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КОМПАНІЇ І РИНКИ
ДОЛИНА МАЄ БУТИ ЗЕЛЕНОЮ
Бо це джерело і колір життя, – переконані у
ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», одному
з найбільших вітчизняних інвесторів на півдні
Вінницької області. На сьогодні товариство має
близько 30 тис. га землі в обробітку, розвинене
тваринництво і обґрунтований масштабний план
розвитку.

Аграрному фонду
збільшили 
фінансування 
ВЕРХОВНА РАДА 24 вересня

ухвалила закон про внесення

змін до держбюджету!2008 що!

до фінансової допомоги сільсь!

когосподарським підприєм!

ствам. За це рішення проголо!

сували 287 народних депутатів

із 413, що зареєструвалися у се!

сійній залі. 

Прийнятим документом,

зокрема, передбачено збільши!

ти на 1 млрд. грн. обсяги кре!

дитів із загального фонду держ!

бюджету для формування дер!

жавного продовольчого резер!

ву зерна і цукру. Така додаткова

сума, на думку депутатів, дасть

змогу сформувати державний

продовольчий резерв у визна!

чених чинним законодавством

обсягах (14 відсотків від обсягу

внутрішнього споживання), зо!

крема продовольчим зерном

(881 тис. тонн) та цукром (278

тис. тонн). 

Крім того, на 350 млн. грн.

збільшено фінансування за

держпрограмами «Бюджетна

тваринницька дотація та дер!

жавна підтримка виробництва

продукції рослинництва». 

Зміни, відповідно до по!

яснювальної записки, зумовле!

ні збільшенням розмірів тва!

ринницької дотації за вироще!

ну і продану худобу і птицю (за

кілограм прийнятої живої ма!

си) для сільськогосподарських

підприємств та фізичних осіб:

ВРХ – з 1,9 грн. до 2,9 грн.;

свиней – з 1,4 грн. до 2,15 грн.;

курей – з 0,65 грн. до 1,0 грн. та

качок, гусей, індиків – з 0,9

грн. до 1,4 гривень, які затвер!

джено постановою Кабінету

Міністрів України від 6 серпня

2008 року № 70. 

Також передбачено збіль!

шити на 250 млн гривень ви!

датки за програмою «Здійснен!

ня фінансової підтримки під!

приємств агропромислового

комплексу через механізм зде!

шевлення кредитів».

23 ВЕРЕСНЯ у Національному

аграрному університеті відбулася

міжнародна конференція з

питань якості безпеки харчової

продукції. Вона була організова!

на спільно Мінагрополітики,

Мін’юстом України, Національ!

ним аграрним університетом та

Українською аграрною конфеде!

рацією за участі й підтримки По!

сольства Франції в Україні та

Консультативного центру укра!

їнсько!європейської політики і

законодавства (UEPLAC).

Міністр аграрної політики Ук!

раїни Юрій Мельник вкотре за!

значив, що Україна має величез!

ний аграрний потенціал і постає

питання, чому все ж таки він не

розкривається повною мірою?

Відповідей багато, і одна з них –

низька якість української продук!

ції, а тому і неможливість її ек!

спорту за кордон. При цьому пан

міністр із гордістю вказав на пози!

тивні зміни в Україні за останній

рік. Серед них, зокрема, вступ до

СОТ. Це відкриває великі можли!

вості та водночас піднімає низку

проблем для нашого аграрного

сектору. У цьому році з українсь!

ким аграрним бізнесом ознайоми!

лися міністри сільського господар!

ства Франції, Німеччини, Польщі,

Єгипту та інші – загалом 10 висо!

копосадовців різних країн. Вони

зацікавлені інвестувати в українсь!

кий АПК. 

Президент УАК Леонід Коза�

ченко зазначив, що питання кон!

ференції впливають не лише на

розвиток нації, а й на суспільство в

цілому. Хоча продукти українсько!

го виробництва і задовольняють

власний ринок та ринки країн

СНД, але для досягнення світових

стандартів нам ще треба добре по!

працювати. Всі можливості для

цього є. Зміна клімату, зростання

кількості населення і споживання

харчів, зростання виробництва

біопалива – все це може бути вигі!

дним Україні. Ми використовуємо

у 9 разів менше добрив і у 20 разів

менше техніки, у нас менше до!

свідченого персоналу, ніж у про!

відних аграрних країн. Але досить

збільшити в 2,5 рази використання

добрив і в 3 рази – кількість техні!

ки для того, щоб вийти на рівень

$60 млрд. обороту в сільському

господарстві за рік. Ми їмо в 2 ра!

зи менше м'яса, ніж європейці, а

отже, необхідно нарощувати пого!

лів'я ВРХ, свиней, причому якіс!

них м'ясних порід. В усе це Євро!

союз готовий інвестувати гроші,

зокрема французи, про що вони

неодноразово заявляли під час

конференції.

Читайте на стор.10

Якість продукції. 
По�нашому і по�французьки

КОМПАНІЇ І РИНКИ
ЯКІСНЕ НАСІННЯ НЕМОЖЛИВЕ 
БЕЗ ДОСКОНАЛОЇ ТЕХНІКИ

Майже безперервну протягом року роботу
чітко налагоджено на насіннєвому заводі
ТОВ «Бучачагрохлібпром». Добру
організацію виробництва забезпечує,
насамперед, встановлене тут обладнання
датської фірми «Кімбрія».

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.

15

ТЕХНОЛОГІЇ
TILL�NO�TILL?

Усім відома стара мудрість про те,
що все нове – лише забуте старе.
Саме так вийшло і з нібито
новітньою технологією no5till
(від англ. «не орати») – нульовим
обробітком ґрунту.

128

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» на 2009�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

* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ» на 25.09.2008

ІНДЕКСИ

Індекс Останнє
значення

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD(індекс
Україна 120,66 12,9% (57,4%

РТС 
Росія 1304,99 23,2% (43,0%

WIG 20
Польша 2447,02 6,2% (29,2%

DAX*
Німеччина 6052,87 3,3% (25,0%

S&P 500*
США 1185,87 2,5% (19,2%

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»



Він підкреслив, що нині на вну!

трішньому ринку ціни на міне!

ральні добрива дуже високі, і аг!

рарії вимагають їх зниження, у

тому числі і примусового. 

У зв'язку з цим В.Новицький

зазначив, що, зокрема, розгляда!

лося питання про введення квот

на експорт цієї продукції, але, за

його словами, Міністерство про!

мислової політики, так само як і

Міністерство економіки, не ба!

чить у цьому необхідності. 

Також міністр вважає, що і

пропозиція про зняття антидем!

пінгового мита на російську амі!

ачну селітру є технологічно дуже

складною і не вирішить пробле!

му високих цін на внутрішньому

ринку.

В той же час 23 вересня дже!

рело в Міністерстві економіки

України повідомило, що міністер!

ство підготувало проект постано!

ви уряду про введення квотування

експорту мінеральних добрив на

період посівної кампанії.
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Передплатіть газету
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Добрива переллються
через кордони

Володимир ЛАПА, 

керівник групи експертів

Українського Клубу

Аграрного Бізнесу (УКАБ)

– ХАРАКТЕРИЗУЮЧИ нинішню
ситуацію на ринку мінераль�
них добрив, слід вказати на
те, що  ціни на них буквально
за останній рік зросли удвічі.
Зрозуміло, що таке становище
не може не турбувати сіль�
госпвиробників. Якщо б цей
процес супроводжувався па�
ралельним здорожчанням
сільськогосподарської про�
дукції, то селяни могли би ку�
пувати мінеральні добрива за
більш високими цінами відно�
сно безболісно. 

Але в умовах, коли ціни на
сільгосппродукти за останні
три місяці знижуються, дисба�
ланс між вартістю міндобрив
та сільгоспсировини може
призвести до припинення тен�
денції нарощування у засто�
суванні міндобрив. І агротех�
нології відкотяться на той рі�
вень, який був 4�5 років тому.
І це, в принципі, може нега�
тивно позначитися на врожай�
ності сільськогосподарських
культур. 
Що ж до експорту, то він ви�
значається співвідношенням
внутрішніх та експортних цін.
Внутрішнє споживання фак�
тично відповідає потребам
сільгоспвиробників – осо�

бливо у випадку, якщо ті заз�
далегідь закуплять  міндоб�
рива, а решта становить ек�
спорт. Інша річ – аграрії нарі�
кають, що хімзаводи встано�
влюють ціну не завжди об`єк�
тивно: ціни на внутрішньому
ринку вищі, ніж експортні.
Відтак, можна зробити вис�
новок, що для деяких із хіміч�
них підприємств експорт
більш пріоритетний. 
Виходячи з того, що співвідно�
шення цін зараз не на користь
сільгоспвиробників, можна
прогнозувати стагнацію вну�
трішнього споживання – від�
повідно, динаміка виробниц�
тва буде кореспондуватися із
динамікою експорту. 

КОМЕНТАР

АГРОПОЛІТИКА Міністерство промислової політики України не бачить
необхідності у введенні квот на експорт мінеральних добрив. Про це 19
вересня на прес)конференції заявив міністр промислової політики України
Володимир Новицький. 

З сиром на вихід
Россільгоспнагляд надав дозволи семи українським молокопере�
робним підприємствам на експорт продукції до РФ. Про це 25 ве�
ресня повідомила прес�служба українського Держдепартаменту ве�
теринарної медицини. 
Як наголошується в повідомленні, в числі вказаних підприємств ЗАТ
«Баштанський сирзавод» (Миколаївська обл.), ВАТ «Канівський
маслосирзавод» (Черкаська обл.), ВАТ «Шосткинський гормолком�
бінат» (Сумська обл.), ЗАТ «Пирятинський сирзавод», ЗАТ «Гадяч�
сир» (обидва – Полтавська обл.), ЗАТ «Дубномолоко» (Рівненська
обл.) і ЗАТ «Хмельницька маслосирбаза» (Хмельницька обл.). 
Як йдеться в повідомленні, зазначені дозволи були видані за нас�
лідками інспекторської перевірки, проведеної фахівцями Россіль�
госпнагляду 1�11 липня ц.р.

Прогнози від Кабміну
Кабінет Міністрів України прогнозує збільшення реалізації худоби і
птиці в 2009 році до 3,15 млн. тонн (у живій вазі) проти 2,965 млн.
тонн, очікуваних у 2008 році. 
Про це сказано в додатках до законопроекту «Про програму еконо�
мічного і соціального розвитку України на 2009 рік», обнародува�
ного на офіційному сайті Верховної Ради.
Згідно з документом, реалізація худоби і птиці в забійній вазі в
2009 році очікується на рівні 2,2 млн. тонн проти 2,03 млн. тонн
в 2008 році.
Крім того, виробництво молока в 2009 році очікується в об'ємі 12,3
млн. тонн (2008 р. – 12 млн. тонн). Виробництво яєць прогнозується
на рівні 15 млрд. штук (2008г. – 14,9 млрд. штук).
Також прогнозується збільшення виробництва цукру в 2009 році до
2 млн. тонн проти 1,7 млн. тонн, очікуваних в 2008 році. 
Про це сказано в додатках до законопроекту «Про програму еконо�
мічного і соціального розвитку України на 2009 рік», зареєстрова�
ного у Верховній Раді.
Згідно з документом виробництво нерафінованої соняшникової
олії в 2009 році прогнозується в об'ємі 2,275 млн. тонн проти
2,33 млн. тонн, очікуваних в 2008 році. Виробництво маргарину
і аналогічних продуктів у 2009 році прогнозується на рівні 305
тис. тонн (2008 р. – 300 тис. тонн), шоколаду й інших продуктів
харчування із вмістом какао – 335 тис. тонн (330 тис. тонн), ви�
робів кондитерських, включаючи білий шоколад, без вмісту ка�
као – 270 тис. тонн (270 тис. тонн), спирту етилового денатуро�
ваного із вмістом спирту не менше 80% – 37 млн. дал (36 млн.
дал), борошна – 4,4 млн. тонн (4,8 млн. тонн), крупів – 680 тис.
тонн (680 тис. тонн), масла вершкового – 120 тис. тонн (90 тис.
тонн).

Фураж – не так вже й погано
Надлишок фуражного зерна нового врожаю може стати каталізато�
ром розвитку тваринництва і виробництва біопалива в Україні. Таку
думку 25 вересня висловив генеральний директор компанії
«АМАКО» Віталій Скоцик, повідомила прес�служба компанії. 
На підтвердження подібної точки зору В.Скоцик послався на міжна�
родний досвід, зокрема Росії і Казахстану. 
«Росія сьогодні має намір створити міністерство біопалива і біотех�
нологій. Нині в Омську запускається завод з переробки зернових на
біопаливо, який розрахований на переробку 300 тис. тонн зерно�
вих, 90% з них – фуражні культури. Протягом найближчого року в
РФ буде запущено 9 нових біоетанолових заводів, планується ви�
робництво 1 млн. тонн біоетанолу. 
Казахстан прийняв таку програму ще 1,5 року тому, а цього року
найбільше місто країни – Алмати – повністю переходить на вико�
ристання палива з біодомішками», – зазначив В.Скоцик. 
Крім того, за його словами, продукти�залишки від переробки фу�
ражного зерна на біопаливо можна використовувати для потреб
тваринництва. 
«В процесі виробництва біопалива – чи то з кукурудзи, чи то із зер�
нових, – окрім біоетанолу, отримують сухий залишок (33�40% від
виробництва). Це досить солідна цифра, яка дає змогу біля пере�
робного заводу утримувати тваринницький комплекс і мати додат�
ковий дохід», – підкреслив він.



Щоб усі потрапили в статистичний облік
Верховна Рада ухвалила

Закон України «Про сільсько�

господарський перепис».

ЗАКОН (№0920) визначає пра!

вові, організаційні та економіч!

ні засади підготовки і прове!

дення сільськогосподарського

перепису, оброблення, узагаль!

нення, поширення та викори!

стання його результатів, а та!

кож регулює відносини суб’єк!

тів сільськогосподарського пе!

р е п и с у,  в и з н а ч а є  ї х  п р а в а ,

обов’язки та відповідальність,

установлює гарантії держави

щодо захисту конфіденційної

інформації, отриманої у проце!

сі проведення сільськогоспо!

дарського перепису.

Сільськогосподарський пе!

репис, згідно з законом, прово!

диться для отримання цілісних,

об’єктивних та достовірних да!

них щодо різноманітних харак!

теристик галузі сільського гос!

подарства та зведених даних для

аналізу динаміки основних по!

казників сільськогосподарської

діяльності респондентів і забез!

печення проведення державних

статистичних спостережень та

відповідних розрахунків у період

між сільськогосподарськими пе!

реписами. А також він необ!

хідний для визначення струк!

турних змін у сільському госпо!

дарстві для інформаційного за!

безпечення управління, прог!

нозування соціально!економіч!

ного розвитку та розроблення

державної політики в цій галузі

тощо.
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Затверджено порядок 
біржових торгів деривативами
Міністерство агрополітики України затвердило Правила ви�
пуску та обігу товарних деривативів (торгівлі товарними
деривативами) на товарних біржах «Київська агропроми�
слова біржа» та «Українська ф'ючерсна біржа». Про це
йдеться у відповідному наказі Мінагрополітики від 9 верес�
ня ц.р. №567.
Нагадаємо, дериватив – це стандартний документ, який за�
свідчує право та/або зобов'язання придбати або продати цінні
папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти
на визначених ним умовах у майбутньому. Інакше кажучи, де�
риватив – це контракт (договір, угода) чітко встановленої фор�
ми, причому обумовлене в ньому право (обов'язок) придбати
(продати) за певних умов може бути продане іншій особі. 
Правила є основним документом, який визначає порядок
проведення торгів стосовно взаємопередачі прав та обов'яз�
ків щодо деривативів, здійснення біржових операцій, встано�
влює правила поведінки учасників біржової торгівлі, облік та
виконання обов'язків за укладеними біржовими угодами, а
також вирішення спорів. 
Під час біржових торгів деривативами укладаються біржові
угоди, предметом яких можуть бути: форвардні контракти,
ф'ючерсні контракти, опціони.
Торги за деривативами проводяться за методом відкритих
торгів та за методом подвійного безперервного аукціону.
Інші методи можуть використовуватися у разі неможливості
проведення торгів методом безперервного подвійного аук�
ціону за рішенням Біржового комітету щодо доцільності вико�
ристання того чи іншого методу.

За безвідповідальне землекористування –
штрафні санкції
Кабінет Міністрів України виступає за посилення контролю за
використанням земель сільськогосподарського призначення.
Відповідний пакет рішень Уряд ухвалив на своєму засіданні
24 вересня. 
Зокрема, пропонується запровадити штрафні санкції за пору�
шення законодавства у сфері збереження родючості ґрунтів та
визначити механізм їх стягнення. Це передбачено законопро�
ектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук�
раїни щодо збереження родючості ґрунтів», розробленим та
ухваленим Урядом. Для цього передбачається внести відпо�
відні зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення
та Кримінального кодексу України. 
Крім того, Кабінет Міністрів схвалив проект Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо консервації та агрохімічної паспортизації земель)».
Очікується, що ці зміни до законодавства дадуть змогу поліп�
шити ситуацію з використанням та охороною земель сільсь�
когосподарського призначення, здійснити їх державну агро�
хімічну паспортизацію та консервацію. У свою чергу це дасть
можливість провести економічну, нормативну та експертно�
грошову оцінку сільськогосподарських угідь. 

Розширено квоти спецвикористання 
водних живих ресурсів
Державний комітет рибного господарства України збільшив
ліміт на квоти спеціального використання водних живих ре�
сурсів загальнодержавного значення у 2008 році. Відповід�
ний наказ про внесення змін від 21 серпня ц.р. №480 зареєс�
тровано у Мін'юсті 11 вересня.
Так, розширено квоти спеціального використання водних жи�
вих ресурсів загальнодержавного призначення в Чорному та
Азовському морях із затоками, лиманами, протоками (в т.ч.
Утлюкський лиман, Сиваш, Керченська протока). Крім того,
збільшено квоти спеціального використання водних живих
ресурсів: у пониззі р. Дунай, у Дніпровсько�Бузькій естуарній
системі, пониззі Дніпра і Південного Бугу, Дніпровсько�Бузь�
кому і Бузькому лиманах), у Тілігульському лимані, у Київ�
ському водосховищі, у Кременчуцькому водосховищі, у  Дні�
продзержинському  водосховищі, у Запорізькому водосхови�
щі, у Каховському водосховищі, у р. Дніпро в межах Чернігів�
ської області, у р. Десна з озерами у межах Чернігівської
області, у  внутрішніх водоймах Автономної Республіки Крим.  
Водночас, промисел в Керченській протоці тимчасово призу�
пинено від точки мису Такиль (45 град. 05'') до точки мису
Хроні (45 град. 25'') до прийняття остаточного рішення Між�
відомчої комісії з питань ліквідації наслідків лиха у Керчен�
ській протоці. 

Реалізуєте не менш як 75% сільгосппродукції – 
ПДВ залиште собі
Верховна Рада України прий�

няла у першому читанні про�

ект Закону «Про внесення

змін до деяких законів Украї�

н и  щ о д о  о п о д а т к у в а н н я

сільськогосподарських това�

ровиробників».

ПРОЕКТОМ (№3024) пропону!

ється залишати у розпоряджен!

ні сільськогосподарського това!

ровиробника суму податку на

додану вартість, яка нарахована

за операціями з  постачання

сільськогосподарської продук!

ції і підлягає перерахуванню до

бюджету, та не включати цю су!

му до валових доходів сільсько!

господарського товаровиробни!

ка з метою оподаткування по!

датком на прибуток підпри!

ємств.

Зазначені податкові пільги

отримають сільськогосподарські

підприємства різної форми влас!

ності за умови, що реалізація

сільгосппродукції власного ви!

робництва та продуктів її пере!

робки становить не менше 75%

загальної суми доходу.

Сільгосппродукцію виведуть на прозорий ринок 
Прийнято за основу проект

закону «Про оптові ринки

сільськогосподарської про�

дукції».

ЗАКОНОПРОЕКТОМ (№2137)

пропонується визначити правові

засади створення та діяльності

оптових ринків сільськогоспо!

дарської продукції в Україні, які

мають врегулювати відносини в

цій сфері та сприяти підвищенню

ефективності галузі сільського

господарства та поліпшенню за!

безпечення населення сільсько!

господарською продукцією.

Відповідно до проекту, «опто!

вий ринок сільськогосподарської

продукції – це суб'єкт підприєм!

ницької діяльності, який утворено

згідно із законодавством і метою

діяльності якого є створення

необхідних умов для здійснення

операцій з продажу та купівлі

сільськогосподарської продукції,

укладення відповідних договорів».

Очікується, що створення

системи таких оптових ринків з

розрахунку хоча б одного на

область (регіон) дасть змогу ви!

вести 20!30% сільськогосподар!

ської  продукці ї ,  вирощеної

дрібно! і середньотоварними

господарствами, з тіньового на

прозорий ринок, забезпечить

відкриті торги між виробниками

та їхніми споживачами і форму!

вання справедливих до обох

сторін цін.

Ветеринари працюватимуть згідно з вимогами СОТ
Український парламент ухва�

лив Закон «Про внесення змін

до Закону України «Про вете�

ринарну медицину».

ЗАКОНОДАВЧИЙ акт (№ 2298)

доповнює чинний закон новим

терміном «прийнятна ідентифіка!

ція», уточнює терміни «забруд!

нююча речовина», «максимальна

межа залишків (максимально до!

пустимий рівень залишків», а та!

кож вносить деякі інші зміни.

Зокрема, в тексті законопро!

екту, підготовленому до другого

читання, уточнено, що забруд!

нююча речовина – будь!яка біо!

логічна речовина, зокрема мікро!

організми та їх частини, або хі!

мічна речовина (пестициди, ток!

сини), залишки ветеринарних

препаратів, у тому числі гормо!

нів, заспокійливих і тиреостатич!

них речовин, антибіотиків, солі

неорганічних речовин, радіоак!

тивні речовини і продукти їх роз!

паду або інші речовини, що пере!

вищують максимальну межу за!

лишків, встановлену міжнарод!

ними стандартами, інструкціями

та рекомендаціями, і можуть бу!

ти небезпечні для здоров'я людей

та тварин.

Крім того, передбачається,

що максимальна межа залишків

ветеринарних препаратів  у

необроблених харчових продук!

тах тваринного походження, які

пригнічують функцію залоз вну!

трішньої секреції тварин (зокре!

ма, мають тиреостатичну, естро!

генну, андрогенну і гестагенну

дію, а також антибіотики та гор!

мони), не може перевищувати

максимальної межі залишків,

встановленої Комісією з Кодексу

Аліментаріус. Якщо максимальна

межа залишків, встановлена Ук!

раїною, перевищує стандарти за!

значеного Кодексу або відповід!

ний стандарт Комісії з Кодексу

Аліментаріус не розроблено, Ук!

раїна надає на запит члена СОТ

відповідну оцінку ризику.



Артем Житков

ПО СУТІ, агрокомплекс «Зелена

долина» – це багатогалузевий ви!

робничий комплекс, який у 2005

році об'єднав довкола себе висо!

котехнологічну сільськогосодар!

ську і переробну галузі. Сьогодні

до його складу входять 10 агро!

формувань Томашпільського та 5

Тульчинського районів, Томаш!

пільський цукровий завод, три ма!

шинно!тракторні станції, нафто!

база та Журавлівський елеватор, у

складі якого працює комбікормо!

вий завод. З моменту створення

посаду генерального директора

обіймає  Роман Мазур, якому по!

точного року Указом Президента

України присвоєно почесне зван!

ня Заслужений працівник проми!

словості. 

Агрокомплекс, у свою чергу,

входить до складу організованого

наприкінці 2006 р. ТОВ «Упра!

вляюча компанія «Терра Фуд».

Президентом і організатором цьо!

го виробничо!торгового холдингу,

який обєднує цілу низку переос!

нащених сучасних молочних і

м'ясопереробних комбінатів, є

Станіслав Войтович. Це досвідче!

ний господарник і бізнесмен з

двома вищими освітами, заслуже!

ний працівник сільського госпо!

дарства, лауреат загальнонаціо!

нальної програми  «Людина року!

2006» в номінації «Аграрій року».

Девіз компанії – аграрний сек!

тор не може бути збитковим.

Стратегія – усе, що виробляється,

має бути покладено людям на стіл.

При цьому бездоганної якості за

розумною ціною. Тому всі струк!

турні підрозділи холдингу працю!

ють в єдиному ланцюгу, і кожен –

на совість. Ставку роблять на не!

байдужих фахівців, здатних гене!

рувати і втілювати ідеї, які нео!

дмінно приноситимуть прибутки.

Вимоги високі, але й оплата гідна.

Тому плинності кадрів немає.

Проте це тільки на папері ви!

глядає усе просто. Насправді ж ви!

магає щоденної копіткої роботи

усіх – від керівників до звичайних

виробничників.

Хто робить, 
той голодний 
не ходить

– Якщо з душею віддаватися

будь!якій роботі, – говорить гене!

ральний директор ТОВ «Агроком!

плекс «Зелена долина» Роман

Мазур, – результат буде. І непра!

вда, що якщо займатися сільським

господарством – можна стати

банкрутом. Земля – це живий ор!

ганізм, якщо їй дати те, що вона

бажає – вона вдесятеро віддячить

тобі. Так само як корова: якщо їй

покласти на язик, то вона обов'яз!

ково дасть молоко. 

Роман Йосипович тут від са!

мого початку, тобто з 2001 року.

Закінчив з відзнакою Українську

сільськогосподарську академію,

факультет електрифікації і автома!

тизації сільськогосподарського

виробництва. Написав 2 дисерта!

ції, але їх так і не захистив, та й за

фахом майже не працював. Бо, го!

ворить, що увесь час тягнуло до

людей, до землі. Хотілося зроби!

ти, започаткувати щось нове. Тож

на Вінниччині його чекала саме

така нагода. 

– Власне, процес об'єднання

різних агроформувань в одне то!

вариство, – продовжує генераль!

ний директор, – завершився 2005

року. Тоді ж воно отримало свою

назву – «Зелена долина». 

А починалося все давно, коли

з легкої руки Олександра Якубика

у 2001 році ми стали господарями

Томашпільського цукрового заво!

ду. Тоді Олександр працював за!

ступником голови РДА і як люди!

на небайдужа до долі району зміг

переконати Станіслава Войтовича

вкласти кошти в підприємство.

Ми тоді не припускали, що ця за!

тія обернеться створенням такого

агровиробничого підприємства,

яке маємо сьогодні. Так само, як і

Якубик, котрий згодом директо!

руватиме тут. Але усе, що не ро!

биться – то на краще. 

Дві складові успіху
– ПРИДБАВШИ цукровий завод,

– веде далі пан Роман, – ми одра!

зу вклали в його модернізацію 15

млн. грн. і спробували спонсору!

вати сільгоспвиробників вирощу!

вати цукрові буряки. В перший рік

вклали понад 20 млн. грн., але від!

дачі не отримали, бо селяни вико!

ристовували ці гроші на інші

культури, а буряки виробляли

жахливої якості. Тому в 2002 році

ми вирішили власноруч вирощу!

вати сировину, вкладати кошти в

землю. Сільгосппідприємства то!

ді перебували в жалюгідному ста!

ні, на межі банкрутства. Ми їх від!

новлювали, розраховувалися з їх

боргами, повертали людей до ро!

боти. Працювати на землі ми по!

чали з 14 тисяч гектарів. Першим

було господарство села Суворівка

в Тульчинському районі. 

Томашпільському цукрозаво!

ду, можна сказати пощастило,

адже з 1854 року він жодного року

не простоював. Сьогодні цей кла!

сичний «двохтисячник» завдяки

оптимізації виробництва має на

10% більшу потужність. Він також

є одним із двох підприємств Укра!

їни, які випускають білий цукор –

продукт високої якості (2 катего�

рія з 4 можливих, згідно з новим

ДСТУ – прим.ред.). І велика заслу!

га в цьому його директора Юрія

Мороза, який, незважаючи на свій

порівняно молодий вік, є не тіль!

ки фахівцем цукровиробництва, а

справжнім «ринковиком» та орга!

нізатором. 

За рахунок роботи в агроком!

плексі, – продовжує генеральний

директор, – маємо  привабливу

собівартість сировини. Поля роз!

ташовані компактно, відстань до!

ставки сировини не більш як 35

кілометрів. Це зменшує витрати.

По!друге, за рахунок застосуван!

ня в останні роки інтенсивних

технологій вирощування маємо

високу врожайність і цукристість.

Завдяки сучасній техніці макси!

мально швидко і практично без

ушкоджень збираємо і очищуємо

корені ще на полях. Тому ми не

витрачаємо гроші на перевезення

сміття. Від кагатів ми відмовляє!

мося: власна техніка і сировина

дають нам змогу розробити чіткі

графіки її викопування і переве!

зення. Вже два роки ми створює!

мо кількаденний запас сировини

відносно продуктивності заводу. 

Щодо роботи заводу, то краще

за його керівника ніхто не розпо!

вість. Отже, зі слів пана Мороза,

торік завод переробив 203 тис.

тонн цукрових буряків, з них 95%

– власних. У поточному році – це

вже 98% із планованих до пере!

робки 220 тис. тонн.

Процес виробництва майже

увесь механізований і комп'юте!

ризований. Щороку витрачається

на модернізацію не менш як 5

млн. грн., і вони сторицею повер!

таються. Крім  зменшення втрат

цільового продукту, тобто збіль!

шення виходу цукру, тут суттєво

знизили енерговитрати. За резуль!

татами 2006 року посіли 2 місце в

Україні зі споживання палива на

одиницю виробленої продукції пі!

сля Чортківського (Тернопільська

обл. – прим.ред.). Торік  цей ре!

зультат ще покращили, і на сьо!

годні Томашпільський цукровий

завод входить в трійку найкращих

галузевих підприємств.

– Цей досвід, – продовжує Ро!

ман Йосифович, – став у пригоді,

коли холдинг вирішив придбати

Узинський цукровий завод на Ки!

ївщині. До речі, ви рік тому писа!

ли про цей завод і сподівалися, що

«нові господарі» відродять підпри!

ємство. Де факто за рік вони за!

боргували виробникам сировини

близько 8 мільйонів гривень. А ми

ж придбали фактично метало!

брухт. Тепер «Терра Фуд» матиме

на меті  починати обробляти зем!

лю на Київщині для вирощування

цукрових буряків. І створювати на

теренах столичної області агро!

формування, щось на кшталт «Зе!

лена долина!2».

Молочні ріки 
й м'ясні береги
ТЕМА організації виробничого

процесу з рослинницької галузі

перходить в сектор тваринництва і

переробки. 

– Молокозаводи і м'ясокомбі!

нати, – провадить пан Роман, –

що входять до складу холдингу,

сьогодні мають високий рівень

виробництва і якість продукції. Це

стратегічне питання. Тому тварин!

ництво, яке «Зелена долина» от!

римала в спадок, ми не те що збе!

регли, а й постійно розвиваємо.

Переробні підприємства змусять

нас через 3!5 років будувати фер!

ми світового рівня, бо цього вима!

гає Євросоюз. Тому «Зелена доли!

на» почала закуповувати племінне

поголів'я. Зараз розвиваємо вели!

кий проект сучасного комплексу в
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Долина має бути зеленою
ВИРОБНИЦТВО Бо це джерело і колір життя, – переконані у ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина»,
одному з найбільших вітчизняних інвесторів на півдні Вінницької області. Спочатку обробляти землю
почали, щоб забезпечити власний Томашпільський цукровий завод якісною сировиною. На сьогодні
товариство має близько 30 тис. га землі в обробітку, розвинене тваринництво і обґрунтований
масштабний план розвитку.

Роман МАЗУР

На виробничому підрозділі

«Рівнехліб», що входить до
складу ВАТ «Концерн Хліб�
пром», стала до роботи нова
автоматизована словенська лі�
нія «Gostol» по виробництву
житньо�пшеничного хліба. Це
перша технологічна лінія такої
широкої комплектації в Украї�
ні, повідомила 23 вересня
прес�служба концерну. 
Як відзначив директор ВП «Рів�
нехліб» Тарас Ільчишин, дана
лінія не має аналогів в Україні
по рівню автоматизації: увесь
процес виробництва від розді�
лення тіста, охолодження хлі�
ба, розрізання і упаковки вже
готової продукції здійснюється
автоматично. Потужність лінії
становить 1048 шт/година. 
Відкриття лінії завершує остан�
ню чергу відновлення другого
заводу ВП «Рівнехліб». 
Вартість всього проекту стано�
вила понад 20 млн. грн. ВАТ
«Концерн Хлібпром» – один з
провідних українських вироб�
ників хліба, який об'єднує гру�
пу підприємств агропромисло�
вого комплексу. Компанія
представлена 14 хлібозавода�
ми і трьома комбінатами хлі�
бопродуктів Львівської, Він�
ницької, Івано�Франківської,
Рівненської і Черкаської обла�
стей. Частка ВАТ «Концерн
Хлібпром» на національному
ринку хлібопродуктів на кі�
нець 2007 р. оцінювалася в
7,4%. Підприємство «Рівне�
хліб» засноване в 1894 р. До
складу ВАТ «Концерн Хліб�
пром» підприємство увійшло в
2005 р.

* * *
Член Групи Світового банку
корпорація IFC планує інвесту�
вати кошти в українські агро�
компанії, зокрема в «Миро�

нівський хлібопродукт»,

«РАЙЗ», «Дельта Вільмар» і

концерн «Хлібпром». 
Про це 24 вересня повідомила
керівник діяльності IFC в Украї�
ні Олена Волошина. 
«Ми плануємо збільшити
об'єми фінансування для під�
приємств агропромислового
комплексу, перш за все в хар�
човій і переробній галузях. На�
разі IFC також працює над роз�
витком ринку страхування
сільськогосподарських ризи�
ків, який тільки формується в
Україні», – відзначила О.Воло�
шина. 
Вона також повідомила, що ра�
ніше корпорація IFC надавала
компанії «Сандора» кредитні
кошти на суму $40 млн. 
ІFC (Міжнародна фінансова
корпорація) – інвестиційний
підрозділ Групи Світового бан�
ку – сприяє становленню від�
критих і конкурентних ринків в
країнах, що розвиваються. Ук�
раїна стала акціонером і чле�
ном IFC в 1993 р. За станом на
вересень 2008 р. IFC інвесту�
вала $1 млрд. в 40 проектів в
Україні.



с.Кислицьке на 7 тис. голів дійно!

го стада. Їздимо світом, шукаємо

кращі технології, переймаємо сві!

товий досвід. Та до того, як гово!

рити про майбутнє, пропоную вам

подивитися на теперішнє.

Перед тим, як показати нашій

журналістській братії тваринниць!

кі комплекси, ми проїхали селом

Тиманівка Тульчинського району.

В око впало і досі не дає оговтати!

ся «передове майбутнє села», на

якому виховувалося не одне поко!

ління радянських людей.  Колись

тут був знаний на увесь СРСР

колгосп «Червоний Жовтень»,

який очолював фундатор колгос!

пного руху на Поділлі,  двічі Герой

Соціалістичної Праці Пилип

Олексійович Желюк. Господар!

ство називали «острівцем щастя».

Воно було опорним пунктом Ки!

ївської сільгоспакадемії з вивчен!

ня передових методів роботи гос!

подарства, рівень життя населен!

ня був наближений до міського.

До речі, на тульчинській землі ве!

ликий російський полководець

Олександр Суворов написав свою

знамениту книгу «Наука перема!

гати»; у селі є його музей. Сьогод!

ні будівлі та інфраструктура села в

належному стані, от тільки людей

поменшало. Проте керівництво

«Зеленої долини» вважає справою

честі не лише зберегти цей «острі!

вець», а й відродити його колиш!

ню славу. 

Після екскурсії Олександр

Якубик продовжив розповідь про

тваринництво.

– В усіх господарствах, які ді!

сталися нам як цілісні майнові

комплекси і мали хоча б якесь тва!

ринництво, ми його зберегли. Та!

ких агроформувань у нас п'ять. З

них чотири – зі статусом  племза!

водів симентальської та чорно!ря!

бої породи. На всеукраїнській ви!

ставці «Агро!2007» в Києві ми бу!

ли другими, а от в поточному році

Агроформування «Племзавод

«Вила» посів 1 місце за якістю

розведення симентальської поро!

ди корів. 

За останні півроку ми придба!

ли 600 племінних голів, сьогодні

чисельність ВРХ становить 3600

голів. На початку нашого хазяйну!

вання кількість корів була незнач!

ною, а продуктивність дорівнюва!

ла 2,5 тис. тонн на фуражну коро!

ву на рік. Сьогодні молочне стадо

– це 1200 голів, продуктивність –

в межах 5 тис. на корову; та хоче!

мо вийти на 6!7 тисяч. 

Зараз активно проводимо ре!

конструкцію ферм, щоб зробити

одні господарства відгодівельни!

ми, а інші – молочного напрямку.

Маємо також тритисячне пого!

лів'я свиней, але ставку робимо на

ВРХ. Бо крім іншого, це також

джерело покращення ґрунтів за

рахунок органіки. Кормами ми

стовідсотково забезпечені, бо ма!

ємо  власний комбікормовий за!

вод на Журавлівському елеваторі,

який переробляє власноруч виро!

щену сільгосппродукцію.

Техніка 
і рослинництво
ЗРОЗУМІЛО, що технікою агро!

комплекс забезпечено. За кожною

з трьох  машинно!тракторних

станцій закріплено по 10 тис. га ор!

ної землі. Поля розташовано май!

же компактно навколо МТС. Ке!

рівник аграрного проекту Леонід

Кулик дуже ретельно підійшов до

вибору технологій вирощування

агрокультур, обґрунтував цей про!

ект.  І вже зараз відчутні суттєві пе!

реваги мінімальних технологій по!

рівняно з традиційними. 

– Ми зробили ставку на нову

високопродуктивну, – веде далі

директор, – техніку енерго! та во!

логозберігаючу, оскільки пробле!

ми з опадами на півдні Вінницької

області відчутні. У поточному році

нас суттєво випробовували й дощі,

й град. Але завдяки технологіям ми

отримали непогані результати.

Маємо намір до існуючих 7

тракторів Кейс потужністю 200!

500 к.с. придбати ще 4 нових, які

повністю мають закрити усю ви!

робничу програму. 

Де беремо гроші? Частково

розвиваємося за рахунок власних

коштів. Однак ми не встигаємо за!

робляти гроші на збільшення ці!

нової політики щодо паливно!ма!

стильних матеріалів, міндобрив,

насіння. Тому змушені залучати

кредити. При цьому маємо хоро!

шу кредитну історію, отримуємо

компенсацію відсоткових ставок

від держави. 

Ми починали обробляти зем!

лю з 14 тисяч гектарів, сьогодні

вже маємо тридцять. У структурі

посівних площ цукрові буряки

становлять шосту частину. Вихо!

дячи зі спеціалізації, вирощуємо і

зернові, бобові, олійні та кормові

культури. Для сортооновлення

купуємо насіння еліти та супере!

літи. Маємо статус насіннєвого

господарства, тому виробляємо

насіння зернових фактично для

усіх своїх площ. А от кукурудза,

соняшник і ріпак – це закордонні

гібриди.

Цього року середня врожай!

ність зернових колосових культур

по агрокомплексу становила – 52

ц/га, зокрема озимої пшениці –

58,0 ц/га, ячменю – 45,5 ц/га; ози!

мого ріпаку – 24,4 ц/га. Однак ми

сподівалися на кращі показники,

проте посіви постраждали вже під

час жнив – через опади вони ви!

лягли; біологічна ж урожайність

колосових була на рівні 70 ц/га.

Щодо якості, то на 50% наша

пшениця 3!4 класу. В поточному

році гостро постала  проблема збе!

реження. Тож тепер в найближчих

планах подальша модернізація іс!

нуючих потужностей і добудова

сучасних нових ємностей Жура!

влівського елеватора.

Той хліб – 
що в коморі
АГРОФОРМУВАННЯ «ХПП Жу!

равлівське» очолює В'ячеслав

Моставлюк. З його слів, це порів!

няно молоде підприємство, яке

має велику територію та вихід на

залізничну колію. Сьогодні воно

працює як насіннєвий елеватор на

31 тис. тонн напільного зберігання. 

До об'єднання з «Зеленою до!

линою» у 2006 році цей об'єкт дов!

гі роки стояв по коліна у воді. По!

працювати над його відновленням

довелося багато, але після прове!

дення модернізації елеватор у 2007

році вийшов на перше місце в

області із завантаження. Він сер!

тифікований, тому надає послуги

зі зберігання зерна іншим госпо!

дарствам. На базі елеватора побу!

довано власними силами комбі!

кормовий завод.

– Та сьогодні його задвдання,

– говорить директор елеватора, –

не просто задовольняти потреби

агрокомплексу щодо приймання і

збереження зерна. Елеватор му!

сить на перевалці заробляти гро!

ші. Тому прийнято рішення про

добудування додаткових сучасних

ємностей на 30 тисяч тонн з усією

належною периферією. Та щоб не

наврочити, ми побудуємо, а тоді

приїздіть – подивитесь. Думаю,

буде усе на найвищому рівні.

Соціальна 
відповідальність
бізнесу
– БІЗНЕС тоді буде успішним, –

підсумовує нашу розмову Роман

Мазур, – коли він соціально від!

повідальний. В «Зеленій долині»

працює  2100 осіб. Додайте сюди

членів їх родин. А ще пайовики.

Разом виходить близько15 тисяч

людей. 

Тому ми постійно надаємо

благодійну та спонсорську допо!

могу сільським громадам, у яких

орендуємо землю. Виділяємо

кошти на підтримку соціально!

культурної сфери, ремонт доріг,

газифікацію, на відбудову та бла!

гоустрій храмів. Може це й дивно

звучить, але ми заклали фунда!

мент першої на цих теренах цер!

ковноприходської школи в То!

машполі  при Раківському Свято!

Троїцькому храмі, якому понад

200 років. Не залишаються поза

увагою школи і ФАПи,  центр ре!

абілітації дітей!інвалідів.

Крім того, при укладанні дого!

ворів оренди агрокомплекс пара!

лельно укладає угоду про спів!

працю з кожною сільською ра!

дою, яка передбачає надання їй

постійної матеріальної допомоги.

Ми робимо це від щирого серця,

бо маємо виправдовувати не лише

свою назву – «Зелена долина», а

покликання творити добро.
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В'ячеслав МОСТАВЛЮК і Олександр ЯКУБИК

«Nestle Україна» заявляє, що
Nestle не використовує мела�
мін у виробництві своїх про�
дуктів харчування. Компанія
гарантує, що всі дитячі молочні
продукти під маркою Nestle,
представлені на ринку України,
є безпечними для здоров'я.
Про це 24 вересня заявив ди�
ректор по корпоративних зв'яз�
ках Nestle в Україні і Молдові
Геннадій Радченко. 
Зазначену заяву компанія зро�
била у зв'язку з появою у ЗМІ
інформації про виявлення ме�
ламіну в молочних продуктах
на ринку Китаю. 
Г.Радченко також підкреслив,
що Nestle не імпортує до Укра�
їни дитяче харчування, виро�
блене в Китаї. На території Ук�
раїни здійснюється продаж ди�
тячих молочних продуктів
НАН, НЕСТОЖЕН, НЕСТЛЕ
ДЖУНІОР, АЛЬФАРЕ. Усі за�
значені продукти дитячого
харчування виробляються на
фабриках, які розташовані в
Голландії, Швейцарії, Німеч�
чині, Фінляндії і Іспанії. Відпо�
відно до національного зако�
нодавства всі ці фабрики були
сертифіковані українськими
експертами. 
Nestle – найбільша компанія по
виробництву продуктів харчу�
вання в світі. Наразі компанія
налічує 511 фабрик і промисло�
вих підприємств в 86 країнах
світу. 
Nestle почала свою діяльність в
Україні в 1994 р. з відкриття
представництва. У 1998 р. Nes�
tle S.A. придбала контрольний
пакет акцій ЗАТ «Львівська
кондитерська фабрика «Сві�
точ». У травні 2003 р. в Києві
засновано ТОВ «Нестле Украї�
на». В кінці 2003�го Nestle S.A.
придбала 100% акцій підпри�
ємства «Волиньхолдинг» (ТМ
«Торчин»).

* * *
Одна з найбільших українсь�
ких компаній з виробництва
цукру «Астарта�Київ» укла�
ла контракт з Coca�Cola Be�

verages Ukraine Ltd. на по�
стачання цукру. Договір діяти�
ме з 2009 по 2011 рік. Як по�
яснюють в «Астарті», компанія
і раніше забезпечувала ви�
робника напоїв цукром. «За�
звичай ми укладаємо кон�
тракт на рік. Проте у зв'язку з
тим, що Coca�Cola задоволена
співпрацею, компанія виріши�
ла укласти трирічний кон�
тракт», – пояснює керівник
відділу маркетингу компанії
«Астарта�Київ» Микола Ко�
вальський. При цьому вироб�
ник напоїв є одним з основ�
них корпоративних клієнтів
«Астарта�Київ». «У I і II квар�
талах цього року на Coca�Cola
припадало 24% від всіх про�
дажів компанії», – повідомив
Ковальський. У 2007 році
«Астарта�Київ» поставила ук�
раїнському заводу Coca�Cola
близько 30 тисяч тонн цукру.



Євгенія Руженцева

Миколо Володимировичу,
чи задоволені Ви розгля�

дом законопроектів з аграрних
питань у сесійній залі минулого
четверга?
– Я задоволений загалом тим,

що законопроекти аграрного

сектора вже почали проходити в

залу, розглядатися і прийматися.

По!друге, я задоволений тим, що

сьогодні всі політичні сили сха!

менулися і починають декларува!

ти, що аграрні питання – це пи!

тання номер один. Не хочу ана!

лізувати і констатувати, що їх до

цього спонукало. По!третє, я за!

доволений тим, що практично на

погоджувальній раді я задеклару!

вав, і не було заперечень, щоби

щоденно один!два законопроек!

ти з питань агропромислового

сектора вносилися в залу та голо!

сувалися. 

Прийняття яких законо�
проектів можна чекати

найближчим часом?
– Найближчим часом ми хочемо

всеж таки зрушити з місця зе!

мельні питання: це державний зе!

мельний кадастр, це розмежуван!

ня земель  державної і комуналь!

ної власності, це законопроект

про вилучення земель для сус!

пільних потреб, це інвентариза!

ція землі. Тобто це блок питань,

які дадуть можливість наблизити!

ся до ринку землі.

Який Ваш прогноз: коли,
за нинішніх умов розвалу

коаліції та загалом непевної си�
туації в парламенті, можна че�
кати на прийняття законів,
необхідних для відкриття ринку
землі сільськогосподарського
призначення?
– Не зважаючи на те, що коаліції

немовби не існує, але парламент

працює у правовому полі, і ду!

маю, що нам вдасться легше

«протиснути» свої закони у Вер!

ховну Раду, ніж за умови існуван!

ня коаліції. 

Тобто ця хиткість аграрі�
я м  с п р а ц ю є  щ е  й  н а

руку?

– На сьогодні виглядає так, що

нашому комітету і в цілому агра!

ріям така ситуація вигідна. 

Повернімося до прийня�
тих законопроектів. На

минулому засіданні Комітет ре�
комендував Верховній Раді
прийняти в першому читанні
законопроект щодо оподатку�
вання аграріїв, ініційований
Кабінетом Міністрів. Врешті�
решт він і був прийнятий. Але
як так сталося, що в порядку
денному зранку значився відхи�
лений Комітетом депутатський
проект?
– Я вважаю, що сталася помил!

ка, тому що при формуванні по!

рядку денного не було враховано

рішення нашого Комітету, але

ми надали певні документи, про!

інформували народних депу!

татів,  і  було проголосовано

прийняття цього законопроекту

у першому читанні. 

А далі ми розглянемо пропо!

зиції тих народних депутатів, які

були ініціаторами інших законо!

проектів щодо ПДВ для сіль!

госпвиробників, і будемо вино!

сити на друге читання. 

Також дуже важливо сьогодні

розглянути в другому читанні за!

конопроект про оптові ринки

сільськогосподарської продукції. 

На засіданні Комітету Ви
також називали серед

першочергових законопроекти
про державний земельний банк,
про кооперативи на селі, про
аукціон живої худоби і птиці.
На якій вони стадії?
– Законопроект про державний

земельний іпотечний банк нам

потрібно наразі ще підготувати.

Сьогодні всі сушать голови над

тим, як створити ринок землі, як

він буде функціонувати і куди по!

містити ту частину землі сільсь!

когосподарського призначення,

яку держава спроможна буде

викупити. А державний земель!

ний іпотечний банк якраз і аку!

мулюватиме ці питання, залуча!

тиме кредити, видаватиме іпотеку

і буде ніби торгівцем. Іпотечна

система існує в усіх розвинених

державах. Цей законопроект був

у попередніх скликаннях, ми за!

раз беремо ті напрацювання і бу!

демо розробляти на їх основі но!

вий. 

Що стосується законопроекту

про кооперативи, то ми повинні

визначитися: чи вносити зміни до

чинного закону, чи розробити но!

вий законопроект, який дасть від!

повідь селянам: яка ж форма гос!

подарювання на селі має бути –

чи це подвір'я, чи це фермерство,

чи кооперативне об'єднання. Цей

законопроект спонукає розробку

порядків виділення дотацій на се!

ло. Це є позитивом, оскільки сьо!

годні такий проект на часі та дасть

можливість нам і державі зберегти

село як український феномен і

закріпити селян на селі.

А щодо законопроекту про

аукціони живої худоби і птиці –

він має передбачати унеможлив!

лення забою худоби на дворі, за!

бій молодняку. А це дасть змогу

вийти всеж таки на прозорий ри!

нок. Одному підприємцю потрі!

бен молодняк, але він не знає, що

в іншій області потрібну йому ху!

добу у віці трьох місяців забива!

ють, бо нічим годувати. Це сприя!

тиме створенню інформаційного

простору та ціновому формуван!

ню на ринку живої худоби. У по!

передніх скликаннях були певні

напрацювання, ми їх обов'язково

візьмемо до уваги при розробці за!

конопроекту.
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Юрій ЛАВРЕШИН, 

керівник податкової

практики МЮК

«Александров та партнери»:

– АГРАРНИЙ сектор економіки
України поступово розвиваєть�
ся. За останні роки на ринок
зайшли кілька досить великих
міжнародних гравців аграрного
сектора, які вже придбали кор�
поративні права багатьох

сільськогосподарських підпри�
ємств разом з правами оренди
на земельні ділянки і продовжу�
ють цю діяльність.
На цьому тлі досить своєчас�
ною і необхідною видається
поява проекту Закону України
«Про оптові ринки сільсько�
господарської продукції». Са�
ма по собі поява великих опто�
вих центрів з продажу сільсь�
когосподарської продукції має
спростити процедуру продажу
продукції саме для невеликих
виробників та запропонувати
для них більш вигідні фінансо�
ві умови, надати доступ до ін�
формації на ринку, дасть змо�
гу створити єдину систему
формування ціни на сільсько�
господарську продукцію. Така
ефективна система вельми
потрібна саме невеликим ви�
робникам сільськогосподарсь�
кої продукції, оскільки великі
виробники давно вже утвори�
ли власні аграрні біржі, які на
сьогодні обслуговують саме їх
інтереси.

На перший погляд, положення
проекту закону не вносять нічо�
го нового у галузь аграрного
законодавства. Проектом зако�
ну встановлюються вимоги до
«оптових ринків сільськогоспо�
дарської продукції» (ОРСП),
процедура їх створення, склад
учасників та порядок роботи.
Однак, окрім організаційних і
суто декларативних положень,
проект закону містить низку
норм, які, на наш погляд, да�
дуть змогу системі ОРСП стати
ефективними гравцями на аг�
рарному ринку і достатньо при�
вабливими для основних уча�
сників аграрного сектору – ви�
робників сільськогосподарсь�
кої продукції.
Окрім державної підтримки у
створенні, функціонуванні та
популяризації ОРСП, яка, споді�
ваємося, буде здійснюватися
регулярно за рахунок держав�
ного бюджету, новостворені
ОРСП будуть звільнені від спла�
ти земельного податку (місце�
вого рівня – на три роки; націо�

нального рівня – на п'ять ро�
ків). На оптових ринках сільсь�
когосподарської продукції не
справлятиметься ринковий
збір, а базою оподаткування
податком на додану вартість
буде тільки 50% вартості
сільськогосподарської продук�
ції вітчизняного виробництва,
яка постачатиметься за угода�
ми, укладеними на ОРСП.
Сподіваємося, що проект Зако�
ну України «Про оптові ринки
сільськогосподарської продук�
ції» буде прийнятий і на прак�
тиці буде реалізований відпо�
відно до того змісту, який вкла�
ли в нього автори законопроек�
ту на етапі підготовки. Якщо це
відбудеться, то вже найближ�
чим часом Україна матиме
ефективну систему оптових
ринків сільськогосподарської
продукції, що значно полег�
шить життя аграріям і дасть
змогу їм більше сфокусуватися
на основній діяльності – власне
вирощуванні сільськогосподар�
ської продукції.

Податкові пільги для оптових ринків стимулюватимуть їх розвиток

КОМЕНТАР

ТОЧКА ЗОРУ Прогноз голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних
відносин Миколи Присяжнюка таки справдився: парламент нарешті взявся за розбір законопроектів,
необхідних для повногрудого дихання українських сільгоспвиробників. Так званий «аграрний день»
18 вересня увінчався прийняттям аж трьох законопроектів: «Про внесення змін до Закону України
«Про ветеринарну медицину», «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції», «Про внесення
змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників».
За ними не забарилися й інші, зокрема Закон «Про сільськогосподарський перепис», за прийняття
якого в цілому проголосувало 279 нардепів. Будемо сподіватися, що цей позитивний рефлекс
у народних депутатів закріпиться, адже у профільного Комітету  для них – ще купа роботи…

З розвалом коаліції активізувався 
розгляд аграрних законопроектів

Микола ПРИСЯЖНЮК
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НА ПОЧАТКУ вересня компа!

нія «Астарта», один з найбіль!

ших агрохолдингів та виробни!

ків цукру в Україні, запустила

три із шести своїх заводів для

переробки цукрового буряка

нового врожаю. Наприкінці

місяця почнуть роботу інші за!

води. Запуск усіх виробничих

потужностей, незважаючи на

загальну тенденцію скорочен!

ня кількості діючих цукрових

заводів в Україні, став можли!

вим завдяки збільшенню пло!

щі посівів під цукровим буря!

ком на 30% до 30 тис. га, що

разом із підвищенням врожай!

ності в середньому до 47 т/га

дозволить забезпечити заводи

власною сировиною більш ніж

на 80%. В цілому компанія

планує зібрати 1,4 млн. тонн

цукрового буряка (на 63,5%

більше, ніж у минулому сезоні)

та виробити 220 тис. тонн цу!

кру в новому маркетинговому

році. Перед запуском заводів

«Астарта» провела їхню модер!

нізацію за рахунок фінансуван!

ня ЄБРР та власних коштів,

результатом якої стало змен!

шення енергоспоживання на

одиницю продукції та підви!

щення якості цукру.  

За останній тиждень відбу!

лася стабілізація ціни акцій «Ас!

тарта Холдинг» на Варшавській

фондовій біржі після різкого

зниження протягом першої по!

ловини вересня через загальну

тенденцію на світових майдан!

чиках.  За станом на 25 вересня,

ціна акції склала 27 польських

злотих, що на 10,7% більше у

порівнянні з локальним мініму!

мом цього року – 24,4 злотих,

що був досягнутий 16 вересня.

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 26,15 27,02 27,00 637,75 7,1% (15,6%
Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 90,00 125,80 131,50 616,57 0,0% (20,1%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 18,84 19,80 19,95 1 359,70 9,6% (41,3%
Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 6,01 6,38 6,20 63,55 0,0% (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 32,00 34,00 33,00 66,00 (10,2% (45,9%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 7,50 8,75 8,00 1 052,13 6,7% (46,7%
Миронівський з(д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 1,01 1,70 1,05 216,80 33,8% (71,5%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 11,81 12,00 12,00 255,00 0,1% (14,3%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 8,61 8,79 8,80 154,80 (2,2% (20,0%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 5,60 6,10 5,85 192,71 0,0% 12,7%
УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR 10,37 11,00 11,00 109,84 12,8% (38,2%

ЦІННІ ПАПЕРИ Публічні компанії вітчизняного агросектору станом на 25 вересня 2008 року

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Селянська інвестиційна 

компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ»

Партнер рубрики

«Цінні папери та фондовий ринок» 

ВАТ «Цукровий союз Укррос»,

один з лідерів на ринку цукру в

Україні, 23 вересня провів бри!

фінг для інвесторів, на якому

презентував фінансову звітність

компанії за 2007 рік, яка скла!

дена за міжнародними стандар!

тами IFRS (МСФЗ). Це перша

фінансова звітність «Укрросу»,

яка отримала незалежну ауди!

торську оцінку від міжнародної

аудиторської фірми Baker Tilly

Ukraine. 

За словами Голови Ради Ди!

ректорів Олексія Крутибіча,

адаптація нових принципів звіт!

ності, інвентаризації та інших

операцій потребувала багато ча!

су, тому вона і була презентована

з деяким запізненням. А оскіль!

ки ВАТ «Цукровий союз Укррос»

було зареєстровано у березні

2007 року як керуючу компанію,

що володіє контрольними паке!

тами та корпоративними права!

ми різних підприємств, консолі!

дована фінансова звітність скла!

дена за період з 20 березня по 31

грудня 2007 року.

За оцінкою самої компанії,

минулий рік був досить вдалим

для «Укрросу», не зважаючи на

не дуже сприятливі тенденції на

ринку цукру. Адже компанія ста!

ла лідером серед виробників цу!

кру з результатом 173 тис. тонн,

що складає 9,8% всього виробле!

ного цукру в Україні у 2007 році.

Враховуючи загальну тенденцію

до зменшення посівів цукрових

буряків і, як наслідок, кількості

працюючих заводів, «Укррос»

планує цього року зміцнити свої

позиції на ринку, виробивши

150!160 тис. тонн продукту, нез!

важаючи на консервацію одного

з шести заводів компанії цього

року і його ймовірну продаж у

майбутньому.  

Компанія значно збільшила

площу землі, що використову!

ється для вирощування буряків

та зернових культур – до 37 тис.

га на кінець 2007 року, а загаль!

ну площу землі в управлінні –

до 60 тис га (за останніми дани!

ми, цього року ці показники

збільшилися до 55 і 70 тис. га

відповідно). 

При цьому, як і в минулі ро!

ки, врожайність цукрових буря!

ків та зернових в «Укрросу» на

40!90% була вищою за середні

по Україні показники. Зростає

також частка компанії на ринку

фасованого цукру для кінцевих

покупців (ТМ «еДа»). За оцінка!

ми компанії, вона зросла до

7,7% у 2007/2008 маркетингово!

му році. 

Що стосується фінансових

показників, за дев'ять місяців

минулого року, що пройшли ау!

диторську перевірку, чистий до!

хід компанії склав $108,1 млн.

Незважаючи на операційний

збиток у $8,3 млн, компанія от!

римала чистий прибуток у сумі

$39,5 млн, в першу чергу завдя!

ки прибутку від придбання до!

чірніх підприємств, що склав

$62,3 млн. За словами фінансо!

вого директору «Укрросу» Олени

Коваленко, якщо оцінювати ре!

зультати компанії за весь кален!

дарний рік (з 1 січня по 19 берез!

ня включно), чистий дохід склав

$141,6 млн, при цьому чистий

прибуток залишився на рівні

$39,5 млн. Продаж цукру склав

трохи більше 75% всіх доходів

компанії за рік, інших зернових

– 8,8%. 

За словами Олексія Крутибі!

ча, компанія планує поступове

збільшення частки зернових та

субпродуктів цукру (меласа, су!

хий гранульований жом тощо) в

структурі доходів, але основним

продуктом залишається цукор,

частка якого може знизитися до

60%. Серед стратегічних завдань

на найближчі роки пан Крутибіч

назвав диверсифікацію портфе!

лю посівів, вертикальну інтегра!

цію за рахунок подальшого

збільшення банку землі в упра!

влінні (до 110 тис. га на кінець

2009 року), збільшення частки на

ринку цукру за рахунок витіс!

нення дрібних виробників та

операцій по злиттю/поглинан!

ню, експорт зернових. Головним

завданням компанії залишається

лідерство на ринку виробників та

продавців цукру.     

За останній тиждень ціна

глобальних депозитарних розпи!

сок (GDR) на акції «Укрросу»,

що торгуються на  Deutsche Boer!

se (код 36U1 GR), дещо зросла,

але знаходиться біля свого істо!

ричного мінімуму у EUR9,73, що

був досягнутий 26 серпня цього

року. За станом на 25 вересня, ці!

на GDR склала EUR11, що на

23,2% нижче ціни розміщення

рік тому.

Цукровий союз «Укррос»

Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg

ЗГІДНО з повідомленням компа!

нії на Варшавській фондовій бір!

жі, один з найбільших операторів

ринку соняшникового масла

«Кернел» підписав 16 вересня

угоду з європейським банком на

отримання кредиту на суму $50

млн для рефінансування при!

дбання зернового терміналу в Іл!

лічівському порту. Фінансування

є короткостроковим та проміж!

ним. Назва банку та інші деталі

угоди не розголошуються. 

За інформацією інвесткомпа!

нії «Ренесанс Капітал», «Кернел»

придбав термінал потужністю 4,5

млн. тонн зерна в рік за $100 млн.

Компанія планує в цьому марке!

тинговому році експортувати 1,2

млн.т зерна, а в цілому перевали!

ти через термінал біля 3 млн.т. 

За останній тиждень акції

«Кернел Холдинг» на Варшав!

ській фондовій біржі зросли на

9,6% до 19,95 польських злотих.

Але це лише частково перекрило

вересневе падіння курсу акцій на

39% на момент досягнення 18 ве!

ресня свого історичного мініму!

му у 18,2 злотих. Зараз акції «Кер!

нел» торгуються нижче ціни роз!

міщення при IPO, що дорівнюва!

ла 24 злотих.

Кернел Холдинг

Динаміка банку землі, тис. га

Джерело: дані компанії 

Основні виробники цукру в Україні

За даними компанії Цукровий союз «Укррос»

Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg

Фінансові показники, $ млн.

Джерело: дані компанії 

Астарта



Майже безперервну протягом

року роботу – що найбільше

вражає – чітко налагоджено на

насіннєвому заводі ТзОВ «Буча�

чагрохлібпром». Добру організа�

цію виробництва дає змогу за�

безпечити, в першу чергу, вста�

новлене тут обладнання датсь�

кої фірми «Кімбрія». Докладніше

розповісти про це обладнання

ми попросили співробітника

представництва «Кімбрія Юні�

грейн А/С» Дениса Луппу.

– Друга лінія насіннєвого заво!

ду, що наразі встановлюється на

підприємстві, здається повністю

під ключ. Вона обладнана усім не!

обхідним для підготовки якісного

насіння: машиною для очистки

«Кімбрія Дельта», трієром, пневмо!

столом, машиною для протруєння

насіння та установкою для заши!

вання та транспортування мішків.  

Технологічний процес ком!

плектної лінії насіннєвого заводу

для підготовки насіння починаєть!

ся в пункті прийому, де відбуваєть!

ся розвантаження. 

Далі насіння подається на ма!

шину «Кімбрія Дельта», яка вико!

ристовується для попереднього й

тонкого очищення від великих та

дрібних домішок, включаючи пі!

сок. Це відбувається на решетах

машини. Легкі домішки, такі як

пил, піднімаються повітряним по!

током та всмоктуються системою

аспірації, яка забезпечує відвід за!

пиленого повітря через циклофен,

в якому відбувається відокремлен!

ня та осідання пилу в мішках. Точ!

ність та обережна очистка – ос!

новний підхід компанії «Кімбрія»

при розробці та виробництві ма!

шин для очистки. 

Після тонкої очистки насіння

подається на трієрні циліндри, де

відбувається калібрування насіння

за розміром. Далі воно подається в

секцію розподілу насіння за пито!

мою вагою, обладнану пневмосто!

лом. На пневмостолі залишкові

легкі домішки відокремлюються та

подаються в систему відведення

відходів. Пневмостіл обладнаний

бункером попереднього розмі!

щення продукту, спеціальним

електромагнітним подавальним

пристроєм, який забезпечує рівно!

мірну подачу та розподіл насіння,

та пиловловлюючим ковпаком,

який не допускає розповсюджен!

ня пилу в технологічному примі!

щенні. 

Після сортування насіння за

питомою вагою воно подається в

блок протруєння. Процес нане!

сення рідких хімічних речовин на

поверхню насінини з метою захи!

сту і маркування виконується ав!

томатично, згідно з обраною про!

грамою. 

Блок протруєння обладнаний

окремим фільтром для відокре!

млення отрутного пилу та забез!

печує нормальні умови для без!

печної роботи персоналу.

Після завершення процесу

очистки, калібрування та про!

труєння насіння подається на фа!

сувальну лінію, яка складається з

вагового дозатора для розфасовки

у мішки, конвеєра для транспор!

тування мішків та мішкозашивоч!

ної машини. 

Для транспортування насіння

використовуються низькошвид!

кісні норії, спеціально розроблені

для обережного транспортування

насіння для того, щоб уникнути

пошкодження насіння в процесі

проходження всієї технологічної

лінії.   

Для уникнення непередбачу!

ваних зупинок та переривання

технологічного процесу у зв'язку із

розривом стрічки запас міцності

стрічок транспортного обладнан!

ня перевищує робоче навантажен!

ня в декілька разів.

Для екологічно чистої роботи

заводу, щоб не допустити викиду

пилу в повітря, комплектом по!

ставки передбачено встановлення

пилозахисного обладнання.    

Лінія повністю автоматизована

– фактично керувати процесом

може одна людина – на моніторі

відображаються стан і дія кожно!

го механізму. На все обладнання

надається річна гарантія. 

Після монтажу – в процесі пу!

сконаладки обладнання – персо!

нал замовника обов'язково прохо!

дить навчання у наших спеціалі!

стів, багаторічний практичний

досвід яких безумовно стане в на!

годі в разі технічних труднощів. 

Усі матеріали та компоненти

заводу мають найвищу якість. Зав!

дяки застосовуваній методиці обе!

режної обробки зберігається вели!

ка кількість насіння, підвищуєть!

ся його схожість і, таким чином,

зростає його ринкова вартість.  
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Павло Мороз

Петре Івановичу, розка�
жіть, будь ласка, трохи

про підприємство. Як спрацю�
вали цього року? 
– В рослинництві маємо досить

суттєві результати. Отримали 70

центнерів з гектара пшениці,

більш як 60 центнерів ярого яч!

меню, 84,9 – озимого, 38 центне!

рів озимого ріпаку. Також споді!

ваємося на добрі результати по

кукурудзі, сої та соняшнику. По

озимих, ярих зернових та цукро!

вих буряках в цьому році маємо

вал 65 тис. тонн, по кукурудзі, со!

няшнику, сої сподіваємося вийти

на 95 тис. тонн. Колись, за кра!

щих часів СРСР, весь район мав

лише 40. 

Цього року багато скар�
жаться на низьку якість

пшениці. Як у вас?
– Там, де ми запланували, отри!

мали продовольчу пшеницю. Це

приблизно 80% від вирощеного.

Двадцять відсотків від початку й

були заплановані під фуражну,

адже маємо ще й тваринництво. В

Україні сіють завжди продовольчу

пшеницю, а дуже часто виходить,

що збирають фуражну.     

Вважаю, що головне – дотри!

муватися технології при вирощу!

ванні. Адже обраний сорт – це

ще не все. Дотримання сучасних

технологій – вчасне і розраховане

внесення добрив, обробка ЗЗР

тощо – це та профілактика, яка

попереджує більш дороговартісне

лікування. Сюди ж можна відне!

сти й використання сучасної тех!

ніки. Тому наш девіз – не лікує!

мо, а здійснюєм профілактику. 

Один із головних напря�
мів діяльності підприєм�

ства – насінництво. Що ви
пропонуєте виробникам?
– Ми вже п'ять років є насіннє!

вим господарством, працюємо як

з нашою, так і з іноземною селек!

цією. Минулого року засіяли 4 ти!

сячі гектарів під насіння озимих

культур і 4 – під насіння ярих. На!

разі пропонуємо насіння більше

30 сортів пшениці, також реалізо!

вуємо насіння озимого ячменю та

ріпаку. Серед наших партнерів:

Миронівський інститут пшениці

ім.В.М.Ремесла, Іститут фізіології

рослин і генетики НАН України,

Одеський інститут АПВ УААН,

Івано!Франківський інститут

АПВ УААН, Білоцерківська дос!

лідно!селекційна станція. Тісно й

плідно співпрацюємо з чеською

фірмою «Осева Ексімпо Прага».

Кожен рік ми закуповуємо близь!

ко 600!800 тонн супереліти, еліти,

розсадників!розмноження  нашої

і зарубіжної селекції. Насіння, за

бажанням покупця, проходить

протруєння на нашому насіннєво!

му заводі.   

Все починається з насіння.

Кожного року закладаємо дослід!

ні ділянки, де потім проводимо

Дні поля. Якщо беремо в роботу

новий сорт, відслідковуємо вро!

жайність, якість зерна. Відпра!

цьовуємо технологію від посіву

до кінцевого результату, разом з

нашими партнерами фірмами

Syngenta і Bayer плануємо опти!

мальний захист, необхідне під!

живлення. Тобто постійно пере!

буваємо у творчому пошуку. Аби

потім запропонувати сільгоспви!

робнику не тільки насіння, а й

оптимальну технологію вирощу!

вання.   

Урожай починається
ІНТЕРВ’Ю Застати в кабінеті президента ТОВ «Бучачагрохлібпром» Петра Гадза практично
неможливо – є багато справ, які вимагають його постійної присутності і контролю. А якщо й застанеш
– він обов'язково буде розмовляти по телефону. А потім по дорозі на інтерв'ю його обов'язково
«перехопить» на консультацію хтось чи з підлеглих, чи з численних клієнтів підприємства. Що вдієш –
така вона президентська робота і хрест успішних господарів.

Якісне насіння неможливе без досконалої техніки

Петро ГАДЗ демонструє ріпакове насіння, вироблене на власному заводі

Дніпропетровщина
реалізовуватиме 
українсько4
канадський проект
з розвитку 
молочної галузі
23 вересня цього року на�
чальник головного упра�
вління агропромислового
розвитку Дніпропетров�
ської облдержадміністрації
Олександр Любович разом
з представниками канадсь�
кої організації SOCODEVI
Камілом Коте, Сержом
Рієндо та Дені Рішардом
підписали угоду про спів�
працю щодо реалізації
Проекту з розвитку молоч�
ної галузі агропромислово�
го комплексу області. Про�
ект «Підвищення конкурен�
тоспроможності молочного
сектору України» буде реа�
лізований на території Дні�
пропетровської та Львів�
ської областей протягом
5 років. Його загальна вар�
тість становить близько
$9 млн. 
Проект «Підвищення
конкурентоспроможності
молочного сектору
України» спрямований на
збільшення виробництва і
поліпшення якості молока в
господарствах і в області
в цілому. Фахівці консуль�
таційної служби проекту
працюватимуть в тісному
контакті з виробниками для
підвищення молочної про�
дуктивності тварин, поліп�
шення кормової бази, оп�
тимізації генетичного по�
тенціалу стада і підвищення
якості ветеринарного об�
слуговування. Проект та�
кож сприятиме створенню
стабільних бізнесових
зв'язків між виробниками і
переробниками молока.
За інф. прес)служби Дніпропетровської ОДА 



Обладнання датської фірми «КІМБРІЯ» на повну потужність працює на насіннєвому заводі «Бучачагрохлібпрому»

Нещодавно ви запустили
другу лінію насіннєвого

заводу. Чому виникла потреба в
ній?
– Першу лінію заводу запустили в

2006 році. Лінія дає змогу очища!

ти, калібрувати, протруювати та

фасувати насіння. І наразі вона

працює практично у три зміни.

Тобто замовлення йдуть постійно і

дуже важко впоратися із таким об!

сягом. Адже на хороше насіння,

яке дає результати на рівні світо!

вих, – окремі площі пшениці в

цьому році дали урожайність 99

ц/га – попит завжди є. Фактично,

зупинялися тільки на один місяць

на профілактичні роботи – підго!

товку складів. Потужність – 120

тонн за добу. Нова лінія, яку пла!

нуємо запустити наступного тиж!

ня, буде більш потужною – 150

тонн за добу. На ній, як і на пер!

шій, буде  встановлено обладнан!

ня датської фірми «Кімбрія» – лі!

дера з виробництва насіннєвих лі!

ній. Застосовані енергозберігаючі

технології дають змогу очищувати

насіння і калібрувати  його як за

величиною, так і за питомою ва!

гою. Якість протруєння дає змогу

отримати додатково 2!3 тонни

пшениці з гектара.   

Які маєте плани на май�
бутнє? 

–  Хотілося б, звісно, збільшувати

обсяги виробництва, проте наразі

на Тернопільщині не залишилося

вільних площ. Тож маємо

необхідний, як я вважаю, мінімум

для вдалого господарювання – 25

тисяч гектарів. І оскільки не мо!

жемо розширюватися кількісно –

розвиваємося якісно. Бо там, де

якість, – там прибуток. Постійно

вкладаємо кошти у розвиток.

Плануємо будівництво нового

елеватора на 50 тис. тонн одноча!

сного зберігання. Будемо також

будувати 12 додаткових складсь!

ких приміщень. У тваринництві

плануємо реконструкцію та будів!

ництво нових комплексів. По!

стійно оновлюємо машинно!

тракторний парк, посівну та грун!

тобробну техніку.       

Вже стало звичним, коли
великі підприємства, крім

створення робочих місць і ін�
фраструктури, надають терито�
рії, де розташовані, соціальну
підтримку. Яким чином це від�
бувається у вас?          
– Маємо під опікою 16 сільських

рад – це приблизно 20 сіл. Щодо

соціального захисту успішно ви!

користовуємо пакет «Допомога

селу». За кожний орендований

гектар додатково сплачуємо

сільській раді по 10 гривень. Ци!

ми коштами сільрада може розпо!

ряжатися на власний розсуд – чи

то на ремонт дороги, чи на школу,

чи на дитсадок тощо. Крім того,

цьогоріч сто тисяч грн. віддали на

допомогу бучацькому футбольно!

му клубу «Колос», п'ятдесят – на

опалення музичній школі. Нама!

гаємося допомагати дитсадкам,

самотнім, перестарілим – тобто

усім, хто потребує уваги та під!

тримки. 

Ви успішний підприємець.
Поділіться, будь ласка,

секретом успіху.  
– Агроном повинен жити в полі.

Він має не тільки об'їжджати угід!

дя на машині, а мати з собою гу!

мові чоботи, лупу і заглядати в ко!

лосочок щодня. І тільки тоді мож!

на сподіватись на відмінний ре!

зультат. Тобто тільки той, хто дот!

римується сучасних технологій,

має кваліфікований персонал, що

слідкує за їх дотиманням, – має і

гарну якість зерна, і, відповідно,

прибутки.

Не можу не згадати пана Яна

Долежала – засновника нашої

партнерської компанії «Осева Ек!

сімпо Прага».  Коли я вперше зу!

стрів цю людину, відчув, що він не

тільки хоче продати той чи інший

сорт пшениці, а й примусити нас

по!іншому поглянути на  вирощу!

вання сільськогосподарських

культур. Він дуже багато працював

з нашими агрономами, кожного

місяця приїжджав робити моніто!

ринг посівів, і це дало результат.

Бо можна мати дуже багато гро!

шей, дуже хорошу техніку, дуже

гарне насіння, а кінцевого резуль!

тату не отримати. Бо можна дати

рекомендовані норми внесення

тощо, проте чіткої інструкції на

щодень не може бути. Тож власне

від нього ми навчилися, що пот!

рібно застосовувати свої знання і,

крім спостереження, аналізувати

ситуацію, що складається на полі.

Наприклад, цього року ми тричі

провели обробку полів фунгіцида!

ми і двічі інсектицидами. Бо вча!

сно побачили потребу в цьому. За!

те маємо запланований результат

– 80% нашого зерна – це другий,

третій та четвертий клас.   

Цьогоріч приймали у себе

кілька іноземних делегацій – з Ні!

меччини, Голандії, Франції, Біло!

русії, Молдови, Росії. Демонстру!

вали їм насіннєвий завод, дослідні

ділянки, насіннєві посіви. Коли

німці побачили якість посівів та

зерно, яке дозріває на полях, нев!

довзі відправили до нас групу з 30

агрономів переймати досвід. 

Тобто хочу сказати, що наразі

українські господарства, які вико!

ристовують сучасні технології, су!

часну техніку, опанували ефектив!

ний менеджмент, – це передові

світові господарства, яким є чим

пишатися.
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з насіння

ТОВ «Бучачагрохлібпром» створене у 2004 році шляхом реоргані�
зації ВАТ «Бучацький комбінат хлібопродуктів» – до 1998 року дер�
жавне підприємство «Бучацький комбінат хлібопродуктів». В обро�
бітку 25 тисяч га землі. Основні напрями діяльності:
• Виробництво і реалізація елітного насіння.
• Племінний репродуктор у розведенні свиней та великої рогатої

худоби (поголів'я свиней – 3500, ВРХ – 1500 голів).
• Вирощування та переробка зернових та технічних культур.
• Реалізація круп, борошна, олії.
• Послуги зі зберігання та відвантажування зерна.

ДОВІДКА

Концерн «Кімбрія» сьогодні є одним із світових лідерів у царині
виготовлення високоякісного обладнання для обробки і зберіган�
ня зерна і насіння, а також обладнання для виробництва олій.
До його складу входять виробничі і проектні компанії «Кімбрія
Юнігрейн», «Кімбрія Мануфекчерінг», «Кімбрія Констракшн»,
«Кімбрія Модуфлекс», «Кімбрія Відебек» (Данія), «Кімбрія Хайд»
(Австрія), «Кімбрія Скет» (Німеччина), дочірні компанії та торгові
представництва у всьому світі, у тому числі в Україні.
«Кімбрія» проектує, виготовляє, встановлює і здає в експлуатацію як
комплектні заводи і елеватори «під ключ», так і окремі машини в
межах своєї програми. Має досвід будівництва портових і степових
елеваторів будь�якої ємності зберігання всіх видів зерна і насіння,
що є в світі. Також зведено і обладнано багато борошномельних,
комбікормових, солодових заводів. Крім того, компанія модернізує
старі елеватори і розробляє нестандартні рішення для складів підло�
гового зберігання зерна та перевантажувальних комплексів.
«Кімбрія» забезпечує весь ланцюг обладнання для зерна й насін�
ня: прийом зерна та насіння – транспортування за системами
конвеєрів – сушіння – термічна обробка – охолоджування – очи�
щення – сортування – калібрування – нанесення захисного по�
криття – транспортування по трубах – змішування – аерація – си�
стема контролю за рівнем пилу – системи фільтрів – датчики рів�
ня зерна в силосах – системи вимірювання температури і волого�
сті зерна – системи аварійної сигналізації – зернові перевантажу�
вачі – системи управління процесами обробки і зберігання зерна
– пульти управління.

ДОВІДКА

Буде ліс – буде життя 
19 вересня у Вінницькому обла�
сному управлінні лісового госпо�
дарства відбулися урочистості з
нагоди Дня працівника лісу. Як
зазначив голова Вінницької ОДА
Олександр Домбровський, він�
ницькі лісівники – професіонали,
здатні виконувати поставлені
перед ними завдання щодо ра�
ціонального використання лісо�
вих багатств. Лісівництво – це га�
лузь, яка символізує розвиток,
чисте дихання та здорове життя.
Вінницьких лісівників приїхав
особисто привітати голова Держ�
комлісгоспу України Микола Ти�
мошенко. З нагоди професійного
свята М.Тимошенко та О.Дом�
бровський відзначили нагорода�
ми найкращих працівників галу�
зі. Професійному святу було
приурочене і відкриття нового
приміщення обласного управлін�
ня лісового господарства. 

За інф. прес)служби Вінницької ОДА 

Луганщина 
нарощує обсяги
тваринництва
Агропідприємства Луганської
області поступово нарощують
обсяги виробництва у тварин�
ницькій галузі. Так, з початку
вересня сільгосппідприємства�
ми Перевальського району ви�
роблено 9,5 млн. шт. яєць (що у
2 рази більше, ніж у відповід�
ний період 2007 року), 100 тонн
м'яса (у 1,7 рази), 9,3 тонни мо�
лока (на 6,9%). Поголів'я ВРХ у
приватному секторі Антрацитів�
ського району складає 2549 го�
лів, у тому числі корів – 2274 го�
лів. У Міловському районі ста�
ном на 11 вересня з початку мі�
сяця у населення закуплено 140
тонн молока. Надої молока у
агропідприємствах району з
початку вересня становлять
15 тонн. Закупівельна ціна мо�
лока 1,40 грн. за 1 літр.

За інф. прес)служби Луганської ОДА 
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НОВИНИ ï СТИСЛО

МИ ХОЧЕМО і можемо бути

торговими партнерами з країна!

ми ЄС, але ще не все підготовле!

но для цього. Які ж стандарти є в

світі, які є у нас, і що необхідно

для підвищення конкурентоспро!

можності української продукції?

На ці та інші запитання намага!

лися відповісти учасники конфе!

ренції з Франції та України.

Інформативну доповідь зро!

бив директор Української лабора!

торії якості та безпеки АПК Сер�

гій Мельничук. Ще у 1984 році

була створена перша невелика

наукова лабораторія з біохімії,

яка й почала піднімати питання

про показники безпеки у продук!

тах харчування. У 2000 році по!

стало питання про безпеку харчу!

вання на державному рівні, адже

маленька лабораторія вже не

справлялася з обсягом роботи.

Але й досі це питання залишаєть!

ся відкритим. Основними про!

блемами тут Мельничук визначив

державну експертизу якості

сільськогосподарської харчової

продукції, впровадження системи

управління якістю на сільському

виробництві, низьку підготовку

кадрів та наукову роботу.

Запам'ятався виступ інженера

відділу стандартизації сільськогос!

подарської продукції AFNOR Олі�

вера Буту. Він досить аргументо!

вано розповідав про необхідність

гігієни як виробництва в цілому,

так і виробництва самої продукції.

В Європі вже давно існують стан!

дарти якості, розроблені професі!

оналами для професіоналів. Суча!

сному підприємцю навіть не треба

нічого придумувати та розрахову!

вати. Все вже зроблено за нього.

Необхідно лише орієнтуватися на

певні регламенти і стандарти. Для

того, щоб продукція змогла потра!

пити на європейський ринок,

необхідно пройти низку пунктів у

стандарті NF V 01!001: оцінка

професійних організацій, Націо!

нальний споживчий комітет, Ор!

гани влади і так далі. Основну тезу

виступу Буту можна визначити

цитатою: «Гроші, витрачені на гігі!

єну виробництва, – не затрати, а

інвестиції». Адже, якщо допусти!

ти кілька помилок або не викона!

ти певні вимоги у виробництві,

можна не тільки отримати вели!

чезні збитки, а й сісти за грати

строком до 5 років, отримати

штраф у 65 тис. євро.

Правовий консультант з пи!

тань внутрішнього ринку та еко!

номічних реформ UEPLAC Жак

Таліно продовжив міркування

Олівера Буту, але вже більш де!

тально розповів про євростандар!

ти. В Україні досі багато підпри!

ємств орієнтуються на застарілі

радянські ГОСТи, в той час як в

Європі вже давно діє безліч різ!

номанітних законів, стандартів і

регуляторних документів на ви!

робництво всіх основних видів

продукції.

Мали можливість виступити

ще кілька учасників, а закривали

перший день конференції фран!

цузи. Всі були задоволені плід!

ним робочим днем і вирушили

готуватися до круглих столів, за!

планованих на другий день кон!

ференції.

КРУГЛИЙ стіл під назвою «Пе!

рехід до ефективного впрова!

дження принципів продовольчо!

го законодавства ЄС в Україні»

проходив на другий день міжна!

родної конференції «Якість та

безпека продуктів харчування:

розподілення обов'язків між еко!

номічними гравцями та органами

державної влади». 

Ведучими цього заходу стали

французи – Жан Жак Ерве, рад!

ник з аграрних питань при уряді

України, та Жак Талліно, право!

вий консультант з внутрішнього

ринку та економічних реформ

UEPLAC («Українсько!Євро!

пейський дорадчий центр з пи!

тань законодавства»). 

Але справжньою «зіркою» за!

ходу став Віталій Башинський,

заступник голови Державного ко!

мітету ветеринарної медицини

України.  

Саме він майже весь час про!

стояв за кафедрою, розповідаючи

про стан справ у галузі контролю

якості в Україні та відповідаючи

на численні запитання. Свою до!

повідь розпочав із… вибачення. 

– По!перше, я хочу вибачи!

тись за те, що наша установа яки!

мось чином стала на заваді ек!

спортним можливостям нашої

держави, – сказав він. 

Проте, додав, що в процедурі

просування будь!якої продукції

на ринок є кроки, без яких вона

не може потрапити на полиці ма!

газинів жодної країни. 

Для того, щоб вийти на ринок

ЄС, виробник повинен зробити

певні кроки. 

Перший і найважливіший –

мати власний потенціал та волю.

Щоб підтвердити відповідному

комітетові: так, ми справді хоче!

мо поставляти свою продукцію до

країн Євросоюзу. 

Заклад, який представляє Ві!

талій Башинський, разом із мере!

жею своїх лабораторій розробляє

план державного контролю про!

дукції. 

Доповідача запитали як нові

стандарти, такі як ІSO, співісну!

ють із вимогами Держстандарту,

які залишились від часів СРСР.

Пан Башинський зауважив, що

деякі радянські стандарти перед!

бачають значно вищі вимоги, ніж

подібні європейські. Тому, якщо

поглянути на це питання об`єк!

тивно, то ці два стандарти мають

органічно поєднуватись – як єм!

ності, що сполучаються. Будь!які

заходи «шокової терапії» не при!

несуть нічого доброго ані системі

контролю, ані виробництву. До

речі, слід сказати, що навіть 3%

теперішніх українських вимог до

продукції набагато жорсткіші,

ніж у ЄС. Втім, на сьогодні роз!

робляються й нові правила. 

Віталію Башинському також

задали питання про те, чи відріз!

няється контроль продукції мало!

го та великого підприємства. Він

відповів, що вимоги до безпечно!

сті продукції в цілому однакові як

для великих підприємств, так і

для маленьких. 

Французькі спеціалісти  вка!

зували на переваги переходу до

нової системи контролю, яка б

охоплювала увесь ланцюг вироб!

ництва, при цьому посилюючи

відповідальність на всіх етапах

виробництва – від отримання си!

ровини до стадії постачання її

споживачеві. І це стане надійною

запорукою виробництва безпеч!

ної для здоров'я  та якісної про!

дукції. 

Насамкінець Жан Жак Ерве

зробив дуже цікаві висновки. З

його слів, при вдосконаленні си!

стеми контролю в українських

умовах постає небезпека перетво!

рення її на гальмівний фактор.

Так, тотальний контроль однієї

окремої людини, що здає, припу!

стімо, яйця чи молоко, зовсім не

корисний. Навіть більше – він

абсолютно нічого не дає. На його

думку, в Україні контроль дещо

перебільшений. Співвідношення

ветеринарів у Франції та Україні

становить приблизно 1:10. 

І замість таких титанічних зу!

силь варто просто відстежувати,

які хвороби псують молоко або

яйця – тобто провести епідеміо!

логічне дослідження. На якість

продукції, як відомо, впливають,

можливо, два!три фактори, подо!

лання яких забезпечить опти!

мальний результат. Свій коментар

фахівець закінчив по!французьки

гумористично.  

– Україна схожа на бігуна,

котрий виходить на старт без

штанів та кедів. Але на фініші він

чомусь виявляється одягнений

краще, ніж інші. 

– То допоможіть нам стати на

старт, – парирував Віталій Ба!

шинський. 

Початок на стор.1

Якість продукції. 
По�нашому і по�французьки

Бігун, який 
на бігу взуває кеди

Сторінку підготували Артем Олекса, Наталія Тарченко

Капітал 
повертається
Більша частина інвестицій в
економіку України з початку
року надійшла з офшорних
країн, що говорить про повер�
нення українського капіталу
через кордон. 
Про це заявив експерт Міжна�
родного центру перспективних
досліджень Ільдар Газизулін,
повідомляє «Німецька хвиля».
А інвестиції з таких країн, як
Німеччина, на думку економі�
ста, переважно направлені на
участь у приватизації. «На від�
міну від європейських країн,
де інвестиції надходили в нове
виробництво і створення но�
вих високотехнологічних ро�
бочих місць, в Україну інвести�
ції з ЄС надходять у старі, ще
радянські об'єкти», – сказав
експерт. 
Винятком Газизулін назвав ак�
тивну покупку європейськими
компаніями українських бан�
ків, що зміцнила українську
банківську систему напередо�
дні світової кризи ліквідності. 
За словами прем'єр�міністра
Юлії Тимошенко, прямі інозем�
ні інвестиції з ЄС в Україну з
початку року виросли на $10
млрд. у порівнянні з першим
півріччям минулого року.

Новий проект ЄС
В Україні стартував новий
проект Євросоюзу щодо під�
тримки стабільного регіональ�
ного розвитку. Його метою є
подолання диспропорцій між
«заможними», але так звани�
ми «депресивними» укра�
їнськими регіонами. 
Регіони в Україні розвивають�
ся нерівномірно. Українці мі�
грують у багатші області, щоб
мати доступ до нормальної
соціальної інфраструктури.
Проект ЄС, розрахований на
чотири роки, має на меті під�
тримати слабкі регіони і фі�
нансово їм допомогти. Дирек�
тор проекту Поль Йепсен роз�
повів, що Єврокомісія виділи�
ла на це 6 мільйонів євро. Ще
9 мільйонів євро нададуть на
розвиток інфраструктури од�
ному з міст�переможців кон�
курсу: Рівному, Прилукам,
Ізюму або Свердловську. З по�
чатком цього проекту ЄС укра�
їнська влада хоче започатку�
вати нову регіональну політи�
ку, каже заступник міністра
регіонального розвитку і бу�
дівництва України Анатолій
Ткачук: «Тепер регіональна
політика розглядається ви�
ключно через людину, через її
якість життя. Це перший і най�
головніший компонент. А дру�
гий – всі наші регіони повинні
бути об'єднані в український
простір, щоб не було регіо�
нального відчуження». Ткачук
зазначив, що для цього слід
модернізувати українське за�
конодавство і впровадити нові
регіональні інституції.



Наталія Тарченко

ПРОХОДИВ цей захід під пере!

cпів дзвонів Києво!Печерської ла!

ври – саме на її святій землі, в од!

ному із корпусів, і зібралися уча!

сники.  

Ведучим першої частини був

протоієрей отець Сергій, в миру –

Сергій Полєжаєв, співробітник

військового відділу Української

Православної Церкви (відділ очо!

лює Архієпископ Августин). Слід

зазначити, конференція мала дуже

камерний характер – пройшла в

невеликій, але тісній компанії од!

нодумців, здебільшого за дебатами

та невимушеними діалогами. 

Безумовним взірцем ведення

господарства за ортодоксальними

традиціями можна назвати отця

Олексія, в миру – Олексій Дон

(розповідь про його господарство

див. у «Агропрофі» №22 від 20 чер�

вня 2008 р.), який очолює фермер!

ське господарство на Вінниччині,

що спеціалізується на вирощуван!

ні біологічної сої. За першою осві!

тою священник!фермер – агро!

ном, за часів СРСР тривалий час

працював за фахом у колгоспі. 

– В Україні живі ґрунти, – за!

значив він, – а в Європі – мертві.

Там слабка мікрофлора, люди гос!

подарюють без Бога. 

Останнє означає, що в землю

потрапляють дуже великі обсяги

мінеральних добрив та хімікатів.

Звісно, доповідач не мав на увазі,

що без таких речовин взагалі обій!

тись не можна, втім, треба завжди

знати межу. До того ж, без хіміч!

них препаратів собівартість про!

дукції стає нижчою.  

Соя, як зазначив отець!агро!

ном, – дуже сприятливий попе!

редник для будь!якої зернової

культури. Адже вона збагачує

ґрунти азотом. Через листя та

стебла вона бере цей елемент із ат!

мосфери, а потім через кореневу

систему насичує ним ґрунт. Земля

стає легкою, і урожай пшениці ся!

гає 50!60 ц/га.

Доповідь провідного інженера

Асоціації виробників і переробни!

ків сої Владислава Морогова

більше стосувалася загальних ста!

тистичних питань. За його інфор!

мацією, минулого року в Україні

було посіяно досить багато сої –

650 тис. га. Цьогоріч дещо менше

– причина в тому, що сільгоспви!

робники кинулися сіяти інші

культури, більш прибуткові на

сьогодні – наприклад, ріпак. У

цьому році урожай очікується на

рівні 150 тис. тонн. 

Соя, на думку пана Морогова,

– продукт стратегічний, присутній

у багатьох сферах життєдіяльності

людини. У першу чергу, як компо!

нент для вирощування молодняку

ВРХ. Соєве молоко застосовується

для годування телят, завдяки чому

економиться натуральний продукт,

який спрямовується на продукти

харчування для людей. Соя – гар!

ний замінник білка, що міститься в

м'ясі. Саме тому її може викори!

стовувати під час постів правосла!

вний народ, щоб компенсувати всі

потреби організму, легше перетри!

вати обмеження у їжі.  

У 2015 році, як оптимістично

вважає доповідач, Україна вийде

на 1 млн. га посівних площ під со!

єю. Звісно, підвищуватиметься й

урожайність. Адже відчувається

попит. Цей продукт у великій кіль!

кості вивозять за кордон, бо там

його переробка налагоджена кра!

ще. Наприклад, на комбікорми,

яких відчувається великий дефі!

цит. Тому, зі слів доповідача, по!

трібна цілеспрямована державна

політика, завдяки якій культури,

що вивозяться за «бросовими» ці!

нами, залишалися б та переробля!

лися у нас. Наслідком такої полі!

тики могло б стати зростання по!

голів'я худоби, що різко зменши!

лося після розпаду СРСР. 

У тому ж, що стосується гене!

тично модифікованої сої, Асоці!

ація виробників та переробників

сої, зі слів Владислава Морогова,

усіма доступними методами бо!

реться проти розповсюдження та!

кого продукту в Україні. Для цього

поточного року були взяті зразки

проб у всіх регіонах. І стало зрозу!

міло, що правдами чи неправдами

генетично модифікована соя до

нас таки потрапляє. Проте вигода

ця короткострокова, і невиправну

шкоду ще сільське господарство

від цього ще відчуватиме. 

Взяв слово і голова правління

Міжнародної асоціації слов'янсь!

кого єднання ім.П.Столипіна

Андрій Меліков�Колчак. «Циві!

лізований світ пішов шляхом,

який вказав Петро Столипін», –

зазначив він. Доповідач закликав

провести реконструкцію на могилі

Петра Столипіна, що знаходиться

на території Києво!Печерської ла!

ври. А саме – замінити тріснутий

хрест, який в 60!ті роки атеїстичні

активісти скинули і протягли

трактором по бруківці. 

Після закінчення першої ча!

стини конференції на могилі Пе!

тра Столипіна було проведене бо!

гослужіння – літія, адже 18 верес!

ня – день вшанування пам'яті аг!

рарного реформатора. На літії був

присутній також Посол Російської

Федерації Віктор Чорномирдін. 

Друга частина конференції

проходила на базі Національного

наукового центру «Інститут земле!

робства» УААН, що знаходиться в

селищі Чабани під Києвом. На ній

були присутні, крім учасників

конференції, співробітники цього

наукового закладу. Зокрема – док!

тор сільгоспнаук, професор, член!

кореспондент УААН, заввідділом

селекції сої, заступник директора

із селекційної роботи В.Михайлов

та доктор сільгоспнаук, завідую!

чий лабораторією із обробітку

ґрунту, професор А.Малієнко. 

Як розповів В'ячеслав Ми�

хайлов, в інституті проводиться

селекційна робота по 18 культурах.

Особлива увага приділяється ози!

мій пшениці. Саме тут був виведе!

ний один із найпоширеніших в

Україні сортів Поліська!90. Він

стійкий до цілого комплексу хво!

роб, вилягання, до того ж присто!

сований до умов як родючого По!

лісся, так і Степової зони. Його за!

фіксований врожай – 115 ц/га – в

Броварському районі, що на Київ!

щині. Вміст сирої клейковини в

цьому сорті 30%, білка – 15%. До

державного реєстру Поліська!90

була введена 1994 року і відтоді

жодного разу не підвела. 

Усього сорти озимої пшениці в

Україні, створені в інституті, зай!

мають близько 500 тис. га. Виво!

дяться тут і нові сорти тритикале,

жита. Ведеться селекція і ярої

пшениці. Наприклад, відомий

сорт Рання!93. Він дає високі та

якісні врожаї. В його насінні висо!

кий вміст протеїну. Вирощують

цей сорт як в основному посіві,

так і для ремонту зріджених ози!

мих культур. 

Доповідач згадав такі скоро!

стиглі сорти, як Скороспілка!98,

Скороспілка!99. Вони стійкі до

вилягання, і їх також із задоволен!

ням беруть виробничники. Взагалі

по країні близько 400 тис. га засія!

ні ярою пшеницею, вирощеною в

інституті. 

Селекціонується тут і кукурудза

– зокрема такі гібриди, як Колек!

тивний!225, Колективний!111,

Колективний!210. І, хоч створені

були ці сорти ще в 1984 році, вони

ще досі знаходяться у виробництві.

При цьому є група нових скоро!

стиглих сортів – таких, як Говерда,

Депутат, Остер тощо, які забезпе!

чують урожай зерна 7!8 т/га.  

Має інститут і лабораторію

круп'яних культур, де селекціону!

ється гречка та просо – напри!

клад, сорти Лілея, Любава, Укра!

їнка, що були створені в 1993!1997

роках. У 2002!2007!му селекціону!

вали Антарію і Оранту. Ці сорти

стійкі до посухи і можуть дати 20!

30 ц/га навіть у посушливі роки. 

Вельми цікаво та емоційно до!

повідав Анатолій Малієнко: «Ми

не боремося з бур'янами. Ні з ким

боротись не треба. Зараз є інша

термінологія – «контроль чисель!

ності бур'янів в посівах». Бо зни!

щувати будь!який природний

об'єкт не можна. Бур'яни є складо!

вою екосистеми, тому обов'язково

мають бути присутніми». 

За основу в цьому методі бе!

реться механічний обробіток, що

існує стільки само, скільки люд!

ство практикує землеробство. Але

в інституті для нього вигадали пев!

ні модифікації. По!перше, якщо

сівалка дає змогу висівати насіння

вузькою смужкою, то не треба

ґрунт дуже сильно розробляти.

Чим менше ґрунт розроблений,

тим бідніше на ньому ростуть

бур'яни. Другий спосіб – висіяти

культуру та обробити площу су!

цільним культиватором – під про!

ростком. Тоді рослина буде рости

із швидкістю 2!3 см за добу, прой!

де вологий ґрунт та укріпиться. Та!

ким чином, за рахунок пересихан!

ня, проростання бур'янів блоку!

ється. Ще одна методика – це

стосується сої – посіяти рослину

трошки глибше – наприклад, не

на 4, а на 5 см. А потім налаштува!

ти пружинний культиватор і через

4!5 днів пройти ним по цьому ви!

сіву на глибині 3,5!4 см. Тоді соя

не буде заростати до змикання ря!

дів. Коли ж вони зімкнуться, то

бур'янам місця вже не буде. 

Отже, агрономія – це не тільки

технології. Це ще й мистецтво. І на

цьому погодилися всі учасники

конференції. Звісно, якщо був би

живий славний реформатор Петро

Аркадійович Столипін, він би на!

певно аплодував.
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ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплачуйте газету
«АГРОПРОФІ» на 2009�й рік 

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

Інформацію для Голови!

Наш
індекс:98990

Розпочинається передплата на український тижневик ділової
інформації «АГРОПРОФІ» на 2009 рік. «АГРОПРОФІ» – це газета про
реальну практику впровадження сучасних технологій агровиробництва
і управління для досягнення максимальної ефективності. Ми ставимо
за мету заповнити вакуум ОПЕРАТИВНОЇ, ДІЛОВОЇ ГАЗЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
БЕЗ ПОЛІТИКИ для фахівців АПК, які приймають рішення: керівників
і менеджерів, власників бізнесу та інвесторів.
Передплатити нашу газету ви можете у будь�якому відділенні УДППЗ
«Укрпошта» за Каталогом передплатних видань. 
Передплатити «АГРОПРОФІ» можна також через редакцію, до того ж – 
з будь�якого місяця та на будь�який термін за договором. Вартість
редакційної передплати у I півріччі 2009 року – 16,00 грн. на місяць.

ТРАДИЦІЇ Що таке аграрна культура згідно із традиціями православної
етики? По)перше, це – мінімум шкоди без навантаження на ґрунти надмірною

кількістю добрив або гербіцидів, повна відсутність ГМО. Бо все те, що
всупереч природи та Бога – не істинне. Про все це говорили на науково)
практичній конференції з православної агрокультури пам'яті Петра

Столипіна, яка відбулась 18 вересня в Києві.



No6till: «откуда
есть пошла?»
ПРО подібну технологію – тобто

ресурсозберігаюче землеробство –

ще в 1898 році написав трактат

професор Афсинський, що жив на

Херсонщині. Та й з давніх!давен,

коли людина мала великі площі та

не мала сил зорати їх, цей метод

теж використовували, бо іншого

виходу не було. 

Сутність технології полягає у

відмові від механічного способу

розпушування землі: культивації,

оранки, боронування й ін. Насін!

ня вводиться просто в ґрунт. 

У наш час перший період ак!

тивного застосування такої систе!

ми спостерігався у Великій Брита!

нії, після винаходу в 1955 році бі!

піріділових гербіцидів суцільної

дії, тобто таких, що могли знищу!

вати усі бур’яни, а також  створен!

ня сівалки для сівби без попе!

реднього обробітку ґрунту. 

Але «батьком» системи no!till

все ж таки вважають американсь!

кого фермера Гаррі Янга, який в

1962 році першим перейшов від

теорії до практики, застосувавши

зазначену англійську сівалку на

власній фермі. Замість плуга тут

попрацювали гербіциди. 

Були спроби запровадити цю

технологію і в Україні – напри!

клад, у 1978 році на базі Миронів!

ського інституту пшениці імені

В.М. Ремесла. Для цього викори!

стовувалася стерньова сівалка 20!

SXBI виробництва Чехословаччи!

ни. Усі випробування цієї машини

були успішними. Проте після цьо!

го технологія не набула поширен!

ня  – соціально!економічні умови

тому не сприяли: робоча сила була

дешевою, про нестачу пального та

добрив ніхто навіть не замислю!

вався. 

Ентузіасти 
та скептики  
ЕНТУЗІАСТИ цієї технології як

аргументи називають припущен!

ня, що при регулярній оранці

ґрунт втрачає органічні елементи,

посилюється водна та вітряна еро!

зії, все це призводить до погір!

шення екологічного стану в ціло!

му. В результаті відбувається де!

градація родючого шару ґрунту. 

Нульова ж технологія дбайли!

віша до ґрунту, внаслідок чого

зростає урожайність. Та й з еконо!

мічної точки зору вона вигідніша,

особливо з огляду на нинішнє

стрімке зростання цін на пальне –

адже за цією технологією потрібні

лише сівба та збирання. 

Зі свого боку, скептики ка!

жуть, що для переходу на такі тех!

нології, перш за все, потрібна ве!

лика майстерність – досвід пока!

зує, що у багатьох фермерів, які на

неї перейшли, врожаї спершу різ!

ко впали. 

Ентузіасти відповідають, що

досвіду та знань можна набути, а

перші невдачі компенсує еконо!

мія ресурсів та робочої сили. 

Ще одна проблема – навесні

необробленій землі треба довший

час для того, щоб нагрітися та ви!

сохнути, тому термін сівби теж

зсувається. 

Також слід пам'ятати, що одна

із головних цілей оранки – вини!

щення шкідливих рослин. Але їх

можна винищити і завдяки гербі!

цидам, – запевняють ентузіасти. 

Є дуже сильні гербіциди, що

знищують геть усе, ними можна

обробити поле перед посадкою, –

нагадують ентузіасти. 

А як із перевантаженням землі

хімікатами? – питають скептики. 

Проте, за технології no!till тех!

ніка буде збережена – леза та інші

деталі машин менше пошкоджу!

ватимуться від твердих предметів

– усілякого металевого бруду. Із

цим погоджуються як ентузіасти,

так і скептики. 

Два провідних дослідники з

ННЦ «Інститут землеробства»

УААН Віктор Сайко та Анато�

лій Малієнко у своїй праці «Си!

стеми обробітку ґрунту в Україні»

вказали на всі переваги та ризики

впровадження системи no!till.

Нижче ми наводимо головні

аргументи дослідників, щоб читач

зміг зважити всі «за» та «проти» і

прийняти своє рішення.   

Плюси No6Till

1Різке, у 3!5 разів, підвищення

продуктивності праці. 

2Можливість здійснення сівби

польових культур у найкращі

агротехнічні строки. 

3Скорочення витрат на оплату

праці у 1,6 рази, придбання

техніки – у 1,5, пальне – у 2,2 ра!

зи. З урахуванням витрат на доб!

рива, вапно, гербіциди та інсекти!

циди, робочу силу, сушіння еко!

номія сукупних витрат становить

за даними зарубіжних країн 12%.

На вітчизняному ринку ця струк!

тура витрат може бути іншою у

зв'язку зі значно меншою ціною

робочої сили та інших витрат. 

4Зниження рівня евтрофікації

водойм завдяки обмеженню

потрапляння в них елементів, які

викликають бурхливий розвиток

водоростей. 

5Захист ґрунтів від ерозії, де!

фляції  і  антропогенного

ущільнення (від частого викори!

стання важкої техніки). 

6Можливість значного підви!

щення вмісту в ґрунті органіч!

ної речовини і гумусу. 

7В умовах достатнього зволо!

ження підвищення коефіцієн!

тів використання елементів жи!

влення рослин з мінеральних доб!

рив, у першу чергу, фосфору (осо!

бливо за помірних доз внесення)

завдяки локалізації добрив і коре!

невої системи у найбільш біоло!

гічно активному поверхневому

шарі. 

8Збереження ґрунтової вологи

від втрат на фізичне випаро!

вування (степових провінціях Ка!

нади +24 мм). 

9Збагачення ґрунтів на мікро!

і мезофауну (зокрема дощові

черв’яки, які відіграють значну

позитивну роль у формуванні ро!

дючості ґрунтів). 

10Зменшення емісії СО2 в

атмосферу внаслідок зни!

ження витрат пального у річному

циклі польових робіт. 

11Можливість вилучення

СО2 з атмосфери і закрі!

плення його у формі органічної

речовини ґрунту.

12Можливість за певних

умов (але далеко не зав!

жди) підвищення урожайності

польових культур і зниження со!

бівартості продукції рослинниц!

тва.

13Вирівнювання поверхні

полів, внаслідок чого по!

кращуються умови праці механі!

заторів і функціонування техніч!

них засобів та зниження вібрацій!

них навантажень на організм лю!

дини і метал. 

Мінуси No6Till

1За наявності на поверхні

ґрунту післяжнивних решток,

особливо таких потужних, які за!

лишаються після кукурудзи, спо!

стерігається зниження температу!

ри ґрунту навесні на 2,8!5,0°С .

При цьому етапи органогенезу

польових структур зміщуються на

пізніші строки. Виникає потреба

посилення фосфорного живлення

рослин, зміни строків сівби ярих. 

2Можливість перезволоження

орного шару на ґрунтах, що

слабо дренуються, яке супрово!

джується різким зниженням їх

біологічної активності. 

3Погіршення умов роботи дре!

нажних систем на осушуваних

землях. 

4Можливість зниження польо!

вої схожості насіння внаслі!

док насичення посівного шару пі!

сляжнивними рештками, що су!

проводжується необхідністю під!

вищення норм висіву на 15!25%. 

5За мінімального й «нульово!

го» обробітку ґрунту контроль

забур'яненості посівів є складні!

шим і дорожчим, ніж за загально!

прийнятого обробітку на 15!100%

залежно від культури і типу сіво!

змін. 

6За систем мінімального і «ну!

льового» обробітку ґрунту по!

гіршується дія ґрунтових гербіци!

дів у зв'язку з утриманням частини

препаратів на післяжнивних реш!

тках, а також посиленою детокси!

фікацією діючих речовин у біоло!

гічно активному поверхневому

шарі. 

7За інтенсивного захисту посі!

вів від бур’янів за мінімально!

го і «нульового» обробітків поси!

люється ризик появи стійких до

гербіцидів популяцій бур’янової

флори. 

8За мінімального і «нульового»

обробітків ґрунту створюють!

ся напружені умови для підтрим!

ки сприятливого фітосанітарного

стану посівів. Це пов`язано з на!

явністю на поверхні ґрунту рос!

линних решток, на яких зберіга!

ються джерела інфекції, залуча!

ються шкідники, що відкладають

на них яйця, створюються сприят!

ливі умови для виживання шкід!

ників у зимовий період.

9На фоні мінімального і «ну!

льового» обробітків усклад!

нюється боротьба з мишоподібни!

ми гризунами. 

10За посушливих умов мо!

жливий недобір урожаю і

зниження якості зерна озимої

пшениці через збіднення на по!

живні речовини нижньої полови!

ни орного шару та їх позиційної

недоступності за пересихання

верхнього 10!сантиметрового

шару. 

11Знижується ефективність

підживлення азотом роз!

кидним методом – за потраплян!

ня карбаміду на поверхню решток

втрачається 1/3 азоту. 

12За тривалого агрохімічно!

го «навантаження» на по!

верхневий шар ускладнюється

підтримка оптимальних фізико!

хімічних параметрів родючості

ґрунту. Їх коригування за рахунок

вапнування має здійснюватись

меншими дозами й удвічі частіше. 

13За значної виснаженості

ґрунтів середнього і важ!

кого гранулометричного складу

при залишенні їх без обробітку у

перші роки запровадження систе!

ми no!till спостерігається явище

сезонної цементації зі значним

підвищенням щільності будови

ґрунту та різким зниженням про!

дуктивності агрофітоценозів. Від!

новлення оптимальних параме!

трів щільності ґрунту відбувається

поступово протягом 3!4 років. 

14Висока ціна основного

технічного засобу для «ну!

льового» обробітку ґрунту – сіва!

лок безпосередньої сівби, тому за!

міна наявної ґрунтообробної і по!

сівної техніки, яка здебільшого

відпрацювала амортизаційні стро!

ки, є серйозною фінансовою про!

блемою для будь!якого господар!

ства.  

15Різка зміна технологій ви!

рощування польових куль!

тур на значних площах може су!

проводжуватися загостренням

проблем сільського безробіття. 

Підготувала Наталія Тарченко
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НОВИНИ ï СТИСЛО Till�No�Till?

ДОСЛІДЖЕННЯ Усім відома стара мудрість про те, що все нове – лише забуте старе. Саме так
вийшло і з нібито новітньою технологією no)till (від англ. «не орати») – нульовим обробітком ґрунту.

Новий 
український 
зернометач 
На підприємстві сфери діяль�
ності Міністерства промислової
політики України ВАТ «Моги�
лів�Подільський машинобудів�
ний завод ім. С.М.Кірова»(Він�
ницька обл.) нещодавно роз�
роблено та поставлено на се�
рійне виробництво нову моди�
фікацію самохідного зерноме�
тача Р6�МЗС�100, споживчою
потужністю 12 кВт. Нова маши�
на призначена для механізації
вантажно�розвантажувальних
робіт, як на відкритих площах,
так і в складських приміщен�
нях. Зернометач оснащений гі�
дросистемою, що дозволяє
управляти ходом візка та пово�
ротом інерційного метача че�
рез пульт керування, і цим
якісно відрізняється від існую�
чих аналогів.
Зернометач прискорить та по�
кращить процеси  завантажен�
ня й вивантаження зерна зі
складів, навантаження зерна
на транспортні засоби, форму�
вання буртів з розсипного зер�
на, яке доставляється на від�
криті площі транспортними за�
собами від зернозбиральних
комбайнів, механічної пере�
буртовки зерна на відкритих
площадках під час підвезення
зерна транспортними засобами
від комбайнів, сепарування
зерна з відділенням легких
фракцій.
Продуктивність машини  (при
об'ємній масі зерна пшениці
775 г/дм3 та вологості не біль�
ше 20%) становить не менше
100 тонн/год. При роботі зер�
нометача висота кидання зер�
на складає близько 4 м, даль�
ність польоту зерна від лінії
забору – 12,5 м, а транспортна
швидкість переміщення – 6�8
м/хв. Слід зазначити, що зер�
но після проходження через
машину залишається майже
неушкодженим, адже його
дроблення інерційним металь�
ником становить не більше
0,2%. 

Інспекції 
технагляду – 50
Інспекція державного техніч�
ного нагляду України святкує
своє 50�річчя. З цієї нагоди на
п'ятницю, 26 вересня, в Укр�
НДІПВТ ім. Леоніда Погорілого
(смт. Дослідницьке, Васильків�
ський район, Київська
область) заплановано урочи�
сту науково�практичну конфе�
ренцію. В Дослідницькому очі�
куються народні депутати Ук�
раїни, представники Секрета�
ріату Президента України, Ка�
бінету Міністрів України, міні�
стерств, відомств, облдержад�
міністрацій, Української акаде�
мії аграрних наук, наукових
установ, виробників та поста�
чальників сільськогосподарсь�
кої техніки, інспекцій держав�
ного технічного нагляду. 



Міністерство сільського

господарства США (USDA)

прогнозує урожай зерна

на Україні в 2008 році на

рівні майже 48 млн. тонн,

що на 2,5 млн. тонн більше

його ж прогнозу місячної

давнини.

ЯК ЙДЕТЬСЯ в повідомленні

USDA, американські аналітики

збільшили оцінку урожаю пше!

ниці в Україні з 22 млн. тонн до

24,5 млн. тонн, зберігши оцін!

ку збору фуражного зерна на

рівні 23,48 млн. тонн.

Збільшивши на 2,5 млн.

тонн прогноз валового збору

пшениці, експерти USDA ви!

рахували, що 0,5 млн. тонн Ук!

раїна додатково відправить на

експорт, тим самим загальний

показник експорту за підсумка!

ми 2008/2009 сільськогосподар!

ського року становитиме, ймо!

вірно, 9 млн. тонн.

Інші 2  млн.  додаткових

тонн, на думку американських

аналітиків, майже в однаковому

обсязі підуть на зростання спо!

живання – до 14 млн. тонн – і

перехідних залишків – до 3,14

млн. тонн.

Оцінку експорту фуражного

зерна Україною в поточному

сільськогосподарському році

експерти USDA зберегли на по!

передньому рівні – 8,6 млн.

тонн. Водночас вони знизили

на 1,1 млн. тонн – до 13,23 млн.

тонн – прогноз внутрішнього

споживання, на стільки ж збіль!

шивши оцінку перехідних за!

лишків – до 3,24 млн. тонн.

При цьому USDA зменшило

прогноз урожаю і експорту ку!

курудзи на 0,5 млн. тонн – до

9 млн. тонн і 3 млн. тонн відпо!

відно.

За даними Мінсільгоспу

США, у 2007 році урожай пше!

ниці на Україні становив 13,9

млн. тонн, експорт в 2007/2008

маркетинговому році – 1,24

млн. тонн.

Торішній валовий збір фура!

жу в країні американські екс!

перти оцінили в 14,59 млн.

тонн, а експорт – в 3,08 млн.

тонн, зокрема кукурудзи – від!

повідно, 7,4 млн. тонн і 2 млн.

тонн.

Згідно з даними Державно!

го комітету статистики, Україна

в 2007 році зібрала майже 29,3

млн. тонн зерна (з урахуванням

кукурудзи) у вазі після доробки,

що на 14,5% менше порівняно з

урожаєм 2006 року.

Міністерство аграрної полі!

тики України прогнозує цього

року урожай зернових на рівні

48,6 млн. тонн, експорт – понад

20 млн. тонн.
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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 25.09.2008 року 1 RUB = 0,19386 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 19 вересня 2008 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго  (Пшениця SRW) 263,81 7,180 (0,013 7,378 (0,040 7,503 (0,050 7,620 (0,015 7,775 (0,020
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 277,96 7,565 (0,030 7,755 (0,045 7,875 (0,040 7,883 0,018 7,953 0,018
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 288,43 7,850 (0,028 7,980 (0,075 8,070 (0,015 8,148 0,008 8,165 (0,025
CBOT Чикаго (Кукурудза) 199,24 5,423 (0,210 5,590 (0,230 5,695 (0,250 5,783 (0,263 5,750 (0,230

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Січень '09 Березень '09 Травень '09 Липень '09 Серпень '09

11,593 (0,588 11,730 (0,595 11,820 (0,580 11,920 (0,555 11,875 (0,545

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 5092 5092 5092 5092 + 5092 +168 5092 5092 2 661960
EXW пшениця кл.3 Листопад 4410 4348 4710 4710 ( 4471 (39 4348 4710 18 21505250
EXW пшениця кл.3 Січень 0 0 0 0 + 4701 +250 0 0 0 0
EXW пшениця кл.4 Вересень 0 0 0 0 + 4967 +250 0 0 0 0
EXW пшениця кл.4 Листопад 4323 4144 4510 4510 ( 4277 (29 4144 4510 16 18347290
EXW пшениця кл.4 Січень 4450 4450 4460 4460 + 4455 +203 4450 4460 4 2316600
FOB експорт пшениця Вересень 237,1 237,1 245,0 239,8 + 239,2 +0 237,1 245,0 16 23747257
FOB експорт пшениця Листопад 239,1 236,7 241,0 236,8 + 238,4 +0 236,7 241,0 16 23670542
FOB експорт пшениця Січень 237,5 234,8 242,0 234,8 ( 236,9 (1 234,8 242,0 16 23519671

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 25 вересня  2008 року

ЯК ЗАЯВИЛА 23 вересня керів!

ник комісії з сільського господар!

ства ЄС Маріанн Фішер Боель,

керівництво організації не ви!

ключає можливості введення ми!

та на імпорт зерна. 

Нагадаємо, що минулого року

ЄС скасував імпортні мита, щоб

знизити ціни на внутрішньому

ринку. Нині, на думку М.Боель,

цінова ситуація на ринку зерно!

вих у різних країнах ЄС украй

неоднорідна, при цьому комісія

продовжуватиме моніторинг рин!

ку зернових для визначення по!

точних тенденцій та оцінки

необхідності зміни поточної по!

літики у сфері імпорту. 

Наразі Єврокомісією вже під!

готовлений проект постанови

про введення мита на ввезення

зерна, проте його ще не підписа!

но. Експерти Єврокомісії вважа!

ють, що поштовхом для підпи!

сання стане інформація про те,

що внутрішніх запасів зерна вже

достатньо. 

ЄС готує імпортні мита USDA підвищив 
прогноз для України
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Принципово нову систему закупівель

в рамках Світової продовольчої про�

грами (СПП) розробили в ООН, пише в

середу британська газета «Гардіан».

НАЙБЛИЖЧИМИ роками в рамках СПП

продовольство купуватиметься у власників

невеликих фермерських господарств в сла!

борозвинених країнах Африки і Централь!

ної Америки. Завдяки цьому ООН, з одно!

го боку, отримає продукти для надання до!

помоги голодуючим, а з іншого – підтри!

має економіку країн, що розвиваються.

Досі велика частка закупівель в краї!

нах, що розвиваються, в рамках СПП здій!

снювалася через великі фермерські госпо!

дарства та компанії. Отже, ці операції не

приносили користі невеликим фермерсь!

ким господарствам.

В рамках нової програми продоволь!

ство купуватиметься у більш як 350 тис.

фермерів із 21 країни. Вони продаватимуть

ООН «надлишки» свого урожаю. Цей про!

ект розрахований на п'ять років і потребу!

ватиме від ООН витрат на суму $76 млн.

Очікується, що протягом найближчих

12 місяців у рамках нової програми буде

куплено 40 тис. тонн продовольства. Цьо!

го вистачить, щоб нагодувати 250 тис. лю!

дей протягом року.

Підтримка для малих фермерів

Росія, яка цього року, за прог�

нозами, планує зібрати понад

100 млн. тонн зернових, в 2009

році може знизити урожай до

90 млн. тонн, заявив прези�

дент Російського зернового со�

юзу Аркадій Злочевський.

З ЙОГО СЛІВ, у цьому сезоні

надлишки зерна в країні станови!

тимуть 25 млн. тонн – при всіх

механізмах підтримки, включаю!

чи закупівельні інтервенції, які

держава проводить на зерновому

ринку. Проте інфраструктура експорту дасть змогу

забезпечити вивіз не більше 20 млн. тонн. Крім то!

го, на обсяги експорту може вплинути і нинішня

фінансова криза, в результаті якої  звужується світо!

вий ринок зерна, а значить – і експортні можливо!

сті країни.

Як пояснив голова Зернового союзу, обсяг світо!

вої торгівлі зерном становить 110 млн. тонн на рік,

більш як половину з цієї кількості купують фінансові

інститути, «які сьогодні знаходяться в скрутній ситуа!

ції». Це може призвести до зниження світового обся!

гу закупівель зерна на 5 млн. тонн, прогнозує він.

Як вважає А.Злочевський, результатом поточного

сезону стане і зниження привабливості технологіч!

ного зернового виробництва. Вкладення в техноло!

гію не виправдають себе. З його слів, сьогодні чим

більше зерна, тим нижчі ціни – і тим більші збитки.

За його прогнозом, світові ціни на зерно через

зростання попиту можуть підвищитися до $300 за

тонну проти сьогоднішніх $230. «І наші внутрішні ці!

ни підвищаться, тому інвестувати в наступний сезон

достатньо вигідно, але питання – чи є кошти для

цього?» – заявив він. 

Програма розвитку Росії на період до 2020 року

передбачає збільшення виробництва зерна до 125!

140 млн. тонн, експорт – до 45 млн. тонн. У зв'язку з

цим Зерновий союз порушує питання про розвиток

інфраструктури зернового ринку, яка, зі слів Злочев!

ського, знаходиться в катастрофічній ситуації. 

Голова ради директорів ВАТ «Вімм�

Білль�Данн Продукти харчування»

Давид Якобашвілі не виключає, що пе�

рехід молочної галузі РФ на техрегла�

мент загрожує їй певними втратами.

«НАПРИКЛАД, до введення техрегламен!

ту треба встигнути використати наявну

упаковку, а це сотні мільйонів доларів,

створити і запустити нову упаковку», – за!

явив Д.Якобашвілі на другому російсько!

му агропродовольчому форумі в Москві.

За його словами, в переході на техре!

гламент, який почне діяти з 20 грудня, є

чимало проблем. Зокрема, в самому доку!

менті не розписано конкретно, що таке

молочні напої та яким повинен бути їх

склад. А цей склад треба вказувати на но!

вій упаковці, – додав він.

Згідно з техрегламентом, уся молочна

продукція РФ повинна отримати сертифі!

кат відповідності. «Але у Росспоживнагля!

ду ще до кінця не відпрацьована техноло!

гія сертифікації, і тому досі не сертифіко!

ваний жоден молочний продукт», – заявив

Д.Якобашвілі.

Пославшись на думку молочної спілки,

він заявив, що держава повинна плавно

вводити норми технічного регламенту. Та!

кож не виключено, що в результаті введен!

ня техрегламенту ціни на молочні продук!

ти можуть підвищитися.

Довідково. Згідно з техрегламентом на мо�

локо і молочні продукти молоко, вигото�

влене з додаванням сухого молока, повинне

називатися молочним напоєм. Як вважа�

ють автори документа, це дасть змогу

підвищити попит на сире молоко, тим са�

мим підтримати його виробників і ослаби�

ти вплив імпорту сухого молока.

Тим часом, як повідомив Д.Якобашвілі, з

119 тис. тонн сухого молока, ввезеного до

Росії в 2007 році, молочна промисловість ви�

користала всього 25%. Великими спожива�

чами сухого молока є кондитери, виробники

морозива, хлібопекарська промисловість.

«Якби молочна промисловість використову�

вала все ввезене сухе молоко, то частка про�

дукції, виготовленої з його використанням,

становила всього 2,4% об'єму молока на рин�

ку», – заявив Д.Якобашвілі.

Технічний регламент 
має вводитися плавно

Російські прогнози щодо зерна&2009
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 CPT 1000,00 1067,11 220,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 2008 DDU 66,00 1697,68 350,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 204,00 1717,24 353,33
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 DAF 836,00 2320,38 478,38
Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 6500,00 1642,71 338,35
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 1500,00 921,71 190,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 1000,00 873,20 180,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 FOB 3000,00 1115,75 230,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 1867,74 1304,95 268,92 1087,46 224,10
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 1803,19 1191,21 245,52 992,68 204,60
*Насіння льону ГОСТ 10582(76 2008 CPT 20,00 2124,50 437,13
Кримська аграрна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 114,14 1274,00 262,62 1061,67 218,85
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 81,37 1174,00 242,01 978,33 201,67
Луганська агропромислова товарна біржа
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 FOB 3000,00 949,89 195,83
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 FOB 500,00 2332,85 480,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 DAF 53,00 5350,22 1100,85
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 DDU 40,00 5350,22 1100,85
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 12000,00 1002,64 206,30
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 21000,00 995,35 204,80
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 3100,00 654,82 135,00
Тернопільська агропромислова біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 647,45 1130,00 232,97 941,67 194,14
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 DAF 2051,00 2561,02 527,96
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2007 EXW 2188,88 1308,30 269,47 1090,25 224,56
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 423,10 1306,82 269,41 1089,02 224,51
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2007 EXW 426,89 1178,20 242,67 981,83 202,23
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 6876,14 1184,88 244,27 987,40 203,56
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 553,37 1052,75 217,01 877,29 180,84
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 3600,00 873,47 180,03
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 923,99 999,33 206,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523(2006 2008 CPT 500,00 1916,18 395,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 2007 CPT 19,68 5340,68 1100,51
*Насіння коріандру ГОСТ 17081(97 2008 CFR 20,00 5991,11 1235,00
*Насіння льону ГОСТ 10582(76 2008 FCA 1000,00 2182,99 450,00
*Насіння льону ГОСТ 10582(76 2008 DAF 20,00 2474,06 510,00
*Насіння льону ГОСТ 10582(76 2008 CFR 500,00 4268,44 880,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 2017,31 1308,91 269,82 1090,76 224,85
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 2917,63 1172,15 241,57 976,79 201,31
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 1000,00 873,09 180,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 FOB 10000,00 1051,00 216,25
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 260,00 996,32 205,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 DAF 1000,00 899,12 185,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 65000,00 1024,27 210,75
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 CPT 10000,00 1083,80 223,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2008 DAF 1000,00 996,32 205,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583(76 2008 CPT 3500,00 2250,92 463,14
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 CPT 10000,00 2430,05 500,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 DAF 20680,00 2460,78 506,32
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 1050,00 874,82 180,19
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 12500,00 785,88 162,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 1250,00 1307,34 269,27 1089,45 224,39
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 3250,00 1186,60 244,40 988,83 203,67
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 2500,00 1050,58 216,39 875,48 180,32
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 82,00 830,00 171,10 691,67 142,59
*Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 2008 FCA 21,00 1142,31 235,28
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 DDU 10,00 3783,86 780,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081(97 2008 DDU 10,00 4608,54 950,00
*Насіння льону ГОСТ 10582(76 2008 DAF 21,00 3855,28 794,07
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Рис 3 клас ГОСТ 6293(90 2008 FCA 60,00 4996,63 1030,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 2008 CPT 6000,00 413,11 85,00
*Олія соняшникова ДСТУ 4492(2005 2008 CPT 3000,00 4519,89 930,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 DAF 1000,00 873,20 180,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 FOB 4200,00 2182,99 450,00
Харківська товарна біржа
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 136,00 2124,78 438,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 CPT 1500,00 2134,48 440,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 2750,00 921,60 190,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 DDU 42,00 6026,94 1240,08
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 85000,00 972,02 200,21
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 203000,00 803,59 165,58

Форвард

Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 30.12.2008 FOB 3500,00 1033,28 213,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 30.12.2008 FOB 9000,00 747,07 154,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 31.10.2008 FOB 300,00 856,11 176,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.12.2008 FOB 15000,00 924,94 190,67
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.10.2008 FOB 10000,00 1020,62 210,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 31.12.2008 DAF 1000,00 1203,07 248,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 31.12.2008 DAF 1000,00 1135,16 234,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 30.11.2008 DAF 5000,00 2605,01 536,55
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 31.12.2008 DAF 6000,00 1436,05 296,03
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 01.03.2009 FOB 25000,00 1067,24 220,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 31.12.2008 FOB 200,00 1232,03 254,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 31.12.2008 FCA 1350,00 1853,12 382,00
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 01.12.2008 FOB 10000,00 1309,80 270,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 01.12.2008 FOB 55000,00 1261,29 260,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 01.12.2008 FOB 100000,00 873,20 180,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.11.2008 FOB 7400,00 1120,60 231,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 31.12.2008 FOB 5450,00 1125,46 232,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.11.2008 FOB 40785,00 1036,83 213,73
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 31.12.2008 FCA 1600,00 3031,94 625,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 20.10.2008 DAF 540,00 2571,08 530,00
*Нут ГОСТ 8758(76 31.12.2008 FCA 380,00 6049,32 1247,00

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

За даними Мінагрополітики України станом на 01.06.2008

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 19 по 25 вересня 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 19 по 25 вересня 2008 року

Внутрішні контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2007 EXW 2188,88 1308,30 1308,30 1308,30 269,47
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 5558,15 1225,00 1307,07 1321,49 269,36
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 114,14 1274,00 1274,00 1274,00 262,62
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2007 EXW 426,89 1178,20 1178,20 1178,20 242,67
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 14846,97 1130,00 1183,53 1208,10 243,92
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 728,82 1130,00 1134,91 1174,00 233,98
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 3053,37 1050,58 1050,97 1052,75 216,50
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 EXW 82,00 830,00 830,00 830,00 171,10

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 6500,00 1642,71 1642,71 1642,71 338,35
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 13050,00 874,82 992,35 1002,64 204,20
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 89250,00 921,60 969,62 972,02 199,72
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 CPT 38360,00 703,41 912,47 996,32 187,88
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 DAF 2000,00 873,20 886,16 899,12 182,50
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 2008 FOB 273023,99 654,82 855,35 1024,27 176,18
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 CPT 11000,00 1067,11 1082,28 1083,80 222,73
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 2008 FOB 16000,00 897,34 1044,18 1115,75 215,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525(2006 2008 DAF 1000,00 996,32 996,32 996,32 205,00
Рис 3 клас ГОСТ 6293(90 2008 FCA 60,00 4996,63 4996,63 4996,63 1030,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 2008 FCA 21,00 1142,31 1142,31 1142,31 235,28
Просо 3 клас ГОСТ 22983(88 2008 DDU 66,00 1697,68 1697,68 1697,68 350,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523(2006 2008 CPT 500,00 1916,18 1916,18 1916,18 395,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583(76 2008 CPT 3500,00 2245,37 2250,92 2284,25 463,14
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 CPT 11500,00 2134,48 2391,50 2430,05 492,17
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 DAF 23567,00 2320,38 2464,53 2585,57 507,22
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 2008 FOB 4700,00 2182,99 2198,94 2332,85 453,19
Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 DAF 53,00 5350,22 5350,22 5350,22 1100,85
Насіння гірчиці ГОСТ 9159(71 2008 DDU 92,00 3783,86 5488,90 6104,38 1129,54
Насіння льону ГОСТ 10582(76 2008 FCA 1000,00 2182,99 2182,99 2182,99 450,00
Насіння льону ГОСТ 10582(76 2008 CPT 20,00 2124,50 2124,50 2124,50 437,13
Насіння льону ГОСТ 10582(76 2008 DAF 41,00 2474,06 3181,51 3855,28 655,50
Насіння льону ГОСТ 10582(76 2008 CFR 500,00 4268,44 4268,44 4268,44 880,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658(95 2007 CPT 19,68 5336,21 5340,68 5346,11 1100,51
Насіння коріандру ГОСТ 17081(97 2008 DDU 10,00 4608,54 4608,54 4608,54 950,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081(97 2008 CFR 20,00 5991,11 5991,11 5991,11 1235,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246(65 2008 CPT 6000,00 413,11 413,11 413,11 85,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 204,00 1652,43 1717,24 1749,64 353,33
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574(85 2008 DAF 136,00 2124,78 2124,78 2124,78 438,00
Олія соняшникова ДСТУ 4492(2005 2008 CPT 3000,00 4519,89 4519,89 4519,89 930,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 01.12.2008 FOB 10000,00 1309,80 1309,80 1309,80 270,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 31.12.2008 FCA 1350,00 1853,12 1853,12 1853,12 382,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768(2004 31.12.2008 DAF 1000,00 1203,07 1203,07 1203,07 248,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 01.12.2008 FOB 55000,00 1261,29 1261,29 1261,29 260,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 30.12.2008 FOB 3500,00 1033,28 1033,28 1033,28 213,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768(2004 31.12.2008 DAF 1000,00 1135,16 1135,16 1135,16 234,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 31.10.2008 FOB 300,00 856,11 856,11 856,11 176,50
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 01.12.2008 FOB 100000,00 873,20 873,20 873,20 180,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 30.12.2008 FOB 9000,00 747,07 747,07 747,07 154,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768(2004 31.12.2008 DAF 6000,00 1377,95 1436,05 1494,14 296,03
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.10.2008 FOB 10000,00 1020,62 1020,62 1020,62 210,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.11.2008 FOB 48185,00 1018,73 1049,70 1212,78 216,38
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 30.12.2008 FOB 15000,00 921,71 924,94 931,41 190,67
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 31.12.2008 FOB 5650,00 1125,46 1129,23 1232,03 232,78
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769(98 01.03.2009 FOB 25000,00 1067,24 1067,24 1067,24 220,00
Нут ГОСТ 8758(76 31.12.2008 FCA 380,00 6049,32 6049,32 6049,32 1247,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 20.10.2008 DAF 540,00 2571,08 2571,08 2571,08 530,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 30.11.2008 DAF 5000,00 2605,01 2605,01 2605,01 536,55
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583(76 31.12.2008 FCA 1600,00 3031,94 3031,94 3031,94 625,00

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

№ Назва біржі Регіон
1 Аграрна біржа м.Херсон
2 Вінницька товарна універсальна біржа м.Вінниця
3 Донецька товарна біржа м.Донецьк
4 Житомирська агропромислова товарна біржа м.Житомир
5 Запорізька товарна біржа «Гілея» м.Запоріжжя
6 Західно(Українська регіональна агропромислова біржа м.Львів
7 Івано(Франківська аграрна товарна біржа м.Івано(Франківськ
8 Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» м.Київ
9 Кримська аграрна біржа м.Сімферополь
10 Кримська універсальна біржа АР Крим
11 Луганська агропромислова товарна біржа м.Луганськ
12 Одеська аграрна біржа м.Одеса
13 Одеська товарна біржа м.Одеса
14 Подільська спеціалізована аграрна біржа м.Хмельницький
15 Придніпровська товарна біржа м.Дніпропетровськ
16 Рівненська міжрегіональна товарно(майнова біржа «Прайс» м.Рівне
17 Слов'янська універсальна біржа м.Дніпропетровськ
18 Сумська товарна біржа м.Суми
19 Тернопільська агропромислова біржа м.Тернопіль
20 Товарна біржа «Катеринославська» м.Дніпропетровськ
21 Товарна біржа АПК центральних областей України м.Черкаси
22 Товарна біржа «Львівська Універсальна» м.Львів
23 Товарна біржа «Українська(Донецьк» м.Донецьк
24 ТОВ «Центральна Товарна біржа» м.Полтава
25 Товарна біржа «Українська ф'ючерсна біржа» м.Київ
26 Українська аграрна біржа м.Київ
27 Українська спеціалізована зернова біржа м.Київ
28 Українська універсальна біржа м.Полтава
29 Українська універсальна товарна біржа м.Херсон
30 Українська універсальна біржа «Капітал» м.Київ
31 Універсальна біржа «Україна» м.Харків
32 Херсонська товарно(сировинна біржа «Кристал» м.Херсон
33 Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа м.Чернігів
34 Чорноморська товарна біржа м.Миколаїв

Перелік акредитованих товарних бірж
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Павло Мороз

ЯКЩО, приїхавши до Бучача, турист за!

питає, які визначні пам'ятки можна огля!

нути у місті, серед іншого привітні меш!

канці запропонують зазирнути до костелу.

Адже там зберігаються унікальні дерев'яні

скульптури роботи Іоанна Пінзеля. Влас!

не, так ми і вчинили. Вдень у вівторок ко!

стел було зачинено, проте неподалік живе

отець Микола, який люб'язно погодився

бути нашим гідом.    

У 1397 році Михайло Бучацький засну!

вав парафію Пресвятої Діви Марії. Старий

мурований однонефний костьол був спо!

руджений, ймовірно, у XV столітті та про!

існував до 1754 року. У 1761 році власник

Бучача Микола Потоцький пожертвував

кошти для нового кам'яного храму, який

збудували за проектом відомого львівсько!

го архітектора Мартина Урбаника. У 1763

році Вацлав Сераковський висвятив ко!

стьол під назвою Успіння Пресвятої Діви

Марії. 

Крім старих стін, від тих часів всередині

костьолу частково збереглися роботи видат!

ного скульптора Іоанна Георга Пінзеля. До

них належать і на перший погляд гіпсові,

але насправді дерев'яні скульптури. Вра!

жаюча для дерева пластика ліній, деталі

фігур, відтворені з найменшими дрібниця!

ми, змушують ще і ще перепитувати: чи

справді висічено це диво із дерева?

За радянських часів костьол було зачи!

нено – у ньому знаходилася котельня і во!

донапірна вежа. Від довгого сусідства з во!

дою постраждав вівтар, проте фігури свя!

тих, на щастя, вціліли. 

Довготривала занедбаність не пішла на

користь і старому органу – середина заір!

жавіла – і наразі його замінює сучасний

електричний. Проте отець Микола щиро

сподівається, що знайдуться меценати, які

вкладуть кошти у реставрацію пам'ятки,

яка буде і надалі милувати око й душу.

СТАРОЖИТНОСТІ Бучач – друге місто в Україні, після Львова,
за кількістю вцілілих робіт скульптора Іоанна Пінзеля. Тут
збереглися 14 його творів. Найбільше робіт у Бучацькій церкві
Святої Покрови та в костелі Успіння Богородиці.

Рукотворна окраса Бучача роботи Пінзеля

Іоанн Георг Пінзель – визначний укра�
їнський скульптор другої половини XVIII
ст., представник пізнього рококо. В 1750�
60�х рр. працював у Львові, Ходовичах
(тепер Львівська область), Монастирсь�
ку і Бучачі (обидва – Тернопільська
область). 

Головний вівтар костьолу в Бучачі прикрашений 
витонченими різбляними скульптурами з дерева роботи Іоанна Пінзеля

Анна зустрічала Діву Марію в Храмі, 
коли та приносила туди маленького Ісуса 


