
Україні на добро
продовжує працювати ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН», дотримуючись планів розвитку за

всіма напрямками як вітчизняний сіль�

госпвиробник, інвестор і зернотрейдер.

Компанія інтенсивно проводить онов�

лення техніки. У 2008 р. на придбання 22

«Кейсів» та 22 «Білорусів» було витрачено

близько 11,5 млн. грн. Ця техніка стала ва�

гомим додатком до 46 «Фендтів», які були в

арсеналі підприємства. Навесні 12 кращих

механізаторів отримали ключі від «Кейсів»,

влітку – від 9 комбайнів «Массей Фергю�

сон». Восени тракторний парк поповнили

ще 10 нових «Кейсів» та 9 «Білорусів». 

Задля суворого дотримання сучасних

агротехнологій, за якими працює «НІБУ�

ЛОН», у стратегічних планах підприємст�

ва, зі слів генерального директора, Героя

України Олексія Вадатурського, у най�

ближчі 3�4 роки провести повне оновлен�

ня тракторного парку. Це ж стосується по�

сівних агрегатів. Компанія щорічно збіль�

шує кількість нової техніки через постійне

зростання посівних площ.

Так, восени 2008 р. у Кролевецькому

районі на Сумщині створено нову філію

«Присеймівська». Робота з укладання до�

говорів оренди землі з власниками паїв

розпочалася торік. З сільрадами укладено

соціальні договори з надання компанією

благодійної допомоги для вирішення со�

ціальних питань на селі. Оскільки орендо�

вані 1100 га землі не оброблялися упро�

довж 7�8 років і заросли чагарниками та

молодими деревами, довелося докласти

чималих зусиль і коштів, щоб довести зем�

лю до передпосівного стану. Зараз у філії

засіяно 569 га озимої пшениці та 223 га

озимого тритікале. Навесні планується по�

сів зернової кукурудзи та ярого ячменю. 

Станом на 23 жовтня «НІБУЛОН» за�

кінчив збирання соняшнику: при середній

врожайності 24,0 ц/га зібрано 16,9 тис. т

насіння з площі 7,1 тис. га. Серед філій лі�

дерами за врожайністю стали: «Хмільник»

– 30,9 ц/га, «Сухорабівська» – 29 ц/га,

«Старобільська» – 28 ц/га. 

Кукурудзу на зерно зібрано у південних

регіонах з площі 5,8 тис. га або на 55%. Про

середню врожайність говорити зарано,

оскільки тільки розпочато збирання у фі�

ліях Хмельницької, Вінницької й Черкась�

кої областей, де традиційно врожайність

сягає 100 ц/га. 

Завершено посівну озимого клину на

площі 25,9 тис. га. Водночас ведуться ро�

боти з догляду за посівами озимини. Під�

готовку зябу проведено на 20 тис. га, що

становить 78% від плану. Завершення пов�

ного циклу сільгоспробіт в «НІБУЛОНі»

очікується 1 листопада. 

Компанія продовжує виконання ек�

спортних контрактів. Якщо у 2007/08 МР

через дію заборон на експорт було відпра�

влено 1,2 млн. т зернових, то у поточному

МР до кінця жовтня вже буде відвантажено

1,5 млн. т, а до кінця календарного року за�

плановано вийти на 2 млн. т.
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АГРОПОЛІТИКА
АГРОСТРАХУВАННЯ БУДЕ ДОБРОВІЛЬНИМ?

Кабінет Міністрів України схвалив зміни
до Закону України «Про страхування».
Внесення цих змін передбачає введення
нового виду добровільного страхування –
страхування сільськогосподарських ризиків.

Тетяна Шелкопляс

НАЙБІЛЬШОГО успіху у цій царині домо�

глася Туреччина. Саме вона виступила іні�

ціатором і організатором Першого бізнес�

саміту «Шовковий шлях», який 16�19 жов�

тня у м. Трабзон зібрав представників 19

країн. Кількість учасників виявилася вра�

жаючою – 230 іноземних фахівців та понад

500 представників Туреччини. Це, відпо�

відно, представники бізнесу і ділових кіл

на рівні міністрів економіки й торгівлі та їх

заступників, президентів торгово�промис�

лових палат та бірж, послів та представни�

ків іноземних місій, науковців та менедже�

рів, а також численних ЗМІ. Українська де�

легація була однією з найбільш повно

представлених. Організаторами заходу ви�

ступили Міністерство зовнішньої торгівлі

Турецької Республіки, її Торгово�промис�

лова палата, Східночорноморський Союз

експортерів, органи місцевого управління

та представники бізнесу.

Мета заходу – довести усьому світові,

що ці держави здатні разом ефективно

працювати і за рахунок кооперації забезпе�

чувати світ якісними товарами і послуга�

ми, поширювати їх зі Сходу на Захід і в

зворотному напрямку. 

Продовження на стор.2

У всесвіті існують два шляхи: 
зоряний на небі та шовковий на землі*

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
за поточний тиждень.
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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
БУТИ ЧИ НЕ БУТИ 
ХІМІЧНІЙ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ?
Мабуть, не випадково круглий стіл на тему
«Перспективи розвитку ринку мінеральних
добрив» було організовано також силами
Федерації роботодавців України. Оратори
неодноразово наголошували, що якщо не
вжити належних заходів, хіміки залишаться
без роботи.
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ІНТЕГРАЦІЯ У світовій економіці спостерігається відчутний зсув активності від Атлантичного
океану в бік Тихого, особливо після нинішньої фінансової кризи у Америці та Старій Європі.
Країни, що знаходяться вздовж історичного Великого шовкового шляху, все активніше
пропонують світовому ринку свої товари, технології, знання та послуги.

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.

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!!

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

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

Селянська інвестиційна компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ»

* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ» на 23.10.2008

ІНДЕКСИ

Індекс Останнє
значення

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD*індекс
(Україна) 69,79 *9,6% *75,4%

РТС 
(Росія) 636,54 *10,8% *72,2%

WIG 20
(Польща) 1617,31 *14,9% *53,2%

DAX*
(Німеччина) 4571,07 *6,0% *43,3%

S&P 500*
(США) 896,78 *1,2% *38,9%

*Стародавня азійська приказка



НАГАДАЄМО, що історично Ве�

ликий шовковий шлях – це систе�

ма караванних шляхів, яка існува�

ла з II ст. до н.е. по XV ст. та об'єд�

нувала країни Євразії – від Захід�

ної Європи до Китаю. У докапіта�

лістичну епоху це був найдовший

шлях – понад 7 тис. км – який ві�

дігравав роль сполучної ланки між

країнами різних цивілізацій та со�

ціально�економічних систем. 

Місцем проведення форуму

місто Трабзон було обрано не ви�

падково, адже саме через нього у

давні часи і проходив Великий

шовковий шлях. Задля відроджен�

ня і укріплення історичних тради�

цій захід проходив у щойно від�

критому бізнес�комплексі. Під час

відкриття і проведення пленарної

частини бізнес�форуму президія

не обиралася, тому всі учасники

заходу мали однакову можливість

виголосити привітання і стислі

презентації.

Усі промовці були одностайні

у тому, що нинішня глобалізація

економіки має як позитивні, так і

негативні наслідки. Протистояти

світовій економічній кризі можна

через відновлення кооперації кра�

їн «шовкового шляху», яке мати�

ме не лише позитивні економічні,

а й політичні наслідки. Дещо ам�

біційно прозвучали підсумкові

слова виступу міністра зовнішньої

торгівлі Туреччини Куршада

Тузмена про те, що мета його

країни – продемонструвати усьо�

му світові, що довколишні держа�

ви можуть разом ефективно прац�

ювати, влаштувати новий центр

економічного тяжіння й постача�

ти товари й послуги Тихого Океа�

ну один одному та решті Європи.

В першу чергу, йдеться про транс�

портні й консалтингові послуги,

енергетичні ресурси, будівництво,

продукцію АПК, які здатні гене�

рувати постійний грошовий потік

незалежно від фінансових коли�

вань. Приємно зазначити, що Ук�

раїні в цих питаннях відводиться

помітна роль. Таку думку пан Туз�

мен аргументував на прес�конфе�

ренції, яка відбулась після від�

криття виставки турецьких про�

дуктів харчування «Тиждень

сільського господарства Чорно�

морського регіону» і низки кру�

глих столів. Міністр наголосив,

що він оптимістично налаштова�

ний щодо майбутніх взаємовідно�

син з Україною і оприлюднив такі

цифри. У 2003 році турецький ек�

спорт до України становив $445

млн., імпорт – $2,3 млрд., загаль�

ний товарообіг становив $2,7

млрд. Минулорічні показники

зросли до майже $1,5 млрд. за ек�

спортом і $4,5 млрд. за імпортом,

тобто загалом до понад $5,9 млрд.

За 8 місяців поточного року ці по�

казники вже становлять $1,5

млрд., $4,7 млрд. та $6,2 млрд. від�

повідно. «І за нашими прогноза�

ми до кінця року загальний обіг

товарів та послуг між нашими

країнами має перевищити $7,5

млрд.», –  підсумував промовець.

Протягом трьох днів робота

форуму проходила у відкритому та

закритому для представників ЗМІ

режимах. Відкрито працювали

секції «Інвестиції та фінанси»,

«Торгівля, будівництво та послу�

ги». Круглі столи очільників та

представників торгово�промисло�

вих палат країн�учасниць з керів�

ництвом Міністерства зовнішньої

торгівлі Туреччини були закри�

тими. На цей час представникам

ЗМІ було влаштовано зустріч з

місцевими журналістами, відвіди�

ни профільної виставки, морсько�

го порту м.Трабзон та потужних

переробних підприємств регіону.

* * *

ВИСТАВКА продуктів харчуван�

ня Туреччини являла собою

справжній цивілізований відбиток

східного базару. Тут було усе: без�

ліч традиційних і дивовижних

східних солодощів – в'ялених, су�

шених, печених, глазурованих;

неймовірна кількість фруктів і

овочів свіжих та консервованих;

оливки на будь�який смак і так са�

мо оливкова олія, яку різними ме�

тодами виготовляли перед відвіду�

вачами. Молоко і молочні вироби,

особливо сири, є національним

продуктом харчування, так само

як риба і морепродукти. А ще – хі�

ба можна уявити собі застілля без

турецького чаю і гостинної усміш�

ки господаря?  

Компанія «Гулбудак» зі

Спарти – відомі в Туреччині ви�

робники і постачальники яблук і

саджанців фруктових дерев. Впев�

нено працюють на внутрішньому

ринку, реалізуючи понад 12 тис.

тонн яблук 27 сортів за рік. З них

близько 6 тисяч тонн становить

власна продукція. У торгових ме�

режах Метро, Мікрос, Карфур їх

продукція становить близько 25%.

У найближчі 5 років планують

зайнятися переробкою і спробува�

ти свої сили на зовнішніх ринках

як експортери. 

Солодка пастила з горіхами в

містечку Гумушані з давніх�давен

готувалася за традиційною техно�

логією. Основою пастили є сік ва�

рених ягід білої шовковиці з дода�

ванням борошна і меду. Компа�

нія «Крал», заснована у 1974 році

як сімейний бізнес 4 братів і 3 се�

стер, поставила цю пастилу на

промислове виробництво з вико�

ристанням сучасних технологій. У

такий спосіб цей продукт набув

поширення не лише в Туреччині, а

й за її межами. Найбільш тради�

ційною є пастила з фундуком,

який є національною гордістю

країни. Також її роблять з кедро�
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Початок на стор.1
Міністр зовнішньої торгівлі 

Туреччини Куршад ТУЗМЕН (праворуч) 
і мер м.Трабзон Нурі ОКУТАН

Міністр Республіки Македонія Хаді НЕЗІР (ліворуч)

Швидка кава – винахід компанії «Кью�кап» Натуральні східні ласощі презентує компанія «Крал»



вими горішками, а можуть і з во�

лоськими, які, до речі, закупову�

ють в Україні. Такі східні ласощі є

натуральними завдяки оригіналь�

ним компонентам і технологіям

виробництва, а тому надзвичайно

корисними не лише для загальної

підтримки організму людини, а й

для профілактики серцево�судин�

них захворювань.

Традиційна турецька кава те�

пер матиме ще одне, нове, облич�

чя завдяки компанії «Кьюкап»

(від [quick cup] – швидка чашка).

Близько року тому вона вигадала і

запатентувала новий спосіб швид�

кого приготування популярного

напою для індустрії фаст�фуд: роз�

чинна кава міститися на дні пла�

стикової чашечки, де закріплюєть�

ся алюмінієвою фольгою. Спожи�

вачеві достатньо відірвати фольгу

й додати гарячої води – і кава го�

това. Це нове високотехнологічне

сертифіковане виробництво. Ча�

шечка виготовляється одразу пе�

ред фасуванням і є стерильною; в

кількості 10 штук автомат одразу

фасує їх в герметичні пакети. Поки

що асортимент становить п'ять

різновидів такого напою, основ�

ним з яких є чорна кава з вершка�

ми і цукром. Каву купують в Бра�

зилії, а вершки – в Німеччині. За�

раз цей продукт експортується до 5

сусідніх країн, а починаючи з но�

вого року укладено договори з 26

країнами світу. У зв'язку зі збіль�

шенням виробництва, зрозуміло,

зростає і потреба у якісній сирови�

ні. Тому фірма зацікавлена у нових

надійних партнерах�постачальни�

ках цукру і сухого молока. 

Стародавній Трабзон має по�

над двотисячолітню історію. Він

був одним з п'яти найбільших міст

колишньої Османської імперії, че�

рез які проходив Великий шовко�

вий шлях, й до сьогодні залиша�

ється одним з провідних центрів

культурного і соціально�економіч�

ного життя Туреччини. Сучасний

шовковий шлях, кажуть тут, який

поєднує Європу й Азію, прохо�

дить у тому числі через морський

порт Трабзона.

У середньому за рік тут обслу�

говується близько 2 тисяч суден,

перевалюється понад 3,8 млн.

тонн вантажу. Основна експортна

продукція до країн Європи – це

овочі, фрукти, горіхи; до Китаю –

мармур, цемент, метал (хром). Ос�

нову імпорту становлять вугілля з

Росії та України, а також зернові

культури: пшениця, ячмінь, жито і

кукурудза. Наявний припортовий

елеватор дає змогу зберігати зерно

для подальшого його транспорту�

вання автошляхами до південних

країн. 

* * *

Збирання та переробка горі

хів – доволі прибутковий бізнес,

на якому, як на туризмі чи легкій

промисловості, тримається еконо�

міка Туреччини. Гори країни бу�

квально потопають у гущавинах

фундуку (ліщини). Загальна кіль�

кість землі під фундуком переви�

щує 700 тис. га. Країна є основ�

ним світовим експортером цих го�

ріхів і щороку залежно від урожаю

поставляє на зовнішні ринки від

65 до 75% перероблених плодів.

Основними споживачами є краї�

ни Європи, Америки, Австралія,

Японія, Росія. На українському

ринку також переважає турецький

фундук. 

Промислових насаджень ку�

щів немає, вирощують і збирають

горіхи вручну понад 5 мільйонів

фермерів та приватників, об'єдна�

них в кооперативи. З куща можна

отримати від 10 до 20 кг плодів.

Таким  чином із трьох гектарів го�

ріхового саду – саме стільки ста�

новить середньостатистичний

розмір «промислової» ділянки –

можна зібрати близько 5 тонн си�

ровини. При закупівельній ціні $1

за кілограм з неї щосерпня госпо�

дар має чесних $5 тисяч.

Фундук турки називають пода�

рунком Бога, адже він є природ�

ним концентратором вітамінів, за

калорійністю вдвічі перевищує

хліб. Він очищує організм від шла�

ків, особливо корисний для про�

філактики і лікування серцево�су�

динних та печінкових захворю�

вань. 

Ми побували на одній з трьох

фабрик з виробництва горіхів

«Арслантюрк». Це високотехно�

логічне сучасне підприємство,

продукція якого сертифікована

ISO 9002 та НАССР. Тут щороку

виробляється понад 20 тис. тонн

сушених та подрібнених горіхів,

12 тисяч тонн з яких експортуєть�

ся до 45 країн світу. Це шоста в Ту�

реччині компанія за обсягом ек�

спорту фундуку.  

Її власник і генеральний ди�

ректор Сабахтін Арслантюрк в

третьому поколінні займається

«горіховою» справою. Він є голо�

вою торгової біржі Трабзона та

очолює Національну асоціацію

виробників фундуку. Його компа�

нія поставляє горіхи і в Україну,

тому він непогано обізнаний з на�

ми і запрошує наш бізнес до більш

тісної співпраці.

Турецький чай за смаком і

зовнішнім виглядом дуже нагадує

добре знаний радянській людині

грузинський. Його зазвичай ва�

рять, а не заварюють, і подають у

скляних стограмових чашечках. 

Зі свіжозібраного одного й то�

го ж чайного листа, залежно від

необхідності, на чайній фабриці

можна отримати різні типи гото�

вого чаю – чорний, зелений, чер�

воний та жовтий; розсипний, пре�

сований або швидкорозчинний.

Усе залежить від операцій та тех�

нологічного процесу, який зазви�

чай зводиться до зав'ялювання,

скручування, ферментації, сушін�

ня та сортування (за фракціями).

На фабриці «Озчай» ми не по�

бачили скрученого чаю, натомість

побачили усю структуру вироб�

ництва органічного чаю, яким так

пишається компанія і за якість

якого отримала міжнародну вина�

городу в Італії 2004 року. 

Підприємство було засноване

і обладнане у 1987 році. Відтоді

практично без зупинок працює 24

години на добу. Протягом неї пе�

реробляють 150 тонн  листя і виго�

товляють 30 тонн готового чаю

різних видів. Із 10 кг свіжого листя

виходить 2 кг чаю, вологість якого

не перевищує 4%. Процес вигото�

влення чаю – від початку пере�

робки до фасування в пакети –

триває 6�8 годин. 

На території фабрики працює

фірмовий магазин і облаштоване

затишне кафе, де можна посмаку�

вати усі різновиди виробленого

тут чаю. Чим ми, власне, і скори�

сталися.

Фото автора
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на небі та шовковий на землі Безпека – 
понад усе
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ внутрішньої
безпеки – безпеки громадян і
бізнесу – для кожної держа#
ви питання стратегічне і, бе#
зумовно, відбиває політич#
ний портрет суспільства. 
Тому в кожній цивілізованій
країні поряд із державними
правоохоронними органами
успішно працюють об'єднан#
ня недержавних служб без#
пеки. У свою чергу, інтегра#
ція країн Східної Європи до
Євросоюзу змусила такі ор#
ганізації об'єднатися. Для
цього в грудні 2006 року бу#
ло створено Європейський
клуб безпеки – ЄСБОК, до
якого увійшли Чехія, Сло#
ваччина, Польща, Угорщи#
на. У червні 2008 року до неї
прийнято Україна в особі
Української федерації пра#
цівників недержавних служб
безпеки (УФПНСБ). 
ЄСБОК і УФПНСБ 8#9 жовтня
в Ужгороді вперше в Україні
провели міжнародний фо#
рум «Ринок безпеки і держа#
ва: відносини, проблеми і
перспективи». Його завдан#
ням було проаналізувати
шляхи подальшого розвитку
ринку послуг безпеки, ви#
значити форми міжнародної
співпраці, обговорити коор#
динацію дій України і Поль#
щі щодо забезпечення без#
пеки проведення Євро#2012.
Від імені компанії «Дніпро#
Альфа#Плюс», співзасновни#
ка нашого видання, на фору#
мі виступив директор, пер#
ший віце#президент УФПНСБ
Андрій Большаков. Він від#
значив, що за 14 років робо#
ти компанія стала однією з
найпотужніших в Дніпропе#
тровській області, що забез#
печують комплексну безпеку
юридичних і фізичних осіб.
Серед її постійних клієнтів
промислові і сільськогоспо#
дарські підприємства, банки,
політики і чиновники.  
В аграрному секторі питання
забезпечення безпеки на
сьогодні відіграють важливу
роль. Насамперед це стосу#
ється перевірки повноважень
потенційних партнерів, про#
тистояння земельному рей#
дерству, супроводу вантажів,
охорони урожаю тощо.

За інформацією компанії

www.dap.dp.ua

Сабахтін АРСЛАНТЮРК – виробник фундуку в 3му поколінні Дегустація турецького чаю на фабриці «Озчай»
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У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

(ВИТЯГ ІЗ ДОКУМЕНТУ)

Про відзначення 

державними нагородами України 

працівників харчової промисловості

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного
виробництва високоякісних продуктів харчування, багаторічну
сумлінну працю та з нагоди Дня працівників харчової
промисловості  п о с т а н о в л я ю :

Нагородити орденом «За заслуги» II ступеня:

ШАПОВАЛЕНКА Віктора Вікторовича – комерційного директо*
ра акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний
завод», Запорізька область.

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня:

ІШХНЕЛІ Анзора Шотовича – голову правління акціонерного
товариства «Миколаївхліб»;

КОВАЛЕНКА Петра Петровича – заступника начальника Го*
ловного управління Одеської обласної державної адміністрації –
начальника управління харчової промисловості, продовольчого
ринку та якості сільськогосподарської продукції;

МОРКОТОНОВА Ігоря Віталійовича – директора спільного ук*
раїнсько*британського товариства «Українська чайна фабрика Ах*
мад Ті», м.Харків;

РУДАКОВУ Ларису Олексіївну – почесного президента акціо*
нерного товариства «Шосткинський міськмолкомбінат» – дирек*
тора із зовнішніх зв'язків, Сумська область;

САМЧУКА Олександра Григоровича – генерального директо*
ра акціонерного товариства «Цукровий завод імені Цюрупи», Жи*
томирська область;

СІРЕНКА Олександра Олександровича – голову правління ак*
ціонерного товариства «Яготинський маслозавод», Київська
область.

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня:

ДРОНОВУ Ганну Василівну – генерального директора акціо*
нерного товариства «Херсонська кондитерська фабрика».

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня:

БАЖАН Людмилу Петрівну – директора акціонерного това*
риства «Куликівське молоко», Чернігівська область;

БЕВЗ Олександру Олександрівну – головного бухгалтера ак*
ціонерного товариства «Трудовий колектив «Уманьхліб», Черкась*
ка область;

БІКАШ Христину Василівну – майстра*пекаря товариства
«Хустхліб», Закарпатська область;

БОРІДЧЕНКО Катерину Олексіївну – готувача фаршу ковба*
сного цеху акціонерного товариства «М'ясокомбінат «Ятрань»,
м.Кіровоград;

КАПУСТУ Оксану Миколаївну – директора кондитерської фаб*
рики спільного українсько*ізраїльського підприємства товариства
«Полюс Лтд», м.Харків;

МАЗУРЕНКО Неонілу Миколаївну – заступника директора –
начальника планово*виробничого відділу акціонерного товари*
ства «Луганський м'ясокомбінат»;

СТАНАЄВУ Аллу Емануілівну – заступника голови правління
акціонерного товариства «Донецький міський молочний завод
№2»;

ШУМИЛО Тетяну Миколаївну – майстра*пекаря акціонерного
товариства «Лебединський хлібозавод», Сумська область.

Нагородити медаллю «За працю і звитягу»: 

БУКРЄЄВА Володимира Віталійовича – директора товариства
«Магрок», м.Дніпропетровськ;

ГРИГОР'ЄВА Андрія Миколайовича – голову правління акціо*
нерного товариства «Карат», Криничанський район, Дніпропе*
тровська область;

ДЬЯЧЕНКО Тетяну Федорівну – виготовлювача тортів підпри*
ємства громадського об'єднання «Асоціація підтримки вітчизня*
ного товаровиробника «Фірма «Ласка», м.Кіровоград;

ІСТОМІНУ Любов Тимофіївку – тістороба акціонерного това*
риства «Цар*хліб», м.Севастополь;

НОВОСЕЛЬЦЕВУ Галину Леонідівну – начальника виробниц*
тва акціонерного товариства «Кондитерська фабрика «А.В.К.»,
м.Луганськ;

НОСОВА Фелікса Романовича – голову правління акціонерно*
го товариства «Ерлан», м.Дніпропетровськ;

СЛОЄВА Олександра Миколайовича – голову правління акці*
онерного товариства «Дніпропетровський олійноекстракційний
завод».

Присвоїти почесні звання: 

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ 
НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ» 

ШОЛЬЦУ*КУЛІКОВУ Євгену Павловичу – завідувачеві кафе*
дри виноробства та технології бродильних виробництв Південно*
го філіалу «Кримський агротехнологічний університет» Національ*
ного аграрного університету, докторові технічних наук, профес*
ору, Автономна Республіка Крим.

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ 
УКРАЇНИ» 

КАРПЕНКО Зінаїді Юхимівні – заступникові голови правління
Національної асоціації молочників України «Укрмолпром», м.Київ. 

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ» 

АГАРКОВІЙ Ніні Олексіївні – заступникові генерального ди*
ректора з питань якості – начальнику головної технологічної лабо*
раторії акціонерного товариства «Київхліб»;

АНТОНЮК Катерині Миколаївні – начальникові виробництва
акціонерного товариства «Житомирпиво»;

БЛОЩАНЕВИЧУ Сергію Михайловичу – голові ради, директо*
рові з кадрових питань та побуту акціонерного товариства «Обо*
лонь», м.Київ;

БУТЕНКО Вірі Миколаївні – голові правління – директорові
акціонерного товариства «Київський маргариновий завод»;

ВЕЛИЧКУ Олександру Олександровичу – директорові дер*
жавного підприємства «Іваньківський спиртовий завод», Черкась*
ка область;

ВОВК Марії Іванівні – директорові з виробництва акціонерно*
го товариства «Галичина», Львівська область;

ГАЙДІ Руслану Дмитровичу – генеральному директорові Іва*
но*Франківського обласного державного об'єднання спиртової та
лікеро*горілчаної промисловості;

ГЛУСЬ Аллі Сигизмундівні – генеральному директорові до*
чірнього підприємства «Українська горілчана компанія «Nemiroff»,
Вінницька область;

ГНАСЮКУ Михайлу Степановичу – директорові державного
підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2», Волинська
область;

ГОЛІК Ользі Валентинівні – начальникові виробничого відді*
лу акціонерного товариства «Харківська бісквітна фабрика»;

ГУДЗ Ірині Семенівні – директорові Асоціації українських ви*
робників морозива «Українське морозиво», м.Київ;

ДЕНИСЮКУ Степану Несторовичу – голові правління акціо*
нерного товариства «Ємільчинський хлібозавод», Житомирська
область;

ЖУКОВСЬКОМУ Віктору Антоновичу – директорові держав*
ного підприємства «Стадницький спиртовий завод», Тетіївський
район, Київська область;

ІУКУРІДЗЕ Елдару Жораєвичу – генеральному директорові то*
вариства «Промислово*торговельна компанія «Шабо», Одеська
область;

КІЩАКУ Юрію Петровичу – директорові Департаменту хар*
чової промисловості Міністерства аграрної політики України;

КЛІЩУ Ігорю Миколайовичу – голові спостережної ради акці*
онерного товариства «Рожищенський сир завод», Волинська
область;

КОЗЛІВСЬКІЙ Вірі Михайлівні – головному інженерові*вино*
робу акціонерного товариства «Коблево», Миколаївська область;

КОВАЛЬОВУ Миколі Миколайовичу – головному інженерові
акціонерного товариства «Київський завод шампанських вин
«Столичний»;

КОМІНКУ Ігорю Степановичу – директорові державного під*
приємства «Хоростківський спиртзавод», Тернопільська область;

КУЛІНІЧУ Владиславу Віталійовичу – голові правління, дирек*
торові акціонерного товариства «Золотоніський маслоробний за*
вод», Черкаська область;

КУНІЦИНУ Сергію Євгеновичу – голові корпорації директорів
«Колос», м.Чернівці;

КУЧЕР Людмилі Федорівні – заступникові директора акціо*
нерного товариства «Полтавакондитер»;

ЛЕБЄДЄВУ Сергію Володимировичу – головному інженерові
акціонерного товариства «Луганський лікеро*горілчаний завод
«Луга*Нова»;

ЛІСНЮКУ Сергію Леонідовичу – директорові акціонерного то*
вариства «Кондитерська фабрика «А.В.К.», м.Дніпропетровськ;

МАЛАШЕНКУ Сергію Федоровичу – голові правління акціо*
нерного товариства «Криворіжхліб», Дніпропетровська область;

МИРОНОВУ Олегу Анатолійовичу – заступникові голови Дні*
пропетровської обласної ради – начальнику відділу соціально*
економічного розвитку переробної промисловості;

МИХАЙЛОВІЙ Раїсі Василівні – генеральному директорові то*
вариства «Фірма «Фавор», м.Київ;

МОРМІТКУ Владиславу Григоровичу – начальникові управлін*
ня міжнародного співробітництва та євроінтеграції Вінницької
обласної державної адміністрації;

ОНИЩУК Любові Іванівні – директорові дочірнього підпри*
ємства «Пивоварня Зіберта» акціонерного товариства «Оболонь»,
м.Фастів, Київська область;

ПЕРЕПІЧАЮ Валерію Георгійовичу – заступникові директора
державного підприємства «Артемівський спиртовий завод», Хар*
ківська область;

ТОПКОВУ Павлу Миколайовичу – директорові акціонерного
товариства «Геркулес», м.Донецьк;

ПОЧЕПУ Володимиру Анатолійовичу – голові правління акці*
онерного товариства «Київмлин»;

ПРОКОПЕНКУ Миколі Івановичу – голові правління акціонер*
ного товариства «Надія», смт Згурівка, Київська область;

ТЮТЮННИКУ Володимиру Михайловичу – голові правління
акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний ком*
бінат дитячих продуктів», Полтавська область;

УСТИНОВІЙ Катерині Іванівні – апаратникові пастеризації та
охолодження молока акціонерного товариства «Донецький місь*
кий молочний завод №2»:

ЦЕРКОВНІЙ Валентині Миколаївні – заступникові голови пра*
вління акціонерного товариства «Миколаївхліб»;

ЧЕРЕДІ Володимиру Вікторовичу – директорові дочірнього
підприємства «Хлібокомбінат №10» акціонерного товариства
«Київхліб».

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК 
ОСВІТИ УКРАЇНИ» 

ВАЩУКУ Тимофію Олександровичу – директорові Сімферо*
польського коледжу Національного університету харчових техно*
логій, Автономна Республіка Крим;

ДУДЕНКО Ніні Василівні – завідувачеві кафедри гігієни харчу*
вання та мікробіології Харківського державного університету хар*
чування та торгівлі.

Президент України В.ЮЩЕНКО 

м.Київ, 16 жовтня 2008 року №939/2008 

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про присвоєння А.Коваленко 

звання Герой України 

За визначні особисті заслуги перед Українською державою у
розвитку харчової промисловості, забезпечення виробництва
високоякісної вітчизняної кондитерської продукції, багаторічну
самовіддану працю  п о с т а н о в л я ю :

Присвоїти звання Герой України з врученням орде*
на Держави КОВАЛЕНКО Аллі Арестівні – генеральному
директорові акціонерного товариства «Харківська бісквітна
фабрика».

Президент України В.ЮЩЕНКО 

м.Київ, 16 жовтня 2008 року №938/2008

Найкращі працівники харчопереробної галузі України 
відзначені з нагоди професійного свята



КОНФЕРЕНЦІЯ проходила дуже

чітко та жваво, кожен доповідач

вкладався у регламент 5�10 хви�

лин, а тому за 3 години, що три�

вав форум, встигли розглянути

чимало тез і питань, пов'язаних із

сьогоднішнім станом і місцем

АПК України, як на внутрішньо�

му, так і на зовнішньому ринках.

Серед присутніх було чимало

представників провідних укра�

їнських аграрних компаній, еко�

номістів, консультантів, представ�

ників комітетів ВРУ.

Відкрив круглий стіл перший

заступник міністра агрополітики

України Юрій Лузан. Він розпо�

чав свій виступ із запитання до

всіх учасників: яке ж сьогодні міс�

це України в світі? – і сам заклав

підвалини відповіді. Зараз наша

держава перебуває у досить скрут�

ному становищі: іде модернізація

виробництва, безжальні перспек�

тиви малого бізнесу у СОТ, занед�

бана соціальна сфера, постійні

проблеми місцевих бюджетів. Цей

перелік можна продовжувати й

далі. Але, попри все Україна роз�

вивається динамічно. Харчова

промисловість поступово набирає

обертів. За останні 8 років креди�

тування АПК у державі зросло у

100 разів, а загальний обсяг ек�

спорту продукції  очікується

близько $10 млрд. порівняно з

$1,5 млрд. у 2000 році. Урожай�

ність сільгоспкультур зросла май�

же вдвічі порівняно з останніми

роками. На користь України пра�

цюють і наші 2,3% орних земель

світу, 30% європейського чорнозе�

му. Займаємо провідні позиції з

експорту соняшникової олії в сві�

ті. За оцінками економічних екс�

пертів, Україна може посісти пер�

ше місце й серед експортерів аль�

тернативних видів палива. Нас

вже розглядають як вагомого ек�

спортера продовольства і потен�

ційного виробника. Що ж нас

гальмує найбільше? На думку

Ю.Лузана, по�перше, незаверше�

на земельна реформа, по�друге,

фінансова криза (труднощі з кре�

дитами). Тому Україна і не може

повністю використати свій аграр�

ний потенціал.

Тож маємо перспективи для

розвитку. Тим більше, що, як заз�

начив президент Українського со�

юзу промисловців і підприємців

Анатолій Кінах, ціни на продо�

вольство протягом наступних ро�

ків будуть зростати: на цукор при�

близно на 30%, на сухе молоко і

пшеницю на 40�50%, а на олію

взагалі до 80%. До того ж, постій�

но збільшується потреба світу у

продовольстві. Втім, перспективи

неоднозначні, адже, зі слів пана

Кінаха, один зайнятий в сільсько�

му господарстві українець отри�

мує $275, в Польщі $923, а в Чехії

аграрії отримують взагалі $1443.

Зростання цін на продовольство

ще більше підкреслює структурну

бідність українців, які в середньо�

му витрачають на їжу від 40 до

70% власного бюджету. Для порів�

няння можна взяти країни Євро�

пи, де ця цифра не перевищує

15%.

Цікаву тезу висунув голова

підкомітету ВРУ з питань міжна�

родної економічної політики

Олексій Плотніков: «Україна

знаходиться у зоні ризикованого

сільського господарства, тобто

цьогорічним високим врожаєм

слід більшою мірою завдячувати

сприятливим погодним умовам,

аніж владі чи впровадженню висо�

ких технологій. Тому ще зарано ті�

шитися прогнозами великого вро�

жаю у наступних роках. І, взагалі,

світова продовольча створює нові

погляди на різні держави, адже

невідомо, яка країна вийде з неї з

позитивними, а яка – з негатив�

ними наслідками»,– вважає на�

родний депутат. 

Піднімалися і такі питання, як

імпорт м'яса. Наприклад, навіщо

було восени імпортувати м'ясо,

коли можна було підтримати сво�

го виробника, купити в нього. Пи�

тання щодо курятини на внутріш�

ньому ринку майже стабілізувало�

ся, але чи можливо наситити нею

європейський ринок, де надвисокі

вимоги до якості продуктів харчу�

вання? Отже, країні потрібні по�

тужні та сучасні м'ясні та м'ясопе�

реробні підприємства, продукція

яких відповідатиме європейським

стандартам якості.

Чи вигідно експортувати сиро�

вину? Відповідь – ні. Принаймні,

так вважає президент Української

торгово�промислової конфедера�

ції Володимир Демчак. Адже

набагато вигідніше було б прода�

вати напівготову, а ще краще –

кінцеву продукцію. Сучасні тех�

нології дають змогу продавати на�

віть хліб тривалого зберігання. Він

у замороженому вигляді вже дав�

но курсує Європою. Налагодже�

ний експорт горілки також може

принести непоганий прибуток.

Не надто приємну статистику

оприлюднив президент ВГО «Ук�

раїнська аграрна конфедерація»

Леонід Козаченко. «Щодня в

світі від голоду гине 80�85 тис. лю�

дей. Але Україна може сприяти

поліпшенню цієї ситуації. Україна

вже є відчутним гравцем на харчо�

вому ринку світу». Ми займаємо

40% світового ринку олії, а могли

б навіть 70%. Але заборона на ек�

спорт цього продукту суттєво вда�

рила по вітчизняним виробникам

олії, які отримали величезні збит�

ки. Якщо ціна на цукор буде 3,50

грн./кг, хіба зможуть цукровики

себе спокійно почувати, а тим

більше розвиватися? Багато цук�

рових заводів вже зазнало краху. В

Європі та Америці врожайність у

2,5 рази вища, ніж наша. Цю різ�

ницю можна звести до нуля при�

близно за $50 млрд. Якщо вийти

на європейський рівень вироб�

ництва, можна буде збільшити об�

сяги виробництва сільського гос�

подарства з $21 млрд. сьогодні до

$60 млрд. за 10 років. До того ж,

новою бідою для агровиробників

стала світова фінансова криза,

адже вона не дає змоги інвестува�

ти в аграрний бізнес. Зменшилася

також кількість кредитів, виданих

аграріям комерційними банками.

Зрозуміло, що і політична неста�

більність в Україні відбиває у за�

кордонних бізнесменів бажання

співпрацювати.

Слово «криза» підхопив голова

Всеукраїнської асоціації пекарів

України Володимир Слабов�

ський. Він дав визначення укра�

їнській політиці – перманентна

криза. На його думку, український

аграрний бізнес може розвивати�

ся лише тоді, коли уряд на неве�

ликий період часу переключається

на іншу галузь економіки. Тобто,

коли уряд «забуває» про сільське

господарство, перестає його регу�

лювати, і не видає жодних поста�

нов. Тоді аграрії «можуть реально

заробляти гроші, наскільки це мо�

жливо». Отже, потрібно заборони�

ти державі втручатися в аграрний

бізнес, «за винятком форс мажор�

них обставин». Регулювання цін

на хлібопекарські вироби є окре�

мою проблемою. Зараз рентабель�

ність хлібозаводів є занадто низь�

кою. Проблему можна вирішити

за рахунок державних коштів, які

зараз витрачаються на неефектив�

ні програми уряду. Малозабезпе�

чені громадяни могли б отримува�

ти пільги на хліб з держбюджету, а

решта повинні купувати хліб за

«нормальною ціною». Питання –

чи справді для зерновиків великий

цьогорічний врожай є пробле�

мою? Відповідь – ні. Тому що ця

«криза перевиробництва» створе�

на урядом штучно. Через введення

квотування на зерно, яке повинне

було експортуватися, але залиши�

лося на елеваторах. Тобто зараз ми

не маємо проблеми з надмірним

врожаєм, а пожинаємо негативні

наслідки весняних урядових по�

станов, впевнений В.Слабов�

ський.

Одним із останніх доповідачів

виступав генеральний директор

компанії «АМАКО» В і т а л і й

Скоцик. Своїм виступом він пев�

ною мірою підвів підсумки кру�

глого столу. «Продовольча криза

– порожня ніша, яку може і по�

винна зайняти Україна. Як це

зробити? Необхідно багато пра�

цювати». На сучасному етапі сві�

тового розвитку треба розрізнити

сільське господарство загалом і

аграрний бізнес, адже тільки він

може бути економічно конкурен�

тоспроможним. «Ми можемо пи�

шатися тим, що займаємо третє

місце в світі з вирощування кар�

топлі. Але 98% цієї картоплі виро�

щено в приватних господарствах,

де є кінь, сапа, маленький тракто�

рець». Зрозуміло, що для світово�

го аграрного бізнесу це малоперс�

пективний підхід. Щодо світової

фінансової кризи, то, за словами

В.Скоцика, американські аграрії

її майже не відчувають, тому що

постійно отримують суттєву до�

помогу від держави, у них існує

чимало дотацій для агробізнесу.

На початок серпня аграрна сфера

США акумулювала $101 млрд.

прибутку, який вона може реінве�

стувати в бізнес і нарощувати своє

виробництво. В світі існує тен�

денція, що в аграрний бізнес пот�

рібно вкладати кошти і це безпеч�

но. Але інвестори вимагають про�

зорої політики в державі, чим ми

поки похвалитися не можемо. І

врешті�решт, для того, щоб спо�

кійно виходити на світовий ринок

і почувати там себе впевнено,

необхідно створити внутрішній

попит або внутрішній ринок. 

То чому ж нам не брати при�

кладу з лідерів та успішних країн?

Артем Олекса
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НОВИНИ ï СТИСЛОСвітова продовольча криза –

шанс для України?
ОБГОВОРЕННЯ Саме під такою назвою 14 жовтня відбувся круглий стіл у
готелі «Hyatt Regency Kiev». Організатором заходу виступила ESGroup –
лідер на ринку ділового телевізійного контенту в Україні. Власну точку зору
висловили представники влади, галузевих об’єднань та бізнесу.

Насіння 
без обговорення 
Міністерство аграрної політи#
ки України пропонує до 1 ве#
ресня 2009 р. скасувати дію
ставки експортного мита на
насіння соняшнику (код УКТ
ЗЕД 120600). Відповідний за#
конопроект, який нині напра#
влено на узгодження в Мін#
економіки, пропонується ви#
нести на розгляд парламенту
у зв'язку з необхідністю вжи#
вання заходів для запобіган#
ня впливу наслідків світової
фінансової кризи на АПК
України. 
На думку розробників доку#
мента, його ухвалення дасть
змогу подолати в Україні не#
гативні процеси стрімкого
зниження цін на насіння со#
няшнику і соняшникову олію,
а також створити конкурент#
не середовище на ринку вка#
заних видів продукції. 
Як наголошується в поясню#
вальній записці до законо#
проекту, цей документ «не
вимагає проведення консуль#
тацій з громадськістю» для
його ухвалення. 
Коментуючи можливе ухва#
лення цього законопроекту,
заступник генерального ди#
ректора асоціації «Укролія#
пром» Ірина Кузнєцова зазна#
чила, що пропонований захід
може спровокувати кризову
ситуацію не тільки в олієжи#
ровій галузі, але і на продо#
вольчому ринку України. 
На думку асоціації, скасуван#
ня (навіть тимчасове) екс#
портного мита на насіння со#
няшнику спровокує масовий
неконтрольований експорт з
України цієї продукції за дем#
пінговими цінами. Враховую#
чи різке зниження цін на на#
сіння соняшнику, що спостері#
гається на світовому ринку,
масовий імпорт цієї продукції
з України призведе до повно#
го обвалу світових цін на неї,
вважають в асоціації. 
Коментуючи можливі наслід#
ки для олієжирової галузі Ук#
раїни, в «Укроліяпром» вва#
жають, що у разі ухвалення
цього законопроекту галузь
повернеться в кризовий стан,
який спостерігався в 1997#98
рр. Експорт української оліє#
жирової продукції буде прак#
тично зупинений, що призве#
де до втрати країною зовніш#
ніх ринків. 
«Скасування експортного ми#
та призведе до розвалу галу#
зі, зупинки більшості підпри#
ємств, повернення до «сиро#
винного» експорту і перетво#
рення України в сировинний
придаток ЄС», – зазначила
І.Кузнєцова. 
Своє обґрунтування недо#
цільності ухвалення вказано#
го законопроекту асоціація
«Укроліяпром» вже направи#
ла в міністерство економіки
України.



Наталія Тарченко

У РОБОТІ круглого столу взяли

участь генеральний директор

«АМАКО» Віталій Скоцик, Ди�

ректор департаменту з питань ос�

віти,  науки та дорадництва

Міністерства аграрної політики

України Тетяна Іщенко, власник

Тетіївської агропромислової ком�

панії ЗАТ «ТАК» Руслан Голуб та

начальник науково�дослідної ча�

стини Національного аграрного

університету Вадим Ткачук. 

Цього року в Україні було зі�

брано рекордний врожай. Проте,

більше половини його – фураж�

не зерно. Чому так вийшло? Екс�

перти вважають, що причина

проста і складна водночас – при

вирощуванні врожаю фермери

не дотримуються належних тех�

нологій. В чому ж вихід із такого

становища? Звісно, в піднятті

професійного рівня сільськогос�

подарського виробника. 

І починати треба, звичайно,

із галузі освіти. Адже ні для кого

не секрет, що між теорією та

практикою у вітчизняних ВНЗ

часто величезна прірва. Після за�

кінчення навчання, приходячи

на роботу, такі молоді люди бу�

дуть широко відкритими очима

дивитись на незнайому їм нову

сучасну техніку, та й питання ви�

рощування, збирання та пере�

робки продукції для них – тем�

ний ліс. 

Компанія «АМАКО»  – одна

з тих, що докладає чималих зу�

силь для опанування спеціаліста�

ми сучасної техніки та техноло�

гій. В її практиці – співпраця з

вищими навчальними закладами

та науковцями, навчання персо�

налу своїх клієнтів (а їх на сьо�

годні 11 тисяч малих, середніх та

великих господарств). Але, звіс�

но, для вирішення глобальної

проблеми цього надто мало. 

– Ми постійно говоримо про

нові технології, про те, що успіх в

аграрному бізнесі може мати ли�

ше той, хто застосовує по�справ�

жньому фаховий підхід, що ґрун�

тується на двох складових: хоро�

ша базова освіта і досвід роботи.

При недостатньому рівні освіти

досвід роботи набувається наба�

гато довше, – впевнений Віталій

Скоцик. 

Утім, не можна сказати, що

освіта в Україні погана – її систе�

ма будувалася протягом багатьох

років. Гендиректор «АМАКО»

розповів, як йому після навчання

в Україні легко було продовжува�

ти набувати знання в амери�

канському навчальному закладі.

Адже в українському ВНЗ день

навчання – це 4�5 пар, а в аме�

риканському – 4 години по 50

хвилин, тому отримати диплом

бакалавра там можна було дуже

швидко. 

Але при такому ґрунтовному

підході як українські виробники,

так й іноземці стикаються з вели�

кою проблемою дефіциту кадрів.

Крім нестачі практичних знань і

досвіду, є й інше питання – бага�

то випускників просто не бажа�

ють працювати за фахом. До того

ж, в селах люди часто вважають

за краще перебувати на обліку на

біржі праці, підробляти на при�

ватних подвір'ях, аніж працюва�

ти там, де треба викладатися, за�

робляючи добрі гроші. 

Що ж до освіти, то тут вели�

кою проблемою є відсутність

серйозної матеріальної бази, і

навіть наявність кваліфікованих

викладачів не покращує ситуа�

цію. А, між тим, гарний аграр�

ний спеціаліст в Україні коштує

навіть дорожче, ніж у Сполуче�

них штатах Америки. Як вважає

пан Скоцик, це, можливо, не ду�

же правильно, і фахівців у нас

часто переоцінюють. Людей, що

поєднують в собі знання та нави�

ки, в Україні не так вже й багато,

та попит на них дуже високий,

що створює своєрідний ажіотаж. 

Тетяна Іщенко, в свою чер�

гу, сказала, що Мінагрополітики

має в своїй структурі 23 вищих

навчальних заклади 3 та 4 рівня

акредитації, 118 – технікумів та

коледжів. В міністерстві зараз діє

проблема стажування виклада�

чів, серед яких зараз відбувається

зміна поколінь: на зміну стар�

шим людям, що знали колгоспи,

приходять більш молоді та про�

гресивні. Стажування прово�

диться в найбільш ефективних

компаніях та господарствах –

«АМАКО», «АгроСоюз» тощо.

Ще один крок – створення дію�

чих кафедр безпосередньо на ви�

робництві. 

Про проблеми керівника�ви�

робничника з кадрами із перших

вуст дізнались присутні  від

Руслана Голуба. «Основне зло

– це існування біржі праці, – за�

явив він, – тому що люди часто

влаштовуються на роботу на мі�

сяць�другий, а потім звільняють�

ся, стають на біржу, і починають

займатися своїми справами: на�

приклад, торгувати на ринках».

Ще однією проблемою, з його

слів, є те, що на сучасній техніці

ціною $300�500 тис. повинна

працювати людина дуже фахова,

із вищою освітою, а не після за�

кінчення курсів тракториста. 

«Дісталося» від учасників

круглого столу і випускникам та�

ких престижних факультетів, як

економіки або менеджменту. По�

дібні екс�студенти мають звичку

влаштовуючись на роботу із гор�

дістю показувати диплом і заяв�

ляти, що хочуть неодмінно «ке�

рувати». При цьому складається

враження, що їм байдуже чим

керувати – аби відразу стати на�

чальником із дужне високою зар�

платою. Звісно, такі менеджери

попитом не користуються. 

Натомість, в аграрних компа�

ніях дуже гостро відчувається де�

фіцит фінансистів, маркетологів,

спеціалістів з логістики. По�

справжньому обізнаних і освід�

чених, які за душею мають не ли�

ше дипломну «корочку».
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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 22.10.2008 року 1 RUB = 0,21679 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 17 жовтня 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) 208,06 5,663 0,028 5,865 0,028 6,003 0,028 6,138 0,033 6,305 0,033
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 219,54 5,975 *0,075 6,145 *0,090 6,265 *0,100 6,370 *0,030 6,505 *0,025
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 235,25 6,403 0,010 6,435 *0,053 6,523 *0,050 6,590 *0,048 6,628 *0,068
CBOT Чикаго (Кукурудза) 148,07 4,030 *0,053 4,205 *0,053 4,318 *0,058 4,430 *0,053 4,510 *0,023

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

9,068 *0,188 9,168 *0,228 9,260 *0,238 9,328 *0,248 9,355 *0,235

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 Листопад ’08 4299 4080 4299 4299 * 4218 *81 4080 4299 8 18093530
EXW пшениця кл.3 Січень ’09 4830 4827 4850 4850 * 4836 *16 4827 4850 8 20744490
EXW пшениця кл.3 Березень ’09 5000 4956 5000 5000 + 4984 +2 4956 5000 8 21379670
EXW пшениця кл.4 Листопад ’08 4099 3890 4099 4099 * 4038 *95 3890 4099 10 22570730
EXW пшениця кл.4 Січень ’09 4620 4603 4650 4650 * 4624 *22 4603 4650 8 19836050
EXW пшениця кл.4 Березень ’09 4810 4750 4810 4800 * 4787 *36 4750 4810 8 20534930
FOB експ. пшениця Листопад ’08 202,9 192,7 202,9 202,9 * 199,0 *3 192,7 202,9 8 20835936
FOB експ. пшениця Січень ’09 210,0 200,0 210,0 208,0 * 205,7 *3 200,0 210,0 8 21532366
FOB експ. пшениця Березень ’09 213,0 204,5 213,0 210,0 * 208,9 *3 204,5 213,0 8 21868524

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 22 жовтня 2008 року

• Партнер рубрики – ЮФ «AGA Partners» •

Аграрному бізнесу потрібна 
не «людина з дипломом»,
а сучасний фахівець зі знаннями

ТОЧКА ЗОРУ Круглий стіл «Підготовка кадрів для сільського господарM
ства: проблеми та шляхи її вирішення», що нещодавно відбувся в приміM
щенні інформаційної агенції «Укрінформ», став логічним продовженням
останніх Днів поля, організованих групою компаній «АМАКО». 

Компанія «АМАКО» виво#
дить на український ринок но#
ву серію тракторів Massey Fer#
guson MF#8600. Про це 15 жов#
тня повідомила прес#служба
компанії.
Як наголошується в повідом#
ленні, нова серія тракторів MF
8600 включає п'ять моделей з
потужністю двигуна від 270 до
370 к.с. (MF#8650 – 270 к.с.,
MF#8660 – 295 к.с., MF#8670 –
320 к.с., MF#8680 – 350 к.с.,
MF#8690 – 370 к.с.).
Новий модельний ряд тракто#
рів Massey Ferguson MF#8600
буде представлений у всіх ре#
гіональних центрах компанії
«АМАКО» вже з грудня п.р. 
Основним видом діяльності
компанії «АМАКО» є техноло#
гічні рішення в галузі сільсько#
го господарства, будівництва і
комерційного транспорту.
Партнерська мережа АМАКО
налічує 23 дилерських і 10 ре#
гіональних центрів по всій те#
риторії України.

* * *
ЗАТ «Житомирські Ласощі»,
один із найбільших українсь#
ких виробників кондитерських
виробів, 17 жовтня отримав
сертифікат якості ISO
22000:2005, який визнається у
всьому світі і підтверджує без#
пеку і якість харчових продук#
тів. Про це 21 жовтня повідоми#
ла прес#служба компанії. 
«Після скасування обов'язкової
сертифікації Держспоживстан#
дартом керівництво ухвалило
рішення про проведення доб#
ровільної сертифікації, – заз#
начила директор з якості ЗАТ
«Житомирські Ласощі» Людми#
ла Цема. – Наше підприємство
працює в правовому полі, ми
виконуємо всі вимоги держав#
них і галузевих стандартів.
Добровільною сертифікацією
ми підтверджуємо наш статус
як добросовісного товарови#
робника». 
Нагадаємо, що на сьогодні в
кондитерській галузі України
сертифікацію ISO 22000:2005
отримали компанії «Рошен»,
«АВК», «Конті». 
Довідка. ЗАТ «Житомирські Ла#
сощі» входить до п'ятірки ліде#
рів кондитерського ринку Ук#
раїни. Асортимент продукції
компанії налічує понад 200 по#
зицій і випускається під торго#
вими марками «ЖЛ» і DOMA.
Продукція ЗАТ «Житомирські
Ласощі» експортується в 21 кра#
їну світу.



ГРУПА компаній «Мрія Агро»,

повідомила, що в середині жов�

тня ввела в експлуатацію власний

бетонний завод потужністю 50 м3

бетону за годину для полегшення

реалізації планів компанії по бу�

дівництву елеваторів та овочесхо�

вищ. Паралельно проектна ко�

манда підібрала вже 10 майдан�

чиків для їх будівництва в страте�

гічно важливих для компанії ре�

гіонах. Стратегія холдингу перед�

бачає збільшення елеваторних

потужностей з нинішніх 200 тис.

тонн сільгосппродукції до 3 млн.

тонн. Компанія також планує

збільшити земельний банк зі 100

тис. га до 190 тис. га до кінця ц.р.  

Після довгого перебування у

вузькому коридорі 13,2�14 євро,

акції Mriya Agro Holding, що тор�

гуються на Франкфуртській

фондовій біржі через глобальні

депозитарні розписки (GDR), з

початку осені втратили в ціні

41%, слідуючи загальному трен�

ду падіння вартості більшості аг�

рокомпаній на світових біржах.

Остання зареєстрована угода бу�

ла здійснена 15 жовтня за ціною

8 євро. 
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КОМПАНІЯ «Дакор Вест», що

входить в десятку найбільших

виробників цукру в Україні,

повідомила, що цього року на

підготовку цукрових заводів до

нового сезону було витрачено

близько $10,4 млн. При цьому в

модернізацію заводів було

інвестовано $6,5 млн. Із чотирьох

заводів, що належать компанії, в

цьому сезоні буде працювати три.

Всі вони вже почали переробку

буряку нового врожаю. «Дакор»

планує забезпечити заводи

власною сировиною на 100%

завдяки збільшенню площі землі

під цукровим буряком до 21 тис.

га і  очікуваній високій вро�

жайності в межах 45�50 тонн з

гектару. 

Вже більше місяця ціна купівлі

акцій ВАТ «Дакор Вест», що

котируються на біржі ПФТС,

знаходиться на позначці 90 грн,

продажу  – 110�150 грн. Остання

угода з акціями емітенту була

здійснена 27 липня за ціною 131,5

грн. Зміна ціни на графіку

пояснюється зміною обмінного

курсу гривні до американського

долару на міжбанківському ринку. 

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 16,50 16,60 16,50 425,00 *8,3% *48,4%

Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 90,00 110,00 131,50 571,43 *16,7% *25,9%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 12,20 12,69 12,20 852,39 *5,1% *64,1%

Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 6,01 6,38 6,20 63,55 0,0% *31,9%

Ленд Вест Франкфурт 4K1A GR EUR 11,77 12,30 12,80 163,13 *5,9% *1,9%

Лендком Лондон LKI LN GBP 12,00 13,50 12,75 27,00 *15,0% *79,1%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 4,00 4,75 4,25 507,24 *11,5% *71,7%

Миронівський з*д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 0,25 1,60 1,01 148,00 15,6% *80,5%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 7,20 8,00 8,00 170,00 0,0% *42,9%

MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 4,96 4,50 5,50 110,94 *38,2% *50,0%

Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 5,55 5,80 5,80 184,47 3,6% 11,8%

УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR 6,71 7,00 6,85 72,77 *34,8% *61,5%

ЦІННІ ПАПЕРИ Публічні компанії вітчизняного агросектору станом на 23 жовтня 2008 року

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Селянська інвестиційна 

компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ»

www.sincome.kiev.ua

Партнер рубрики

«Цінні папери 

та фондовий ринок» 

КОМПАНІЯ «Астарта», один з

найбільших агрохолдингів та ви�

робників цукру в Україні, планує

до 2012 року інвестувати при�

близно $100 млн. у модернізацію

своїх цукрових заводів та будів�

ництво власних елеваторів. За

словами генерального директора

холдингу Віктора Іванчика, три�

річна модернізація заводів потре�

бує $50�60 млн і дозволить збіль�

шити потужність кожного з них

від 20% до 30%, а також значно

скоротити їх енерговитрати. На

будівництво ж елеваторів компа�

нія планує витратити $40�50 млн

за три роки. Їх потужність дозво�

лить одночасно зберігати 200�250

тис. тонн зерна. 

Розміщувати зерносховища

«Астарта» планує в місцях виро�

щування зернових, а саме в Пол�

тавській, Вінницькій та Хмель�

ницькій областях.

Також було повідомлено, що

компанія почала працювати з

грецьким банком Piraeus, отри�

мавши перший транш п'ятирічно�

го кредиту на суму $3,5 млн у ве�

ресні цього року. Вже до кінця ро�

ку фінансування може збільшити�

ся до $20 млн. Кошти будуть ви�

користані на інвестиційні проек�

ти холдингу. 

Пан Іванчик підтвердив плани

компанії виробити цього року

200�220 тис. тонн цукру. Він також

додав, що компанія вивчає питан�

ня доцільності купівлі Волочись�

кого цукрового заводу, який зараз

орендує. Тим часом, АМКУ дав

згоду на придбання дочірнім під�

приємством «Астарти» Наркеви�

цького та Волочиського цукрових

заводів, які входили в російську

групу «Євросервіс».  

Цього тижня акції «Астарта»

на Варшавській фондовій біржі

впали до нового історичного міні�

муму у 16,5 польських злотих, нез�

важаючи на позитивні новини від

емітенту. Це може бути пояснено

лише тим, що зараз на фондових

ринках фундаментальні показни�

ки компаній та економіки в ціло�

му не в змозі переважити емоцій�

ну складову, що керує діями інве�

сторів останні два місяці. 

Астарта Холдинг

Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg

ОДИН із найбільших в Україні

виробників олієжирової продук�

ції компанія «Креатив» планує у

грудні цього року ввести в ек�

сплуатацію завод глибокої пере�

робки сої потужністю 750 тонн

на добу, а у січні 2009 року – но�

вий олієекстракційний завод по�

тужністю переробки 1000 тонн

насіння на добу. За словами гене�

рального директора компанії

Максима Березкіна, з урахуван�

ням збільшення потужностей,

«Креатив» наступного року пла�

нує переробити 720�730 тис.

тонн олійних та збільшити обсяг

виробництва соняшникової і со�

євої нерафінованої олії до 250

тис. тонн. Компанія також пла�

нує збільшити свій земельний

банк до 100 тис. га до 2010 року.

Зараз підприємства компанії об�

робляють 10 тис га землі.  

Після різкого падіння ціни на

глобальні депозитарні розписки

(GDR) «Креатив Груп», що коти�

руються на Франкфуртській

фондовій біржі, на 31% у вересні

з 9 євро до 6,2 євро, жодної но�

вої угоди за останній місяць не

було здійснено. При цьому ціна

GDR компанії вже впала нижче

ціни розміщення 23,4%�го паке�

ту серед пулу інвесторів у листо�

паді минулого року, яка склала

8 євро за розписку. 

Креатив Груп Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg

Ринкова вартість акцій, USD

Джерело: Bloomberg

Мрія Агро Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg

АГРОПРОМИСЛОВИЙ хол�

динг «Ленд Вест Компані», що

об'єднує близько 50 агрофірм

на Заході України, відклав вто�

ринне розміщення 20% своїх

акцій на невизначений термін

у зв'язку з фінансовою кризою.

Про це повідомив генеральний

директор холдингу Михайло

Корілкевич. За його словами,

за нинішніх умов різкого па�

діння на фондових ринках не�

можливо залучити $100 млн. за

такий пакет, на що попередньо

розраховувала компанія. Але

при цьому холдинг не відмо�

вляється від планів провести

IPO в 2011 році, коли, на думку

пана Корілкевича, вартість

компанії зросте мінімум вдвічі.

Він вважає оптимальним май�

данчиком для цього Лондонсь�

ку фондову біржу, оскільки са�

ме на ній сконцентрований

найбільший інтерес інвесторів

до аграрного сектору. 

Щодо операційних планів

холдингу, планується збіль�

шення банку землі з нинішніх

180 тис. га до 340 тис. га у на�

ступні два�три роки. Компанія

планує також побудувати два

елеватори (раніше планувало�

ся чотири) потужністю 50 тис.

тонн кожний: перший – на�

ступного року, другий – у 2010

році. Цього року менеджмент

планує отримати $12 млн. чи�

стого прибутку в порівнянні з

$1,2 млн. минулого року. 

Акції «Ленд Вест», що зна�

ходяться в обігу на Франк�

фуртській фондовій біржі у

вигляді глобальних депозитар�

них розписок (GDR),  за

останні два тижня впали на

11,7%. Незважаючи на це,

«Ленд Вест» залишається од�

нією з небагатьох українських

компаній, вартість якої з по�

чатку року збільшилась, нез�

важаючи на загальний ведме�

жий тренд, що панує на світо�

вих майданчиках. За станом

на 23 жовтня ціна розписки

становила 12,8 євро, що на

10% вище ціни розміщення у

грудні минулого року. 
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Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg



Наталя Слинько 

Проект розвитку агрострахування,
Міжнародна фінансова
корпорація (ІFC)

РОБОТА щодо внесення цих

змін до чинного законодавства

базувалася на вимогах, які бу�

ли встановленні Указом Пре�

зидента України від 18 вересня

2007 року №890/2007 «Про де�

які заходи щодо розвитку рин�

ку зерна», що передбачав виз�

начення страхування сільсько�

господарських ризиків одним

з видів добровільного страх�

ування. З боку державних ор�

ганів роботу з внесення відпо�

відних змін до законодавства

ініціювала Державна комісія з

регулювання ринків фінансо�

вих послуг. Крім того, в їх роз�

робці брав участь також Про�

ект розвитку аграрного страх�

ування Міжнародної фінансо�

вої корпорації (IFC). Пропо�

зиції проекту були прийняті

регулятором та використані

при підготовці відповідного

законопроекту.

У міжнародній практиці

обов'язковими видами страх�

ування вважаються т і ,  що

страхують населення від істот�

них ризиків, які страхувальни�

ки не можуть передбачити і які

впливають на суспільство або

окремих людей, тобто мають

соціальну вагу. Як приклад

можна назвати страхування

цивільної відповідальності на

транспорті (ОСАГО), страх�

ування ядерних ризиків та ін.

Аграрне виробництво не ста�

новить соціальної небезпеки

для суспільства, а отже, страх�

ування аграрних ризиків має

бути добровільним. 

Практика інших країн свід�

чить, що системи обов'язково�

го аграрного страхування рано

чи пізно трансформуються в

добровільні. Наприклад, у Гре�

ції в останні два роки прово�

диться переведення системи в

добровільну,  у  США агро�

страхування було обов'язко�

вим впродовж лише одного

року в середині 90�х років, і

уряд повернув статус добро�

вільності під тиском виробни�

ків сільськогосподарської про�

дукції. Це пов'язано з тим, що

аграрії для управління ризика�

ми можуть використовувати

різні інструменти, і страхуван�

ня є лише одним з таких ін�

струментів, тому вимагати йо�

го в обов'язковому порядку

просто недоцільно.

Визначення страхування

сільськогосподарських ризиків

як добровільного виду страх�

ування спонукатиме до запро�

вадження окремої ліцензії, від�

повідно до якої страхові ком�

панії здійснюватимуть цей вид

страхування. Це допоможе

врегулювати ситуацію, яка іс�

нує сьогодні, а саме – страхові

компанії провадять страхуван�

ня сільськогосподарських ри�

зиків у загальному масиві май�

нового страхування. По�пер�

ше, це не дає змоги регулятору

здійснювати збір та аналіз від�

повідних статистичних даних

щодо цього виду страхування.

По�друге, у випадках, коли на

підставі майнової ліцензії здій�

снюється страхування врожаю,

яке передбачене сьогодні чин�

ним законодавством як

обов'язковий вид страхування

і проведення якого має відбу�

ватися на підставі спеціальної

ліцензії на здійснення обов'яз�
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• Партнер рубрики – МЮК «Александров та партнери» •

Юрій ЛАВРЕШИН, 

керівник податкової

практики МЮК

«Александров та партнери»:

– ЦІЛКОМ позитивно можна
охарактеризувати проект змін до
Закону України «Про страхуван#
ня», запропонований Кабінетом
Міністрів України, який передба#
чає скасування обов'язковості
страхування сільськогосподарсь#
ких ризиків виробниками сільсь#
когосподарської продукції і пе#

реведення цього виду страхуван#
ня до категорії добровільного.
Окрім того, що сектор страхуван#
ня ризиків в сільському госпо#
дарстві буде поступово наближа#
тися до організованої форми,
позитивними є й інші моменти.
Так, скасування обов'язковості
для цього виду страхування є
симптомом ефективного дер#
жавного регулювання економіки,
яке має характеризуватися міні#
мальним втручанням держави у
справи економіки, тим більше
тоді, коли ці справи не потребу#
ють втручання. Що менше втру#
чання держави у окремі елемен#
ти господарської діяльності, то
ця діяльність більш ефективна і
динамічна. Адже аграрії ніколи
не просили і не просять убезпе#
чити свою діяльність шляхом
введення обов'язкового страх#
ування сільськогосподарських
ризиків.
В цій частині завжди необхідним
було належним чином врегулю#
вати організаційні питання,
пов'язані зі страхуванням сільсь#
когосподарських ризиків та на#

дати можливість аграріям само#
стійно обирати той чи інший
спосіб захисту від фінансових
втрат. Ринок повинен мати мо#
жливість самостійно регулювати
свої потреби, оскільки ніхто кра#
ще за самих аграріїв не зможе
зрозуміти ступінь ризиків та об#
рати найбільш ефективні для
них форми захисту від фінансо#
вих втрат.
Відтак сподіваємося, що з прий#
няттям змін до Закону України
«Про страхування» законотвор#
ці будуть спроможні довести до
кінця справу і впорядкувати
весь спектр нормативних актів,
що регулюють страхування
сільськогосподарських ризиків.
В кінцевому результаті це по#
винно сформувати ефективну
систему страхування сільсько#
господарських ризиків з ураху#
ванням особливостей агропро#
мислового сектора економіки та
надати виробникам сільсько#
господарської продукції більш
ефективний та гнучкий інстру#
мент для захисту свого врожаю
та бізнесу. 

Симптом ефективного державного регулювання

КОМЕНТАР

ТОЧКА ЗОРУ Кабінет Міністрів України схвалив зміни до Закону України «Про страхування».
Внесення цих змін передбачає виключення страхування врожаю сільськогосподарських культур та
багаторічних насаджень державними сільгосппідприємствами, врожаю зернових та цукрових буряків
агропідприємствами усіх форм власності з обов'язкових видів страхування і введення нового виду
добровільного страхування – страхування сільськогосподарських ризиків. 

ЗАКОНОПРОЕКТ запроваджує
добровільне страхування вро#
жаю сільгоспкультур і багато#
річних насаджень, зернових
культур і цукрових буряків, а та#
кож сільськогосподарських тва#
рин, птиці, хутрових звірів,
бджіл, риби та інших живих
водних ресурсів. Очікується, що
з прийняттям закону страховики
зможуть отримати ліцензії на
право здійснення добровільно#
го страхування ризиків, пов'яза#
них із сільськогосподарською
діяльністю. Законопроект адап#
товано до законодавства ЄС і є
пріоритетним щодо структурної
модернізації економіки.

ДОВІДКА

Агровиробництво не
становить соціальної
небезпеки для суспільM
ства, а отже, страхування
аграрних ризиків має
бути добровільним

Обмежено імпорт
тростинного 
цукру<сирцю
Кабінет Міністрів України за#
пропонував встановити кво#
ту на імпорт до нашої дер#
жави тростинного цукру#
сирцю в 2009 р. обсягом 263
тис. тонн. Така пропозиція
міститься в схваленому 16
жовтня ц.р. на засіданні уря#
ду законопроекті. Як повідо#
мив міністр агрополітики
Юрій Мельник, уряд запро#
понував встановити квоту на
імпорт до України тростин#
ного цукру#сирцю на 2010 р.
обсягом 267 тис. тонн. Крім
того, уряд підтвердив вказа#
ну квоту на 2008 р. обсягом
260 тис. тонн.  

Ринку пестицидів ви<
стачить $250 млн.
Міністерство аграрної полі#
тики оцінює обсяг ринку пес#
тицидів в Україні у $250 млн.
на рік. Про це йдеться в роз#
робленій відомством кон#
цепції держпрограми обліку
наявності та використання
пестицидів у 2009#2012 рр.
Український ринок пестици#
дів, зазначається в докумен#
ті, є імпортно#орієнтованим
з фізичним обсягом 20#24
тис. тонн на рік і кількістю
учасників близько 70 суб'єк#
тів господарювання.

Обережніше 
з угорськими 
тваринами
Державний комітет ветери#
нарної медицини України
заборонив ввозити на тери#
торію України з території
Угорщини сприйнятливих до
блутангу тварин, а також
продукції та сировини з них.
Як повідомляється у відпо#
відному листі №15#2/6041
від 11 вересня ц.р., отримано
офіційни лист Ветслужби
Угорщини про те, що в цій
країні зареєстровано захво#
рювання тварин на блутанг.
Ввезення з території цієї кра#
їни інших вантажів, підкон#
трольних Державній службі
ветеринарної медицини,
має здійснюватися згідно з
ветеринарними вимогами
щодо імпорту в Україну
об'єктів державного ветери#
нарно#санітарного контролю
та нагляду.
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ування є головним важелем управління ризи#
ками, який дає змогу мінімізувати збитки
сільгоспвиробників та зробити більш прогно#
зованими прибутки останніх. 
Однак необхідно визнати, що на сьогодні аг#
рарне страхування в Україні не розвинуте.
Страховий продукт, що пропонується укра#
їнськими страховими компаніями, не відпо#
відає світовим тенденціям розвитку аграрно#
го бізнесу і, з точки зору мінімізації та упра#
вління страховими ризиками, ставить укра#
їнських сільгоспвиробників у невигідне та не#
конкурентне становище. 
Переконаний, розв'язання проблеми аграр#
ного страхування в Україні неможливо досяг#
ти внесенням лише деяких змін до законо#
давчих актів. 
Учасники аграрного страхового ринку по#
требують комплексної програми, яка б вирі#
шила питання розвитку страхового продук#
ту, оптимізації тарифних ставок, інформова#
ності фермера з доцільністю аграрного
страхування та, безперечно, сприяла б ро#
звитку взаємовигідної та партнерської спів#
праці сільгоспвиробників зі страховими
компаніями в Україні.

Василь КРУЛЬКО,

виконавчий директор

Правничої фірми «ЮРІС»:

– БЕЗПЕРЕЧНО, схвалені уря#
дом України зміни до Закону
«Про страхування» є прогре#
сивним фактором, що сприя#
тиме розвитку в Україні аг#
рарного ринку, адже страх#

З нинішнім страховим продуктом 
вітчизняні аграрії опиняються 
у неконкурентному становищі 

КОМЕНТАР

ФІНАНСИ Введені Національним банком України в жовтні
цього року обмеження на певні фінансові операції, які,
насамперед, обмежують доступ громадян і підприємств
до депозитів і готівки в Україні можуть бути скасовані до
1 січня наступного року.

кового страхування, така практика є

прямим порушенням вимог ліцензу�

вання.

Окрім введення страхування сільсь�

когосподарських ризиків одним з видів

добровільного страхування, згаданим

вище Указом Президента передбачено

застосування страхування сільськогос�

подарських ризиків як обов'язкової

умови при наданні відповідних видів

державної  фінансової  п ідтримки

сільськогосподарським виробникам.

Тобто, йдеться про обов'язковість про�

ведення страхування для отримання

виробниками сільськогосподарської

продукції фінансової підтримки з боку

держави. Обов'язок особи попередньо

застрахувати ризики загибелі або втра�

ти сільськогосподарської продукції на

сьогодні встановлено Законом України

«Про державну підтримку сільського

господарства України». Внесення змін

до Закону України «Про страхування»

зумовить необхідність опрацювання

положень Закону «Про державну під�

тримку...» для їх узгодження.

Зміна статусу аграрного страхуван�

ня на добровільний є лише першим

кроком до створення ефективної си�

стеми страхування в аграрному секто�

рі. Необхідно буде реорганізувати про�

граму субсидування премій, запрова�

дити стандартні страхові продукти й

страхові процедури, заснувати систему

збору та зберігання даних, налагодити

програму професійного навчання фа�

хівців для аграрного страхування (за�

раз аграрному страхуванню в Україні

по�справжньому не вчать взагалі),

впровадити систему справедливого ви�

рішення спорів щодо договорів аграр�

ного страхування (страховий арбітраж)

тощо.

Як передбачено Указом
Президента України, для
отримання державної дотації
агровиробникам доведеться
спершу застрахувати
сільськогосподарські ризики

ПРО ЦЕ 22 жовтня заявив журналістам голова

НБУ Володимир Стельмах. Як відомо, Націо�

нальний банк України постановою №319 з 13

жовтня ввів обмеження на дострокове вилучення

депозитів, а також заборону на відхилення між

курсом купівлі і продажу готівкової іноземної ва�

люти більш ніж на 5%. Крім того, НБУ встановив

певні обмеження на активні операції банків. Такі

заходи були прийняті для нейтралізації впливу

зовнішньої фінансової кризи і забезпечення ста�

більності банківської системи. 

Голова НБУ такожзазначив, що термін скасу�

вання обмежень частково пов'язаний з вирішен�

ням питання відновлення належної платоспро�

можності Промінвестбанку, в якому з 7 жовтня бу�

ла введена тимчасова адміністрація. 

Разом з тим, з його слів, для відмови від обме�

жень необхідна і стабілізація ситуації в бан�

ківській системі в цілому. При цьому голова НБУ

зазначив, що в жовтні відтік коштів з банківських

депозитів становив майже 18 млрд. грн. 

Втім, підкреслив В.Стельмах, українська бан�

ківська система виявилася цілком стійкою до

впливу міжнародної фінансової кризи. 

«Стан нашої банківської сис�

теми стабільніший, ніж, як вия�

вилось, в західних країнах», –

сказав глава НБУ. 

З його слів, підстави для тако�

го висновку дає, серед іншого,

порівняння співвідношень ек�

стреної державної підтримки

банків до ВВП в європейських

країнах і Україні. 

У зв'язку з цим він зазначив,

що надійність банківської систе�

ми країни підвищило, зокрема,

посилення вимог до кредитно�

фінансових установ на початку

поточного року. 

Голова Національного банку

також повідомив, що, не дивля�

чись на кризові явища, банки

збільшили обсяги виданих кре�

дитів в економіку за 21 день жов�

тня ц.р. на 3,4%, зокрема, креди�

ти юридичним особам зросли

на 2,2%.

Обмеження в банківській системі
України можуть бути скасовані
до 1 січня 2009 року
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НАРАДУ відкрив генеральний

директор Федерації роботодавців

України Володимир Грищенко.

З його слів, нинішні урядові захо�

ди, такі, як квотування, не дають

очікуваних результатів. І про це

свідчить весь досвід української

ринкової економіки. Аграрії опи�

нилися в особливо небезпечному

становищі, особливо після вступу

України до Світової організації

торгівлі. 

Першим взяв слово президент

Союзу хіміків України, Всеукра�

їнського об`єднання галузевих ор�

ганізацій роботодавців хімічної та

нафтохімічної промисловості

Олексій Голубов. Він зазначив,

що з боку урядових структур по�

стійно пропонуються різні заходи

«накидання аркану» на хіміків. Але

ринок ніколи не може працювати

так, щоб одному було дуже добре,

а іншому – погано. З його слів, ці�

на на природний газ залишається

незмінною – 179,5 доларів за ку�

бометр. Але реально, на виході з

заводу вона виявляється 290 дола�

рів. На російському підприємстві

ця сума, до речі, становить 70 до�

ларів. «Чи можна конкурувати при

такій ціновій розбіжності?» – за�

дав риторичне питання пан Голу�

бов. А між тим, при виробництві

тієї ж селітри витратна частина га�

зу становить 700 кубометрів на

тонну. Тому не може бути ніяких

розмов щодо квотування на ек�

спорт хімічної продукції, обме�

ження рентабельності, зняття ан�

тидемпінгового мита, яке нещо�

давно увели. До того ж, слід заува�

жити, що сума останнього – надто

низька, лише 12%. Будь�яке ро�

сійське підприємство, при бажан�

ні, може зайти на наш ринок та ус�

пішно торгувати. Разом з тим, ко�

ли українська аміачна селітра на

американському ринку в 2001 році

зайняла нішу до 5%, в США було

встановлене антидемпінгове мито

розміром 153%. 

Щодо обмеження рентабель�

ності хімічних підприємств, то, зі

слів пана Голубова, цей показник

за фосфорними добривами у нас і

так негативний – підприємства

працюють собі в збиток, – хіба

що їм вдається певним чином пе�

рекривати це відставання за раху�

нок інших продуктів. «Отже, па�

нове аграрії, виходячи з цієї логі�

ки, купіть у нас за ринковою ці�

ною збиткові добрива», – запро�

понував Олексій Голубов, та ві�

дразу визнав, що на це, звісно, не

піде ніхто. Отже – всі штучні об�

меження призведуть до того, що

хімічна галузь в Україні припи�

нить існування. І якщо це ста�

неться, то добрива аграрії купува�

тимуть вдвічі�втричі дорожче по

імпорту, і протиставити цьому бу�

де нічого. Такий приклад вже був,

коли в Україні практично припи�

нилося виробництво власних ка�

талізаторів. І відразу вартість цьо�

го, тепер імпортованого, продукту

зросла вдвічі. Будь�яка порожнеча

за законами ринку буде заповне�

на, але від цього не виграє ніхто.  

Далі слово взяв голова пра�

вління Національної асоціації з

агрохімічного забезпечення «Укр�

сільгоспхімія» Анатолій Педос.

За його оптимістичними оцінка�

ми, українські аграрії наближа�

ються у використанні добрив до

позначки в межах 1 млн. тонн по�

живних речовин. Це менше, ніж

було на початку незалежності

(тоді цей показник становив 4,5

млн. тонн), але показник порів�

няно високий. Як наслідок –

вперше за роки незалежності Ук�

раїна зібрала приблизно 49 млн.

тонн зерна, та й врожай кукуру�

дзи обіцяє бути вельми високим.

І все це, вважає він, завдяки хі�

мічній промисловості. 

Зі слів пана Педоса, питання

стримування цін на мінеральні

добрива, які постачаються на вну�

трішні ринки, виникло тому, що

вартість палива, техніки і засобів

захисту рослин значно зросла, то�

ді як ціна на сільськогосподарсь�

ку продукцію обмежується. А в

структурі виробництва зерна до

40% займають агрохімікати. 

Державний уповноважений

Антимонопольного комітету Ук�

раїни Микола Бараш, в свою

чергу, визнав, що проблема хіміч�

них підприємств має комплекс�

ний характер. «Існуюча проблема

– питання справедливості», –

сказав він. Тобто, треба узгодити

інтереси одного гравця ринку,

який хоче продати дорожче, та

іншого, котрий хоче отримати те,

що потрібно, дешевше. І критері�

єм вирішення питання має стати

конкурентноздатність. 

В інших країнах це питання

вирішувалося у різний спосіб –

від адміністративного тиску до лі�

беральних підходів. Всі ці коли�

вання були пов'язані із тим, що

існувала державна програма. Тоб�

то, підхід до питання завжди був

комплексним, обумовленим ці�

лями на перспективу.  

Коли Антимонопольний ко�

мітет займався питанням, мав

враховувати декілька факторів.

Перше – проблеми із закупівлею

зерна, на яке немає необхідних

ресурсів. Друге – зношені основ�

ні фонди хімічних підприємств.

Що робити із останнім – невже

іти далі шляхом руйнування та

втрати конкурентноздатності? Це

питання залишилося без відпові�

ді. Звичайно, задля вирішення

проблеми можна застосувати ад�

міністративний вплив – але до

якої межі можна так чинити? На

думку пана Бараша, проблема

має вирішуватись на рівні Мі�

некономіки або Мінпромполіти�

ки чи Мінагрополітики. Питання

ж дотацій треба вирішувати,

враховуючи угоди, що існують в

рамках СОТ. 

Директор Департаменту ро�

звитку хімічної промисловості

Мінпромполітики Володимир
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ПЕРСПЕКТИВИ 14 жовтня в Києві відбувся круглий стіл на тему «Перспективи розвитку ринку
мінеральних добрив. Шляхи врегулювання проблемних питань». Захід було організовано під егідою
Федерації роботодавців України та Союзу хіміків України. Серед учасників наради були присутні
керівники підприємств, що контролюють до 90% внутрішнього ринку мінеральних добрив та аміаку.

Бути чи не бути 
хімічній галузі в Україні?
На порядку денному – виживання

ВІДПОВІДНО до оцінок екс#
пертів, за 2007 рік обсяг вну#
трішнього споживання хіміч#
ної та нафтохімічної продук#
ції в Україні в цілому стано#
вив близько 48 млрд. грн., а
обсяг експорту галузевої
продукції – близько $4,3
млрд. За цей самий період
споживачами було імпорто#
вано в Україну аналогічної
продукції на суму близько
$6,4 млрд., що майже на
$2 млрд. перевищує обсяги
експорту з України. Це свід#
чить про відсутність в Україні
дієвого механізму захисту
внутрішнього ринку та віт#
чизняного споживача.

ДОВІДКА

Михайло ЗАБЛУДА,

генеральний директор

ВАТ «Рівнеазот»:

– ДО ЦЬОГО часу ми не розумі#
ли один одного. Не було об'єк#
тивного підходу до проблеми,
яка існує на ринку мінеральних
добрив та сільськогосподарсь#
кої  продукції. Але сьогодні я
відчув розуміння того, що пи#
тання не в тому, що хтось хоче
нажитися за рахунок когось, а в
відсутності в державі правиль#
ної оцінки вартості продукції,
яку виробляють всі товарови#
робники. Якщо ми якимось чи#
ном відстоюємо частину, то се#

лянам набагато складніше це
зробити, тому що вони мають
справу із продуктами харчуван#
ня. Проблема, яка зараз існує,
має швидше державний харак#
тер. Уряд повинен правильно
вирішувати питання забезпечен#
ня своїх громадян доступними
продуктами харчування не шля#
хом пригнічення сільгосптоваро#
виробника, а шляхом збалансо#
ваних та регульованих взаємин
між учасниками ринку. Фахівців,
знання та ресурсів у нас для
цього досить. Головне – мати
бажання, якого поки що не вид#
но. Державним чиновникам
простіше щось заборонити або

примусити – на жаль, результа#
ту від цього ніколи немає.

Заборони чи примус ніколи не дають результату

КОМЕНТАР

ЗАТ «Холдинг «Т і С» 15 жовт#
ня запустило нову універсальну
лінію з виробництва хліба на
Джанкойському хлібокомбіна#
ті. Про це повідомила прес#
служба компанії. 
Нова лінія була встановлена в
рамках програми масштабного
технічного переозброєння хлі#
бопекарських підприємств хол#
дингу. У купівлю обладнання,
проведення монтажних і пуско#
налагоджувальних робіт хол#
динг «Т і С» інвестував близько
1 млн. грн. 
Наголошується, що нова лінія
дає змогу випікати як формові
(до 13 тонн на добу), так і по#
дові сорти хліба, булочні і інші
високорецептурні вироби (до 8
тонн на добу). 
ЗАТ «Холдинг «Т і C» – один з
найбільших операторів на
ринку хліба і хлібобулочних
виробів України. Холдинг
«Т і C» управляє такими ви#
робничими підприємствами
хлібопекарської галузі: ВАТ
«Кримхліб» (ТМ «Булкін»),
ВАТ «Одеський коровай» (ТМ
«Булкін», ТМ «Одеський коро#
вай», ТМ «Духмяний хліб», ТМ
«EURO»), ЗАТ «Хлібозавод
Бахчисараю», ТОВ «Білгород#
Дністровська паляниця», ТОВ
«Котовський хлібозавод», а та#
кож зернопереробним підпри#
ємством ВАТ «Сімферопольсь#
кий КХП». Загальна потужність
підприємств ЗАТ «Холдинг
«Т і C» з випуску хліба і хлібо#
булочних виробів становить
близько 700 тонн на добу, бо#
рошна – до 500 тонн на добу.

* * *
ДК «Бориспільагротрейд»

виробник яйцепродуктів під
ТМ «ЯсенСвіт» наступного року
має намір запустити вироб#
ництво яєць «Омега#3».
В Україні виробляється 14
млрд. яєць за рік. Вміст кислот
Омега#3 в раціоні здатний за#
побігти або полегшити перебіг
багатьох захворювань, поліп#
шити імунітет.
На заході продукція з додаван#
ням Омега#3 досить поширена.
На хвилі інтересу до продукту
почали випускати хліб, що міс#
тить цей інгредієнт. Крім того,
Омега#3 додається в йогурти,
фруктові соки, консервовану
пасту і боби. У Росії з грудня
2002 р. до виробництва куря#
чих яєць «Омега#3 Актив» при#
ступило ЗАТ «Птахофабрика
«Роскар». Яйця «Омега#3 Ак#
тив» отримують від курей, що
утримуються за вільно#вигуль#
ною системою. 
Як зазначає директор з марке#
тингу ДК «Бориспільагро#
трейд» Наталія Власнюк, кіль#
кість яєць, що випускатиметь#
ся, буде залежати від готовно#
сті торговельних мереж узяти
нововведення на реалізацію.
«Ціна на таке яйце в два рази
вища, ніж на звичайне, тобто
близько 20 грн. за десяток», –
зазначає вона.



Мешков сказав, що всі проблеми

хімічної промисловості залиша�

ються незмінними із року в рік.

Це – питання збільшення імпорту

до України окремих видів міне�

ральних добрив, зокрема, фос�

форних та азотних. Це – загроза

внутрішньому ринку та вітчизня�

ним виробникам. В цих галузях

скоротилася кількість виробників

майже на третину. Друга пробле�

ма – низька платоспроможність

агровиробників. Адже колись на

гектар землі вносилося близько

150�200 кг поживних речовин,

сьогодні ж максимальний показ�

ник становить 50 кг. 

Третя проблема, комплексна,

пов'язана із ціноутворенням на

мінеральні добрива. З 2005 року

різко зріс імпорт, відповідно – ці�

ни. Проблема ускладнюється

тим, що сезонне виробництво та

споживання міндобрив призво�

дить до сплесків оптово�випу�

скних цін та ажіотажного попиту

на продукцію. Ціни падають, ко�

ли діяльність сільського госпо�

дарства завмирає. 

Учасники круглого столу зро�

били одностайний висновок, що

Держрезерв має обов'язково ро�

бити закупки в «мертвий» сезон,

коли ціни на мінеральні добрива

падають.   

Підсумком наради стало прий�

няття відкритого Звернення до

Президента України Віктора

Ющенка, та прем'єр�міністра

Юлії Тимошенко. В ньому висло�

влюється прохання створити ро�

бочу комісію із завданням вирі�

шити проблемні питання хімічної

галузі. Запропонована назва анти�

кризової програми – «5 кроків

назустріч хімікам». Вони такі. 

1Розробити і прийняти дер�

жавну Програму стимулю�

вання розвитку мінеральних доб�

рив в Україні. 

2Прийняти рішення, що опе�

рації з поставки природного

газу для підприємств, які викори�

стовують його як технологічну

сировину, оподатковуються за ну�

льовою ставкою ПДВ. 

3Встановити мінімальний рі�

вень вартості послуг за реалі�

зацію природного газу підприєм�

ствам, що використовують його

як технологічну сировину. 

4З 1 листопада 2008 року

зменшити цільову надбавку

до тарифу на природний газ для

підприємств, що використовують

його як технологічну сировину до

6%, а з 1 січня 2009 року, врахо�

вуючи підвищення ціни на газ –

до 0%. 

5Розглянути можливість зміц�

нення захисту внутрішнього

ринку мінеральних добрив шля�

хом збільшення державного мита

на ввезення хімічної продукції на

територію України. 
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Олексій ГОЛУБОВ,

президент Союзу хіміків

України:

– СПОДІВАЮСЯ, що ми тут не
просто так поговорили, тому що
всі учасники продемонстрували
готовність працювати в одному
напрямі. Чи буде від цього ефект
– важко спрогнозувати, але тре#
ба ж із чогось починати. Зараз
ми склали звернення до Прези#
дента та прем'єр#міністра, яке
будемо опрацьовувати. Далі на

нас чекає системна робота. Тре#
ба чітко відповісти на запитання:
що закладено в бюджеті наступ#
ного року для того, щоб питання
зрушило з місця. Якщо зараз че#
рез вибори щось зміниться в
країні, то, незалежно від того,
хто прийде до влади, треба
працювати над економікою. Як#
що ж цього не буде, ми діятиме#
мо іншими методами. Адже що
робити людям, які втрачають ро#
боту? Виходити на вулиці та за#
являти про себе.

Далі нас чекає системна робота

КОМЕНТАР

ЗА ТИМЧАСОВИМИ критерія�

ми визначається рівень ризику

генетично�інженерної діяльно�

сті у замкненій системі, під час

провадження якої використову�

ються генетично модифіковані

організми.

Так, за величиною потенцій�

ного негативного впливу моди�

фікованих організмів встано�

влюється чотири рівні ризику.

Перший – пов'язана з викори�

станням модифікованих орга�

нізмів генетично�інженерна

діяльність, результати якої не

справляють шкідливого впливу

на здоров'я людей та навколиш�

нє природне середовище. Дру�

гий – пов'язана з використан�

ням модифікованих організмів

генетично�інженерна діяль�

ність, результати якої можуть

справляти незначний оборот�

ний вплив на здоров'я людини

та навколишнє природне сере�

довище. Третій – пов'язана з ви�

користанням модифікованих

організмів генетично�інженерна

діяльність, результати якої мо�

жуть справляти оборотний нега�

тивний вплив на здоров'я люди�

ни та навколишнє природне се�

редовище. Четвертий – пов'яза�

на з використанням модифіко�

ваних організмів генетично�ін�

женерна діяльність, результати

якої можуть справляти необо�

ротний негативний вплив на

здоров'я людини та навколишнє

природне середовище, а також

генетично�інженерна діяль�

ність, пов'язана з використан�

ням модифікованих організмів,

вплив яких на здоров'я людей та

навколишнє природне середо�

вище не вивчений.

Рівень ризику генетично�ін�

женерної діяльності у замкне�

ній системі, під час проваджен�

ня якої використовуються мо�

дифіковані організми, затвер�

джується МОН за поданням

підприємства, установи чи ор�

ганізації, які провадять таку

діяльність, на підставі рішення

комісії з біологічної та генетич�

ної безпеки проведення гене�

тично�інженерних робіт, утво�

реної при підприємстві, устано�

ві чи організації.  

Для вжиття у разі потреби

заходів спеціального захисту

зазначена комісія має керувати�

ся під час попереднього визна�

чення рівня ризику генетично�

інженерної діяльності результа�

тами оцінки ступеня небезпеки

модифікованого організму.

Така оцінка залежить від:

біологічних особливостей доно�

рів  та реципієнтів – інформація

про репродуктивні цикли, про

природу патогенності, вірулент�

ності, токсичності та векторів

перенесення хвороб; інформа�

ція про присутність генів стій�

кості до лікарських препаратів

тощо; характеристики модифі�

кованого організму – опис ме�

тодики отримання модифікова�

ного організму, структури та

кількості ДНК вектора чи доно�

ра, що зберігається в кінцевій

конструкції, рівень експресії

нового генетичного матеріалу;

особливостей впливу модифіко�

ваного організму на здоров'я

людини – токсичність і алер�

генність модифікованих орга�

нізмів та їх метаболітів, параме�

три патогенності; на навколиш�

нє природне середовище – фак�

тори, що впливають на вижи�

вання, розмноження модифіко�

ваних організмів у навколиш�

ньому природному середовищі,

можливість виникнення куму�

лятивних ефектів. 

Генетично�інженерна діяль�

ність першого і другого рівня

ризику не потребує вжиття захо�

дів спеціального захисту і ство�

рення особливих умов під час

роботи з модифікованими орга�

нізмами. А діяльність третього і

четвертого рівня ризику прирів�

нюється за умовами до робіт з

мікроорганізмами, потенційно

здатними до передачі збудників

особливо небезпечних інфекцій

(мікроорганізми третьої та чет�

вертої групи патогенності).

Визначено критерії безпеки
поводження з ГМО. 
Поки що тимчасові
Уряд затвердив тимчасові критерії безпеки поводження

з генетично модифікованими організмами та

провадження генетично�інженерної діяльності у замкненій

системі. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів

України від 16 жовтня ц.р. №922. 
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У ПЕРЕРОБНІЙ промисловості

ціни знизилися на 2,6%. Найбіль�

ше здешевлення продукції (на

10,2% та 5,9%) спостерігалося у

виробництві продуктів нафтопе�

рероблення та металургійному

виробництві і виробництві гото�

вих металевих виробів. На 0,6%

знизилися ціни у  виробництві

харчових продуктів, напоїв та тю�

тюнових виробів, у т.ч. у вироб�

ництві олії та тваринних жирів –

на 9,0%, борошномельно�

круп'яних продуктів – на 0,9%,

цукру – на 0,8%, м'яса та м'ясних

продуктів – на 0,4%. У виробниц�

тві гумових та пластмасових ви�

робів, машин та устаткування, хі�

мічному виробництві продукція

подорожчала на 1,9�1,1%.

У виробництві та розподілен�

ні електроенергії, газу та води ці�

ни зросли на 2,3%, при цьому та�

рифи на електроенергію підви�

щилися на 2,4%, теплоенергію –

на 1,7%.

СТАТИСТИКА Держкомстат оприлюднив дані щодо
індексів цін на різні групи товарів та послуги.
За даними статистики, індекси споживчих цін (ІСЦ)
та цін виробників промислової продукції (ІЦВ)
у вересні 2008 року становили 101,1% і 98,2%,
з початку року – 116,1% і 134,0% відповідно.

За матеріалами Держкомстату України

ЕкспресMвипуск від 6 жовтня 2008 р.

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

Таблиця 1. Індекси споживчих цін, %

Товари та послуги
Вересень 2008 до

серпня
2008

грудня
2007

вересня
2007

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН 101,1 116,1 124,6

Продукти харчування 
та безалкогольні напої 100,3 121,6 133,5

Продукти харчування загалом 100,3 121,8 134,2
Хліб та хлібопродукти 100,6 127,3 137,5

Хліб 101,1 122,3 134,8
Макаронні вироби 100,5 122,7 130,0

М'ясо та м'ясопродукти 100,0 135,5 138,8
Риба та рибопродукти 100,9 119,3 122,1
Молоко 102,3 100,6 126,1
Сир і м'який сир (творог) 100,8 102,6 128,4
Яйця 112,6 97,2 126,3
Масло 101,1 101,0 119,6
Олія 97,5 121,1 138,1
Фрукти 95,8 125,2 158,2
Овочі 98,3 101,3 111,8
Цукор 100,4 111,6 120,8
Безалкогольні напої 101,0 114,8 119,7
Алкогольні напої, тютюнові вироби 102,0 112,3 114,8
Одяг і взуття 100,3 101,2 102,6

Одяг 100,3 101,3 102,6
Взуття 100,2 101,2 102,7

Житло, вода, електроенергія, газ та інші
види палива 103,8 107,5 115,9

Плата за власне житло 
(квартирна плата) 103,0 121,0 123,6

Утримання та ремонт житла 100,9 111,9 116,2
Водопостачання 102,0 132,7 139,7
Каналізація 103,1 136,9 145,4
Електроенергія 100,0 100,0 100,0
Природний газ 114,1 114,1 112,7
Гаряча вода, опалення 101,8 88,8 108,5

Предмети домашнього вжитку, побутова
техніка та поточне утримання житла 100,8 106,2 108,0

Охорона здоров’я 100,9 114,8 119,3
Медичні товари, ліки та обладнання 100,3 110,3 114,9
Амбулаторні послуги 102,0 118,0 124,0

Транспорт 98,9 119,2 127,2
Паливо і мастила 94,0 118,5 138,2
Транспортні послуги: 101,1 126,9 133,6

Пасажирський залізничний транспорт 100,1 116,8 116,8
Пасажирський автодорожній транспорт 101,2 129,1 137,3

Зв’язок 99,9 99,7 99,4
Відпочинок і культура 100,9 106,7 108,4
Освіта 121,2 127,6 128,7
Ресторани та готелі 101,2 123,0 130,5
Різні товари та послуги 101,8 119,7 126,1

Товари та послуги
Вересень 2008 до

серпня
2008

грудня
2007

вересня
2007

ПРОМИСЛОВІСТЬ 98,2 134,0 142,7

Переробна промисловість 97,4 131,3 141,2

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 99,4 114,3 124,4

Виробництво м'яса 
та м'ясних продуктів 99,6 134,1 133,2

Виробництво молочних продуктів 
та морозива 101,5 98,3 115,6

Виробництво хліба 
та хлібобулочних виробів 100,8 125,2 138,8

Виробництво цукру 99,2 102,6 101,8
Виробництво напоїв 100,6 113,0 116,7

НА СПОЖИВЧОМУ ринку у ве�

ресні ціни на продукти харчуван�

ня та безалкогольні напої зросли

на 0,3%. Найбільше (на 12,6% та

6,1%) подорожчали яйця та тва�

ринні жири. На 2,3�0,6% зросли

ціни на молоко, вершкове масло,

м'ясо яловичини і телятини, рибу

та продукти з риби, сири, хліб і

хлібопродукти. Разом з цим на

4,2�1,7% подешевшали м'ясо

птиці, олія, фрукти та овочі.

Ціни (тарифи) на житло, во�

ду, електроенергію, газ та інші

види палива зросли на 3,8%, в

основному, за рахунок підвищен�

ня тарифів на газ на 14,1%. Крім

того, на 3,1�2,0% зросла плата за

каналізацію, квартиру та водопо�

стачання.  

Подорожчання послуг освіти

на 21,2% відбулося, в основному,

за рахунок підвищення плати за

навчання в закладах вищої та се�

редньої освіти (на 27,5% та 22,5%

відповідно). 

Водночас, на 1,1% знизилися

ціни на транспорт в цілому, що

обумовлене, передусім, здеше�

вленням бензину на 6,0%. 

Мал.2. ІСЦ на продукти харчування у 2007M08 рр. (до попереднього місяця)

Мал.1. ІСЦ та ІЦВ у 2007M08 рр. (до попереднього місяця)  

Таблиця 2. Індекси цін виробників промислової продукції, %

Європейський банк рекон�

струкції і розвитку (ЄБРР)
придбав 17,5% акцій ВАТ «Шос#
ткинський міський молочний
комбінат» (Сумська обл.), од#
ного з найбільших виробників
сирів в Україні. Як наголошуєть#
ся в оголошенні Шосткинського
ММК, 15 жовтня підприємство
отримало від реєстратора пові#
домлення про внесення ЄБРР в
реєстр акціонерів. 
Раніше Європейський банк ре#
конструкції і розвитку заявляв
про намір придбати 17,5% ак#
цій ВАТ, 92,6% акцій якого на
початок 2008 р. належало
французькій групі Bel. 
Вкладення ЄБРР в акціонерний
капітал ВАТ планувалося спря#
мувати на фінансування інвес#
тиційної програми підприємст#
ва, що включає, зокрема, мо#
дернізацію заводу і збільшення
виробничих потужностей. 
Раніше Bel повідомляла про
плани інвестувати в підприєм#
ство протягом найближчих 3#х
років більше $10 млн. Ключові
напрями представленої інвест#
програми – розвиток системи
дистрибуції та торгових марок,
збільшення виробничих потуж#
ностей, нові види продукції. 
Згідно з програмою, обсяг ви#
робництва твердих сирів на
комбінаті в найближчі 2#3 роки
повинен зрости удвічі – майже
до 20 тис. тонн на рік. При цьо#
му на комбінаті будуть запуще#
ні бренди Bel, які повинні зай#
няти третину в загальному об#
сязі випуску. 

* * *
Група СКМ (м.Донецьк) продає
Дніпропетровський пиво�

варний завод «Дніпро» ком#
панії «Суфле». Про це повідоми#
ли в прес#службі СКМ. Згідно з
повідомленням, перехід корпо#
ративних прав від СКМ до ком#
панії «Суфле» буде здійснено
після отримання покупцем всіх
необхідних дозвільних доку#
ментів, а також виконання інших
вимог чинного законодавства.
За згодою сторін, до завершення
транзакції деталі операції не
розголошуються. При цьому ві#
домо, що після зміни власника
на підприємстві буде збережено
існуючий профіль діяльності –
виробництво солоду.

* * *
ЗАТ «Виробниче об'єднання

«Конті» в жовтні почало розмі#
щення облігацій на загальну су#
му 200 млн. грн. Згідно з пові#
домленням компанії, цінні па#
пери випущені двома серіями В
і С по 100 млн. грн номіналом 1
тис. грн. Первинний продаж
облігацій завершується в січні і
вересні 2009 р. Дохід за ними
виплачується щокварталу, по#
чинаючи з січня 2009 р. і закін#
чуючи жовтнем 2011 р.
Залучені кошти спрямують на
закупівлю сировини і матеріа#
лів, зокрема, тари і упаковки
для виробництва кондитерсь#
ких виробів.



Загальне виробництво про�

дукції сільського господарства в

усіх категоріях господарств за сі�

чень�вересень п.р. зросло на

15,1%, у т.ч. у сільськогосподар�

ських підприємствах – на 35,0%,

в господарствах населення – на

4,0%. 

Рослинництво. За 9 місяців ц.р.

виробництво продукції рослин�

ництва порівняно з відповідним

періодом 2007 р. збільшилося на

26,7%, у т.ч. в аграрних підприєм�

ствах – на 57,1%, господарствах

населення – на 10,2%.

Станом на 1 жовтня ц.р. за�

гальне виробництво зернових та

зернобобових культур (включаю�

чи кукурудзу) склало 44,8 млн.т (у

початково оприбуткованій вазі),

що в 1,8 раза більше проти відпо�

відної дати минулого року, в т.ч.

сільськогосподарськими підпри�

ємствами намолочено 34,7 млн.т

(в 1,8 раза більше), господарства�

ми населення – 10,1 млн.т (в 1,7

раза більше). У середньому з 1 га

обмолоченої площі одержано по

34,3 ц зерна (на 13,2 ц більше, ніж

торік), у т.ч. аграрними підприєм�

ствами – 35,0 ц (на 13,6 ц біль�

ше), господарствами населення –

32,2 ц (на 12,1 ц більше). 

Із урахуванням трансформації

посівних площ, аграрним підпри�

ємствам (крім малих) на 1 жовтня

ц.р. залишалося зібрати 2,5%

площ зернових та зернобобових

культур (без кукурудзи), що під�

лягають до збирання (на 1 жовтня

2007 р. – 1,6%), кукурудзи на зер�

но – 94,0% (74,7%), соняшнику –

68,4% (42,6%), цукрових буряків

– 85,0% (76,7%).

Станом на 1  жовтня ц.р.

сільськогосподарськими підпри�

ємствами (крім малих) озимі на

зерно і зелений корм (без ріпаку)

під урожай 2009 року посіяно на

площі 2,75 млн.га (69,9% мину�

лорічного рівня), з яких 2,70

млн.га озимих на зерно. Під посі�

ви цих культур у розрахунку на

1 га посівної площі було внесено

по 26,9 кг мінеральних та 0,4 т

органічних добрив (на початок

жовтня 2007 р. відповідно 27,4 кг

та 0,4 т).

Тваринництво. За січень�вере�

сень ц.р. обсяг продукції тварин�

ництва порівняно з відповідним

періодом 2007 р. збільшився на

0,1%, у т.ч. в аграрних підприєм�

ствах – на 7,5%, а в господарствах

населення – скоротився на 4,1%.

В аграрних підприємствах об�

сяг вирощування худоби та птиці

перевищив рівень січня�вересня

2007 р. на 9,9% (на 89 тис.т ), у т.ч.

птиці – на 21,2%, але вирощуван�

ня великої рогатої худоби змен�

шилося на 10,8%, свиней – на

0,5%. Відношення загального об�

сягу вирощування худоби та пти�

ці до реалізації на забій становило

102,8% (торік – 100,0%). Се�

редньодобові прирости великої

рогатої худоби на вирощуванні,

відгодівлі та нагулі зросли на

8,6%, свиней – на 19,6% та ста�

новили 441 г та 354 г відповідно.

Реалізація сільськогосподар�

ської продукції. Загальний об�

сяг реалізованої аграрними під�

приємствами власно виробленої

продукції за 9 місяців 2008 р. по�

рівняно з відповідним періодом

2007 р. збільшився на 17%, у т.ч.

продукції рослинництва – на

26%, продукції тваринництва –

на 6%.  

Середні ціни продажу аграр�

ної продукції сільськогосподар�

ськими підприємствами за всіма

напрямами реалізації за січень�

вересень 2008 р. проти відповід�

ного періоду 2007 р. зросли на

31%, у т.ч. на продукцію рослин�

ництва на 14%, на продукцію тва�

ринництва – на 54%. У вересні

ц.р. порівняно з серпнем ц.р. се�

редні ціни реалізації продукції

знизилися на 6%, у т.ч. продукції

рослинництва – на 8%, тварин�

ництва – на 1%.

Надходження продукції тва�

ринництва на переробні під�

приємства. За 9 місяців 2008 р.

переробними підприємствами за�

куплено від усіх категорій сільсь�

когосподарських товаровиробни�

ків 445 тис.т живої ваги худоби та

птиці, що на 17% менше проти

відповідного періоду 2007 р., та

4382 тис.т молока (на 5% менше).

Частка господарств населення у

загальному обсязі закупівлі худо�

би та птиці порівняно з січнем�

вереснем 2007 р. зменшилася з

38,9% до 34,3%, молока – з 63,9%

до 62,8%. Крім того, переробни�

ми підприємствами використано

для переробки 470 тис.т власно

вирощеної худоби та птиці (на

14% більше, ніж торік) та 5 тис.т

молока (на 27% менше). 

Наявність зерна. Станом на

1 жовтня 2008 р. в сільгосппід�

приємствах (крім малих) та під�

приємствах, що здійснюють збе�

рігання, переробку зернових

культур, було в наявності 25,2

млн.т зерна (на 77% більше проти

1 жовтня 2007 р.), у т.ч. 16,2 млн.т

пшениці (на 93% більше). Безпо�

середньо в аграрних підприєм�

ствах зберігалося 14,8 млн.т зер�

на (у 2 р.б.), у т.ч. 9,1 млн.т пше�

ниці (у 2,2 р.б.). Зернозберігаючі

та зернопереробні підприємства

мали в наявності 10,4 млн.т зер�

на,  у  т.ч.  зернозберігаючі  –

7,3 млн.т.

Середня закупівельна ціна

зернових культур, яку пропонува�

ли зберігаючі та переробні під�

приємства,  у  січні�вересні

2008 року становила 1050 грн. за

тонну (у січні�вересні 2007 р. –

822 грн.), з них на пшеницю –

1011 грн. за тонну (792 грн.). У

вересні ц.р. ці підприємства ку�

пували зернові культури в се�

редньому по 924 грн. за тонну, у

т.ч. пшеницю – по 885 грн. (що

відповідно на 1% більше, ніж у

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

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

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

М'ясо2, тис.т 1893,0 100,4 970,6 106,7 922,4 94,5 48,7 51,7

Молоко, тис.т 9328,7 96,0 1667,4 94,8 7661,3 96,3 82,1 81,9

Яйця, млн.шт. 11661,0 106,3 6208,3 112,6 5452,7 99,9 46,8 49,7

Таблиця 2. Виробництво основних видів продукції тваринництва у січніMвересні 2008 р.

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

Таблиця 4. Реалізація основних видів продукції агропідприємствами (крім малих) у січніMвересні 2008 р.

Продукція

Обсяг реалізованої продукції Середня ціна реалізації Довідково: вересень 2008 р: 

тис.тонн
у % до 

січня*вересня 
2007 р.

грн. за тонну
(тис.шт.)

у % 
до січня*
вересня 
2007 р.

грн. за тонну
(тис.шт.)

у % до 
серпня 
2008 р.

Зернові культури 13701,2 164,1 886,6 110,0 802,5 99,8

з них  пшениця 7592,5 155,7 827,7 108,9 779,3 102,2

Насіння соняшнику 582,1 38,6 2513,8 160,5 1346,2 60,9

Цукрові буряки 669,93 35,7 180,6 118,6 180,4 ...

Картопля 136,9 169,7 1233,5 104,8 1083,8 91,2

Овочі 335,7 120,0 2693,3 116,2 972,4 90,8

Плоди та ягоди 73,2 90,6 2777,3 170,2 1235,6 50,0

Худоба та птиця (у живій  вазі) 969,2 106,5 10020,4 162,5 10704,3 95,9

у т.ч. велика рогата худоба 179,1 77,5 9271,9 169,4 9807,2 97,7

свині 203,1 100,7 12620,6 173,5 14740,0 101,6

птиця 583,2 123,4 9364,5 154,7 9828,0 94,1

Молоко 1423,4 99,9 2028,5 134,1 2037,0 104,7
Яйця, млн.шт. 5608,1 117,7 341,9 146,7 392,4 110,0

Тварини

Усі категорії господарств Сільгосппідприємства Господарства населення

на
1 жовтня
2008 р.

до 1 жовтня 
2007 р.

на
1 жовтня
2008 р.

до 1 жовтня 
2007 р.

на
1 жовтня
2008 р.

до 1 жовтня 
2007 р.

+/– у % +/– у % +/– у %

Велика рогата худоба 5797,7 *549,8 91,3 1817,5 *280,1 86,6 3980,2 *269,7 93,7

у т.ч. корови 3048,7 *207,3 93,6 651,0 *57,0 91,9 2397,7 *150,3 94,1

Свині 6942,2 *1166,8 85,6 2804,5 *442,0 86,4 4137,7 *724,8 85,1

Вівці та кози 1926,4 26,7 101,4 318,8 10,8 103,5 1607,6 15,9 101,0

Птиця 206904 10156 105,2 90894 10723 113,4 116010 *567 99,5

1 Станом на 1 вересня 2008 р. 3 Включаючи давальницьку сировину2 Реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі); 

За матеріалами Держкомстату України (ЕкспресMвипуск від 16 жовтня 2008 р.)

С.*г. культури

Валовий збір Зібрана площа Урожайність

тис.тонн
до 1 жовтня 

2007 р. тис.га
до 1 жовтня 

2007 р. ц/га
+/– 

до 1 жовтня 
2007 р.+/– у % +/– у %

Зернові та зернобобові культури 
(у початково оприбуткованій вазі) 44803,4 19348,5 176,0 13057,2 996,6 108,3 34,3 13,2

у т.ч. пшениця (озима та яра)1 26857,7 12325,5 184,8 7026,6 1099,0 118,5 38,2 13,7

кукурудза на зерно 1530,2 *1106,6 58,0 366,8 *319,6 53,4 41,7 3,3

просо 210,3 131,6 267,2 118,1 43,5 158,3 17,8 7,3

гречка 204,7 10,7 105,6 194,7 *42,4 82,1 10,5 2,3

рис 25,0 *31,4 44,3 4,4 *6,0 42,3 55,7 1,6

Цукрові буряки (фабричні) 1843,0 *1902,3 49,2 52,3 *74,1 41,4 352 56

Соняшник 2192,8 *488,1 81,8 1379,4 *635,4 68,5 15,9 2,6

Картопля 18747,6 *160,9 99,1 1360,8 *66,5 95,3 138 6

Овочі відкритого ґрунту 5548,8 765,4 116,0 353,6 *0,5 99,9 157 22

Плоди та ягоди 1073,1 *17,1 98,4 144,9 *3,0 98,0 74,2 0,5

Таблиця 1. Хід збирання врожаю в усіх категоріях господарств станом на 1 жовтня 2008 р.



АГРОПРОФІ

№ 36�37 [048] 24 жовтня, 2008

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaСВІТОВІ РИНКИ14

ЄС: введення імпортних мит ударить
по причорноморському зерну
ЗА ОФІЦІЙНИМИ даними, Зер�

новий комітет Єврокомісії має на�

мір знову ввести мито на імпорт

зернових культур. На думку пред�

ставників комітету, ситуація на

світовому ринку істотно змінила�

ся, і такий захід покликаний за�

безпечити захист інтересів учас�

ників зернового ринку ЄС. 

Нагадаємо, що на початку

липня п.р. дія рішення про скасу�

вання імпортних мит на зернові культури, прийнято�

го Єврокомісією 20 грудня 2007 р., була продовжена

і на 2008/09 МР. 

При цьому, згідно з оновленими даними USDA,

виробництво зернових культур в країнах ЄС в

2008/09 МР оцінюється в 302 млн. тонн проти 257,3

млн. тонн, зібраних в 2007/08 МР. 

Очевидно, що введення імпортних мит, перш за

все, ударить по причорноморському зерну, яке в цьо�

му випадку виявиться неконкурентним на євро�

пейському ринку. 

Прогноз світового виробництва соєвої олії
в 2008/09 МР істотно не змінився
ЗГІДНО з оцінками аналітично�

го агентства Oil World (Німеч�

чина) , світове виробництво соє�

вої олії в 2008/09 МР (жовтень�

вересень) становитиме 38,5 млн.

тонн проти 38,9 млн. тонн, що

прогнозувалися у вересневому

звіті агентства, і 37,7 млн. тонн,

вироблених в минулому сезоні. 

На думку німецьких аналітиків, серед основних

країн�виробників соєвої олії, як і раніше, провідну

позицію займатиме Аргентина. Виробництво цієї

продукції в країні в поточному сезоні сягне рекор�

дного рівня – 7,3 млн. тонн (19% від світового ви�

робництва). 

Разом з тим, експорт соєвої олії з Аргентини в

2008/09 МР зросте до 6,15 млн. тонн проти 6 млн.

тонн в сезоні�2007/08.

Росія може стати другим в світі 
експортером зерна після США
НАРАЗІ Росія є третім експорте�

ром зерна в світі і п'ятим най�

більшим його виробником. При

цьому, на думку експертів, неза�

баром Росія може стати другим в

світі експортером зерна після

США. Такий прогноз міститься в

прес�релізі Європейського банку

реконструкції і розвитку (ЄБРР),

експерти якого посилаються на

дані FАО. 

Експерти ЄБРР і FАО вважа�

ють, що у разі повернення назад

в обіг 23 млн. га орних земель,

що не обробляються в останні

роки в Росії, Казахстані та Укра�

їні, сільське господарство в цих

країнах отримає новий поштовх

до розвитку. Щонайменше 13 млн. га земель,

6 млн. га з яких припадає на Росію, можуть бути

введені назад в оборот без істотних фінансових

вкладень. 

Враховуючи факт повернення в сільськогоспо�

дарський оборот такого масиву орних земель, а та�

кож низку інших чинників, виробництво зерна в

Росії теоретично може збільшитися до 126 млн.

тонн щороку, вважають експерти. На думку ЄБРР,

це дасть змогу Росії піднятися на другу позицію се�

ред світових експортерів зерна. 

У прес�релізі також наголошується, що до сьо�

годні ЄБРР інвестував близько 5 млрд. євро в реа�

лізацію близько 400 проектів в сільському госпо�

дарстві у всіх 29 країнах, де є представництва бан�

ку. При цьому більше 1 млрд. євро було інвесто�

вано в розвиток більш ніж 40 проектів в російсь�

кому АПК.

Україна отримала попередній звіт 
по молоку від Єврокоміссії
НАПРИКІНЦІ вересня ц.р. Дер�

жавний комітет ветеринарної ме�

дицини України отримав поперед�

ній звіт комісії продовольчо�вете�

ринарного бюро Генерального ди�

ректорату Європейської комісії з

охорони здоров'я і захисту прав

споживачів (FVO). Як повідомила

прес�служба Держкомітету ветме�

дицини України, інспектори FVO

в червні�липні п.р. відвідали Ук�

раїну з метою проведення інспек�

ції українських молокоперероб�

них підприємств, молочних ферм і

державних ветеринарних лабора�

торій. 

Серед основних зауважень ін�

спекторів FVO до української сто�

рони були, зокрема: 

– недостатні обсяги вироб�

ництва в Україні якісного сирого

товарного молока, прийнятного для ЄС (сорт «Ек�

стра»); 

– брак устаткування для своєчасного охолоджу�

вання молока і окремих ліній переробки на молоко�

переробних підприємствах за сортами; 

– необхідність удосконалення програм ідентифі�

кації і реєстрації тварин; 

– відсутність дієвої програми розвитку молочно�

го скотарства в Україні. 

Принципово важливим аспектом, на якому на�

голошується в звіті комісії, є обов'язкове виконання

українськими підприємствами ветеринарно�санітар�

них і інших вимог ЄС щодо якості і безпеки продук�

тів харчування впродовж всього процесу виробниц�

тва, починаючи від сировинної зони і закінчуючи

кінцевим продуктом. 

Згідно зі встановленою процедурою обробки зві�

тів, коментарі до них і розроблені заходи повинні бу�

ти підготовлені і направлені українською стороною в

Єврокомісію протягом 25 робочих днів з дати отри�

мання проекту звіту.
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524*2006 2008 DDU 40,00 1895,97 380,30
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 2008 CPT 340,00 1934,20 380,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 2008 DAF 544,00 1786,97 360,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574*85 2008 CPT 340,00 2086,90 410,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574*85 2008 DAF 204,00 2084,80 420,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2008 DAF 60,00 2219,34 436,02
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 2008 FCA 20,00 5354,03 1051,87
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 2008 DDU 21,00 4626,18 927,93
*Насіння льону ГОСТ 10582*76 2008 DDU 22,00 2916,52 585,00
Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768*2004 2008 FOB 6634,88 1321,16 265,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2008 FOB 2000,00 1145,25 225,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768*2004 2008 EXW 217,41 1250,00 250,73 1041,67 208,94
*Насіння льону ГОСТ 10582*76 2008 CPT 20,00 3099,79 624,48
Івано<Франківська аграрна біржа
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 2008 DDU 21,00 4586,66 920,00
Кримська аграрна біржа
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768*2004 2008 EXW 204,58 1200,00 241,75 1000,00 201,46
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768*2004 2008 CPT 4000,00 1252,00 252,23 1043,33 210,19
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768*2004 2008 CPT 2200,00 1188,18 237,76 990,15 198,14
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768*2004 2008 DAF 4260,00 871,39 171,20
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2008 DAF 1000,00 688,00 138,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2008 CPT 5500,00 916,20 180,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2008 FCA 200,00 1794,78 360,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2008 FOB 2500,00 1645,21 330,00
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768*2004 2008 EXW 139,38 1307,41 262,24 1089,51 218,54
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768*2004 2008 EXW 516,00 1206,96 242,09 1005,80 201,75
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2008 EXW 700,00 798,01 160,07 665,01 133,39
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768*2004 2008 CPT 1050,00 802,43 160,95
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2008 CPT 5000,00 697,97 140,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2008 FOB 7000,00 767,05 153,86
*Просо 3 клас ГОСТ 22983*88 2008 FCA 22,00 1296,23 260,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 2008 FOB 22,50 9971,00 2000,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 2008 CIF 220,00 7840,83 1572,73
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2008 FOB 4000,00 1824,69 366,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2008 FOB 2000,00 2103,88 422,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081*97 2008 FCA 60,00 3535,07 709,07
*Насіння льону ГОСТ 10582*76 2008 FCA 22,00 3489,85 700,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2008 FOB 45000,00 1116,85 225,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2008 FOB 22500,00 1092,04 220,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2008 DAF 500,00 843,85 170,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2008 CPT 857,00 2318,09 467,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2008 FOB 11507,00 2158,72 433,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2008 FOB 7000,00 855,12 168,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2008 CPT 1500,00 1135,07 223,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2008 FOB 17000,00 1068,90 210,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983*88 2008 FCA 80,00 1023,80 201,14
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2008 DAF 2000,00 850,03 167,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2008 DAF 11550,00 2129,38 418,35
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768*2004 2008 CPT 7400,00 948,74 190,30
*Просо 3 клас ГОСТ 22983*88 2008 CPT 2500,00 746,78 148,60
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2008 DAF 250,00 738,05 145,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2008 CPT 300,00 2143,76 430,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768*2004 2008 FOB 40000,00 843,85 170,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2008 FOB 59300,00 800,00 160,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2008 FOB 500,00 1018,00 200,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246*65 2008 CPT 3000,00 432,65 85,00
*Олія соєва ДСТУ 4534*2006 2008 CPT 500,00 4268,87 860,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583*76 2008 FOB 11520,00 2646,80 520,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2008 CPT 3200,00 749,85 150,41
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2008 DAF 6000,00 835,90 167,67
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2008 CPT 5000,00 2143,76 430,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2008 FOB 50425,00 2409,85 483,37
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 2008 DAF 65,00 5060,28 1015,00
Харківська товарна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768*2004 2008 DAF 10000,00 794,21 160,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768*2004 2008 FOB 7000,00 851,29 171,50
*Горох 3 клас ДСТУ 4523*2006 2008 DAF 67,50 2233,71 450,00
*Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 2008 DAF 68,00 2084,80 420,00
Хмельницька обласна товарна біржа
*Крупа гречана ядро ГОСТ 5550*74 2008 DAF 67,50 2590,81 509,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2008 DAF 130,00 818,73 160,85
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2008 DDU 5400,00 794,21 160,00
*Насіння льону ГОСТ 10582*76 2008 FCA 66,00 2865,52 562,97
*Насіння льону ГОСТ 10582*76 2008 DAF 22,00 3752,45 737,22
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768*2004 2008 FOB 25000,00 763,50 150,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2008 FOB 3400,00 884,39 173,75
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2008 FOB 27500,00 2112,35 415,00

Форвард

Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 31.12.2008 FOB 9000,00 763,50 150,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 30.11.2008 FOB 5000,00 880,57 173,00
Придніпровська товарна біржа
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 31.12.2008 CPT 10000,00 1170,70 230,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 01.12.2008 DAF 1500,00 694,93 140,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768*2004 30.06.2009 CPT 5000,00 763,50 150,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 31.12.2008 FOB 6000,00 753,32 148,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 30.11.2008 CPT 2300,00 897,39 180,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 31.03.2009 FOB 30000,00 922,32 185,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 15.03.2009 DAF 60,00 1212,12 243,13
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 30.06.2009 CPT 600,00 2188,70 430,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 01.03.2009 FCA 300,00 2902,31 582,15

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб<
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

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

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 17 по 23 жовтня 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 17 по 23 жовтня 2008 року

Внутрішні контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768*2004 2008 EXW 561,37 1200,00 1246,03 1307,41 250,31
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768*2004 2008 CPT 4000,00 1252,00 1252,00 1252,00 252,23
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768*2004 2008 EXW 516,00 1206,96 1206,96 1206,96 242,09
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768*2004 2008 CPT 2200,00 1135,00 1188,18 1252,00 237,76
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2008 EXW 700,00 798,01 798,01 798,01 160,07

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768*2004 2008 FOB 6634,88 1321,16 1321,16 1321,16 265,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768*2004 2008 CPT 8450,00 797,68 930,56 948,74 186,65
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768*2004 2008 DAF 14260,00 794,21 817,27 1043,45 163,35
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768*2004 2008 FOB 72000,00 763,50 816,67 851,29 163,20
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2008 CPT 8200,00 697,97 718,22 772,75 144,06
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2008 DAF 1000,00 688,00 688,00 688,00 138,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 2008 FOB 118300,00 762,78 921,84 1116,85 184,84
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2008 CPT 7000,00 916,20 963,10 1135,07 189,21
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 2008 FOB 43400,00 884,39 1065,85 1092,04 212,23
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2008 DAF 8880,00 722,90 836,53 892,40 166,91
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 2008 DDU 5400,00 794,21 794,21 794,21 160,00
Гречка 3 клас ДСТУ 4524*2006 2008 DDU 40,00 1895,97 1895,97 1895,97 380,30
Просо 3 клас ГОСТ 22983*88 2008 FCA 102,00 1023,80 1082,56 1296,23 213,83
Просо 3 клас ГОСТ 22983*88 2008 CPT 2500,00 707,94 746,78 872,46 148,60
Горох 3 клас ДСТУ 4523*2006 2008 DAF 67,50 2233,71 2233,71 2233,71 450,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2008 FCA 200,00 1794,78 1794,78 1794,78 360,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 2008 FOB 8500,00 1145,25 1612,04 1824,69 322,24
Ріпак технічний ГОСТ 10583*76 2008 FOB 11520,00 2646,80 2646,80 2646,80 520,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2008 CPT 6157,00 2143,76 2168,03 2318,09 435,15
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2008 DAF 11610,00 2086,90 2129,84 2774,18 418,44
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 2008 FOB 91432,00 2103,88 2282,07 2417,97 455,13
Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 2008 FCA 20,00 5354,03 5354,03 5354,03 1051,87
Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 2008 DDU 42,00 4586,66 4606,42 4626,18 923,96
Насіння льону ГОСТ 10582*76 2008 FCA 88,00 2865,52 3021,60 3489,85 597,23
Насіння льону ГОСТ 10582*76 2008 CPT 20,00 3099,79 3099,79 3099,79 624,48
Насіння льону ГОСТ 10582*76 2008 DAF 22,00 3752,45 3752,45 3752,45 737,22
Насіння льону ГОСТ 10582*76 2008 DDU 22,00 2916,52 2916,52 2916,52 585,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 2008 FOB 22,50 9971,00 9971,00 9971,00 2000,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658*95 2008 CIF 220,00 7478,25 7840,83 11466,65 1572,73
Насіння коріандру ГОСТ 17081*97 2008 FCA 60,00 3474,94 3535,07 3565,13 709,07
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246*65 2008 CPT 3000,00 432,65 432,65 432,65 85,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 2008 CPT 340,00 1934,20 1934,20 1934,20 380,00
Борошно пшеничне 1 гатунок ГОСТ 26574*85 2008 DAF 612,00 1786,97 1820,06 2084,80 366,67
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574*85 2008 CPT 340,00 2086,90 2086,90 2086,90 410,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574*85 2008 DAF 204,00 2084,80 2084,80 2084,80 420,00
Крупа гречана ядро ГОСТ 5550*74 2008 DAF 67,50 2590,81 2590,81 2590,81 509,00
Олія соєва ДСТУ 4534*2006 2008 CPT 500,00 4268,87 4268,87 4268,87 860,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 2008 DAF 65,00 5060,28 5060,28 5060,28 1015,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768*2004 31.12.2008 FOB 31000,00 797,68 797,68 797,68 160,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768*2004 30.06.2009 CPT 5000,00 763,50 763,50 763,50 150,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 01.12.2008 DAF 1500,00 694,93 694,93 694,93 140,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768*2004 31.12.2008 FOB 15000,00 753,32 759,43 763,50 149,20
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 30.11.2008 CPT 2300,00 897,39 897,39 897,39 180,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 30.11.2008 FOB 5000,00 880,57 880,57 880,57 173,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769*98 31.12.2008 CPT 10000,00 1170,70 1170,70 1170,70 230,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 30.11.2008 FOB 4300,00 922,32 922,32 922,32 185,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 15.12.2008 DAF 1000,00 837,56 837,56 837,56 168,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 31.12.2008 DAF 2000,00 712,60 712,60 712,60 140,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 31.03.2009 FOB 65000,00 860,21 888,87 922,32 176,38
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391*89 15.03.2009 DAF 60,00 1212,12 1212,12 1212,12 243,13
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 15.11.2008 FOB 11500,00 2121,33 2123,61 2138,78 425,96
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 31.01.2009 FOB 30000,00 2218,55 2218,55 2218,55 445,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 30.06.2009 CPT 600,00 2188,70 2188,70 2188,70 430,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 01.02.2009 DDU 180,00 4852,09 4852,09 4852,09 953,26
Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 01.03.2009 FCA 300,00 2902,31 2902,31 2902,31 582,15
Насіння коріандру ГОСТ 17081*97 30.12.2008 DDU 20,00 5438,34 5438,34 5438,34 1090,83
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 31.12.2008 CPT 1300,00 7692,63 7692,63 7692,63 1543,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб<
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 31.03.2009 FOB 35000,00 860,21 169,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)

*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768*2004 31.12.2008 FOB 31000,00 797,68 160,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 15.12.2008 DAF 1000,00 837,56 168,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 30.11.2008 FOB 4300,00 922,32 185,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 15.11.2008 FOB 11500,00 2123,61 425,96
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583*76 31.01.2009 FOB 30000,00 2218,55 445,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492*2005 31.12.2008 CPT 1300,00 7692,63 1543,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081*97 30.12.2008 DDU 20,00 5438,34 1090,83
Херсонська товарно<сировинна біржа «Кристал»

*Насіння гірчиці ГОСТ 9159*71 01.02.2009 DDU 180,00 4852,09 953,26
Хмельницька обласна товарна біржа

*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525*2006 31.12.2008 DAF 2000,00 712,60 140,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб<
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

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

Довідково: Базиснi умови поставки
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