізати це поголів'я і
позбавити людей грошей від реа�
лізації молока?

Я давно вивчаю досвід коопе�
ративного руху розвинених країн.
Для нас дуже корисним був би
досвід Польщі, де колгоспів взага�
лі не було, усе будувалося на ко�
оперативній основі. Найкращим є
шведський досвід, де кооперативи
впливають на формування ціни на
продукцію АПК, бо є власниками
переробних заводів. Останнім ча�
сом Китай активно рухається в
цьому напрямку – вони, крім хо�
лодильних установок для збері�
гання молока, впроваджують до�
їльні столи на пасовищах. 

Ми досить прискіпливо стави�
мося до африканських країн, вва�
жаючи їх малорозвиненими. Але в
деяких з них нам ще варто повчи�
тися. Дуже цікавим є досвід коо�
перативів Зімбабве, яким їх пред�
ставники охоче ділилися з нами
під час нещодавнього візиту. Ця
колишня британська колонія те�
пер – одна з найбільш економічно
розвинених країн Африки, забез�
печує себе багатьма видами про�
довольства. АПК є життєво ва�
жливою галуззю економіки краї�
ни: близько 65% всієї сільгосппро�
дукції і 78% зерна вироблялося в
товарних фермерських господар�
ствах. Обслуговуючі кооперативи
там мають до 300 охолоджуючих
установок для молока і діють за
принципами розвинених євро�
пейських країн. У тому числі, ма�
ють сформовану сталу норматив�
но�правову базу.

Наш кооперативний рух – на
початковій стадії. Отже, ми тільки
вчимося. Прийнятий 17 липня
1997 року закон України «Про
сільськогосподарську коопера�
цію» за умов сьогодення потребує
суттєвих змін. Наприклад, чому
селяни, створивши кооператив і
продаючи через нього молоко по�
збавлені статусу сільгоспвиробни�
ка? Якби кооператив мав такий
статус, його можна було б переве�
сти на фіксований сільськогоспо�
дарський податок, і за рахунок
зменшення податкового наванта�
ження та окремих пільг (напри�
клад, повернення ПДВ) люди б
отримували за здане молоко біль�
ше грошей.

Вінниччина здавна була мо�
лочним регіоном, тому питанням
підтримки і розвитку тваринниц�
тва приділяється велика увага.
Завдяки зусиллям голови облдер�
жадміністрації Олександра Дом�
бровського, голови обласної ради
Григорія Заболотного та усього на�
шого депутатського корпусу, ми
маємо затверджену 2006 року
обласну Програму зі створення
обслуговуючих сільськогосподар�
ських кооперативів та облашту�
вання молокоприймальних пунк�
тів холодильним обладнанням. За
цей час з обласного бюджету виді�
лено цільові 800 тисяч гривень, за
рахунок яких вінницькими коо�
перативами придбано, у тому чи�
слі, 43 холодильні установки. Зав�
дяки цьому молокозаводи отрима�
ли можливість купувати в насе�
лення більш якісне молоко, а
люди, відповідно, – отримувати
вищу ціну за здавану продукцію.

Сила в єднанні
– МОЛОЧНИЙ кооператив коо�
ператив ТД «Надія», – розповідає
його виконавчий директор Олек�

сандр Січкар, –  було створено в
серпні 2006 року. Він став першим
таким галузевим об'єднанням в
Україні.

Щоб розпочати заготівлю мо�
лока, треба заслужити довіру у лю�
дей. Ми почали з вивчення потреб
приватників щодо утримання
свійських тварин, спочатку заво�
зили їм корми за ціною виробника
– сухий жом, макуху. Потім домо�
вилися зі шведською корпорацією
щодо розробки спеціального ра�
ціону харчування для худоби. Далі
через обласний Фонд підтримки
малого і середнього бізнесу взяли
190 тисяч гривень кредиту на три
роки під 6% річних, закупили

3 холодильні установки. Того ж
року взяли у трьох населених
пунктах в оренду приміщення,
зробили там ремонт. З ВАТ «Брац�
лав» уклали угоду, згідно з якою
вони нам поставили ті «беушні»
шведські молочні танки по 1,4
тонни кожен, які пройшли капі�
тальний ремонт, а також лабора�
торне обладнання. Ми сформува�
ли невеличкий штат працівників і
почали заготовляти молоко. 

Початкові партії були незнач�
ними, по 200�300 літрів молока.
Але це тривало недовго, бо добрі
новини у селах поширюються
швидко. Першим нашим спожи�
вачем став Балтський молочно�
консервний комбінат на Одещині.
Ціна на наше молоко з 50 копійок
зросла до 1 грн. Звичайно, з боку
молокозаводів було, та й досі є,
незадоволення. Адже ми створю�
ємо їм конкуренцію, не даємо за�
нижувати ціни.

На початку 2007 року на Він�
ниччині вже працювала обласна
Програма, яка передбачала об�

лаштування молокоприймальних
пунктів холодильними установка�
ми. Нею передбачено 25 тис. грн.
на одну установку, з яких полови�
на коштів виділяється з обласно�
го бюджету, решта – з районного.
І це вже не кредитні кошти, тому
вони є реальною допомогою для
пересічного селянина. За виділені
кошти ми придбали в м.Дубно ще
6 імпортних холодильних устано�
вок після капремонту об'ємом вже
2,06 тис. літрів.

Сьогодні у нас діють молоко�
приймальні пункти у 9 населених
пунктах Томашпільського району.
Загалом маємо 600 приватних
осіб, які здають нам молоко від
власної худоби. У середньому за�
готовляємо 8 тонн молока за добу.
В нас є 2 орендовані молоковози,
решту сировини молокозаводи за�
бирають власним транспортом.
Сьогодні в кооперативі працює 28
чоловік.

За два роки роботи, на початок
вересня ми заготовили 4396 тонн
молока. Виплачено людям за мо�
локо 6,5 млн. грн., заробітної пла�
ти працівникам – 338 тис. грн.,
податків – 100 тис. грн. Потроху
розраховуємося з кредитом.

До нас за досвідом приїжджа�
ють представники громад з Пол�
тавської, Дніпропетровської, До�
нецької, Львівської областей. На
Вінниччині вже існує 14 аналогіч�
них об'єднань.

Щодо ціни, то з 1 по 15 серпня
цього року ми розрахувалися з
людьми по 1,7 грн. за кг загото�
вленого молока. Заводи ж в райо�
ні платили по 1,6 грн. Та й якість у
нас зовсім інша. 

Наш кооператив збирає моло�
ко, проводить грубу очистку і охо�
лоджує. На місці проводяться ла�
бораторні дослідження, і все мо�
локо йде в нас першим сортом.
Однак люди не завжди поводяться
порядно – трапляються випадки,
коли молоко розводять водою.
Наші лабораторії це виявляють.
Ми знаходимо винуватців і більше
не купляємо в них молоко. Тоді
вони здають його іншим заготі�
вельникам як несортове молоко.
Але то вже не наша справа.

В принципі, молокозаводам
невигідна наявність заготівельних
кооперативів, тому вони намага�
ються їх знищити. Задля цього не
розраховуються з кооперативами,
отже – з людьми. Балтський ком�
бінат, на жаль, несвоєчасно роз�
раховувався за отриману сирови�
ну, через це ми припинили з ними
співпрацю. Негативним виявився
наш досвід роботи з Гайсинським
молокозаводом, який заборгував
за чотири місяці 38 тис. грн. Ми
подали до суду. 

Сьогодні ми працюємо з Хри�
стинівським молокозаводом. Спо�
діваємося, що це буде тривала
взаємовигідна співпраця. Звісно,
хотілося б за молоко отримувати
більшу ціну. Але люди в нас іще не
готові об'єднатися в одну велику
громаду. Якби в нас було не 8 тонн
молока, а 20�25, то ми б сьогодні
говорили з великими переробни�
ками, які здатні платити більшу
ціну. Та, думаю, з часом усе нала�
годиться, адже люди завжди праг�
нуть кращого життя.

Підготував Артем Житков
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КООПЕРАЦІЯ В усіх розвинених країнах обслуговуючі агропромислові
кооперативи належать до основних гравців, у першу чергу, на внутрішньому
ринку. Навіть у Зімбабве, одній із найбільш економічно розвинених держав
Африки, яка має, між іншим, й завдяки кооперативам високо розвинуте
м'ясне і молочне тваринництво. Наш кооперативний рух цієї галузі –
в зародковій стадії. Про досвід роботи молокоприймального кооперативу
на Вінниччині читайте у нашому репортажі.

Анатолій ОЛІЙНИК

Олександр СІЧКАР

Молокоприймальні пункти «Надії» обладнані холодильними установками

Ми не Зімбабве. Ми тільки вчимося



З 9 ПО 12 ВЕРЕСНЯ в Міжнарод�
ному виставковому центрі в Києві
тривав Всеукраїнський тиждень
харчових технологій, організато�
ром якого є компанія «АККО Ін�
тернешнл». За традицією останніх
років, тиждень об'єднав відразу
чотири провідні галузеві виставки:
XVII Міжнародну виставку облад�
нання і технологій для харчової і
переробної промисловості Inprod�
mash'2008; IX Міжнародну вистав�
ку обладнання і матеріалів для
харчової упаковки Upakovka'2008;
XIV Спеціалізовану виставку кон�
дитерської промисловості Sweets
Ukraine/Ласощі'2008; XIII Спеціа�
лізовану виставку індустрії напоїв
Alco+Soft'2008. 

Inprodmash і Upakovka –
найбільші в Україні виставки
обладнання і технологій. У 2008
році виставкова площа Inprodmash
і Upakovka становила близько 13
тис.м2. Участь у виставках взяли
понад 260 експонентів з 18 країн
світу. В експозиціях були предста�
влені машини, обладнання, мате�
ріали, інгредієнти і технології для
всіх секторів харчової і переробної
промисловості: від оброблення і
переробки сировини до зберіган�
ня і упаковки готового виробу, а
також спеції, інгредієнти, оболон�
ки, миючі і дезинфікуючі засоби,
супутні послуги. 

Виставка Sweets Ukraine/

Ласощі за традицією є централь�
ним виставковим заходом галузі і
збирає фахівців кондитерського
виробництва й суміжних галузей.
Цьогоріч виставка зібрала близько
100 компаній, що представляють
всі групи кондитерських виробів,
харчові концентрати, екструдерні

вироби, консервовану продукцію,
солодкі молочні вироби, продук�
цію бджільництва, а також сирови�
ну, інгредієнти, кондитерську упа�
ковку. До ділової програми форуму,
зокрема, увійшли конференція
«Солодка логістика. Управління
ланцюгами постачань в кондитер�
ській галузі», серія експрес�семіна�
рів з галузевими оглядами.

В рамках виставки відбулося
нагородження переможців Дегу�
стаційного конкурсу «Солодкий
тріумф» і конкурсу упаковки для
кондвиробів «Тріумф упаковки».
Цього року на конкурсі було пред�
ставлено 144 зразки продукції.

Виставка Alco+Soft – цен�
тральна виставка індустрії напоїв
в Україні, яка відображає всі тен�
денції вітчизняного ринку алко�
гольної і безалкогольної продук�
ції. Крім власне напоїв, тут пред�
ставлений асортимент склотари і
упаковки. Усього у виставці 2008
року взяло участь близько 50 ком�
паній з України, Росії, Італії,
Угорщини і Білорусії.

Під час виставки відбулося на�
городження переможців дегуста�
ційних конкурсів Alco+Soft серед
всіх категорій напоїв: лікерогоріл�
чаної продукції, вин і коньяків,
безалкогольних напоїв і мінераль�
них вод. Нагороди конкурсів
Alco+Soft завжди були доказом
високої якості продукції і користу�
ються довірою у споживачів. 

В рамках ділової програми ви�
ставки пройшов круглий стіл «Ви�
ноградарство і виноробство Украї�
ни в умовах СОТ: нові правила
гри», експрес�семінар «Огляд рин�
ку алкогольних і безалкогольних
напоїв».
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23�24 вересня 2008 року в Києві відбу�
деться Міжнародна конференція й круглий
стіл з питань якості та безпеки продуктів
харчування. Співорганізаторами заходів
виступили Міністерство аграрної політики
України, Академія аграрних наук України,
Національний аграрний університет, Укра�
їнська аграрна конфедерація. Форум під�
триманий також Посольством Франції в
Україні та Консультативним центром укра�
їнсько�європейської політики і законодав�
ства. Захід проводитиметься в приміщенні
Національного аграрного університету.
Основні питання, що обговорюватимуть
найкращі фахівці в цій царині, можна
сформулювати так: якість та безпека про�
дуктів харчування: модернізація технічних
та правових засад запровадження стан�
дартів СОТ й ЄС, розподілені обов'язки
між економічними гравцями та органами
державної влади. Подальше поширення
стандартів Codex Alimentarius та ISO, вве�
дення принципів HACCP, співіснування
приватних та державних лабораторій, під�
твердження значущості українських нау�
кових досліджень генетичних запасів –
такі головні теми конференції.

* * *
2�4 жовтня 2008 року в місті Шермон�
Феран (Франція) пройде черговий саміт

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

* * *
8�10 жовтня 2008 року у виставковому
комплексі Одеського морського порту за
підтримки Мінпромполітики України від�
будеться VI міжнародна спеціалізована
виставка технологій і обладнання для хар�
чової і переробної промисловості «Прод�
машекспо 2008». 
Основні розділи виставки:
* технології та обладнання для переробки
і зберігання сільгосппродукції;
* технології та обладнання для всіх галузей
харчопереробної промисловості;
* технології та обладнання для виробниц�
тва та розливу алкогольних і безалкоголь�
них напоїв і пива;
* автоматизація управління і виробництва;
* промислове обладнання фасувального
дозування і вагового;

* холодильне обладнання;
* транспортування й зберігання.
В рамках виставки також відбудеться VIII
Міжнародна науково�практична конфе�
ренція «Харчові технології» і «Хлібопро�
дукти». Організаторами конференції є
Одеська національна академія харчових
технологій і виставковий центр «Одесь�
кий дім». Конференція проводиться за
підтримки Одеської ОДА, Мінагрополіти�
ки України, НОУ «Міжнародна промисло�
ва академія» (м.Москва).

* * *
9�10 жовтня 2008 року в Києві відбу�
деться Конференція «Харчова промисло�
вість України й СОТ: стратегія і тактика»,
Організатор форуму – Агентство проми�
слових новин.
Конференція розрахована на фахівців�
технологів, менеджерів з управління які�
стю, фінансистів, а також інвесторів, керів�
ників великих фінансових та інвестицій�
них компаній, топ�менеджерів і власників
бізнесу.
Попередня програма конференції включає
обговорення, зокрема, таких тем:
• наслідки вступу до СОТ для харчової
промисловості України;
• механізми забезпечення конкуренто�
спроможності роботи підприємств харчо�
вої промисловості в перехідний період;
• проблеми якості та безпеки сільгосппро�
дукції в умовах формування цивілізовано�
го продовольчого ринку;

• законодавство України: відповідність но�
вим умовам;
• гармонізація вітчизняних стандартів і тех�
нічних регламентів з директивами СОТ;
• сертифікація продукції харчової проми�
словості України;
• принципи ветеринарного контролю у ви�
робництві харчової продукції згідно з ди�
рективами СОТ;
• прогнози і перспективи розвитку сиро�
винних ринків;
• впровадження міжнародного стандарту
ISO 22000:2005 – шлях до підвищення
безпеки харчових продуктів.

* * *
23�24 жовтня 2008 року в Києві ком�
панія «Полнет» (Польща) проводить галу�
зеву спеціалізовану конференцію «З'їзд
Свинарів – Україна 2008». У програмі
заходу заплановано доповіді і обговорен�
ня таких тем:
– відбір генетичного матеріалу як основа
правильного функціонування свинарської
ферми, нововведення в заплідненні;
– менеджмент і організація роботи на
фермі;
– зоотехнічне і ветеринарне обслугову�
вання великотоварної ферми;
– модернізація господарських будівель
відповідно до новітніх стандартів;
– вплив систем утримання свиней на ре�
зультати приросту;
– власний комбікормовий завод – краща
економіка виробництва та ін.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР
ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Тиждень харчових технологій: 4 в 1



Артем Житков

ТАКОГО продукту, який би за усі�
ма показниками відповідав мате�
ринському молоку, до середини
минулого століття ніхто не виро�
бляв. У світі дитяче харчування
першими почали виробляти Аме�
рика, Англія, Швейцарія. Але у
СРСР усе мало бути своє, та ще й
найкраще. Рішення про започат�
кування виробництва сухих мо�
лочних сумішей для немовлят було
прийнято на початку шестидеся�
тих років. ГОСТи, рецептуру і тех�
нології – усе самотужки розробля�
ли в Інституті харчування АМН
СРСР. 

У 1965 році одночасно почали
будувати 3 комбінати дитячих про�
дуктів у територіально�сировин�
них зонах: в Росії під Москвою в
м.Істра, в Білорусі у Гродненській
області у м. Волковиськ і в Україні
– в м. Хорол на Полтавщині. Пла�
новий термін введення об'єктів в
екслуатацію – 1970 рік. Обладнан�
ня і комплектація для підприємств
також були однакові, від францу�
зької фірми «Сефаль».

Тоді Миколу Гавриленкова на�
правили головним інженером до
Білорусі будувати комбінат. Із по�
ставленим завданням там впора�
лися і запустили виробництво вча�
сно, росіяни відстали на рік, а ук�
раїнці – на два роки. Перешкодою
стали суттєві проектні і техноло�
гічні помилки, усунути які Миколі
Протасовичу, вже як досвідченому
фахівцю, у Москві запропонували
у якості директора. Випускати
продукцію український завод по�
чав у 1972 році, а вже через рік от�
римав Союзний прапор.

Усе змінюється, а необхідність
годувати немовлят сухими молоч�
ними сумішами залишається, і че�
рез наш постійний стресовий ритм
життя такий вид харчування немо�
влят стає все більш поширеним.

Сьогодні ВАТ «Хорольський
молочноконсервний комбінат ди�
тячих продуктів» є лідером з виго�
товлення дитячого харчування в
Україні.

– Я завжди був прибічником
того, щоб годувати дітей нашими
продуктами, які виробляються тут,
в Україні, – говорить Микола Га�

вриленков, голова наглядової ради
підприємства і генеральний ди�
ректор ТОВ «Нутрітек�Україна». –
Це повністю адаптовані продукти
– вони створюються на нашій зе�
млі, нашому повітрі, якщо хочете
– то на нашому корінні. Я агітую
за нашу вітчизняну продукцію не
через те, що цього вимагає ринок
абощо. Сьогодні таке життя, що
навіть ми, дорослі, маємо слабкий
імунітет. А що вже говорити про
дитину? Імунітет новонароджено�
го треба захищати саме нашими
якісними адаптованими продукта�
ми. Іноземні продукти хороші, але
тамтешні корови, їх харч, клімат,
повітря – усе це дуже далеке, не�
властиве нам. По�друге, ті продук�
ти проходять дуже високу темпе�
ратурну обробку – стерилізацію за
температури понад 130 градусів.
Ми ж застосовуємо пастеризацію
– близько 92�95 градусів. Наш
продукт живий. 

Коли ми, під керівництвом ди�
ректора Інституту харчування Ака�
демії медичних наук СРСР акаде�
міка Олексія Покровського, понад
тридцять років тому розробляли
рецептуру, було поставлено завдан�
ня зробити в технологічному про�
цесі якомога меншою температур�
ну обробку, щоб максимально збе�
регти природні компоненти моло�
ка. Імпортна продукція зберігаєть�

ся до 2 років, тому їй потрібна така
обробка. Але за високої температу�
ри знищуються вітаміни, елемен�
ти, які вкрай важливі для дітей –
особливо для їх розумового ро�
звитку, кісткової тканини. Білок і
жири там є – тому малюк буде від�
чувати себе здоровим, але…

За радянських часів комбінат
працював на 9 республік. Остан�
нім часом виробляли до 15 тисяч
тонн продукції на рік, хоча про�
ектна потужність була 10 тисяч.
Країна сама не купувала дитячі
молочні суміші, і свою продукцію
нікому не продавала. СРСР брав
участь у міжнародних конкурсах,
отримував нагороди. Але ми усе
з'їдали самі, навіть не вистачало.

ВАТ «Хорольський МКК ДХ»
входить до складу ТОВ «Нутрітек�
Україна». На ринку дитячого хар�
чування частка Хорольського ком�
бінату – близько 40%. Це торгові
марки «Малютка», «Малиш», «Фе�
мілак», «Малишка». «Нутрітек» –
російська компанія, яка має кон�
трольний пакет акцій ВАТ, має
свої підприємства з виробництва
продукції дитячого харчування в
Росії, Білорусі і Прибалтиці. Разом
із ним до товариства входять Тор�
говий дім «Дитяче та спеціальне
харчування» та ще три агрогоспо�
дарства в Хорольському районі
«Червона Зірка» і «Зоря» та в Мир�

городському «Батьківщина». Взя�
ли однойменні СВК у занепадаю�
чому стані понад п'ять років тому,
розрахувалися з їх боргами перед
державою і людьми, загалом вий�
шло близько 2,8 млн. грн. На сьо�
годні загальна кількість орних зе�
мель в господарствах сягає 11 ти�
сяч гектарів. У тваринництві утри�
мують свиней для власних потреб.
Щодо ВРХ, то із загальних 1500
голів більшість становить молочне
стадо. І хоча на сьогодні зернови�
робництво набагато рентабельні�
ше, однак ставку роблять на суттє�
ве збільшення якісного дійного
стада. До кінця року планують до�
дати мінімум 250 голів. У най�
ближчій перспективі – довести
молочне стадо до 3 тисяч голів, що
дасть змогу забезпечити майже по�
ловину потреб підприємства у
власній екологічно чистій сирови�
ні. Головна мета – мати своє еко�
логічно чисте молоко, спеціально
для дитячих продуктів.

Виробляємо понад 30 найме�
нувань продукції. В асортименті
наявні спеціалізовані продукти на
молочній основі «Фемілак�1» та
«Фемілак�2» для повноцінного
харчування вагітних жінок і під�
тримання лактаційних можливо�
стей матерів�годувальниць. Уні�
кальною є власна розробки – «Фе�
мілак�2 плюс». Продукт містить
основні поживні природні компо�
ненти: екологічно чисте знежире�
не молоко, полісолодовий ек�
стракт «Золоті зерна», виготовле�
ний із пророщених зерен вівса
пшениці та ячменю, цукор�пісок,
цикорій розчинний, лактулозу,
препарат заліза та комплекс віта�
мінів. «Фемілак�2 плюс» завдяки
високій біологічній цінності реко�
мендується для профілактичного
споживання різним категоріям
населення, особливо жінкам, що
тривалий час дотримуються різних
дієт, рекомендується при фізичній
та розумовій перевтомі, а також
після хвороби.

Навіть за кордоном такої про�
дукції немає. Також спільно з Ін�

ститутом теплофізики розробле�
ний абсолютно новий гіпоалер�
генний продукт «Малютка ГА» –
для дітей, які не переносять білок
коров'ячого молока. Фактично, це
продукт нового покоління. Ще в
минулому році була вироблена
експериментальна партія, яка вже
пройшла клінічні випробування в
Інституті педіатрії в Києві. Зараз
вироблена промислова партія, яка
після завершення обов'язкової для
продуктів дитячого харчування
сертифікації, з'явиться на ринку.

– Саме підприємство дуже
серйозне: повністю автоматизова�
но, процес виробництва прохо�
дить без втручання людських рук,
– каже Микола Гавриленков. Усе
молоко – 100% від господарств,
яким Інститутом агроекології
УААН присвоєно статус екологіч�
но чистої зони. Адже вимоги до
якості молока, з якого виробляють
дитяче харчування, завжди були
високими, особливо зараз. Ми бе�
ремо молоко лише в агрогосподар�
ствах, які мають спеціальні серти�
фікати. Держава зараз доплачує
500 грн за тонну екологічно чисто�
го молока цим підприємствам. Це
досить вагома надбавка, тож гос�
подарства зацікавлені у виробниц�
тві екологічно чистої сировини. 

Сьогодні на одному дитячому
харчуванні вижити неможливо.
Тому ми виробляємо також сухе
молоко, яке продаємо в основно�
му іноземним компаніям. На
жаль, на час заборони експорту
молокопродуктів до Росії ми при�
пинили експорт. А на європейсь�
кий ринок ми зі своєю продукцією
вийти не можемо, бо тамтешня
набагато дешевша, та й сам ринок
заповнений. Втім, є надія, що з ча�
сом вступ до СОТ допоможе нам
підтягнути і санітарні норми, і
якість продукції. Додає в цьому
впевненості й наш добре спрацьо�
ваний, кваліфікований колектив.
Тільки інженерів з вищою освітою
працює 110 чоловік, решта – з се�
редьнотехнічною спеціальною ос�
вітою.
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Усе найкраще – дітям
ХАРЧОПЕРЕРОБКА За таким принципом будувався і працює вже понад 35 років найбільший в Україні
виробник сухих молочних сумішей ВАТ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих
продуктів». На дитячих сумішах «Малиш» і «Малютка» виросло не одне покоління – це мільйони
людей! Дякувати Богу, усі вони здорові і розумні...

Шановні читачі!

З питань редакційної передплати телефонуйте: тел. (044) 227�93�55,
тел./факс (044) 236�02�08 або пишіть: info@agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2008�й рік 

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

Інформацію для Голови!
Наш
індекс:98990

Передплата на український тижневик ділової інформації – газету
«АГРОПРОФІ» триває. Ми ставимо за мету заповнити вакуум
ОПЕРАТИВНОЇ, ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ БЕЗ ПОЛІТИКИ 
для фахівців АПК, які приймають рішення: керівників і менеджерів,
власників та інвесторів. Наша інформація стане в пригоді і студентам
вищих навчальних закладів, науковцям.
Передплатити нашу газету ви можете у будь�якому відділенні УДППЗ
«Укрпошта» за Каталогом. Вартість передплати у II півріччі 2008 року 
на 1 місяць – 14,84 грн. + приймання передплати (0,55�1,60 грн.).
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію, до того ж – 
з будь�якого місяця та на будь�який термін за договором. Вартість
редакційної передплати у II півріччі 2008 року на 1 місяць – 14,80 грн.
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Загальне виробництво про�
дукції сільського господарства в
усіх категоріях господарств за сі�
чень�серпень ц.р. зросло на
21,0%, у т.ч. у сільськогосподар�
ських підприємствах –  на 45,2%,
а в господарствах населення – на
5,9%. 

Рослинництво. За 8 місяців ц.р.
виробництво продукції рослин�
ництва порівняно з відповідним
періодом 2007 р. збільшилося на
44,4%, у т.ч. в аграрних підпри�
ємствах – на 82,7%, господар�
ствах населення – на 18,2%.

Станом на 1 вересня 2008 р.
зернові та зернобобові культури
(без кукурудзи) було зібрано  на
площі 12,5 млн.га, що складає
95% площ,  посіяних  під урожай
2008 р. Одержано 42,9 млн.т зер�
на (у початково оприбуткованій
вазі), що на 90% більше проти
відповідної дати минулого року,
в т.ч. аграрними підприємствами
– 33,9 млн.т (на 90% більше),
господарствами населення – 9,0
млн.т (на 80% більше).

Значне збільшення валового
збору зерна порівняно з минуло�
річним зумовлено як розширен�
ням площі збирання врожаю (на
1,3 млн.га, або на 11,8%), так і
зростанням урожайності зерно�
вих культур (на 70%).  У се�
редньому з 1 га обмолоченої пло�
щі одержано по 34,4 ц зерна (на
14,2 ц більше, ніж торік), у т.ч.
аграрними підприємствами –
35,1 ц (на 14,5 ц більше), госпо�
дарствами населення – 31,8 ц (на
12,9 ц  більше). 

Станом на 1 вересня 2008 р.
сільськогосподарськими під�
приємствами (крім малих) під
посіви озимих культур підгото�
влено ґрунту на площі 4,7 млн.га
проти 5,0 млн.га на відповідну
дату 2007 р.; оранку на зяб про�
ведено на площі 1,1 млн.га, що
на 27,8%  менше, ніж торік.
Озимі на зерно і зелений корм
під урожай 2009 р. посіяно на
площі 13,8 тис.га, що становить
25,4% минулорічного рівня, у
т.ч .  на  зерно – 9,4  тис.га
(23,4%).

Тваринництво. За січень�сер�
пень ц.р. обсяг продукції тва�
ринництва порівняно з відповід�
ним періодом 2007 р. зменшив�
ся на 0,2%, у т.ч. в аграрних під�
приємствах – зріс на 7,4%, гос�
подарствах населення – скоро�
тився на 4,6%.

Зростання обсягу загального
виробництва м'яса відбулося за
рахунок збільшення реалізації
худоби та птиці на забій в аграр�
них підприємствах (на 57 тис.т,
або на 7%). У структурі реаліза�
ції тварин на забій сільгосппід�
приємствами частка птиці всіх
видів становила 61% (у 2007 р. –
53%); великої рогатої худоби –
17% (23%), свиней – 22% (23%).

У сільськогосподарських під�
приємствах обсяг вирощування
худоби та птиці перевищив рі�
вень січня�серпня 2007 р. на
9,8%, у т.ч. птиці – на 21,1%,
свиней – на 0,2%, а вирощуван�
ня великої рогатої худоби змен�
шилося на 11,2%. Відношення
загального обсягу вирощування
худоби та птиці до реалізації на
забій становило 102,1% (торік –
99,7%). Середньодобові приро�
сти великої рогатої худоби на ви�
рощуванні, відгодівлі та нагулі
зросли на 8,5%, свиней – на
19,7% та становили 435 г та 352 г
відповідно.

Реалізація сільськогосподар�

ської продукції. Загальний об�
сяг реалізованої аграрними під�
приємствами власно виробленої
продукції за 8 місяців 2008 р. по�
рівняно з відповідним періодом
2007 р. збільшився на 18%, у т.ч.
продукції рослинництва – на
30%, продукції тваринництва –
на 6%.

Середні ціни продажу аграр�
ної продукції сільськогосподар�
ськими підприємствами за всі�
ма напрямами реалізації за сі�
чень�серпень 2008 р. проти від�
повідного періоду 2007 р. зро�
сли на 40%, у т.ч. на продукцію
рослинництва   на 26%, на про�
дукцію тваринництва – на 57%.
У серпні ц.р. порівняно з лип�
нем ц.р. середні ціни реалізації
продукції знизилися на 3%, у
т.ч. продукції рослинництва –
на 6%, тваринництва – збіль�
шилися на 6%.

Наявність зерна. Станом на
1 вересня 2008 р. в сільськогос�
подарських підприємствах (крім
малих) та підприємствах, що
здійснюють зберігання, пере�
робку зернових культур, було в
наявності 27,8 млн.т зерна (на
96% більше проти 1 вересня
2007 р.), у т.ч. 18,2 млн.т пшени�
ці (на 95% більше). Безпосе�
редньо в аграрних підприєм�
ствах зберігалося 16,7 млн.т зер�

на (у 2 р.б.), у т.ч. 10,6 млн.т
пшениці (у 2 р.б.). Зернозбері�
гаючі та зернопереробні підпри�
ємства мали в наявності 11,1
млн.т зерна (на 85% більше), у
т.ч. зернозберігаючі – 8,0 млн.т
(на 99% більше).

Середня закупівельна ціна
зернових культур, яку пропону�

вали зберігаючі та переробні під�
приємства, у січні�серпні ц.р.
становила 1075 грн. за т (торік –
790 грн.), з них на пшеницю –
1041 грн. за т (768 грн.), жито –
984 (764 грн.), ячмінь – 1143 грн.
за т (847 грн.). У серпні ц.р. ці

підприємства купували зернові
культури в середньому по 913
грн. за т, що на 8% менше, ніж у
липні, у т.ч. пшеницю – по 873
грн. (на 10% менше), жито – по
853 грн. (на 17% менше), ячмінь
– по 986 грн. за т (на 4% більше).

Сільське господарство 
України на 1 вересня 2008 року
СТАТИСТИКА Державний комітет статистики
України обрахував та оприлюднив дані щодо
обсягів виробництва і реалізації агропродукції в
Україні у січні-серпні поточного року.

Продукція
Усі категорії господарств Аграрні підприємства Господарства населення Частка населення, %

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

М'ясо2, тис.т 1680,3 100,4 861,6 107,0 818,7 94,3 48,7 51,9

Молоко, тис.т 8244,8 95,8 1499,6 94,7 6745,2 96,0 81,8 81,6

Яйця, млн.шт. 10475,9 106,2 5533,2 112,6 4942,7 99,8 47,2 50,2

Таблиця 2. Виробництво основних видів продукції тваринництва у січні"серпні 2008 р.

Таблиця 3. Чисельність поголів'я основних видів худоби та птиці (тис. голів)

Таблиця 4. Реалізація основних видів продукції аграрними підприємствами3 у січні"серпні 2008 р.

Продукція

Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації Довідково: у липні 2008 р: 

тис.тонн
у % до 

січня-серпня 
2007 р.

грн. за тонну
(тис.шт.)

у % до 
січня-серпня 

2007 р.

грн. за тонну
(тис.шт.)

у % до 
січня-серпня 

2007 р.

Зернові культури 10273,8 155,6 914,6 118,0 804,4 93,6

з них пшениця 5344,7 139,6 848,0 115,8 762,2 94,4

з них жито 126,5 114,1 863,6 110,8 825,8 98,6

з них ячмінь 2956,7 189,2 888,1 104,3 839,8 99,4

Насіння соняшнику 319,5 40,0 3474,0 291,8 2209,3 73,1

Картопля 86,6 219,4 1320,4 95,2 1188,0 75,9

Овочі 227,0 106,7 3517,3 129,3 1070,9 48,1

Плоди та ягоди 47,9 107,7 3592,5 171,5 2473,4 66,0

Худоба та птиця (у живій вазі) 855,6 106,3 9929,6 165,8 11164,7 101,4

в т.ч. велика рогата худоба 157,9 77,6 9199,9 170,8 10043,2 102,0

в т.ч. свині 182,7 101,4 12384,1 175,9 14501,8 100,9

в т.ч. птиця 511,7 122,6 9299,7 159,1 10445,8 102,2

Молоко 1270,6 100,3 2027,5 137,1 1945,2 103,1
Яйця, млн.шт. 4928,0 117,0 334,9 150,2 356,7 146,1

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення

на 1 ве-
ресня

2008 р.

до 1 вересня 
2007 р.

на 1 ве-
ресня

2008 р.

до 1 вересня 
2007 р.

на 1 ве-
ресня

2008 р.

до 1 вересня 
2007 р.

+/– у % +/– у % +/– у %

Велика рогата худоба 5902,6 -592,8 90,9 1859,5 -305,2 85,9 4043,1 -287,6 93,4

у т.ч. корови 3067,6 -211,7 93,5 657,8 -57,9 91,9 2409,8 -153,8 94,0

Свині 6881,6 -1291,9 84,2 2749,0 -522,2 84,0 4132,6 -769,7 84,3

Вівці та кози 1979,2 25,0 101,3 328,5 12,5 104,0 1650,7 12,5 100,8

Птиця 211342 9939 104,9 89329 10513 113,3 122013 -574 99,5

1 У початково"оприбуткованій вазі 3 Крім малих агропідприємств2 Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі); 

За матеріалами Держкомстату України (Експрес"випуск від 15 вересня 2008 р.)

С.-г. культури

Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис.тонн
до 31 серпня

2007 р. тис.га
до 31 серпня

2007 р. ц/га
+/– до

31 серпня
2007 р.+/– у % +/– у %

Зернові та зернобобові
культури (без кукурудзи)1 42862,3 20324,0 190,2 12470,4 1316,5 111,8 34,4 14,2

у т.ч. пшениця (озима та яра) 26857,7 12325,5 184,8 7026,6 1099,0 118,5 38,2 13,7

у т.ч. ячмінь (озимий та ярий) 13114,7 6816,9 208,2 4150,7 82,5 102,0 31,6 16,1

у т.ч. жито озиме 1088,3 497,0 184,0 453,8 119,7 135,8 24,0 6,3

у т.ч. овес 988,1 406,7 170,0 435,4 84,1 123,9 22,7 6,1

у т.ч. просо 133,7 78,0 239,9 71,8 21,9 143,9 18,6 7,5

у т.ч. гречка 99,1 1,2 101,3 86,1 -30,1 74,1 11,5 3,1

у т.ч. зернобобові культури 566,0 192,8 151,7 240,2 -60,7 79,8 23,6 11,2

Кукурудза на зерно 7,3 -51,3 12,4 2,1 -13,9 13,1 36,8 0,2

Цукрові буряки (фабричні) 20,7 11,8 231,8 0,8 0,5 266,7 281 3

Соняшник 112,2 -160,3 41,2 85,2 -166,6 33,8 13,2 2,4

Картопля 9947,9 406,2 104,3 767,2 -14,1 98,2 130 8

Овочі відкритого ґрунту 3204,9 345,6 112,1 223,2 5,7 102,6 144 13

Плоди та ягоди 654,6 -2,7 99,6 97,2 1,4 101,5 67,3 -1,3

Таблиця 1. Хід збирання врожаю в усіх категоріях господарств станом на 1 вересня 2008 р.
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*EXW – ціни в RUB/тонну, без ПДВ. Поставка з елеватора, Південний ФО РФ; За даними AgroNews.ru

*FOB – ціни в $/тонну, з ПДВ. Порт відвантаження – Новоросійськ Довідково: за курсом НБУ на 18.09.2008 року 1 RUB = 0,19006 грн.

* 1 тонна пшениці та соєвих бобів (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 12 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) 258,58 7,038 -0,260 7,193 -0,323 7,418 -0,330 7,553 -0,333 7,635 -0,383
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 272,45 7,415 -0,315 7,595 -0,355 7,800 -0,365 7,915 -0,375 7,865 -0,435
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 283,47 7,715 -0,315 7,878 -0,275 8,055 -0,285 8,085 -0,335 8,140 -0,340
CBOT Чикаго (Кукурудза) 201,17 5,475 0,160 5,633 0,148 5,820 0,148 5,945 0,153 6,045 0,155

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Вересень '08 Листопад '08 Січень '09 Березень '09 Травень '09

547,47 14,900 3,100 12,020 0,250 12,180 0,243 12,325 0,258 12,400 0,245

* Ставки фрахту на Великих Озерах наведені для суден типу «Lakers» (18 тис.тонн) За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

США. Ставки океанського фрахту на 12 вересня 2008 року, $/тонну

Район експорту Район імпорту «Handy» 
25-30 тис.тонн

«Handymax» 
40-46 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 29 26
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 57
Північ Південної Америки (Колумбія) 35
Схід Південної Америки (Бразилія) 56
Західна Африка (Нігерія) 88
Східне Середземномор'я (Італія) 81
Західне Середземномор'я (Марокко) 78
Близький Схід (Єгипет) 80
Японія 98 93

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 72
Західна Африка (Нігерія) 85
Близький Схід (Єгипет) 68

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 76
Європа (Роттердам) 75
Близький Схід (Єгипет) 66

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 130
Західне Середземномор'я (Іспанія) 115
Європа (Роттердам) 91
Західна Африка(Марокко/Алжир) 90

Північно-Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 68
Близький Схід (Єгипет) 85
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 105
Південна Азія (Індонезія/Філіппіни) 61 56
Тайвань 60 55
Південна Корея 64 59
Японія 57 52

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 4843 4801 5009 4801 - 4836 -7 4801 5009 32 29546985
EXW пшениця кл.3 Листопад 4240 4200 4490 4300 + 4315 +75 4200 4490 22 15144610
EXW пшениця кл.3 Січень 4174 4155 4424 4200 + 4249 +75 4155 4424 22 14915355
EXW пшениця кл.4 Вересень 4652 4601 4813 4601 - 4642 -10 4601 4813 30 25950405
EXW пшениця кл.4 Листопад 4051 4003 4300 4110 + 4121 +70 4003 4300 22 14464710
EXW пшениця кл.4 Січень 3974 3955 4224 4015 + 4049 +75 3955 4224 22 14213355
FOB експорт пшениця Вересень 244,0 242,0 245,0 242,5 - 243,2 -1 242,0 245,0 10 15637074
FOB експорт пшениця Листопад 242,0 237,0 243,0 238,0 - 239,3 -2 237,0 243,0 10 15387794
FOB експорт пшениця Січень 245,0 234,0 246,0 235,0 - 238,6 -1 234,0 246,0 10 15346911

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 18 вересня  2008 року

• Партнер рубрики – ЮФ «AGA Partners» •

СВИНІ і велика рогата худоба падають в ціні через
те, що інвестори відвантажують товар, побоюючись,
що економічний спад скоротить обсяги попиту на
свинину і яловичину.

Грудневі ф'ючерси на товарній біржі (CBOT) Чі�
каго на свиней подешевшали на 0,7% до $0,661 за
фунт. Ціна впала на 13% за останній місяць, частко�
во через те, що попит на свинину з Китаю спав пі�
сля завершення Олімпійських ігор в Пекіні.

Грудневі ф'ючерси CBOT на ВРХ подешевшали
також на 0,7% до $1,046 за фунт. Проте за рік ціна
все ж таки зросла на 5,5%, частково завдяки зро�
станню попиту на яловичину на світовому ринку і
через припущення, що поголів'я худоби в Америці
скорочується.

Листопадові ф'ючерси CBOT на молодняк впали
в ціні на 1,2%, до $1,076 за фунт. Ціна впала за рік
на 7,9% через зростання цін на кукурудзу, що зроби�
ло дуже дорогою відгодівлю тварин зерном.

За інформацією MEATINFO

СВОТ: свині і ВРХ падають в ціні
Незалежна рейтингова агенція «Кредит�Рейтинг» оголосила про під�
твердження довгострокового кредитного рейтингу uaА – випуск імен�
них процентних облігацій (серії В, С) ЗАТ «Виробниче об’єднання
«Конті» (м.Донецьк) на суму 200 млн. грн. терміном обігу 3 роки. 
Факторами, що підтверджують рівень кредитного рейтингу обліга�
цій названо стійкі ринкові позиції емітенту, (14% внутрішнього рин�
ку), високий рівень впізнання основних брендів, диверсифікацію
виробничої бази та географічної структури збуту продукції, стабільні
показники ефективності діяльності. 
Факторами, що обмежують рівень кредитного рейтингу названа аг�
ресивна фінансова політика групи компаній «Конті», спрямована на
значні капіталовкладення за рахунок запозиченого капіталу, а також
значне боргове навантаження, що має тенденцію до зростання (ста�
ном на 30.06.2008 р. борг емітенту складає 969,7 млн. грн., або 65%
від активів, в тому числі короткостроковий – 199,3 млн. грн.). 
Основним напрямом діяльності компанії «Конті» є виробництво кон�
дитерських виробів. 

* * *
Незалежна кредитна агенція «Кредит�Рейтинг» оголосила про вне�
сення до контрольного списку із прогнозом «негативний» кредитно�
го рейтингу спекулятивного рівня uaB випуску іменних процентних
облігацій (серія А) ВАТ «Сільськогосподарське підприємство
«Нива» (Рівненська обл.) на сумму 15 млн. грн. зі строком обігу
3 роки. Про це 12 вересня повідомила прес�служба агенції. 
Як зазначено в повідомленні, кредитний рейтинг випуску облігацій
ВАТ «СП «Нива» вміщений до Контрольного списку рейтингів в
зв`язку із затримкою строків погашення облігацій компанії, пред’яв�
лених до оферти, яка повинна була відбутися 27.08.08 р. 
Довідково. Контрольний список рейтингів призначений для інфор�
мування учасників фінансового ринку України про можливі зміни
рейтингів в короткостроковому періоді. Поміщення рейтингу до спи�
ску означає, що в наразі Агенція розглядає питання його зміни у
зв`язку із подіями або тенденціями, які істотно можуть вплинути на
кредитоспроможність власника такого рейтингу. 
Негативний прогноз вказує на можливість зниження рейтингу протя�
гом року при збереженні негативних тенденцій і реалізації поточних
ризиків. 

* * *
Полтавське обласне відділення АМКУ оштрафувало ВАТ «Полтав�
ський хлібокомбінат» на 10 тис. грн. за надання недостовірної ін�
формації за вимогою територіального відділення. Про це повідоми�
ло Полтавське обласне відділення АМКУ. Також Полтавський хлібо�
комбінат був оштрафований за зловживання монопольним стано�
вищем на 17 тис. грн. Як встановило обласне відділення АМКУ, Пол�
тавський хлібокомбінат з 24.06.08 економічно необґрунтовано зави�
сив ціни на хліб із пшеничного борошна 1 сорту. ВАТ «Полтавський
хлібокомбінат» безпідставно включив у собівартість хліба витрати на
збут та рекламу. 
Підприємство визнало порушення та зобов’яз лося до 20.09.08 зни�
зити ціни на соціальні види хліба.    

* * *
ДАК «Хліб України» веде роботу із залучення кредиту на $27 млн.
в одному із міжнародних банків. Про це 11 вересня повідомили в
Мінагрополітики України. Вказані кошти планується спрямувати на
закупівлю зерна. Згідно із рішенням уряду, кредит береться на
пільгових умовах, із компенсацією процентної ставки із коштів
держбюджету, – уточнили в МінАП. 

* * *
Господарський суд Києва порушив справу про банкрутство Науково�
виробничого об’єднання «Укрптахопром». Як повідомили в прес�
службі суду, справа порушена за позовом державної податкової ін�
спекції Печерського району Києва. 
Довідка. НВО «Укрптахопром» створено зборами представників
птахівничих господарств в березні 1989 року на базі управління пта�
хівничої промисловості УРСР. Об`єднання створене із метою коорди�
нації господарської діяльності, виробництва та реалізації продукції
птахівництва. Спеціалісти НВО беруть участь в розробці державних
програм і проектів законів в галузі птахівництва.
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USDA обіцяє 
рекордний урожай зерна 
Міністерство сільського господарства

США (USDA) оприлюднило щомісяч�

ний прогноз попиту і пропозиції по ос�

новних продуктах АПК. У вереснево�

му звіті, як і раніше, прогнозується

рекордний урожай пшениці. Підвищи�

лися прогнози з виробництва м'яса і

рису. Урожай олійних, кормового зер�

на і бавовни дещо знизиться. Окрім

цього, прогнозується і зниження сві�

тового виробництва цукру.

НА ДУМКУ експертів USDA, висока по�
треба в борошні високої якості помелу,
підтримає ціни в США. За один бушель
пшениці пропонуватимуть від $6,7 до $7,8.

Світовий урожай пшениці у вересні
буде 676,3 млн. т, що на 5,5 млн. тонн
вище, ніж в серпні. Варто зазначити, що
зростання відбулося завдяки ЄС, Росії і
Україні, оскільки в Казахстані, Австралії і
Аргентині спостерігається відчутний спад
через посуху. 

Ще один важливий аспект зростання
врожайності в тому, що вона забезпечува�
лася за рахунок фуражної пшениці. Така
продукція буде затребувана головним чи�
ном в Південній Кореї, Філіппінах і Ізра�
їлі. Виробництво кормового зерна скоро�
тилося. У США це відбулося унаслідок
сильної посухи в хлібному поясі. Проте,
завдяки урожаю ячменю, сорго і вівса, до
кінця 2008/2009 МР врожайність кормо�

вого зерна дещо перевищить торішні по�
казники.

Врожайність рису підтримали Індія,
Пакистан і Таїланд, тоді як на Філіппінах
його зберуть менше. Одночасно зростає і
споживання. Виробництво бавовни у ве�
ресні не змінилося, проте в світі спадає по�
треба в цьому товарі, тому варто чекати па�
діння цін.

У азіатських країнах продовжується
зростання попиту на м'ясо. Завдяки цьому
світовий експорт продовжить зростати й у
вересні. Ціни на м'ясо великої рогатої ху�
доби за підрахунками економістів USDA
зростуть, оскільки пропозиція все ще не
встигає за попитом. Ціни на свинину зрос�
туть тільки в третьому кварталі 2008 року, а
потім залишаться незмінними. Поки неві�
домі цифри щодо приплоду, які будуть
оприлюднені після 26 вересня цього року.

Дуже незначно зростуть надої молока.
Найбільш затребуваним на світовому рин�
ку буде знежирене молоко, якого наразі не
вистачає. Через це молочні ферми більше
зароблятимуть саме на цій продукції.

У цілому, прогноз поточного місяця
обіцяє вдалий рік для сільського госпо�
дарства в світі. Дорогі продукти харчуван�
ня, поза сумнівом, створять проблеми для
рядових покупців, проте фермери зможуть
зітхнути вільніше і вкласти гроші в нову
техніку.

За інформацією AgroNews.ru

Білорусія планує збільшити 
валовий збір ріпаку до 1 млн. тонн
Валовий збір насіння ріпаку в 2010

році  планується наростити до 1

млн.тонн. Раніше програмою розвит�

ку олієжирової галузі на 2007�2010

роки прогнозувалося збільшення до

800 тис. тонн, заявив голова концер�

ну «Білдержхарчопром» І.Данченко на

засіданні президії Ради міністрів Бі�

лорусії. 

ЗА ЙОГО словами, у зв'язку з новими умо�
вами концерн пропонує відкоригувати
програму розвитку олієжирової галузі Бі�
лорусії на 2007�2010 роки. Крім обсягу ва�
лового збору насіння ріпаку зміни стосува�
тимуться і виробничих потужностей з пе�
реробки насіння олійних культур. Їх пла�
нується збільшити приблизно в 2,5 рази до
1361,4 тис. тонн (раніше планувалося 589
тис. тонн).

Також концерн ставить завдання мак�
симального забезпечення республіки в
2010 році білковою сировиною. Передба�
чено і самозабезпечення ріпаковою олією
в максимально можливих обсягах, а також
заміщення імпорту олієжирової продукції.
Зокрема, планується, що виробництво
рослинної олії в 2010 році в республіці ста�
новитиме 302,6 тис. тонн замість 207 тис.
тонн за існуючою програмою. 

І.Данченко пояснив, що, за даними
учених, з метою оптимізації споживання
рослинних олій за жировим і кислотним
складом доцільне їх таке співвідношення:
60% повинно припадати на ріпакову і
льняну олію, 40% – на соняшникову й
інші. Виходячи з цього, проектом уточне�
ної програми передбачено необхідний мі�
німальний об'єм імпорту олій, що не ви�
робяють в республіці, а також максималь�

но можливе самозабезпечення ріпаковою
олією.

Документ також передбачає впрова�
дження сучасного обладнання з рафіну�
вання, вінтеризації і дезодорування жирів і
олій, розширення асортименту і вироб�
ництва конкурентоздатної за якістю оліє�
жирової продукції.

Планований обсяг фінансування захо�
дів програми в 2008�2010 роках оцінюється
в $232 млн., зокрема $161,7 млн. – власні
кошти організацій, $27,5 млн. – кредити
банків.

Нинішній рівень виробництва насіння
ріпаку  і потужностей з його переробки, за
словами І.Данченка, не відповідає суча�
сним вимогам. Більше того, не викону�
ються окремі показники, закладені в про�
грамі розвитку олієжирової галузі Білору�
сії на 2007�2010 роки. Так, виробничі по�
тужності до сезону переробки насіння
урожаю 2008 року зараз становлять 257,4
тис. тонн на рік при плановому завданні
337,1 тис. тонн. Недостатньо активно ве�
деться робота із залучення інвестицій для
нарощування потужностей. Всього до те�
перішнього часу на зазначені цілі залучено
BYR22 млрд. (довідково: 100 BYR = 0,229
грн. – прим.ред.) інвестицій, або 48% до
завдання.

Відставання у введенні потужностей
призвело за підсумками 8 місяців 2008
року до зниження планованого рівня ви�
робництва олії, шроту, макухи. За січень�
серпень поточного року олієпереробними
підприємствами планове завдання з ви�
робництва маргаринової продукції вико�
нано на 57,6%, майонезу – на 68,5%, бу�
тильованої рослинної олії – на 105,9%.

За інформацією ІА «БЕЛТА»
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СПОТ
Вінницька товарна універсальна біржа
*Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2008 DDU 88,00 1697,74 349,93
*Крупа пшоно ГОСТ 572-60 2008 DDU 22,00 2910,42 599,88
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574-85 2008 CPT 272,00 2085,80 429,91
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2008 FCA 20,00 2207,07 454,91
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2008 CPT 408,00 2231,32 459,91
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 DAF 3144,27 2271,76 468,24
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2008 DDU 66,00 5197,29 1071,36
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 101,93 1320,38 272,18 1100,32 226,82
Жито 1 клас ДСТУ 4522-2006 2008 EXW 584,29 1122,83 231,42 935,69 192,85
Жито 2 клас ДСТУ 4522-2006 2008 EXW 677,47 1018,90 210,02 849,08 175,01
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 1561,58 1321,48 272,41 1101,23 227,01
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 2162,70 1208,01 249,02 1006,68 207,52
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391-89 2008 FCA 30,00 2910,66 600,00
Кримська аграрна біржа
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201-68 2008 DAF 67,80 2911,38 600,00
*Насіння льону ГОСТ 10582-76 2008 FCA 42,00 3677,56 757,90
Луганська агропромислова товарна біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 2008 DAF 1040,00 1310,12 270,00
Тернопільська агропромислова біржа
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 DDU 61,00 2294,91 473,03
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 271,73 1320,17 272,14 1100,15 226,78
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 5417,34 1208,14 249,04 1006,78 207,54
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 1158,65 1050,86 216,62 875,71 180,52
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 592,98 5612,80 1157,01 4677,33 964,18
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 6776,64 1206,52 248,68 1005,43 207,24
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 2008 CPT 6000,00 1903,90 392,42
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»  
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 1893,77 1320,49 272,20 1100,41 226,84
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 13053,32 1208,09 249,03 1006,74 207,53
Жито 1 клас ДСТУ 4522-2006 2008 EXW 97,43 1122,83 231,46 935,69 192,88
Жито 2 клас ДСТУ 4522-2006 2008 EXW 1255,96 1018,90 210,03 849,08 175,03
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 DAF 1000,00 970,22 200,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 FOB 55000,00 970,22 200,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 CPT 2000,00 2304,27 475,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 DAF 12292,11 2442,86 503,57
Товарна біржа «Львівська Універсальна» (м.Львів)
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 DDU 7000,00 2602,56 536,42
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 2008 CPT 1050,00 945,89 194,96
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 2008 FOB 6000,00 1002,15 206,56
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 CPT 1200,00 907,16 187,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 FOB 6000,00 858,57 176,96
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2008 FOB 6000,00 1057,45 217,96
*Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2008 CPT 5000,00 970,16 199,97
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2007 CPT 1300,00 1080,74 222,75
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 CPT 14000,00 2261,26 466,11
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2008 DAF 20,00 1555,08 320,48
*Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2008 DDU 22,00 1825,53 376,22
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2008 DDU 60,00 5742,02 1183,36
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 2008 FOB 55000,00 946,20 195,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 2008 DDU 1400,00 1455,33 300,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 CPT 500,00 921,71 190,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 FOB 70000,00 873,20 180,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2008 FOB 36000,00 1067,24 220,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2008 FOB 9000,00 1002,56 206,67
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246-65 2008 CPT 3000,00 519,07 107,00
*Олія соєва ДСТУ 4534-2006 2008 FCA 100,00 5045,14 1040,00
*Олія соняшникова ДСТУ 4492-2005 2008 FOB 6000,00 4676,07 963,80
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 CPT 800,00 2740,87 565,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 DAF 345,00 776,37 160,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2008 FOB 800,00 1182,75 243,75
*Просо 1 клас ГОСТ 22983-88 2008 CFR 21,50 2037,97 420,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523-2006 2008 CPT 600,00 1669,19 344,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2008 DDU 22,00 4273,74 880,77
Харківська товарна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 2008 CPT 15800,00 1018,98 210,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 DAF 1000,00 824,62 169,96
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201-68 2008 CPT 40,00 2304,84 475,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201-68 2008 DAF 153,00 2210,24 455,54
*Крупа перлова ГОСТ 5784-60 2008 DAF 143,00 1587,62 327,19
*Крупа пшоно ГОСТ 572-60 2008 DAF 12,00 2717,29 560,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2008 FCA 22,00 1831,72 377,54
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 CPT 4000,00 2570,87 529,89
*Насіння льону олійного ГОСТ 10582-76 2008 FCA 63,00 3102,65 639,50
*Насіння льону олійного ГОСТ 10582-76 2008 DDU 20,00 4742,00 977,39
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 2008 FOB 76250,00 1261,60 260,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 FOB 50000,00 824,69 170,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2008 FOB 36600,00 970,22 200,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391-89 2008 DAF 40,00 2425,55 500,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 FOB 25000,00 2231,51 460,00
*Насіння льону ГОСТ 10582-76 2008 FCA 20,00 2474,67 510,00

Форвард
Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 31.12.2008 FOB 8000,00 776,11 159,97
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 31.12.2008 FOB 13000,00 988,81 203,81
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768-2004 31.12.2008 FOB 6000,00 1552,35 320,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 31.12.2008 FOB 12000,00 1334,05 275,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 30.11.2008 CFR 2000,00 1479,59 305,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 31.10.2008 CFR 2000,00 1479,59 305,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 30.11.2008 FOB 2000,00 1236,93 254,95
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 31.12.2008 FOB 6000,00 1237,03 255,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 31.12.2008 FOB 6000,00 1067,24 220,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 30.11.2008 FOB 5000,00 1130,21 232,95
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 31.10.2008 DAF 900,00 2231,51 460,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 31.05.2009 FCA 40,00 3752,65 773,47
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 31.12.2008 FOB 50000,00 815,19 168,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 30.11.2008 FOB 21300,00 1174,33 242,02
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 31.10.2008 FOB 9000,00 1261,60 260,00
*Олія ріпакова ГОСТ 8988-77 30.11.2008 FCA 500,00 4609,69 950,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583-76 31.10.2008 FOB 1000,00 2285,43 471,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 31.12.2008 FCA 400,00 3032,69 625,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 15.10.2008 DAF 8000,00 3086,06 636,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб4
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 12 по 18 вересня 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 12 по 18 вересня 2008 року

Внутрішні контракти: СПОТ
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 4421,98 1317,55 1896,40 6410,68 390,92
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 27409,99 1201,14 1207,70 1208,39 248,95
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 1158,65 1050,82 1050,86 1052,38 216,62
Жито 1 клас ДСТУ 4522-2006 2008 EXW 681,72 1122,83 1122,83 1122,83 231,43
Жито 2 клас ДСТУ 4522-2006 2008 EXW 1933,43 1018,90 1018,90 1018,90 210,03

Експортнi контракти*: СПОТ
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 2008 CPT 6000,00 1479,46 1903,90 1988,79 392,42
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 2008 DAF 1040,00 1310,12 1310,12 1310,12 270,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 2008 FOB 76250,00 1261,60 1261,60 1261,60 260,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 2008 CPT 16850,00 945,89 1014,43 1018,98 209,06
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 2008 FOB 61000,00 946,20 951,70 1002,15 196,14
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 2008 DDU 1400,00 1455,33 1455,33 1455,33 300,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 CPT 1700,00 907,16 911,44 921,71 187,88
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 DAF 2345,00 776,37 879,61 970,22 181,31
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 FOB 181000,00 824,69 888,79 970,22 183,21
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2008 FOB 42800,00 1057,45 1068,03 1182,75 220,16
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2007 CPT 1300,00 1080,74 1080,74 1080,74 222,75
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2008 FOB 45600,00 970,22 976,60 1018,73 201,32
Просо 1 клас ГОСТ 22983-88 2008 CFR 21,50 2037,97 2037,97 2037,97 420,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2008 FCA 22,00 1831,72 1831,72 1831,72 377,54
Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2008 CPT 5000,00 970,14 970,16 970,22 199,97
Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2008 DAF 20,00 1555,08 1555,08 1555,08 320,48
Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2008 DDU 110,00 1697,74 1723,30 1825,53 355,19
Горох 3 клас ДСТУ 4523-2006 2008 CPT 600,00 1669,19 1669,19 1669,19 344,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391-89 2008 FCA 30,00 2910,66 2910,66 2910,66 600,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391-89 2008 DAF 40,00 2425,55 2425,55 2425,55 500,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 CPT 20800,00 2163,41 2343,38 2740,87 483,03
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 DAF 15436,38 2271,76 2408,01 2474,06 496,37
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 FOB 25000,00 2231,51 2231,51 2231,51 460,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 DDU 7061,00 2222,78 2599,90 2677,05 535,87
Насіння льону олійного ГОСТ 10582-76 2008 FCA 63,00 3102,65 3102,65 3102,65 639,50
Насіння льону олійного ГОСТ 10582-76 2008 DDU 20,00 4742,00 4742,00 4742,00 977,39
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2008 DDU 148,00 4273,74 5280,84 5742,02 1088,44
Насіння льону ГОСТ 10582-76 2008 FCA 62,00 2474,67 3289,53 3677,56 677,93
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246-65 2008 CPT 3000,00 519,07 519,07 519,07 107,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574-85 2008 CPT 272,00 2085,80 2085,80 2085,80 429,91
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2008 FCA 20,00 2207,07 2207,07 2207,07 454,91
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2008 CPT 408,00 2231,32 2231,32 2231,32 459,91
Крупа горохова колота ГОСТ 6201-68 2008 CPT 40,00 2304,84 2304,84 2304,84 475,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201-68 2008 DAF 220,80 2183,54 2425,54 2911,38 499,90
Крупа перлова ГОСТ 5784-60 2008 DAF 143,00 1503,72 1587,62 1601,26 327,19
Крупа пшоно ГОСТ 572-60 2008 DAF 12,00 2717,29 2717,29 2717,29 560,00
Крупа пшоно ГОСТ 572-60 2008 DDU 22,00 2910,42 2910,42 2910,42 599,88
Олія соєва ДСТУ 4534-2006 2008 FCA 100,00 5045,14 5045,14 5045,14 1040,00
Олія соняшникова ДСТУ 4492-2005 2008 FOB 6000,00 4676,07 4676,07 4676,07 963,80

Експортнi контракти*: Форвард
Пшениця м'яка 1клас ДСТУ 3768-2004 31.12.2008 FOB 6000,00 1552,35 1552,35 1552,35 320,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 31.10.2008 CFR 2000,00 1479,59 1479,59 1479,59 305,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 30.11.2008 CFR 2000,00 1479,59 1479,59 1479,59 305,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 31.12.2008 FOB 12000,00 1334,05 1334,05 1334,05 275,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 30.11.2008 FOB 2000,00 1236,93 1236,93 1236,93 254,95
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 31.12.2008 FOB 6000,00 1237,03 1237,03 1237,03 255,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 31.12.2008 FOB 6000,00 1067,24 1067,24 1067,24 220,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 30.11.2008 FOB 5000,00 1130,21 1130,21 1130,21 232,95
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 31.12.2008 FOB 58000,00 776,11 809,80 815,19 166,89
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 30.11.2008 FOB 21300,00 1166,06 1174,33 1189,78 242,02
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 31.12.2008 FOB 13000,00 970,22 988,81 994,39 203,81
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 31.10.2008 FOB 9000,00 1261,60 1261,60 1261,60 260,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583-76 31.10.2008 FOB 1000,00 2285,43 2285,43 2285,43 471,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 15.10.2008 DAF 8000,00 3086,06 3086,06 3086,06 636,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 31.10.2008 DAF 900,00 2231,51 2231,51 2231,51 460,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 31.12.2008 FCA 400,00 3032,69 3032,69 3032,69 625,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 31.05.2009 FCA 40,00 3752,65 3752,65 3752,65 773,47
Олія ріпакова ГОСТ 8988-77 30.11.2008 FCA 500,00 4609,69 4609,69 4609,69 950,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб4
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



АГРОПРОФІ
№ 32 [045] 19 вересня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaЕКСПОЗИЦІЯ16


