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Держкомрезерв 
оголошує тендери 
на реалізацію зерна,
олії і цукру
Держкомрезерв України планує
17 листопада провести тендер з
продажу 165,921 тонн зернових
культур. Про це йдеться в газеті
«Урядовий кур'єр» від 25 жов�
тня. Згідно з умовами тендеру,
зокрема, планується реалізува�
ти 3,572 тонни пшениці 6 класу,
2,615 тонни жита гр. «А», 42,06
тонни пивоварного ячменю
2 класу, 1,032 тонни кормового
ячменю 3 класу, 9,9 тонни куку�
рудзи 3 класу. Заявки на участь
в тендері приймаються до 14
листопада. 
Крім того, Держкомрезерв 5 ли�
стопада планує провести тендер
з продажу 2,198 тис. тонн нера�
фінованої соняшникової олії 1
сорту і 178 тонн цукру. Заявки на
участь в цьому тендері прийма�
ються до 3 листопада ц.р.

1500 одиниць техніки
за підтримки держави
З початку року агропідприєм�
ства України купили 1,5 тис.
одиниць техніки за програмою
пільгового довгострокового
кредитування придбання
сільськогосподарської техніки.
Про це 27 жовтня повідомив за�
ступник директора Департамен�
ту інженерно�технічного забез�
печення Мінагрополітики Павло
Гринько. За його словами, в
державному бюджеті на 2008 р.
сільськогосподарським товаро�
виробникам на компенсацію
витрат по кредитних ставках пе�
редбачено 1 млрд. грн., з яких
вже використано 708 млн. грн.
Ці кошти пішли на придбання,
зокрема, 512 тракторів і 281 зер�
нозбирального комбайна. 
П.Гринько також повідомив, що
в 2009 р. витрати на програму
пільгового довгострокового
кредитування придбання
сільгосптехніки планується збе�
регти на нинішньому рівні. Про�
те будуть змінені умови дер�
жавної підтримки – кошти виді�
лятимуть на комплексну закупі�
влю техніки, що забезпечує за�
стосування ресурсозберігаючих
технологій.

Як поганий студент, який опа�

новує науку в ніч перед іспи�

том, так і наші народні обран�

ці дотягнули з прийняттям па�

кету антикризових законів до

останнього, критичного для

отримання коштів від Міжна�

родного валютного фонду,

дня. І 29 жовтня, демонстра�

тивно поступившись амбіція�

ми, таки обрали з�поміж п'яти

альтернативних законопроек�

тів один – ініційований Пре�

зидентом України. 

Втім, проголосувавши в пер�

шому читанні законопроект «Про

першочергові заходи щодо запобі�

гання негативним наслідкам фі�

нансової кризи та про внесення

змін до деяких законодавчих актів

України», домовилися, що в чет�

вер доопрацюють його з урахуван�

ням всіх пропозицій альтернатив�

них проектів. Втім, потім черго�

вий розгляд перенесли ще на день,

оскільки не усі комітети ВРУ

встигли внести свої пропозиції.  

Законопроект (№3309�4) пе�

редбачає комплекс заходів з поси�

лення фінансово�бюджетної дис�

ципліни, захисту прав вкладників

банків та поліпшення стану пла�

тіжного балансу. Серед інших, зо�

крема, запроваджується спеціаль�

ний пільговий режим оподатку�

вання податком на додану вартість

для сільськогосподарських това�

ровиробників.

Крім того, пропонується ство�

рити стабілізаційний фонд у дер�

жавному бюджеті за рахунок над�

ходжень від приватизації держав�

ного майна, перевиконання дохід�

ної частини державного бюджету

та коштів, залучених від розмі�

щення державних цінних паперів,

з використанням коштів цього

фонду на надання кредитів для

погашення, рефінансування кре�

дитів, одержаних банківськими

установами та суб'єктами господа�

рювання у іноземних кредиторів,

кредитування або співфінансуван�

ня інвестиційних проектів, здеше�

влення кредитування проектів ма�

лого та середнього бізнесу, під�

тримку національних виробників

та надання фінансової допомоги

банківським установам (у тому

числі з метою рекапіталізації). 

Також передбачено: заборони�

ти банківським установам до 2011

року розподіляти чистий прибу�

ток та виплачувати дивіденди за

іншими напрямами, ніж визнача�

ються законопроектом, у разі по�

рушення ними нормативів, визна�

чених законодавством протягом 6

місяців; встановити окремий по�

рядок призначення НБУ тимчасо�

вої адміністрації банків, у яких ви�

никла загроза несвоєчасного ви�

конання зобов'язань та участі дер�

жави у формуванні та збільшенні

статутних капіталів таких банків.

Продовження на стор.2

Ігри патріотів,
або Поки криза не гряне, Рада не проголосує

КОМПАНІЇ ТА РИНКИ
ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ñ
НАГОДУВАТИ ЛЮДЕЙ

Це сьогодні промисловий гігант
вітчизняної важкої індустрії ВАТ
«ММК ім.Ілліча» має розвинений
АПК. А в середині 1990$х перед
керівництвом постало питання –
як нагодувати своїх людей?

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

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

15

АКТУАЛЬНО
НАФТА В ОБМІН 
НА ПРОДОВОЛЬСТВО
Від кінця минулого століття цей принцип
рухає світ. Стрімке падіння вартості нафти
від рекордних $145 за барель до сьогод$
нішніх $55 спричинило і світовий обвал цін
на зерно. Однак за будь$якої кризи, 
АПК лишатиметься привабливим… 3

ПЕРЕДПЛАТА
Передплатіть газету «АГРОПРОФІ»

на 2009�й рік за Каталогом у будь�

якому поштовому відділенні або 

через Редакцію за тел. (044) 227�9355. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ ЗАМОЖНИМИ!

Наш індекс:98990

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
ПОДАТКОВІ ХМАРИ 
НАД АГРОБІЗНЕСОМ

Поки до України лише підповзає
тінь продовольчої та фінансової
кризи, над вітчизняним аграрним
сектором вже нависла дамокловим
мечем криза, так би мовити,
податкова. 

84

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

www.sincome.kiev.ua
7

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 30.10.2008

ІНДЕКСИ

Індекс Останнє
значення

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD-індекс
(Україна) 70,49 1,0% -75,1%

РТС 
(Росія) 758,71 19,2% -66,9%

WIG 20
(Польша) 1796,05 11,1% -48,0%

DAX*
(Німеччина) 4808,69 5,2% -40,4%

S&P 500*
(США) 930,09 3,7% -36,7%



КРІМ того, встановити істотну

участь у капіталі банків на рівні від

5%; доступ клієнта банку до інфор�

мації щодо кількості акцій банку,

які знаходяться у власності істот�

ного учасника банку та членів ви�

конавчого органу банку; затвер�

дження у 2008 році граничного об�

сягу державних гарантій за креди�

тами міжнародних фінансових ор�

ганізацій (МФО) у обсязі 40,0

млрд. грн.; дозвіл Уряду здійснюва�

ти у 2008 році поповнення статут�

них капіталів державних банків за

рахунок понадпланових державних

запозичень; дозвіл Уряду у 2008 ро�

ці придбавати акції банків в обмін

на державні облігації чи за рахунок

інших запозичень, отриманих по�

над планові обсяги з відповідним

коригуванням державного боргу;

дозвіл Уряду у 2008 році отримува�

ти позики від МФО на реалізацію

соціально�економічних проектів в

обсязі до 10 млрд. грн. та ін.

Загалом заходи, запропоновані

законопроектом, охопили цілу

низку нормативно�правових актів.

Так, вносяться зміни до Бюджетно�

го та Господарського кодексів Ук�

раїни, до законів «Про Державний

бюджет України на 2008 рік та про

внесення змін до деяких законо�

давчих актів України», «Про госпо�

дарські товариства», «Про банки і

банківську діяльність України»,

«Про Національний банк Украї�

ни», «Про Фонд гарантування

вкладів фізичних осіб», «Про пода�

ток на додану вартість», Декрету

Кабінету Міністрів України «Про

систему валютного регулювання і

валютного контролю».

Попри заявлене врахування

інтересів аграріїв, із Закону «Про

податок на додану вартість» вилу�

чено низку важливих пунктів. Зо�

крема, вилучено норму, що гаран�

тувала нульову ставку оподатку�

вання ПДВ до 1 січня 2009 року на

поставки переробним підприєм�

ствам молока та м'яса живою ва�

гою сільськогосподарськими то�

варовиробниками всіх форм влас�

ності і господарювання. Виключе�

но також норму, згідно з якою до

початку нового року сума ПДВ,

що повинна була сплачуватися до

бюджету переробними підприєм�

ствами за реалізовані ними моло�

ко та молочну продукцію, м'ясо та

м'ясопродукти, у повному обсязі

мала спрямовуватися виключно

для виплати дотацій сільгоспви�

робникам за продані ними пере�

робникам молоко і м'ясо в живій

вазі, а сума ПДВ за реалізовані аг�

ропідприємствами молоко, ху�

добу, птицю, вовну, а також за мо�

лочну продукцію та м'ясопродук�

ти, вироблені у власних перероб�

них цехах, повністю залишалася у

розпорядженні цих підприємств і

спрямовувалася на підтримку

власного виробництва.

Відходить в небуття й податко�

ва підтримка, що мала діяти також

до кінця цього року, щодо операцій

з постачання товарів (робіт, послуг)

власного виробництва, включаючи

продукцію (крім підакцизних това�

рів), виготовлену на давальницьких

умовах із власної сільськогосподар�

ської сировини, за винятком опе�

рацій з поставки переробним під�

приємствам молока та м'яса живою

вагою, що здійснюються сільсько�

господарськими товаровиробника�

ми незалежно від організаційно�

правової форми та форми власно�

сті, в яких сума, одержана від по�

ставки сільськогосподарської про�

дукції власного виробництва та

продуктів її переробки за поперед�

ній звітний (податковий) рік, ста�

новить не менше 50% загальної су�

ми валового доходу підприємства.

Натомість у новій редакції ви�

кладено ст. 8�1 Закону, що регулює

спеціальний режим оподаткування

діяльності у сфері сільського та лі�

сового господарства та рибальства.

Утім, докладніше про зміни в по�

датковому законодавстві та відпо�

відні ініціативи громадських орга�

нізацій – читайте на стор.8.
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КАБІНЕТ Міністрів України вніс

зміни до Положення про Держав�

ну інспекцію з контролю за вико�

ристанням та охороною земель. 

Так, згідно з постановою від 16

жовтня 2008 року №927, Головним

державним інспектором України з

контролю за використанням та

охороною земель є Голова Держ�

комзему. Держземінспекцію очо�

лює начальник, який призначаєть�

ся на посаду і звільняється з посади

урядом за поданням Головного дер�

жавного інспектора України з кон�

тролю за використанням та охоро�

ною земель. Начальник Держзе�

мінспекції є першим заступником

Головного державного інспектора

України з контролю за використан�

ням та охороною земель та членом

колегії Держкомзему.

Крім того, Держземінспекція

відповідно до покладених на неї

завдань обстежує земельні ділянки,

які підлягають рекультивації, та ви�

дає спеціальні дозволи на зняття та

перенесення ґрунтового покриву

земельних ділянок відповідно до

проектів, затверджених в устано�

вленому порядку, а також обстежує

земельні ділянки, на яких заподія�

на шкода внаслідок їх самовільного

зайняття, використання не за ці�

льовим призначенням, зняття

ґрунтового покриву (родючого ша�

ру ґрунту) без спеціального дозво�

лу. А також надає методичну допо�

могу територіальним органам

Держземінспекції з питань надан�

ня платних послуг згідно з перелі�

ком, затвердженим Кабміном.

Начальник Держземінспекції,

окрім іншого, тепер ще й вносити�

ме Голові Держкомзему подання

про призначення та звільнення ке�

рівників територіальних органів ін�

спекції, а також пропозиції щодо їх

заохочення чи притягнення до дис�

циплінарної відповідальності та

призначатиме на посаду і звільня�

тиме з посади за погодженням з Го�

ловою Держкомзему заступників

керівників територіальних органів

Держземінспекції. Також віднині

він начальник Держземінспекції

матиме не двох, а трьох заступни�

ків. Згідно зі змінами, перший за�

ступник та заступники начальника

Держземінспекції є заступниками

Головного державного інспектора

України з контролю за використан�

ням та охороною земель. 

Для узгодженого вирішення

питань, що належать до компетен�

ції Держземінспекції, обговорення

найважливіших напрямів її діяль�

ності в Інспекції може утворювати�

ся колегія у складі начальника (го�

лова колегії), його заступників та

керівників структурних підрозділів

Держземінспекції, її територіаль�

них органів, представників Держ�

комзему, підприємств, установ та

організацій, що належать до сфери

його управління.

Рубки у карпатських лісах – 
під контролем
Кабінет Міністрів України затвердив своєю

постановою від 22 жовтня 2008 року №929 Правила

рубок головного користування в гірських лісах Карпат.

Правила встановлюють норми і вимоги до заготівлі

деревини під час спеціального використання лісових

ресурсів в порядку рубок головного користування,

що проводяться в гірських лісах Карпат, на основі

екосистемного підходу та принципів наближеного

до природи ведення лісового господарства.

ПРАВИЛАМИ визначено, що під час заготівлі деревини
не дозволяється вирубування та пошкодження дерев і
чагарників, занесених до Червоної книги України, на�
сінників, плюсових та інших дерев, що мають виняткове
значення для збереження біорізноманіття.
На лісових ділянках з низькоповнотними деревостана�
ми, на яких відповідно до цих Правил рубки не прово�
дяться, здійснюються заходи щодо сприяння природно�
му поновленню або штучному відтворенню лісів.
Проведення рубок в букових лісах в період з 1 травня по
30 вересня забороняється.
Під час застосування суцільної системи рубок прово�
диться вузьколісосічна рубка. Ширина лісосіки стано�
вить 50 і менше метрів. Площа лісосіки не повинна пе�
ревищувати у категоріях лісів з особливим режимом лі�
сокористування 1 гектара, в експлуатаційних лісах – 3
гектарів. Строк примикання лісосік для ялинових лісів –
4 роки, дубових – 3,  грабових і м'яколистяних – 2 роки.
На кожну лісосіку до початку її розробки складається
технологічна карта, яка з урахуванням конкретних умов
відображає лісівничі та організаційні вимоги до вико�
нання робіт. У технологічній карті міститься перелік під�
готовчих робіт, визначається схема розробки лісосіки з
нанесенням на неї виробничих об'єктів, устаткування,
доріг, волоків, способи проведення лісозаготівельних
операцій (звалювання дерев, обрубування сучків, тре�
лювання, спуск, кряжування, сортування, штабелюван�
ня, навантаження деревини, очищення місць рубок),
встановлюється черговість розробки пасік, передбача�
ються заходи щодо охорони праці та визначаються при�
родоохоронні вимоги (запобігання ерозії ґрунтів, збере�
ження підросту тощо).
Технологічні карти стосовно лісівничих вимог погоджу�
ються з територіальними органами Держкомлісгоспу, а
під час проведення рубок на території та об'єктах при�
родно�заповідного фонду – також з територіальними
органами Мінприроди.
Очищення лісосік проводиться одночасно з лісосічними
роботами, але не пізніше ніж через 30 днів після звалю�
вання дерев або строку, встановленого для огляду місць
заготівлі деревини. У хвойних деревостанах в період з 1
квітня по 31 жовтня – не пізніше ніж через 15 днів.
Після закінчення лісосічних робіт і очищення місць ру�
бок та вивезення деревини площа пасік із збереженим
підростом повинна становити не менш як 75 відсотків
загальної площі ділянки з підростом і молодняком, що
підлягали збереженню. Після рубки в зимовий період
на схилах стрімкістю до 10 градусів повинно бути збере�
жено не менш як 70 відсотків кількості підросту, зазна�
ченої в лісорубному квитку. На схилах стрімкістю більш
як 10 градусів – не менш як 60 відсотків. Після рубки у
весняно�літній та осінній період на схилах повинно бути
збережено підросту відповідно не менш як 60 і 50
відсотків.

Голова Держкомзему – Головний держінспектор

Ігри патріотів,
або Поки криза не гряне, Рада не проголосує



УРЯДИ країн з розвиненою еко�

номікою формують свої бюджети

виходячи з вартості енергоносіїв,

основним з яких є нафта. Консал�

тингова агенція ААА від 31 жовтня

на своєму Інтернет�сайті у вільно�

му доступі пропонує графік залеж�

ності вартості продовольства від

ціни на нафту. Робити будь�які

прогнози у теперішній ситуації

надто складно, але принаймні ця

інформація дасть змогу сіль�

госпвиробнику визначитися із те�

перішнім свої становищем. 

Обвал світових нафтових цін

спричинив технічний дефолт в

Саудівській Аравії, Катарі, Ємені,

Кувейті, Алжирі, Ірані. Ці країни

ОПЕК – світові лідери з видобут�

ку та постачання нафти та нафто�

продуктів – традиційно купували

продовольство. Знову таки, вихо�

дячи з високих світових цін на

нафту, яка є не останньою складо�

вою в собівартості виробництва

того самого продовольства, і щоб

прибрати наявний надлишок наф�

ти і  нафтопродуктів, країни

ОПЕК прийняли рішення най�

ближчим часом скоротити її видо�

буток. За їхніми обрахунками, ме�

жа рентабельності видобутку зна�

ходиться в межах $40 за барель.

Тому якщо ще якийсь час це па�

діння і продовжуватиметься, то

нижче означеної позначки воно

не впаде. При формуванні бюдже�

тів на наступний рік більшість

арабських країн заклали вартість

нафти в межах $45 за барель. З

огляду на ці цифри можна спро�

бувати спрогнозувати вартість

продовольства на найближчі роки. 

Сьогодні на світовому ринку

продовольства спостерігається

певне затишшя. Деякі транснаціо�

нальні зернотрейдери потерпають

від збитків і знаходяться під загро�

зою дефолту через те, що придба�

ли продовольство по високих ці�

нах і сьогодні не мають доступу до

банківських кредитів. Водночас

непогано почуваються Сполучені

Штати, які  є володарями і авто�

рами світової валюти – амери�

канського долара. І хоча станом на

29 жовтня 2008 року у них кукуру�

дза – «мінус» $ 12 за умовами

FOB, вони продовжують нею тор�

гувати, бо держава компенсує ці

збитки. Інша причина їхнього не�

поганого самопочуття полягає у

тому, що потенційні покупці –

африканські країни – діють за

принципом «ми не настільки ба�

гаті, щоб купувати дешеві речі».

Тому за умов відсутності грошей,

вони намагаються купити більш

дорогий товар, проте якісніший.

Порівняно з російським або укра�

їнським зерном американське, ка�

надське й австралійське більш

якісне, тому воно і продається. От

вам зайвий доказ того, що слід ви�

рощувати якісне зерно, а не фу�

ражне. До речі, пшениця – це вза�

галі продовольча культура, і тіль�

ки країни з невисоким рівнем

сільгоспвиробництва «спромогли�

ся» зробити з неї фуражну. 

Так само терпить фіаско ріпак.

За умов здешевлення нафти євро�

пейцям стало невигідно виробля�

ти біоетанол або біодизель, сиро�

виною для якого є ця культура. До

того ж Євросоюз суттєво зменшив

норми використання цього виду

палива. Тому заводи з його вироб�

ництва зупинилися. Для вигото�

влення харчової ріпакової олії

Європа забезпечена канадською

якісною сировиною, а українська

задля цього ніколи не підходила.

Щодо кукурудзи – то прогно�

зи більш втішні. Сьогодні на на�

шому ринку її ціна в сухому зерні

у 330�350 грн/т є невиправдано

низькою для виробників. Однак,

по�перше, зерно це не дуже якіс�

не, а, по�друге, воно користувати�

меться попитом як складова кор�

мовиробництва для тваринництва. 

Вартість насіння соняшнику в

Україні на рівні 4 тис. грн/т у ми�

нулому МР була нереальною. Ми і

тоді мали надлишок олії і насіння.

Але певному бізнесу була вигідна

така ситуація, так само як і запро�

вадження обмежень на експорт

соняшникової олії в поточному

році. Це взагалі злочин проти дер�

жави. Зараз ми можемо захлину�

тися цією культурою і продукцією

з неї через перенасичення вну�

трішнього ринку, а агровиробни�

ка взагалі покласти на лопатки.

Тому треба негайно скасовувати

вивізне 17�відсоткове мито на на�

сіння і активно його експортувати

до тієї ж Росії та країн Африки.

Ячмінь – ліквідний товар, хо�

ча останнім часом дещо впав у ці�

ні з 1100 грн/т до 750�800 грн/т.

Але він подорожчає, оскільки був і

залишиться основною фуражно�

продовольчою культурою для кра�

їн�виробників тваринницької

продукції, тих самих близькосхід�

них і африканських країн.

Пшениці для хлібопекарської

галузі, яка б відповідала міжна�

родним вимогам, в поточному ро�

ці ми маємо не більше 14% від за�

гального об'єму культури. Тому ці�

на на неї – в межах  1200 грн/т.

Вартість фуражу – близько 500

грн/т. Заради об'єктивності слід

зазначити, що на сьогодні немає

сенсу закуповувати фуражну пше�

ницю до Аграрного фонду і збері�

гати там протягом двох років. Тим

більше, що сьогодні немає грошей

ні в держрезерві, ні в Аграрному

фонді, і вони взагалі припинили

закупівлі.

Ціна на цукор зростатиме. На

кінець жовтня вже зварено понад

600 тисяч тонн цукру. Ціна на цук�

рові буряки в поточному році пе�

ревищила минулорічну на 20% і

становить в межах 220�240 грн/т.

Цукор зараз коштує 2,85�3,00

грн/кг. До кінця року його оптова

ціна  може бути на рівні 3,5 грн/кг

з ПДВ. 

У тваринницькій галузі ситуа�

ція досить оптимістична. Вартість

кормів дуже приваблива. Тому

той, хто встиг модернізувати під�

приємства і закупити молодняк –

працюватимуть непогано. 

Зважаючи на прийнятий пакет

антикризових заходів, і можли�

вість України отримати кредит

МВФ у $16,5 млрд. потужні віт�

чизняні банки згодні реструктури�

зувати виплати по кредитах, на�

віть перенести їх  на наступний

рік, щоб не доводити агропідпри�

ємства до банкрутства.

Головна проблема вітчизняно�

го бізнесу, й аграрного сектору зо�

крема, у тому, що переважна біль�

шість дрібних і середніх підпри�

ємств  жили виключно на кредит�

ні гроші. Прибуток управлінці ви�

мивали «по кишенях» – на квар�

тири і будинки, дорогі авто тощо,

замість того, щоб вкладати його у

розвиток інфраструктури. Тому й

вартість наших, скажімо, продо�

вольчих товарів на 25% вища за

європейські через обслуговування

кредитів. Друга проблема – ба�

жання займатися невластивою

конкретному бізнесу діяльністю.

Наприклад, якщо структура добре

знається на сільгосптехніці, доб�

ривах та ЗЗР, навіщо їй переробна

галузь? 

Однак не все так погано. В нас

вже є компанії, наприклад, в цен�

тральній і південній Україні, які

не «проїдали» кошти, а вертикаль�

но розбудовувалися, вкладали

гроші в технології, зводили свої

сховища. Вони сьогодні мають і

своє виробництво, і своє зберіган�

ня, тому й в змозі почекати покра�

щення кон'юнктури. 

Наше сільське господарство

залежить від стабілізації світової

ситуації. Завжди у таких кризових

ситуаціях хтось втрачає, але хтось і

знаходить. Ми, хочеться сподіва�

тися, знайдемо. Ціни стабілізу�

ються і наблизяться до світових, й

наша нерухомість вже не кошту�

ватиме більше американської. До

речі, таку цілком штучну ціну

сформували банки, одночасно

кредитуючи під постійно зростаю�

чі відсотки і будівельників, і май�

бутніх власників. Тож банківські

відсотки мають стати реальними,

а не захмарними. 

Криза прибере неефективні

компанії і дасть змогу перспектив�

ним і спроможним зайняти своє

місце на ринку, зробить його

більш цивілізованим. 

За інформацією 

Консалтингової агенції ААА

Підготував Артем Житков
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* * * 
Антимонопольний комітет
України видав дозвіл при�
ватній компанії з обмеже�
ною відповідальністю
Jerste B.V. (м.Амстердам,
Нідерланди) на придбання
часток в статутних капіта�
лах ряду українських агро�
підприємств. Про це 24
жовтня повідомила прес�
служба АМКУ. 
Зокрема, дозволена по�
купка часток в статутних
капіталах СТОВ «Троянсь�
ке» (с. Троянка, Кірово�
градська обл.), ТОВ «Про�
мінь» (с.Клинове, Кірово�
градська обл.), ТОВ «Хлі�
бороб» (с.Наливайка, Кі�
ровоградська обл.), ТОВ
«Агрофірма «Зоря» (с.Гру�
зьке, Кіровоградська
обл.), ПСП «Дружба» (смт
Велика Писарівка, Сумська
обл.), ПСП «Броварки»
(с.Бровари, Полтавська
обл.), ПОСП ім. Щорса
(с.Миколаївка, Харківська
обл.), ТОВ «Батьківщина»
(с.Перегонівка, Кірово�
градська обл.), ТОВ «Аг�
рофірма «Чкалова» (с.Жу�
равлинка, Кіровоградська
обл.), СТОВ «Манжурка»
(с.Семидуби, Кірово�
градська обл.) і СТОВ
«Крутеньке» (с.Крутеньке,
Кіровоградська обл.). Усі
вищеназвані підприємства
займаються вирощуван�
ням і реалізацією зернових
і олійних культур. 
Зазначені придбання за�
безпечують Jerste B.V., яка
спеціалізується на інвести�
ційній діяльності, переви�
щення 50% голосів в най�
вищих органах управління
емітентів.

* * * 
Асоціація фермерів

«Агросервіс» (м.Волнова�
ха, Донецька обл.) і АТ

«Інвестиція» (м.Люблін,
Польща) отримали дозвіл
Антимонопольного коміте�
ту України на створення в
м. Волноваха ТОВ «Спільне
україно�польське підпри�
ємство «Екотоп». Про це
24 жовтня повідомила
прес�служба АМКУ. 
Як наголошується в пові�
домленні, створюване під�
приємство здійснюватиме
виробництво біопалива –
брикетів з соломи. 
Асоціація фермерів
«Агросервіс» нині здійс�
нює вирощування і реалі�
зацію зернових і олійних
культур, а також вирощу�
вання КРС. 
АТ «Інвестиція» спеціалізу�
ється на видобутку сиро�
вини для промислової пе�
реробки, виробництві і по�
стачанні електроенергії,
газу, води і т.д. і не здій�
снює виробництво і реалі�
зацію товарів в Україні.

Нафта в обмін на продовольство
ТЕНДЕНЦІЇ Від кінця минулого століття цей принцип рухає світ. Стрімке падіння вартості нафти від
рекордних $145 за барель наприкінці літа+2008  до сьогоднішніх $55 спричинило світовий обвал цін на
зерно. Однак на тлі інших галузей, в умовах будь+якої кризи, агропромисловий комплекс
залишатиметься привабливим: люди завжди хотітимуть їсти, а той, хто їх годуватиме, – 
той і «замовлятиме музику».

12�13 ЛИСТОПАДА 2008 року в

м.Києві проходитиме Перший

Чорноморський форум з питань

співробітництва в сфері вироб�

ництва зерна та борошномельно�

круп'яної промисловості, органі�

зований Програмою розвитку Ор�

ганізації Об'єднаних Націй (ПРО�

ОН) у партнерстві з урядами Греції

та Туреччини й Організації Чорно�

морського Економічного Співро�

бітництва, за підтримки Торгово�

промислової палати України та

Державного комітету України з

питань регуляторної політики та

підприємництва. Місце проведен�

ня заходу – ТПП України.

У зазначеному форумі візьмуть

участь представники ділових кіл

країн�членів Організації Чорно�

морського Економічного Співро�

бітництва (Азербайджану, Албанії,

Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії,

Молдови, Росії, Румунії, Сербії,

Туреччини, України) з метою об�

говорення перспектив інвестуван�

ня та торгівлі, спільного підпри�

ємництва та розширення зв'язків

в регіоні. Зокрема, українські під�

приємці матимуть можливість

встановити відповідні контакти з

питань експорту зернових на рин�

ки інших країн.  

До участі запрошуються керів�

ники та провідні фахівці підпри�

ємств, зайнятих у відповідних га�

лузях. Програмою заходу передба�

чається проведення індивідуаль�

них зустрічей з представниками

іноземних компаній, які пройшли

ретельний відбір, а також низки

презентацій щодо сучасних тен�

денцій і вимог до галузі зернових. 

Робочі мови пленарної части�

ни форуму – англійська та ро�

сійська. Участь у всіх етапах заходу

для попередньо зареєстрованих

компаній – безкоштовна. 

Причорноморське партнерство на зерновому ринку

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ



Тетяна Шелкопляс

МИ НЕ ЗАВЖДИ усвідомлюємо,

наскільки важкими і виснажливи�

ми є умови праці робітників вели�

ких промислових підприємств. Їх

робота вимагає постійного фізич�

ного навантаження і міцного здо�

ров'я. Тому вони як ніхто потребу�

ють якісного посиленого харчу�

вання, основу якого становлять

молоко, м'ясо, овочі й хліб. За ра�

дянських часів проблем із харчу�

ванням не було. Усе змінилося за

часів незалежності України, коли

невдалі реформи на селі постави�

ли пересічних робітників важкої

індустрії буквально на межу вижи�

вання через тотальний дефіцит

продуктів харчування. 

Маріупольський металургій�

ний комбінат імені Ілліча заснова�

ний 1897 року, і тепер разом з

«Азовсталлю» та «Криворіжстал�

лю» входить до трійки найпотуж�

ніших металургійних підприємств

України. 

Основними видами діяльності

ММК ім.Ілліча сьогодні є вироб�

ництво чорних металів та труб, аг�

ропромислове виробництво, гро�

мадське харчування та торговель�

но�побутове обслуговування.

Продукція комбінату експортуєть�

ся у понад 50 країн світу. Загальна

кількість працюючих – понад 55

тисяч чоловік, з них близько 18

тисяч людей працює в сільській

місцевості. 

Активну діяльність в агропро�

мисловій галузі комбінат почав у

2000 році. Відтоді обсяги інвести�

цій ВАТ в аграрний сектор пере�

вищили 3144 млн. грн. Понад 51,6

млн. грн. було погашено креди�

торської заборгованості приєдна�

них сільгосппідприємств.

Сьогодні аграрний сектор

ММК ім.Ілліча розгорнув вироб�

ничу діяльність та втілює соціаль�

ну програму в 185 населених

пунктах, де мешкає понад 183 ти�

сячі чоловік. Обсяг товарної сіль�

госппродукції перевищує 400 мі�

льйонів гривень на рік. Щодо її

асортименту, то на пальцях легше

перерахувати, чого допоки  не ви�

робляється цим потужним під�

приємством. 

Обсяги агровиробництва сьо�

годні просто вражають. У землеко�

ристуванні комбінату перебуває

232 тис. га угідь, з яких близько 20

тис. га по держакту передано в ко�

ристування ВАТ «ММК ім. Ілліча»,

решта – орендовані у понад 38 ти�

сяч власників земельних ділянок. 

Виконання соціальних про�

грам у сільській місцевості – та�

кож на плечах комбінату. В остан�

ні вісім років на утримання 92

шкіл й 75 дитячих садочків щоро�

ку на ремонт та обладнання виді�

ляється понад 20 млн. грн. За цей

час на будівництві об'єктів со�

ціальної сфери освоєно 128,4 млн.

грн.

Загалом сьогодні на ВАТ

«ММК ім.Ілліча» створено власну

схему соціального захисту праців�

ників і пенсіонерів, яка поєднує

систему пільгового ціноутворен�

ня, дотацій і пільг. Середньомісяч�

на заробітна плата працівників аг�

росфери перевищує півтори тися�

чі гривень. Працівники та члени їх

сімей отримують пільгові путівки

на відпочинок, а також матеріаль�

ну допомогу до відпустки і до свят.

Пенсіонерам матеріальна допомо�

га виплачується щоквартально,

безкоштовно надається паливо

для побутових потреб, орються го�

роди тощо. Але для того, щоб на�

давати всі ці переваги, колективу

комбінату доводиться наполегли�

во працювати. Адже на переко�

нання голови правління ВАТ Во�

лодимира Бойка, потрібно щоб

кожен себе годував.

Сімнадцятирічний Володимир

прийшов у 1955 році на комбінат

слюсарем. У 1990 році він очолив

підприємство і сформував потуж�

ну команду. Відтоді стратегія ро�

звитку підприємства: «Усі наші

грандіозні плани втілюються у

життя!».  

Створивши імперію індустрі�

ального виробництва, він став од�

нією із найвідоміших особисто�

стей України. Має безліч держав�

них відзнак і нагород, так само як

і очолюваний ним комбінат. У

2003 році указом Президента йо�

му присвоєне високе звання Ге�

рой України. 

Бойко називає себе «червоним

директором», що означає дбати

насамперед про інтереси людей та

держави. Він, як і раніше, починає

прийом громадян з шостої ранку,

підтримує конструктивні ідеї та

бажання працювати. Він не лю�

бить публічності, і вважає що най�

краще про людину говорять її

справи, а не виступи в газетах чи

обличчя з бігбордів. Тому наше з

ним спілкування було нетрива�

лим, але напрочуд пізнавальним і

змістовним. 

«Якщо ми їстимемо тільки са�

мі, то вдавимося», – вважає «чер�

воний директор». Тому агросек�

тор комбінату годує не тільки се�

бе, а й увесь довколишній регіон

на Донеччині. Його дочірні під�

приємства працюють у Донець�

кій, Черкаській, Житомирській,

Запорізькій областях та в Криму.

У виробництві застосовується су�

часна агротехніка й передові тех�

нології. Постійно триває процес

технічного оновлення і впрова�

дження енергозберігаючих техно�

логій – інвестиції комбінату на ці

заходи становлять понад 600 млн.

грн. на рік. Щороку в рослинниц�

тві виробляється понад 280 тис.

тонн зернових і близько 45 тис.

тонн олійних культур, понад 12

тис. тонн овочів. У тваринництві

поголів'я ВРХ перевищує 44 тися�

чі з яких 14 тисяч голів – дійне

стадо. Зараз ставку зробили на

молочне тваринництво: значні

кошти вкладаються в будівництво

нових молочнотоварних ферм та

генетичне оновлення стада. За се�

редньорічних надоїв 4200 кг  на

корову тут виробляється понад 53

тис. тонн молока за рік. Поголів'я

свиней – близько 66 тис., овець –

15,5 тис., майже 241 тис. голів

птиці. Тож м'яса виробляють що�

року понад 12,1 тис. тонн, яєць –

понад 27 млн. штук. Рибної про�

дукції отримують не менш як 2,7

тис. тонн, з якої, у тому числі, ви�

готовляють понад 20 млн. банок

рибних консервів. Потужним і

розгалуженим є харчопереробне

виробництво і мережа фірмової

торгівлі, де представлено усі види

споживчих товарів – від продук�

тів і промислових товарів до фар�

мацевтії. Для того, щоб збагнути,

як працює увесь цей величезний

злагоджений живий організм, слід

усвідомити його структуру. А від�

так, почати з історії.

Народився аграрний сектор

ВАТ «ММК ім. Ілліча» 1993 року,

повторимося, зі стратегічного рі�

шення нагодувати людей. Тоді у

складі ВАТ був створений сільсь�

когосподарський відділ, до якого

увійшли два сільгосппідприємства

і госпрозрахункова дільниця. Далі

поступово в процесі укрупнення у

травні 1999 року було створене

управління агрокомплексу ВАТ

«ММК ім. Ілліча», до якого при�

єднувалися інші сільгосппідпри�

ємства, які отримали статус агро�

цехів (сьогодні загалом їх 67).  У

складі ВАТ є управління гро�

мадського харчування і торгівлі

(УГХТ), до якого увійшли пере�

робні підприємства. 

Чим більше зростало вироб�

ництво, тим важче ставало керу�

вати таким об'єктом. До того ж аг�

роцехи не мали статусу сіль�

госпвиробників, а звідси – суво�

ра система оподаткування. Це та�

кож не давало їм змоги брати

участь в державних цільових про�

грамах підтримки АПК. Тому у

2006 році ВАТ розпочало реорга�

нізацію, в результаті якої зі складу

комбінату відокремлено і створе�

но за територіальним принципом

5 дочірніх підприємств. Зокрема

– ДП «Ілліч�Агро Донбас», ДП

«Ілліч�Агро Запоріжжя», ДП «Іл�

ліч�Агро Крим», ДП «Ілліч�Агро

Умань» та ДП «Ілліч�Рибак», які

отримали можливість перебувати

на спрощеній системі оподатку�

вання (фіксований податок) та

отримувати дотації з держбюдже�

ту за різними програмами. Безпо�

середньо в управлінні сільського

господарства ВАТ «ММК ім. Іллі�

ча», яке очолює заступник гене�

рального директора ВАТ Микола

Каїра, залишилися 14 підрозділів

з властивою їм структурою вироб�

ництва і  асортиментом сіль�

госппродукції. 

У підпорядкуванні ж управлін�

ня громадського харчування і тор�

гівлі – виробничі ділянки, по суті

мінізаводи, з переробки молока,

м'яса, цех з розливу питної води та

безалкогольних напоїв, а також

цех з переробки плодоовочевої

продукції. Також до його складу

входять 44 підприємства гро�

мадського харчування, у тому чи�

слі 4 ресторани; потужна торго�

вельна мережа «Наша Марка»; ап�

течна мережа «Ілліч�фарм». Цим

управлінням керує заступник ге�

нерального директора комбінату

Юрій Тернавський.

На Донеччині загальна кіль�

кість сільгоспугідь становить 171

тис. га. У цій зоні ризикованого

землеробства перевагу віддають

озимій групі. Вирощують прак�

тично всі види зернових культур,

сіють переважно насіння вітчиз�

няної селекції, насамперед  до�

нецької, дніпропетровської та

одеської. В поточному році в ре�

гіоні отримали високий урожай

зернових, зібравши в середньому

45 ц/га на круг. Серед олійних пе�

реважає соняшник. Оскільки

останнім часом на комбінаті зро�

били ставку на молочне тварин�

ництво, то великі площі займає

кормова рослинна група. 

За часів СРСР на Донеччині

було 194 тис. голів дійного стада.

Сьогодні залишилося 36 тисяч, з

них – 14 тис. утримує комбінат.

На жаль, скорочення поголів'я ко�

рів в регіоні триває, бо
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Головне завдання – нагодувати людей
ДОСВІД Це сьогодні промисловий гігант вітчизняної важкої індустрії ВАТ «ММК ім.Ілліча» має
розвинений АПК, який за масштабами і структурою виробництва можна назвати велетнем. А в
середині 1990+х у «розпал» аграрної реформи перед генеральним директором підприємства
Володимиром Бойком постало питання: або всі ресурси спрямовувати на розвиток металургійного
комбінату, або починати рятувати сільгосппідприємства, щоб нагодувати людей. Тоді й було прийнято
стратегічне рішення – створити управління сільського господарства в складі ММК, бо небагато вартий
чорний метал або труби, якщо людині нічого їсти. Сьогодні за умов світової економічно+фінансової
кризи власний агросектор дає шанс на спасіння комбінату та його робітникам.



ціна літра молока – на рівні 1,5�

1,7 грн. – менша, ніж питної во�

ди. Іллічівці впевнені, що без ці�

леспрямованої державної політи�

ки щодо підтримки тваринництва

процес катастрофічного зменшен�

ня поголів'я не спинити. 

І хоч комбінат політику всієї

країни не змінить, тут все�таки

вирішили діяти. Минулого року

на комбінаті прийнято нову про�

граму розвитку молочного тва�

ринництва, щоб виробляти в до�

статній кількості високоякісне

молоко. А з нього виготовляти та�

ку ж високоякісну продукцію на

новооснащеному маріупольсько�

му молокозаводі (який заслуговує

на окрему розповідь). При цьому

ставку зроблено не лише на наяв�

ність і асортимент молочної про�

дукції на полицях магазинів, а й

на збільшення її фактичного спо�

живання на душу населення. Не�

мов би завдання і нездійсненне –

забезпечити населення вдосталь

натуральною високоякісною мо�

локопродукцією в широкому

асортиментні, ще й за доступною

ціною. 

Перший 
залишається 
першим
НАШЕ знайомство з першим аг�

роцехом управління сільського

господарства ВАТ «ММК ім.Іллі�

ча»в.о.начальника Василь Янгічер

і головний зоотехнік Володимир

Воєвода почали з молочного ком�

плексу в с.Талаківка. Донедавна у

господарстві поголів'я ВРХ утри�

мувалося на 4 фермах у різних на�

селених пунктах. Згідно зі згада�

ною новою програмою розвитку

тваринництва, в певних агроцехах

вирішено розмежувати виробниц�

тво молока і м'яса. В першу чергу

це стосується першого і другого

агроцехів, де у повну силу прац�

юють над створенням сучасних

молочнотоварних ферм. 

Оскільки перший завжди має

залишатися першим, тому запо�

чаткувати такі об'єкти вирішили

саме в Талаківці. Так, у квітні 2008

року тут введено в експлуатацію

першу чергу молочнотоварної

ферми, розрахованої на 800 голів

дійного стада з доїльним залом

італійської фірми «Мілклайн»на

36 корів. Завершено повну рекон�

струкцію двох корпусів для без�

прив'язного утримання по 400

тварин у кожному. Під відділення

для отелення готуються ще два

корпуси. 

Однотипне збалансоване хар�

чування забезпечуватиме власний

реконструйований комбікормо�

вий завод. Зараз на фермі утриму�

ється 276 голів дійного стада чор�

но�рябої та червоно�рябої породи.

Продуктивність – понад 5000 кг

молока на корову на рік. Най�

ближчими днями тут оселяться

508 племінних нетелів, завезених

з Литви. Між іншим, співпраця з

надійними литовськими поста�

чальниками триває вже понад 8

років, і це дало змогу загалом сут�

тєво покращити молочне пого�

лів'я агроцехів комбінату.  

До речі, складовою вищезгада�

ної програми є також виготовлен�

ня молочних сумішей для дитячо�

го харчування, адже молоко ви�

щого ґатунку, вироблене на суча�

сній МТФ, підпадає під категорію

екологічно чистого і придатне для

виготовлення цієї продукції.  

На інших трьох фермах агро�

цеху №1 наразі також триває ре�

конструкція. Одна з них викори�

стовуватиметься для утримання

м'ясного поголів'я ВРХ, ще дві –

для свинарства. Зараз поголів'я

свиней тут не перевищує тисячі, в

планах – його збільшення до

трьох тисяч.

Зоосад
тваринництва
АГРОЦЕХ №2 також можна наз�

вати старожилом ММК. Своє гос�

подарство нам з гордістю показу�

вав керівник другого агроцеху

Олександр Дзигім, який обійняв

цю посаду у 2002 році.

Тут також будують новий суча�

сний молочний комплекс на 800

голів. У IV кварталі цього року сю�

ди планують завезти 250 нетелів

литовського племінного стада.

Сьогодні агроцех утримує 1800 го�

лів ВРХ,  з них 650 –  корів. 

На теперішніх угіддях площею

11 тис. га колись був овочерадгосп

і сільгосппідприємство, спеціалі�

зацію яких агроцех №2 зберіг.

Сьогодні площа ріллі становить

6200 га. Крім вирощування тради�

ційних зернових і олійних культур

серйозно займаються виробниц�

твом овочів відкритого ґрунту. Ка�

пусту, столові буряки вирощують

на поливі. А от баклажани, тома�

ти, цибулю й солодкий перець на

площі 30 га – на крапельному зро�

шенні. Основним споживачем

продукції агроцехів, зрозуміло,

виступає УГХТ меткомбінату. Од�

нак ринкові умови навчили керів�

ників виробляти більше конку�

рентоспроможної продукції, і від

реалізації позапланової отримува�

ти непогані прибутки.  

Агроцех №2 також має розви�

нене багатогалузеве тваринниц�

тво. Тут споконвіку розводять

овець, адже село Чермалик пере�

важно грецьке, і споживання ба�

ранини – данина традиціям на�

ціональної кухні. Колись поголів'я

сягало 12 тисяч. Нині ж мають

3700 голів, утримання яких досить

рентабельне, бо крім м'яса реалі�

зують шерсть і шкіру. 

Поголів'я свиней наразі налі�

чує 1200 голів. Частину з них вже

другий рік вирощують за техноло�

гією корпорації «Агро�Союз»: у

двох некапітальних шатрах по 220

голів з годуванням за шведським

комбікормовим столом. Се�

редньодобовий приріст за такої

технології становить 650�700 г. Та�

ке прискорене виробництво дає

змогу за 6,5�7 місяців вирощувати

товарних поросят вагою 100�105

кг і за нинішніх умов є досить рен�

табельним. Відтак, в агроцеху ви�

рішили збільшувати свинопого�

лів'я і нещодавно ввели в дію від�

ділення для опоросу на 60 свино�

маток для забезпечення власного

відтворення племінного поголів'я. 

Поруч із шатрами розташова�

но гусячу ферму на 3700 птахів, з

яких 1500 особин – маточне пого�

лів'я української сірої великої по�

роди. Гусяче м'ясо та яйце кори�

стуються неабияким попитом. 

А ще агроцех №2 розводить

нутрій. Два роки тому завезли ли�

ше 25 голів, наразі мають уже 850.

Ця вкрай охайна тварина нале�

жить до сімейства бобрових. Діє�

тичне м'ясо нутрій за своїми вла�

стивостями прирівнюється до

кролятини (детальніше про кролів�

ництво читайте в «Агропрофі»

№32/2008). Протягом 3�4 місяців

тварини досягають 3�4 кг в забій�

ній вазі. За рік самиця дає при�

плід у середньому 2,5 рази по 6

щенят. Спеціально для агроцеху

Харківським Інститутом тварин�

ництва УААН розроблено техно�

логію утримання і харчування ну�

трій. Поки що реалізацією не зай�

маються, бо працюють над плано�

вим збільшенням поголів'я до пів�

тори тисячі. Однак уже отримали

вигідне замовлення на шкірки та

м'ясо. 

Cучасна
молокопереробка
ЗБЕРЕГТИ маріупольський місь�

кий молокозавод і перетворити

його на сучасне високотехноло�

гічне переробне підприємство

вдалося завдяки приєднанню йо�

го до складу ММК ім.Ілліча. На�

явність підприємства дала змогу

утворити замкнений цикл – від

виробництва молока, а завод

працює виключно на сировині

своїх агроцехів, до реалізації про�

дукції під власною торговою мар�

кою «Ілліч продукт» у фірмовій і

оптово�роздрібній торгівлі. Для

промислового міста з понад пів�

мільйонним населенням і меш�

канців регіону натуральна і смач�

на молочна продукція стала до�

ступною і звичною на столі. Крім

того, відповідно до чинного зако�

нодавства, безкоштовною молоч�

ною продукцією постійно забез�

печені робітники усіх шкідливих

професій металургійного комбі�

нату. Адже щоденне вживання

молокопродуктів повністю відно�

влює енерговитрати і зміцнює

імунітет людини.

Зараз молокозавод переробляє

понад 150 тонн молока за добу,

водночас його потенційні потуж�

ності дають змогу збільшити по�

казник до 200 тонн. З початку ро�

ку підприємством вироблено по�

над 150 млн.т. кисломолочної про�

дукції на суму понад 55 млн.грн.

Усе виробництво від прий�

мання молока до фасування гото�

вої продукції виконується в зак�

ритому герметичному потоці. Су�

воре дотримання технології ви�

робництва і постійний лабора�

торний контроль дають змогу га�

рантувати високу якість продук�

ції та її натуральність. В асорти�

менті – понад 100 найменувань –

продукція з незбираного молока і

кисломолочна, розсільні сири й

йогурти, вершкове масло й ціла

лінійка біо�продуктів. Головною

перевагою продукції  Маріу�

польського молокозаводу є від�

сутність консервантів, а це дає

змогу стверджувати, що вона –

джерело життєвої енергії. 

Джерело 
життя
УСІ ЗНАЮТЬ, що вода – це жит�

тя. На Донеччині, на жаль, чиста

вода була споконвічною пробле�

мою, тим паче за часів індустріа�

лізації. Щоб забезпечити регіон

чистою водою, шість років тому

на виробничих потужностях мо�

локозаводу було запущено цех з

розливу питної води та безалко�

гольних напоїв. Вода «Іллічівська

Джерельна» видобувається з арте�

зіанських свердловин й, проходя�

чи на сучасному обладнанні гли�

боку очистку, зберігає свої при�

родні властивості та має збалансо�

ваний сольовий склад. Цілодобо�

во тут розливається понад 120

тонн води 41 найменування, у то�

му числі 14 видів фруктових напо�

їв. Основу виробництва становить

негазована питна вода, яка розли�

вається в поліетиленові пляшки

ємністю 19,0; 5,0; 1,5 і 0,5 літрів. З

початку року вироблено товарної

продукції  на суму понад 14

млн.грн. «Пийте «Джерельну», –

наголошують іллічівці, – і будьте

здорові!»
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ЯКА Ж ситуація нині спостеріга�

ється у галузі? На думку пана Гри�

щенка, в галузі немає системної

кризи, як немає і ознак, які б її ха�

рактеризували. Проблема у пов�

ному розпаду внутрішнього ринку

металургійної продукції і непідго�

товленості вітчизняних виробни�

ків до виходу на зовнішні ринки.

Як показує практика, без відповід�

ного досвіду і підготовки, розви�

неної структури та інфраструкту�

ри підприємству немає чим заці�

кавити іноземців.

В останні роки збуту нашої

продукції сприяв динамічний ро�

звиток провідних галузей України.

Але, ні для кого не секрет, що в

2007 році, наприклад, 75% про�

дукції комплексу було реалізовано

на зовнішньому ринку. Втім, за 6

місяців цього року внутрішнє спо�

живання металургійної продукції

збільшилося на 7%.

Що ж діється на зовнішньому

ринку? Є таке поняття – цикліч�

ний попит. Якщо взяти хімічні

добрива, то циклічний попит на

них спостерігається щороку перед

посівом будь�яких культур, тобто

сезонний сплеск попиту. У мета�

лургів циклічність менш вираже�

на, але вона все ж спостерігається

з року в рік.

Ми серйозно представлені на

ринках північних арабських країн,

Ближнього Сходу, країн Північної

Африки. Для товарообігу між на�

шими країнами слід зважати на

такі події як Рамадан в арабських

країнах, мусони і пасати у Півден�

но�Східній Азії і тому подібне. В

такі періоди немає сприятливих

умов як для імпорту, так і для ек�

спорту.

Коли наприкінці серпня мета�

лурги зібралися обговорити ва�

жливі питання своєї галузі, опти�

місти вважали, що спад попиту

буде подоланий досить швидко.

Але вже сьогодні очевидно, що ця

криза розтягнеться ще на певний

період часу. З чим же це пов'яза�

но? По�перше, більший масштаб

коливань цін на металопродукцію

в Україні, які за останні 2 роки

зросли у 4 рази. По�друге, через

збільшення ціни на ресурси, які

споживає металургійна галузь, са�

мі виробники опинилися перед

складним вибором між собіварті�

стю і відпускною ціною металу.

По�третє, на світовий ринок ме�

талів вийшов Китай, об'єми ви�

робництва якого у 10 разів пере�

вищують наші. Не можна забува�

ти і про наслідки глобалізаційних

та приватизаційних процесів у га�

лузі металургії. Багато підпри�

ємств працюють самостійно, не

входячи до жодної вертикально

інтегрованої структури і їх пози�

ція на ринку є досить хиткою. Де�

які працюють у складі потужних

світових холдингів, відповідно

завжди мають велику сировинну

базу і всі інші необхідні компо�

ненти для виробництва металур�

гійної продукції.

Вперше за останні десятиріччя

пропозиція на ринку металургій�

ної продукції почала перевищува�

ти попит. Тому й ціни почали па�

дати. Спочатку ситуація була не�

приємною, а на сьогодні вона є

критичною для виробників. Це

питання вже почав розглядати

уряд, але його пропозиції по вирі�

шенню проблеми навряд чи мож�

на назвати суттєвими. Світова

економічна криза також сприяє

погіршенню ситуації. Зросла і де�

біторська заборгованість металур�

гів. Покупці не мають чим запла�

тити за товар, адже кредитів банки

майже не надають.

Для підтримки галузі, на дум�

ку С.Грищенка, потрібно змен�

шувати податки на імпорт енер�

гозберігаючого обладнання,

зменшити ціни на перевезення

продукції, отримувати підтримку

з боку держави, перебираючи

кращий світовий досвід. Підтри�

мувати налагоджені зв'язки з ін�

шими країнами, особливо з ЄС.

Далеко не все ще втрачено і, як�

що вчасно провести необхідні

перетворення в державі, металур�

гію можна не тільки відродити, а

й підняти на новий рівень. 

По закінченні своєї доповіді

пан Грищенко, відповідаючи на

питання журналістів,  навів деякі

цифри і факти щодо стану і перс�

пектив галузі.

Так, наразі відомо, що загалом

по Україні зупинено 17 доменних

печей. Проте важко сказати, які з

них зупинені саме через кризові

явища в галузі. Адже менеджмент

підприємств часто використовує

періоди спаду попиту для виконан�

ня регламентних ремонтних робіт. 

Щодо обсягів виробництва

продукції  у вересні 2008 року, то

середньодобові показники під�

приємств галузі, за інформацією

заступника міністра, були такими:

виробництво чавуну – 71,8, сталі

– 82,7, готового прокату – 71. Як�

що рахувати ці показники за 9 мі�

сяців 2008 року, вони становити�

муть: по чавуну – 96,6, по сталі –

115,4, по прокату – 97,1. Тобто у

порівнянні з аналогічним періо�

дом 2007 року показники впали

лише на долі відсотків завдяки

кращим показникам у попередні

періоди поточного року. Врахо�

вуючи сьогоднішній спад, міні�

стерство скоригувало річний ба�

ланс виробництва сталі. На думку

пана Грищенка, якщо в останні

місяці року ситуація в галузі скла�

деться нормально, є сподівання

утриматися на рівні минулорічних

показників виробництва сталі –

біля 43 млн. тонн.

С.Грищенко також повідомив,

що наразі відбувається процес пе�

ремовин щодо зниження цін на

металопрокат для внутрішніх

споживачів, зокрема залізнично�

го і автомобільного машинобуду�

вання. Відповідні кроки проведе�

ні і щодо галузі сільськогосподар�

ського машинобудування. Ре�

зультати не можуть не порадувати

аграріїв: домовлено про знижен�

ня цін на метал для виробництва

техніки і обладнання сільського

господарства на 10�15%. На дум�

ку заступника міністра, це пра�

вильна тенденція, адже досі луна�

ли закиди металургам через те,

що недобираючи прибутку на

зовнішньому ринку через падін�

ня цін, вони «відігравалися» на

вітчизняному споживачеві. Взага�

лі подібна ситуація в подальшому

вже стане неможливою: через

вступ України до СОТ, відповідну

відкритість нашого ринку та за�

грози антидемпінгових заходів

внутрішні ціни на металургійну

продукцію завжди будуть відпові�

дати тенденціям на світовому

ринку.

Підготував Артем Житков
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Чорні дні для чорної металургії
На початку жовтня металурги України

забили на сполох, інформуючи суспіль�

ство про значний спад обсягів вироб�

ництва через зниження зовнішнього по�

питу і цін на продукцію. Це питання де�

тально обговорювалось представника�

ми галузі під час прес�конференції в ІА

«Інтерфакс» на тему «Про заходи зі ста�

білізації ситуації в українському гірни�

чо�металургійному комплексі». Оскільки

металургія є головною експорто– і валю�

тообразуючою галуззю країни, її стан

відбивається на всьому вітчизняному

господарському комплексі. Чи все так

погано у виробників сталі і чавуну, жур�

налісти з'ясовували, зокрема, з виступу

заступника міністра промислової політи�

ки України Сергія Грищенка.

На Сумщині 
відкрито 
зерносховище 
на 5 тисяч тонн
23 жовтня 2008 року заступ�
ник міністра промислової по�
літики України – директор
Державного департаменту
тракторного і сільськогоспо�
дарського машинобудування
Володимир Саченко взяв
участь в урочистому відкритті
зерносховища продуктивністю
5 тисяч тонн в селі Мала Ри�
биця Сумської області. У захо�
ді взяли участь керівники Сум�
ської облдержадміністрації,
місцевих органів виконавчої
влади та фахівці провідних
вітчизняних підприємств. 
Слід зазначити, що нове зер�
носховище збудовано виключ�
но на вітчизняній елементній
базі – все обладнання, вузли
та запчастини виготовлені в
Україні. Зокрема, в розробці
та постачанні устаткування для
об'єкту брали участь підпри�
ємства, що належать до сфери
діяльності Мінпромполітики –
ВАТ «Машинобудівний завод
«Комсомолець» (м.Лубни,
Полтавської обл.), ВАТ «Кар�
лівський машинобудівний за�
вод», ВАТ «Хорольський ме�
ханічний завод» та ДП «Інсти�
тут машин і систем» (м.Хар�
ків). 

За інф. прес+служби Мінпромполітики 

Пальмові олії
перероблятимуть 
в Одесі
Міжнародна фінансова корпо�
рація (International Finance
Corporation, IFC) надасть ком�
панії Delta�Wilmar CIS кредит
на суму $45 млн. на розши�
рення потужностей і розвиток
інфраструктури заводу по пе�
реробці пальмових олій в пор�
ту «Південний» (Одеська
обл.). Як йдеться в повідо�
мленні IFC, рада директорів
схвалила це рішення минулого
тижня. 
Загальна вартість проекту оці�
нюється в $235 млн. 
IFC в червні 2006 р. вже схва�
лила виділення Delta�Wilmar
CIS кредиту на суму $17,5 млн.
для будівництва цього підпри�
ємства потужністю переробки
сирої пальмової олії, що по�
ставляється з Малайзії і Індо�
незії, 1,5 тис. тонн продукції на
добу і вартістю близько $70
млн. Крім того, корпорація на�
давала підприємству інвести�
ційні гарантії на $33,3 млн.
у квітні 2003 р. і на $50 млн. –
у грудні 2006 р. 
Передбачається, що потужно�
сті заводу будуть подвоєні, а
також побудовані додаткові
танки для зберігання, склади.
При цьому проект буде реалі�
зовано на тій же земельній ді�
лянці у 8,16 га, яку займає іс�
нуюче підприємство і яка була
придбана в 2004 р. у Одесько�
го припортового заводу.
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ТОВ «Кернел�Трейд», що вхо�

дить до агроходингу Kernel Hol�

ding, отримало перший транш у

$20 млн. у відповідності до кре�

дитної угоди від 3 вересня цього

року на загальну суму  $210 млн.

За повідомленням компанії, цей

транш піде на фінансування за�

купівель та транспортування си�

ровини, а також на рефінансу�

вання револьверної кредитної лі�

нії, наданої консорціумом банків

на чолі з нідерландським ING

Bank. 

Плаваюча відсоткова ставка

за кредитом встановлена на рівні

(LIBOR +2,6%)/0,98, а строк по�

гашення – 31 серпня 2009 року.

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 14,00 14,40 14,00 335,00 -15,2% -56,3%
Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 40,00 59,00 55,00 282,86 -50,5% -63,4%
Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 12,40 12,40 12,38 824,89 1,5% -63,6%
Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 6,01 6,37 6,20 63,55 0,0% -31,9%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A GR EUR 11,24 11,75 11,50 143,88 -10,2% -11,9%
Лендком Лондон LKI LN GBP 14,00 15,00 14,50 24,00 16,0% -76,2%
Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 3,35 3,92 4,18 462,94 -4,6% -72,1%
Миронівський з-д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 0,26 1,60 1,01 148,80 0,5% -80,4%
Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 6,48 7,92 7,20 153,00 -10,0% -48,6%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 2,98 3,62 3,30 56,76 -26,7% -70,0%
Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 5,22 6,38 5,80 191,06 0,0% 11,8%
УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR 6,60 7,00 6,85 72,77 0,0% -61,5%

ЦІННІ ПАПЕРИ Публічні компанії вітчизняного агросектору станом на 30 жовтня 2008 року

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

ЗГІДНО із повідомленням на Вар�

шавській фондовій біржі, компа�

нія «Астарта» отримала семиріч�

ний кредит на суму 25 млн. дола�

рів США. Ця кредитна лінія була

відкрита нідерландським фондом

розвитку Financierings�Maatschap�

pij voor Ontwikkelingslanden N.V.

(FMO). Кредитні кошти підуть на

рефінансування бріджевого кре�

диту на суму 15 млн доларів США

від банку ABN AMRO (Нідерлан�

ди), а також на фінансування ка�

пітальних витрат і оборотного ка�

піталу. Кредит був наданий під га�

рантії ТОВ «Астарта�Київ» та під

залог акцій двох найбільших акці�

онерів компанії. 

Тим часом, за оперативними

даними компанії, на 17 жовтня

шість цукрових заводів «Астар�

ти» виробили 55,8 тис. тонн цу�

кру, що складає приблизно 17%

всього цукру, виробленого в Ук�

раїні цього сезону. Найближчим

часом додатково планується за�

пуск Волочиського цукрового

заводу у Хмельницькій області,

що знаходиться в оренді. Завдя�

ки вертикальній інтеграції хол�

дингу, 80% потреб заводів у си�

ровині  цього сезону «Астарта»

покриває за рахунок власного

цукрового буряку.   

На початку цього тижня акції

«Астарта» на Варшавській фондо�

вій біржі встановили новий істо�

ричний мінімум у 12,9 польських

злотих, незважаючи на позитивні

новини від емітенту. У подальшо�

му акції зростали протягом чо�

тирьох останніх сесій, оскільки ін�

вестори почали обережні купівлі

значно здешевілих емітентів на фо�

ні поступового поліпшення стану

кредитного ринку і зростання ак�

цій на розвинених фондових рин�

ках США, Європи та Японії. Ста�

ном на 30 жовтня ціна на акції

«Астарти» становила 14 PLN.

Астарта Холдинг

Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg

КОМПАНІЯ «Укрзернопром Аг�

ро», один з провідних агрохол�

дингів в Україні, власником якої

є MCB Agricole Holding AG, по�

відомила про отримання серти�

фікату ISO 9001:2000, який під�

тверджує відповідність міжна�

родним стандартам управління

якістю. Таким чином, «Укрзерно�

пром Агро» стала першою і поки

що єдиною сертифікованою ком�

панією в Україні, що займається

рослинництвом. Сертифікація

була здійснена незалежним сер�

тифікаційним органом «Бюро

Верітас», що є світовим лідером

на ринку сертифікації за стандар�

тами ISO 9000, ISO 14000 та ін�

шими стандартами у секторах ви�

робництва та сфері послуг. Від�

повідність компанії стандартам

ISO 9001:2000 буде мати позитив�

ний ефект як для неї самої, так і

для споживачів, клієнтів та інве�

сторів. 

Також компанія повідомила

про успішне завершення посівної

компанії озимих культур. Площа

озимих займає 59 тис. га, з яких

57% зайнято пшеницею, 33%

ріпаком, а решта відведена під яч�

мінь та жито. Завдяки проведен�

ню посівної компанії в оптималь�

ні строки з ретельним додержан�

ням агротехнологій, агрохолдинг

MCB 
Agricole

Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg

Кернел Миронівський
хлібопродукт

КОМПАНІЯ «Миронівський хлі�

бопродукт», один з найбільших аг�

рохолдингів та виробників куря�

тини в Україні, планує збільшити

чистий прибуток у 2008 році більш

ніж у 4 рази до $210 млн, а EBIT�

DA – майже у два рази до $320

млн. При цьому чистий дохід має

зрости на 80% до $850 млн. Про це

повідомив голова правління ком�

панії Юрій Косюк. За його слова�

ми, основний бізнес компанії зо�

середжений в Україні – частка ек�

спорту у загальній структурі про�

даж не перевищує 4%.  

Акції компанії на Лондонській

фондовій біржі після різкого па�

діння на початку жовтня на 68%

стабілізувалися в діапазоні $3,8�

4,8 за акцію. За даними на 30 жов�

тня, ціна акцій склала $4,2.

Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg

Рейтинг України
знижено
Міжнародне рейтингове
агентство Moody's Investors
Service знизило прогноз по
суверенних рейтингах Украї�
ни з «позитивного» до «ста�
більного». Як сказано в опу�
блікованому 20 жовтня прес�
релізі агентства, зниження
прогнозу стосується рейтингу
урядових облігацій в інозем�
ній і місцевій валюті (B1),
рейтингу граничного значен�
ня банківських депозитів в
іноземній валюті (B2), а та�
кож рейтингу граничного
значення боргових зо�
бов'язань країни в іноземній
валюті (BA3). Крім того,
агентство знизило граничне
значення для депозитів в міс�
цевій валюті з BAA1 до BA1. 
У прес�релізі агентства наго�
лошено, що зниження прогно�
зів пов'язане із загальносвіто�
вою фінансовою кризою і
макроекономічними, фінансо�
вими і політичними трудно�
щами, що існують наразі в Ук�
раїні. Зниження граничного
значення для депозитів аналі�
тики Moody's провели після
того, як НБУ тимчасово при�
пинив дострокову видачу де�
позитів в комерційних банках.

Аграрний бізнес –
безпечний
Українські і закордонні інве�
стори, не дивлячись на світо�
ву фінансову кризу, проявля�
ють все більший інтерес до
сфери АПК, яка стає одним з
найбільш безпечних об'єктів
капіталовкладень в Україні.
Таку думку висловив гене�
ральний директор компанії
«АМАКО» Віталій Скоцик,
повідомила 27 жовтня прес�
служба компанії. 
Так, на фондових ринках ак�
ції сільськогосподарських
компаній, наприклад, порів�
няно з акціями металургійних
компаній, почали падати
значно пізніше. Як відзначає
експерт, навіть аграрний сек�
тор США, не дивлячись на
кризу і проблеми з найбіль�
шими банками країни, отри�
мав найвищий в історії при�
буток (на початок серпня аг�
рарна сфера США акумулю�
вала $101 млрд.). 
Як стверджують фахівці, на
вітчизняній економіці наслідки
третьої хвилі світової кризи
повною мірою ще не відбили�
ся. Серед основних можливих
наслідків експерти, в першу
чергу, називають підвищення
ролі експортно�орієнтованих
виробництв і перерозподіл фі�
нансових ресурсів в економіці
на користь сировинних секто�
рів. Тому за умови грамотної
політики держави по відно�
шенню до сільського госпо�
дарства ця сфера може стати
однією з найстабільніших
складових економіки.За
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сподівається на вдалий врожай

у наступному році. Що ж до

цьогорічного врожаю, за опе�

ративними даними, компанія

закінчила збір соняшника та

продовжує збір кукурудзи. Ва�

ловий збір першого склав біль�

ше 12 тис. тонн (врожайність –

2,1 т/га). Валовий збір кукуру�

дзи очікується на рівні 40 тис.

тонн (врожайність 5,5 т/га).  

Глобальні депозитарні роз�

писки (GDR) на акції MCB

Agricole, що котируються на

Франкфуртській фондовій бір�

жі з 12 березня цього року, не

витримали тиску світової фі�

нансової кризи і обвалилися за

останні два тижні на  63%: з 8,9

євро за розписку до 3,3 євро за

станом на 30 жовтня. До цього

ціни на акції MCB Agricole па�

дали повільніше, і з початку

розміщення втратили лише

19% своєї вартості.

Кредит забезпечується това�

рами в обігу та буде погашати�

ся за рахунок коштів від ек�

спорту соняшникової олії та

шроту.  

Після різкого падіння ак�

цій «Кернел» на Варшавській

фондовій біржі на 32% протя�

гом першої декади жовтня, по�

дальший спад уповільнився.

Так, за останні 2 тижні компа�

нія втратила лише 3,6% своєї

ринкової вартості, і станом на

30 жовтня ціна на акції «Кер�

нел» становила 12,38 польсь�

ких злотих. 

Селянська інвестиційна 

компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ»

www.sincome.kiev.ua

Партнер рубрики

«Цінні папери 

та фондовий ринок»



Софія Багірова

ПОКИ народні депутати, урядов�

ці та представники Секретаріату

Президента наввипередки піари�

лися, ініціатива Українського

клубу аграрного бізнесу – зберег�

ти податкову підтримку АПК –

частково залишилася голосом во�

лаючого у пустелі. А просили не�

багато. Лише з�поміж інших ан�

тикризових законопроектів

прийняти й ті, що врегулюють

умови роботи сільськогосподар�

ських товаровиробників з 1 січня

2009 року. Зокрема, підтримати

аграріїв через спеціальний режим

оподаткування податком на дода�

ну вартість, передбачений урядо�

вим проектом Закону «Про вне�

сення змін до деяких законів Ук�

раїни щодо оподаткування

сільськогосподарських товарови�

робників» (№3024). 

Урядовому 
законопроекту – 
друге життя 
ЯК ПОЯСНИВ президент УКАБ

Алекс Ліссітса, у зв'язку з фі�

нансовою кризою сільгоспвироб�

ники отримали лімітований до�

ступ до кредитів, зіткнулися з

проблемами збуту продукції на

зовнішніх ринках та через сер�

йозне зниження цін на сіль�

госппродукцію вітчизняний аг�

рарний сектор відчуває гостру по�

требу в державній підтримці, зо�

крема у збереженні податкових

пільг.

Нагадаємо, законопроект

№3024 вже пройшов перше чи�

тання і готовий до наступного

розгляду. До речі, у тексті, підго�

товленому до другого читання,

пропонується встановити: якщо

сума ПДВ, сплачена (нарахова�

на) сільськогосподарським під�

приємством постачальнику на

вартість виробничих факторів,

перевищуватиме суму податку,

нараховану по операціях з по�

ставки сільськогосподарських

товарів (послуг), то різниця між

такими сумами не підлягатиме

бюджетному  відшкодуванню.

Крім того, норми статті щодо

спеціального режиму оподатку�

вання діяльності у сфері сільсь�

кого і лісового господарства та

рибальства не поширюватиметь�

ся на виробників підакцизних

товарів, крім підприємств пер�

винного виноробства, які поста�

вляють  виноматеріали. 

Також у другому читанні про�

понується встановити, що якщо

суб'єкт спеціального режиму опо�

даткування постачатиме протягом

попередніх послідовних дванад�

цяти звітних періодів несільсько�

господарські товари (послуги),

питома вага яких перевищує 25%

від вартості всіх поставлених то�

варів (послуг), то: а) на таке під�

приємство не поширюватиметься

спеціальний режим оподаткуван�

ня, таке підприємство зобов'яза�

не визначити податкове зо�

бов'язання з цього податку за нас�

лідками звітного періоду, в якому

було допущене таке перевищен�

ня, і сплатити податок до бюдже�

ту в загальному порядку; б) подат�

ковий орган виключає таке під�

приємство з реєстру суб'єктів спе�

ціального режиму оподаткування

та може повторно включити його

до такого реєстру після спливу на�

ступних дванадцяти послідовних

календарних періодів за наявності

певних  підстав. Більше того,

пропонується тимчасово, до 1

січня 2012 року, звільнити від

оподаткування операції з ввезен�

ня на митну територію України

племінних чистопородних тварин

великої рогатої худоби або гене�

тичного матеріалу, що здійсню�

ються суб'єктами спеціального

режиму оподаткування, встано�

вленого статтею 81 цього законо�

проекту. Ці та інші зміни до уря�

дового законопроекту внесли

члени Комітету з питань податко�

вої та митної політики.

А як же ОСГ?
УТІМ, розглядати згаданий вище

документ без урахування норм за�

конопроекту «Про внесення змін

до Закону України «Про податок

на додану вартість» (№2780), що

стосується умов податкової під�

тримки галузі в цілому, неможли�

во, переконані представники

Асоціації. Особливу ж увагу слід

звернути на оподаткування мо�

лочної галузі. 

АГРОПРОФІ

№ 38 [049] 31 жовтня, 2008
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Податкові хмари 
над агробізнесом

Юрій ЛАВРЕШИН, 

керівник податкової

практики МЮК

«Александров та партнери»:

– ЗАКОНОПРОЕКТ № 3024 «Про
внесення змін до деяких законів
України щодо оподаткування
сільськогосподарських товарови�
робників» пропонує залишати у
розпорядженні сільськогоспо�
дарського товаровиробника суму
податку на додану вартість, яка
нарахована за операціями з по�
ставки сільгосппродукції і підля�
гає перерахуванню до бюджету,
та не включати цю суму до вало�
вих доходів сільськогосподарсь�
кого товаровиробника з метою
оподаткування податком на при�
буток підприємств. 
Положення зазначеного законо�
проекту цілком позитивно мають
позначитися на результатах фі�

нансової діяльності й водночас
зменшити податкове наванта�
ження на виробників сільсько�
господарської продукції. Втім,
зазначені податкові пільги мо�
жуть отримати сільськогосподар�
ські підприємства різної форми
власності за умови, що реалізація
сільськогосподарської продукції
власного виробництва та продук�
тів її переробки становить не
менш як 75% загальної суми до�
ходу. Тобто порівняно з чинною
нормою, яка передбачає 50% за�
гальної суми доходу, звужується
коло суб'єктів аграрного сектора,
які зможуть скористатися новим
порядком справляння ПДВ. Вод�
ночас, 75�відсотковий рівень ціл�
ком відповідає визначенню по�
няття «сільськогосподарський то�
варовиробник», наведеного у За�
коні України «Про сільськогоспо�
дарську кооперацію», і в цьому

уніфікує відповідні норми Закону
України «Про податок на додану
вартість».
Проект закону також містить ціка�
ву норму, згідно з якою до загаль�
ної суми оподатковуваних подат�
ком на додану вартість операцій
не включається вартість капіталь�
них активів, що відчужуються, як�
що вони перебували в податково�
му обліку постачальника як ос�
новні фонди не менш ніж 12 пов�
них календарних місяців. Тобто
оподаткування операцій з відчу�
ження основних фондів сільсько�
господарськими товаровиробни�
ками не буде, як раніше, додатко�
вим тягарем для таких осіб.
Цілком очевидно, що суб'єкти за�
конотворчої ініціативи працюють
у сфері оптимізації оподаткуван�
ня діяльності сільськогосподарсь�
ких виробників, однак ще є над
чим працювати. Наприклад, над

тим, щоб вдосконалення законо�
давчої бази відбувалося більш
ефективно і узгоджено. Так, май�
же одночасно із законопроектом
№3024 розглядається законопро�
ект №2780 «Про внесення змін до
Закону України «Про податок на
додану вартість», яким також
пропонується своя редакція нор�
ми, яка регулює порядок оподат�
кування ПДВ сільгоспвиробників.
Вони дещо відрізняються один
від одного. Однак це, як видаєть�
ся, лише питання часу і юридич�
ної техніки. Сподіваємося, що
норми цих двох законопроектів
після доопрацювання коригува�
тимуться одне з одним або взага�
лі будуть оформлені єдиним уз�
годженим законопроектом.
Загалом зазначені законопроекти
можна охарактеризувати як пози�
тивне зрушення. Враховуючи від�
повідність запропонованих нова�

цій в законодавстві положенням
Генеральної угоди з тарифів і тор�
гівлі та інтересам сільськогоспо�
дарських виробників, споді�
ваємося, що новий порядок опо�
даткування прийде надовго і
дасть змогу суб'єктам аграрного
сектору планувати свою діяль�
ність на більш тривалі строки, від�
чуваючи бодай якусь стабільність
в системі оподаткування.

Головне – щоб узгоджено і надовго

КОМЕНТАР

СИГНАЛ Поки до України лише підповзає тінь продовольчої та фінансової кризи, над вітчизняним
аграрним сектором вже нависла дамокловим мечем криза, так би мовити, податкова. Адже якщо
Верховна Рада терміново не прийме законів, спрямованих на збереження податкової підтримки АПК,
то з 1 січня наступного року галузь може недоотримати близько 7 млрд. грн. державної підтримки.
Такими підрахунками поділилися під час прес+конференції 24 жовтня представники Українського
клубу аграрного бізнесу. За словами керівника групи експертів цієї асоціації Володимира Лапи,
враховуючи низьку рентабельність виробництва, зволікання з внесенням відповідних змін до
законодавства може призвести до збитковості галузі загалом.

Біопаливо залишиться
без програми?
Міністерство економіки України
пропонує визнати такою, що
втратила чинність, Державну
програму розвитку виробництва
дизельного біопалива на 2007�
2010 рр., яка була затверджена
Постановою КМУ №1774 від
22.12.2006 р. Ця пропозиція міс�
титься в проекті постанови КМУ
«Про впорядкування виконання
державних цільових програм».
Текст проекту розміщений на
сайті Мінекономіки. Згідно з
текстом документа, пропозиція
вироблена «з метою підвищення
ефективності застосування про�
грамно�цільового методу і при�
ведення чинних державних ці�
льових програм у відповідність
вимогам закону «Про державні
цільові програми».

Українська інспекція
тваринників Польщі
У період з 22 вересня по 1 жовт�
ня ц.р. фахівці ветеринарної
медицини України провели інс�
пекцію ряду польських госпо�
дарств на предмет можливості
постачання до України забійних
свиней. За наслідками перевір�
ки дозвіл на імпорт до України
цієї продукції отримали 75 під�
приємств Польщі. Про це 28
жовтня повідомила прес�служ�
ба Держкомітету ветмедицини
України. За результатами пере�
вірки польській стороні було
висловлено низку зауважень,
усунення яких дасть змогу роз�
ширити список можливих по�
стачальників польського м'яса і
м'ясопродуктів до України. 
Також українські фахівці запро�
понували в майбутньому про�
вести аудит ветеринарних служб
Польщі на предмет вивчення си�
стем контролю за живими тва�
ринами і за його результатами
розглянути можливість підпи�
сання ветеринарного сертифіка�
ту на імпорт до України ВРХ.



Як зазначив Володимир

Лапа, урядовий законопроект

не передбачає збереження під�

тримки особистих селянських

господарств, що виробляють і

реалізують значні обсяги молоч�

ної продукції. Причому, якщо

дотації при реалізації м'яса на

переробні підприємства перед�

бачені програмами бюджетної

підтримки, то виробники моло�

ка можуть взагалі позбутись дер�

жавної підтримки, що матиме

значні негативні наслідки для

галузі. Так, за словами промов�

ця, понад 70% молока, що над�

ходить на переробні підприєм�

ства, постачається господарства�

ми населення. Отже, якщо ця

категорія виробників з 1 січня

2009 року втратить нинішню

підтримку, це призведе до по�

дальшого вирізання поголів'я,

скорочення виробництва моло�

ка і його переробки і, як наслі�

док, матиме не лише негативний

економічний ефект, а й ще гірші

соціальні наслідки. 

У випадку з особистими се�

лянськими господарствами про�

зора та дієва система державної

підтримки можлива лише за ра�

хунок пільг з податку на додану

вартість, переконаний пан Лапа. 

– Останнім часом у суспіль�

ній свідомості сформувалася

думка про те, що сільське госпо�

дарство – це інвестиційно�при�

ваблива галузь економіки, що

отримує високі прибутки на тлі

зростання світових цін на сільсь�

когосподарську продукцію. Нас�

правді високі ціни вже в мину�

лому, – констатував Алекс Ліс�

сітса. – Зараз світові та українсь�

кі ціни на більшість видів про�

дукції рослинництва знизилися,

а багато аграрних компаній в бу�

квальному розумінні перебува�

ють на межі виживання.

Наприймали, 
та не те?
ПОКИ готувався цей матеріал,

народні депутати України, спро�

моглися врешті�решт прийняти

в першому читанні проект Зако�

ну «Про першочергові заходи

щодо запобігання негативним

наслідкам фінансової кризи та

про внесення змін до деяких за�

конодавчих актів України» (реє�

страційний №3309�4). Деякі з

його положень таки торкнулися

оподаткування податком на до�

дану вартість. 

Утім, проаналізувавши зако�

нопроект, Асоціація вже встигла

заявити свою позицію: що нор�

ми цього документа можуть поз�

бавити 5 млн. сільськогосподар�

ських товаровиробників подат�

кової підтримки з 1 січня 2009

року. Бо із Закону України «Про

податок на додану вартість» ви�

лучаються пункти 6.2.6. та 11.21,

що регламентують пільговий ре�

жим оподаткування податком на

додану вартість операцій з по�

ставки молока та м'яса живою

вагою на переробні підприєм�

ства. Відповідні положення пе�

редбачено п. 5 розділу ІІ законо�

проекту 3309�4 і стосуються, на�

самперед поставок молока та

м'яса на переробні підприємства

особистими селянськими госпо�

дарствами.

Натомість спеціальний ре�

жим оподаткування все ж таки

світить сільському і лісовому го�

подарству та рибальству. Як і пе�

редбачалося законопроектом

№3024, його викладено в редак�

ції статті 8�1 Закону «Про ПДВ»

якою встановлено, що обрати

спеціальний режим оподатку�

вання може резидент, який про�

вадить підприємницьку діяль�

ність у сфері сільського і лісово�

го господарства та рибальства,

основною діяльністю якого є по�

ставка вироблених ним сільсь�

когосподарських товарів (по�

слуг) на власних або орендова�

них виробничих потужностях, в

якій питома вага вартості сільсь�

когосподарських товарів (по�

слуг) складає не менш як 75%

вартості всіх товарів (послуг),

поставлених протягом поперед�

ніх дванадцяти послідовних звіт�

них податкових періодів. А для

новоствореного сільськогоспо�

дарського підприємства, зареєс�

трованого як суб'єкт господарю�

вання, який здійснює господар�

ську діяльність менше дванадця�

ти календарних місяців, така пи�

тома вага сільськогосподарських

товарів (послуг) розраховується

за наслідками кожного звітного

податкового періоду. 

Згідно із спеціальним режи�

мом оподаткування, сума ПДВ,

нарахована сільськогосподарсь�

ким підприємством на вартість

поставлених ним сільськогоспо�

дарських товарів (послуг), не

підлягатиме сплаті до бюджету

та повністю залишатиметься у

розпорядженні такого сільсько�

господарського підприємства

для відшкодування сум податку,

сплачених (нарахованих) поста�

чальнику на вартість виробни�

чих факторів, а за наявності за�

лишку такої суми податку, – для

інших виробничих цілей.
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ТАКЕ питання неводнораз поста�

вало і перед законодавцем, і перед

громадськими організаціями, що

лобіюють інтереси вітчизняних аг�

раріїв. Так, автори законопроекту

«Про внесення змін до Закону Ук�

раїни «Про податок на додану вар�

тість» зазначають, що наявні ме�

ханізми надання непрямої дер�

жавної підтримки сільгосптоваро�

виробникам через дію спеціаль�

них режимів оподаткування ПДВ

загалом не суперечать нормам

СОТ, оскільки передбачені части�

ною І Угоди про сільське госпо�

дарство СОТ. Водночас, не прихо�

вують, що під час переговорного

процесу лунала критика з боку

країн�членів Робочої групи зі

вступу України до СОТ, але стос�

увалася вона лише розміру ставки

податку на додану вартість, а саме

застосування нульової ставки по�

датку до операцій з поставки

сільськогосподарськими товаро�

виробниками молока та м'яса на

переробні підприємства, яка по�

рівняно зі ставкою податку у 20%

при оподаткуванні операцій з ім�

порту молочних продуктів в Укра�

їну, призводила до певної дискри�

мінації аналогічної імпортованої

продукції в розумінні статті ІІІ

ГАТТ.

Це питання стало об'єктом до�

кладного вивчення й експертів

Аналітично�дорадчого центру

Програми розвитку ООН. За їхні�

ми словами, згадані вище дотації

належать до категорії «жовтих»

програм за класифікацією СОТ, а

сума цих дотацій (в середньому за

три роки) включена до українсь�

ких таблиць внутрішньої підтрим�

ки за базовий період 2004�2006 ро�

ків, що цілком базується на поло�

женнях Угоди про сільське госпо�

дарство СОТ (параграф 391 Звіту

Робочої групи з питань вступу Ук�

раїни до СОТ). 

Як роз'яснюють експерти, у

зв'язку з тим, що джерелом дота�

цій є сума податку на додану вар�

тість, що має сплачуватися до бю�

джету переробними підприєм�

ствами від продажу готової молоч�

ної продукції, але згідно з чинним

законодавством вона акумулюєть�

ся переробними підприємствами і

направляється в повному обсязі

для виплати дотацій сільськогос�

подарським товаровиробникам за

продане ними переробним під�

приємствам молоко, цей вид суб�

сидій підпадає під визначення

«доходи, від отримання яких дер�

жава відмовилася на користь

сільськогосподарських виробни�

ків», на відміну від прямих видат�

ків з Державного бюджету Украї�

ни. А субсидії, що надаються сіль�

госпвиробникам, повинні вклю�

чати як бюджетні витрати, так і

доходи, від отримання яких уряд

або його органи відмовилися (від�

повідно до методики розрахунку

Сукупного виміру підтримки, ви�

кладеному у Додатку 3 «Внутріш�

ня підтримка» Угоди про сільське

господарство).

Тож збереження виплат дота�

цій на 1 тонну закупленого моло�

ка є цілком можливим після всту�

пу України до СОТ, висновують

експерти. Однак щорічний обсяг

цих дотацій має перебувати в ме�

жах зобов'язань нашої держави

щодо обмеження використання

«жовтих» програм підтримки віт�

чизняного виробника сільгосп�

продукції.

Крім того, в Аналітично�до�

радчому центрі Блакитної стрічки

переконані: цілком можливим є і

використання Україною механіз�

му дотування виробників молока

через переробні підприємства, що

закуповують молоко. Адже текст

Звіту Робочої групи з питань на�

шого вступу до СОТ містив заува�

ження лише щодо розміру ставки

ПДВ (нульової), а от претензій

стосовно включення молокопере�

робних підприємств у цю схему

субсидування виробників молока

немає. Схема виплати субсидій

через переробні підприємства до�

зволена також параграфом 8 (b)

Статті ІІІ ГАТТ, який передбачає,

що положення цієї статті не по�

винні перешкоджати виплаті суб�

сидій винятково вітчизняним ви�

робникам, включаючи виплати

вітчизняним виробникам за раху�

нок надходжень від внутрішніх

податків чи зборів, які застосову�

ються відповідно до положень

Статті ІІІ ГАТТ.

Отже, висновок експертів та�

кий: дотування через переробні

підприємства можливе, але за

умови застосування ПДВ за не�

дискримінаційною ставкою по�

датку по відношенню до аналогіч�

ної імпортної продукції.

Що ж до обмежень в застос�

уванні ставки ПДВ менше ніж

20% при продажу молочних про�

дуктів, то зобов'язання України

при вступі до СОТ таких обме�

жень не містять. Ставка ПДВ мо�

же бути встановлена Українським

Урядом у будь�якому розмірі, але

має бути однакова як для операцій

з продажу вітчизняної, так і ана�

логічної імпортованої продукції

на територію України. Зрештою, у

випадку товарів, які не є аналогіч�

ними, а лише безпосередньо кон�

куруючими або замінюючими, до�

вести факт дискримінації шляхом

оподаткування досить складно. 

Критеріїв аналогічності това�

рів визначено чотири: 1) фізичні

характеристики (властивості та

якість товару), 2) класифікація за

Гармонізованою системою, 3) пе�

реваги споживачів; 4) кінцеве ви�

користання товару. 

Таким чином, конкретний

розмір ставки ПДВ не регулюєть�

ся угодами СОТ та зобов'язання�

ми України при вступі до Світової

Організації Торгівлі.

Податкова підтримка і умови СОТ

Чи відповідають дотації агровиробникам за продане ними пе�

реробним підприємствам молоко положенням угод Світової

Організації Торгівлі та зобов'язанням, підписаним Україною

при вступі до СОТ?

Положення законопроекту 3309+4 можуть з 1 січня
2009 року позбавити податкової підтримки 5 млн.
особистих селянських господарства
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Свинарство – 
це всерйоз та надовго

УСІ ДОПОВІДАЧІ на конферен�

ції представляли польську сторо�

ну. Серед низки представлених

виступів ми пропонуємо читачам

дві ґрунтовні та орієнтовані на

широкий загал тваринників до�

повіді. 

Ветеринарне
обслуговування
великої ферми
ДОПОВІДЬ кандидата ветери�

нарних наук Маріана Поров�

ського присвячена зоотехнічно�

му та ветеринарному обслугову�

ванню великої товарної ферми.

Так, останнім часом у світі спо�

стерігаються динамічні зміни у

виробництві та системі розведен�

ня поголів'я. Дуже помітним є

процес глобалізації виробництва.

Щораз вищі ринкові вимоги та

нестабільна ціна на продукцію

вимагають тваринників постійно

удосконалювати методи роботи,

підвищуючи рентабельність. Ус�

піх цієї справи має три складо�

вих: відповідна генетика, здо�

ров'я тварин та належне упра�

вління виробництвом. На суча�

сному етапі найважливішими є

створення ефективних та здоро�

вих стад. Найкращи�

ми вважаються такі,

що є вільними від епі�

демічних хвороб, як�то

класичний мор або ящур. 

Для того, щоб досягти

відповідного статусу здоров'я

тварин, треба проводити засе�

лення ферми матеріалом, що по�

ходить з однієї або двох ферм із

відомим та документованим оз�

доровчим статутом. Заселення

стада ремонтними свиноматками

та хряками, що походять із біль�

шої кількості ферм та мають різ�

ний стан здоров'я, не може забез�

печити епідеміологічну безпеку,

що, відповідно, може призвести

до дуже великих економічних

збитків. 

Як вважає дослідник, наразі

виробники надто малу увагу при�

діляють принципу біозахисту, і,

як наслідок, часто виникає зара�

ження стада. 

Введення у стадо нових здо�

рових тварин – одна із найголов�

ніших умов рентабельного ви�

робництва. Краще, щоб ці твари�

ни походили з одного або двох

об'єктів, самиці походили із од�

нієї ферми, а самці – із іншої.

Але головне – щоб рівень здо�

ров'я стад був у обох випадках ви�

соким. При заселенні ферми всі

тварини мають доставлятися од�

ночасно. Якщо стадо надто вели�

ке, поставки ремонтних свинок

розмежовуються в часі, проте,

при цьому слід пам'ятати про те,

щоб при складанні графіка їх по�

стачання враховувалася продума�

на технологічна програма, яка

дала б можливість досліджувати

стан здоров'я свинок, які вво�

дяться в стадо. Взагалі, процес

заселення ферми не має тривати

більше, ніж 5 місяців. І перед

кожним введенням у стадо нової

групи тварин треба проводити

ретельний контроль – як особин,

що вже перебувають на фермі,

так і тих, що вводяться. 

Також при введенні ремонт�

них свинок у стадо слід віддава�

ти перевагу тим самицям, котрі

походять зі стада із адекватним

або вищим станом здоров'я.

Кожна новоприбула тварина пе�

ред введенням на ферму має бути

ізольована для акліматизації. Цей

період повинен тривати 6 тижнів.

На 21�й день проводиться аклі�

матизація свинок шляхом кон�

такту із тваринами ферми «ніс у

ніс» та зараженням випорожнен�

нями, що походять від свинома�

ток із сектору опоросу. Але така

система акліматизації буде надто

сумнівною, якщо на фермі наяв�

на бактерія Salmonella cholerea�

sius.

Найбезпечнішим періодом

ізоляції для свинок є 12 тижнів,

для хряків – 14. Такий спосіб ізо�

ляції знижує ризик введення в

стадо патогенів до 5,7%. 

Розробляючи принципи біо�

захисту, слід пам'ятати, що по�

тенційний фактор ризику зара�

ження стада – це людина, осо�

бливо тоді, коли вона має кон�

такт з іншими свинями. На жаль,

свинарі недооцінюють необхід�

ність дотримання особистої чи�

стоти та свіжості одягу. Більшість

мікробів заносяться на руках спі�

вробітників ферм – і цей факт

визнаний у світі.   

Треба також брати до уваги

наявність інших ферм у радіусі

800 метрів. Якщо тамтешнє стадо

заражене, то це також становить

велику загрозу. Інші фактори ри�

зику – обладнання та інструмен�

ти, вода, харчі, дикі птиці та гри�

зуни. Щоб обмежити доступ

останнім, на 2�3 метри від ферми

треба видалити зелень та викла�

сти землю камінням. В такому

випадку пацюки на об'єкті не за�

селятимуться. 

Моніторинг здоров'я стада

має включати такі методи: 

Поточний аналіз виробничих

результатів (ефективність по�

криття, кількість живонародже�

них поросят, мертвонароджених,

муміфікованих, смертність поро�

сят у період вирощування). 

Поточна оцінка клінічного

стану свиней у різних виробни�

чих групах. 

Секційні дослідження. 

Післязабійні дослідження. 

Серологічний контроль. 

Аналізуючи всі перераховані

пункти, можна відстежувати змі�

ни в продуктивності стада. 

Сучасні стандарти
господарських
будівель
ДОПОВІДЬ магістра інженерії

Цезара Возниці була присвяче�

на модернізації господарських

будівель на фермі відповідно до

найновіших стандартів. Як заува�

жив доповідач, те, що було до�

цільне 15�20 років тому, зараз вже

не відповідає очікуванням інвес�

торів. Адже сьогодні вже цілком

інша вартість кормів, електро�

енергії, робочої сили та автома�

тики. До того ж, вкладення в сви�

ноферму повертаються за досить

тривалий проміжок часу, тому ре�

конструкція має бути комплекс�

ною, сучасною та орієнтованою

на майбутнє. При модернізації

ферми, що вже існує, треба взяти

до уваги такі аспекти: 

– Масштаб та інтенсивність

виробництва. Тут треба врахову�

Виробничо�торгове під�
приємство «ПОЛнет»
присутнє на ринку з 1989
року. Підприємство ви�
пускає комплексне
обладнання для свинар�
ських ферм, яке реалізує
як у Польщі, так і в Ні�
меччині, Данії, Австрії,
Україні, Росії, Білорусі,
Франції, Англії, Румунії,
Канади та навіть афри�
канській Ботсвані.

ДОВІДКА

КОНФЕРЕНЦІЯ 23+24 жовтня в Києві відбулася конференція
«Сучасні методи та напрямки в свинарстві», яка була організована
компанією «ПОЛнет+Україна». Підприємство проводить подібний
захід для фахівців газузі в Україні вже вшосте.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ

Датська агрокомпанія

Trigon Agri з активами в Укра�
їні і Росії ініціює програму зво�
ротнього викупу до 10% акцій
для збільшення акціонерної
вартості. Як сказано в повідо�
мленні компанії, це питання
винесене на позачергові збори
акціонерів 29 жовтня.
Передбачається, що акції мо�
жуть придбаватися за рахунок
вільних ресурсів компанії за ці�
нами, що не відхиляються від
цін на фондовій біржі First
North в Стокгольмі, де вони
торгуються. 
Згідно з даними біржі, нині ак�
ції Trigon Agri котируються за
курсом EUR 0,72 за акцію.
Як повідомлялося, компанія в
травні цього року провела SPO
і продала 70 млн. акцій за ці�
ною EUR 1,5. До розміщення
акціонерний капітал Trigon Agri
складався з 59,63 млн. акцій,
які до SPO котирувалися на бір�
жі по курсу EUR 1,65 за штуку.
Trigon Agri наступного року за�
планувала зростання площ під
сільгоспкультурами до 200
тис.га, при тому що наразі ком�
панія вже орендує або має у
власності 142 тис. га, з яких в
Україні близько 49 тис. га. 
У першому півріччі 2008 р. до�
ходи компанії зросли в 5,3 ра�
зи – до EUR 5,79 млн., а чистий
прибуток становив EUR 4,46
млн. порівняно зі збитками
EUR 0,09 млн. за аналогічний
період 2007 р. 
Крім того, цього року компанія
заснувала спільне підприємст�
во з провідним українським
зерноторговцем Ramburs
Group у співвідношенні 51:49 і
заявила про плани стати одним
з провідних зернотрейдерів у
регіоні.

* * *
Незалежне рейтингове агент�
ство «Кредит�Рейтинг» 20 жов�
тня оголосило про присвоєння
довгострокового кредитного
рейтингу «uaВ�»запланованому
випуску процентних облігацій
(серія А) ТОВ «Агропродукт»

(м.Одеса) на суму 65 млн. грн.
терміном звернення 5 років.
Про це повідомила прес�служ�
ба агентства. 
Чинником, що підтримує рі�
вень кредитного рейтингу емі�
тента, агентство називає наяв�
ність потужностей, що дають
змогу виконувати роботи з ви�
робництва сільськогосподар�
ської продукції. 
Серед факторів, що обмежу�
ють рівень кредитного рейтин�
гу, названі незначний досвід
діяльності емітента у сфері ви�
робництва сільгосппродукції,
очікуване зростання боргового
навантаження (обсяг емісії –
65 млн. грн., чистий дохід від
реалізації продукції за 2007 р.
– 1,6 млн. грн.), чутливість
діяльності до змін державної
політики в АПК, а також відчут�
ний вплив сезонних чинників
на діяльність емітента. 
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вати можливості з переробки

хмизу, близькість населених

пунктів, територій, що охороня�

ються, доступність робочої сили. 

– Інвестування. Тобто, мо�

жливість залучення інвестицій�

них фондів або кредитування. Тут

важливе питання кількості тва�

рин, які утримуватимуться на

фермі. Останні будуть розподіле�

ні на вікові та технологічні групи. 

– Функціональність проекту.

Знаючи кількість та розмір всіх

технологічних груп, тварин пот�

рібно розміщувати в станках, які

відповідають вимогам як тварин,

так і обслуговуючого персоналу. 

Всі технологічні групи мають

бути розміщені в окремих примі�

щеннях із відповідним статутом.

Працівники ферми повинні мати

можливість досліджувати шляхи

проникнення шкідливих бакте�

рій. «Брудні» та «чисті» зони ма�

ють бути відокремлені. Всі мо�

дернізовані приміщення мають

бути зручними для моніторингу.

Роботу треба зробити більш зруч�

ною, за допомогою автоматики

виключити можливість помилок. 

В кожному приміщенні ма�

ють бути запроектовані техноло�

гічні канали із функціональною

та гігієнічною цілями. Галерея та

канали видалення відходів жит�

тєдіяльності тварин мають бути

розташовані так, щоб із легкістю

забезпечувати заселення та екс�

плуатацію будівлі. 

Слід пам'ятати про те, що для

дефекації свині вибирають місця

більш освітлені, вологі та прохо�

лодні. Тому розміщення поїлок,

годівничок, автоматів або термо�

екранів має дуже велике значен�

ня для обладнання функціональ�

но�побутових зон для свиней.

Наприклад, розміщення лежанок

біля прохолодніших зовнішніх

стін призведе до того, що саме во�

ни будуть вибрані для дефекації.

А розташована поблизу до лежан�

ки поїлка буде забруднена сечею

та калом. В станках опоросу по�

дібні помилки можуть призвести

до зниження виробничих показ�

ників, падежу та хвороб поросят. 

Основною рисою утримання

тварин у стійлах є незалежність

виробничих процесів від факторів

зовнішнього середовища. Інвен�

тарні приміщення мають бути ав�

тономні, забезпечувати оптималь�

ний та стабільний мікроклімат.  

Для утримання всіх техноло�

гічних груп можна використову�

вати такі рішення: глибока під�

стилка, плаваюче покриття, стан�

ки із неглибокою підстилкою. 

Впливає на кількість обслуго�

вуючого персоналу і – опосеред�

ковано – на кількість тварин та

станків у приміщенні й тип під�

логи. Саме це визначає систему

утримання та обробки відходів

виробництва.  

Для підтримання відповідної

гігієни всім поверхням суцільних

підлог потрібно забезпечити 1,5%

нахилу вбік відвідних каналів. 

Щодо типу вентиляції, то тут

фахівець вважає найбільш ефек�

тивним змішаний – тобто, такий,

при якому повітря втягується та

видувається одночасно. Втім,

визнає, що він є найдорожчим,

хоча вкладені кошти швидко по�

вертаються додатковими вигода�

ми у виробництві. Говорячи про

тип вентиляції, не слід забувати

про таке додаткове обладнання,

як змішувачі для рециркуляції та

теплообмінники. 

Більшість свинарників як в

Україні, так і в Польщі не мають

потрібного рівня вентиляції та

обігріву. Найдорожчим серед ме�

тодів є використання тепла, яке

віддають самі тварини. Слід виз�

нати, що жоден із носіїв енергії

не дорожчий за корми. Треба та�

кож думати і про обігрів стін бу�

дівлі. Ринок може запропонувати

низку дешевих та ефективних

схем для цього. Орієнтуватися

при їх виборі треба на місцеві ці�

ни. Зараз щораз частіше викори�

стовується солома, «енергетична»

верба або дерево. 

А от від постійного обігріву

приміщення випаровуваннями

від газових та масляних обігріва�

чів слід відмовитися. Їх викори�

стання призводить до значного

підвищення концентрації CO
2 та

інших газів (навіть чаду), що зни�

жує продуктивність свиней та їх

репродуктивну функцію. В рі�

шеннях з обігріву, що використо�

вуються, застосовуються стінні

обігрівачі. Проте все частіше за�

стосовується новіше обладнання,

наприклад, низькотемператур�

ний обігрів полів. 

Крім обігріву всього примі�

щення, можна використати і міс�

цеві джерела тепла. Найкращим

варіантом є лампи над гніздом

поросят. Вони дають змогу не

тільки обігріти дуже чуттєвий до

зниження температур молодий

організм, а й відлучити приплід

від матки, різко зменшивши

кількість задавлених поросят.

Першочергове значення радіато�

рів – забезпечити високу темпе�

ратуру для поросят (+35°С).

Практичне застосування цього

обладнання не обмежується пер�

шими тижнями життя поросят.

Часто в зимовий період поросята

на дорощуванні залюбки ними

користуються. 

Щодо систем подачі кормів та

води слід вказати на таке: існу�

ють декілька систем годування,

корморозподільчі станції, син�

хронне годування, автогодівниці,

дозатори корму, вологе годуван�

ня. Важливо, щоб кожна група

тварин мала легкий доступ до

корму. Автоматизація цього про�

цесу дає можливість контролюва�

ти кількість корму. Такий підхід,

безумовно, знизить втрати, змен�

шить час персоналу на годування

тварин.

Наталія Тарченко
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ЗА ДАНИМИ Державної мит�

ної служби України з січня по

серпень цього року товарообіг

між країнами становить 3,55

млрд. доларів США, що пере�

вищує аналогічні показники

2007 року на 92,8%. Фахівці

впевнені, що при збереженні

цьогорічних темпів росту това�

рообігу у 2008 році його обсяги

досягнуть 5 млрд. доларів

США. 

Віктор Падалко підкрес�

лив, що експорт вітчизняної

промислової продукції за 8 мі�

сяців 2008 року склав 1541,63

млн. доларів США і збільшив�

ся у порівнянні з аналогічним

періодом минулого року на

516,36 млн. доларів (50,4%).

Зокрема, до Республіки Біло�

русь з початку 2008 року по

серпень включно експортова�

но української продукції ГМК

на 195,38 млн. доларів (34,4%)

більше, ніж за аналогічний пе�

ріод минулого року, а продук�

ції машинобудівних підпри�

ємств – на 114,48 млн. доларів

(57%). Для підтримання спри�

ятливої ситуації експортно�ім�

портних операцій сторони до�

мовились ввести в практику

обов'язкове проведення кон�

сультацій між країнами щодо

тарифного і нетарифного ре�

гулювання. 

Що стосується сільсько�

господарського машинобуду�

вання, то було домовлено про

сприяння в налагодженні ко�

операційних зв'язків між Хар�

ківським ДП «Завод ім.

В.О.Малишева» та Республі�

канським унітарним підпри�

ємством «Мінський трактор�

ний завод», а також продов�

ження випробувань комплек�

туючих виробів ВАТ «Сімфе�

ропольсільмаш» для комплек�

тації сільськогосподарської

техніки, що випускається на

Республіканського унітарного

підприємства «Гомельсіль�

маш». 

Представники української

та білоруської сторін вислови�

ли готовність до подальшого

сприяння розширенню спіль�

ного виробництва доїльного

обладнання (СОО «Екомілк»

та ВАТ «Брацлав») на території

Республіки Білорусь з розши�

ренням виробництва до 200

комплектів доїльних залів і

молокопроводів для молочно�

товарних ферм на рік та ро�

звитку співробітництва по

збірці тракторів «Білорусь» в

Україні

На завершення Віктор Па�

далко зазначив, що Міністер�

ство промислової політики

України і надалі спрямовува�

тиме свою роботу для створен�

ня сприятливих умов для ро�

звитку співробітництва між

суб'єктами господарської ді�

яльності України та Республі�

ки Білорусь.

За матеріалами 
прес+служби Мінпромполітики

Укріплюється
українсько+
білоруське
співробітництво
7 жовтня 2008 року заступник міністра промислової політи�

ки Віктор Падалко взяв участь у 15�му засіданні Міжурядо�

вої Українсько�Білоруської Змішаної комісії з питань тор�

говельно�економічного співробітництва, що проходила під

головуванням першого віце�прем'єр�міністра України Вік�

тора Турчинова. На заході були присутні представники ряду

міністерств, відомств України та Білорусії, суб'єкти госпо�

дарювання обох країн.
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Наталія Тарченко

НАРЕШТІ припинилися дощі, й

настало довгоочікуване бабине

літо. Сонячний суботній день 27

вересня виявився досить теплим,

він вабив людей на вулиці, на

природу – в парки, сквери, до лі�

су. Саме в цей день у м.Яготин

Київської області стартували су�

перфінальні змагання Всеукра�

їнських літніх сільських спортив�

них ігор.  

Головна увага на святі була

приділена сільським школярам

та дітям�сиротам. Також у заході

взяли участь багато студентів аг�

рарних вищих навчальних закла�

дів всіх рівнів акредитації, пред�

ставники споживчої кооперації,

переробної промисловості, лісо�

вого, водного та рибного госпо�

дарства. Прийшли на спортивне

свято та завзято змагалися пред�

ставники усіх галузей АПК та їхні

діти – це було по�справжньому

сімейне свято! У іграх брали

участь і найсильніші спортсмени

товариства «Колос»– для дітей

вони були уособленням прикла�

ду: мета, якщо до неї прагнути та

багато та наполегливо працюва�

ти, безумовно, здійсниться. 

Загалом на іграх змагалося

близько трьох мільйонів мешкан�

ців сіл та селищ з усіх регіонів

України. Присвячені вони були

XXIX літнім Олімпійським іграм

2008 року в Пекіні (Китай), літ�

нім юнацьким Олімпійським

іграм 2010 року в Сінгапурі та 60�

річчю утворення Всеукраїнсько�

го сільського фізкультурно�спор�

тивного товариства «Колос»

АПК України. 

Ігри проводилися в кілька

етапів.  Перший – масові змаган�

ня в низовій ланці сільського

фізкультурно�спортивного руху.

Проводилися серед мешканців

сільської місцевості, працівників

сільськогосподарських та інших

підприємств різних форм влас�

ності, розташованих на селі, та

членів їх сімей під безпосереднім

керівництвом та участю голів

сільських і селищних рад.

Другий – районні змагання,

що проводились серед перемож�

ців І етапу в низовій ланці та

представників районних центрів. 

У третьому взяли участь пере�

можці другого етапу по районах. 

У четвертому – суперфіналь�

них змаганнях Всеукраїнських

літніх сільських спортивних ігор

– брали участь уже найсильніші

спортсмени товариства. 

Завдяки святу 1,5 тисячі

юних футболістів з 87 команд ма�

ли нагоду показати свою май�

стерність в улюбленій грі. Адже в

рамках свята відбулися змагання

Всеукраїнського дитячого фут�

больного фестивалю серед учнів

сільських загальноосвітніх шкіл

під девізом: «Даруймо радість ді�

тям!».  

Немає сумніву, що всі уча�

сники отримали заряд бадьоро�

сті, хорошого настрою та отрима�

ли від свята незабутні враження.

А у декого з юних спортсменів в

очах, безумовно, запалав вогонь

олімпійських ігор майбутнього. 

– Маю колосальне враження

від того, що в цей складний для

селян час ми маємо мужність

збирати людей на такі великі

змагання, – каже голова ЦР ФСТ

«Колос» Анатолій Усенко. – Усі

учасники дуже�дуже задоволені,

особливо діти. 

До речі, на останній Олімпіа�

ді в Пекіні спортсмени товари�

ства «Колос»виграли дві золоті

медалі, дві срібні, одну бронзову.

Зокрема, семиборка Наталя Доб�

ринська з Вінниччини завоюва�

ла «золото», боксер Василь Ло�

маченко з Білгород�Дністров�

ського району Одеської області

отримав Кубок Вала Баркера як

кращий боксер Олімпіади�2008.

Василь Федоришин з Івано�

Франківщини завоював «сріб�

ло»у вільній боротьбі, Ольга Ко�

робка з Чернігівщини  – у важ�

кій атлетиці. Олексій Пригоров з

Харківщини отримав «бронзу»за

стрибки у воду.

Майбутні олімпійці гартуються в полях

Анатолій УСЕНКО та спортсменки «Колоса»�тріумфаторки 
Пекінської Олімпіади Ольга КОРОБКА та Наталя ДОБРИНСЬКА

Український тижневик ділової інформації 

E6mail: info@agroprofi.com.ua

Інтернет: www.agroprofi.com.ua

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ6135, а/с 79.

Тел. (044) 22769355. 
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БРИТАНСЬКИЙ цукровий хол�

динг звернулася з листом до ви�

робників цукрових буряків з на�

маганням стимулювати збільшен�

ня ними посівів для забезпечення

сировиною свого заводу з вироб�

ництва біоетанолу в м.Норфолк.

Про це в інтерв'ю журналістам за�

явив Джіно Де Джегер, виконав�

чий директор British Sugar. Кор�

порація готова збільшити обсяг

квоти цукрових буряків на 2009

рік на 10%, що відповідає 400,0�

500,0 тис. тонн, які повністю пі�

дуть на виробництво біоетанолу.

Додатковий тоннаж буряків купу�

ватиметься за раніше узгоджени�

ми цінами –  26 англійських фун�

тів за тонну плюс 1 – за транс�

портні витрати. У Корпорації Bri�

tish Sugar сподіваються, що після

катастрофічного падіння цін на

зернові, цукрові буряки знову по�

вернуться на поля фермерів через

стабільний і прогнозований по�

пит і фіксовану ціну. 

За інформацією AAA
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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 30.10.2008 року 1 RUB = 0,21258 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 24 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) 189,69 5,163 -0,500 5,348 -0,518 5,475 -0,528 5,608 -0,530 5,775 -0,530
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 200,98 5,470 -0,505 5,638 -0,508 5,753 -0,513 5,853 -0,518 5,973 -0,533
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 221,10 6,018 -0,385 5,930 -0,505 6,028 -0,495 6,060 -0,530 6,133 -0,495
CBOT Чикаго (Кукурудза) 136,96 3,728 -0,303 3,888 -0,318 3,995 -0,323 4,098 -0,333 4,190 -0,320

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

8,670 -0,398 8,750 -0,418 8,840 -0,420 8,915 -0,413 8,940 -0,415

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 3826 3700 3832 3700 - 3773 -69 3700 3832 8 11280490
EXW пшениця кл.3 Січень ’09 4414 4410 4800 4800 - 4543 -87 4410 4800 12 25395240
EXW пшениця кл.3 Березень ’09 4625 4620 4800 4800 - 4700 -143 4620 4800 10 20164625
EXW пшениця кл.4 Листопад ’08 3526 3400 3532 3400 - 3473 -158 3400 3532 6 10384790
EXW пшениця кл.4 Січень ’09 4230 4230 4400 4400 - 4304 -162 4230 4400 8 18465200
EXW пшениця кл.4 Березень ’09 4435 4435 4600 4600 - 4507 -165 4435 4600 8 19334055
FOB експ. пшениця Листопад ’08 165,3 165,0 180,4 180,4 - 169,8 -5 165,0 180,4 8 18218192
FOB експ. пшениця Січень ’09 182,0 182,0 202,6 202,6 - 188,4 -3 182,0 202,6 8 20216871
FOB експ. пшениця Березень ’09 187,5 187,5 206,8 206,8 - 193,9 -2 187,5 206,8 8 20811174

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 30 жовтня 2008 року

• Партнер рубрики – ЮФ «AGA Partners»•

ЗАГАЛЬНИЙ урожай зернових в

Росії за підсумками 2008 р. пере�

вищить 100 млн. тонн в чистій ва�

зі. Про це повідомив міністр

сільського господарства РФ

Олексій Гордєєв, виступаючи в

Раді Федерації 27 жовтня. Це най�

більший урожай за період з 1992

р. Зі слів міністра, Росія повністю

задовільнить внутрішні потреби в

продовольчому зерні та кормах

для тваринництва, зростає потен�

ціал експорту зернових, який оці�

нюється на рівні 20 млн. тонн.

Крім того, О. Гордєєв проін�

формував, що в 2008 році в госпо�

дарствах всіх категорій буде виро�

блено 9,2 млн. тонн худоби і пти�

ці на забій, що на 6,7% перевищує

показники попереднього року.

Найбільші темпи приросту досяг�

нуті у виробництві м'яса птиці

(16,5%) і свинини (8%). Обсяг ви�

робництва молока становитиме

32,7 млн. тонн або 101,6% порів�

няно з 2007 р. Надій молока на

корову в агропідприємствах ста�

новив близько 4 тис. кг, що на 200

кг більше, ніж минулого року.

Проте, зі слів О.Гордєєва, в тва�

ринницькій галузі ще чимало

проблем, головна – низькі заку�

півельні ціни, що призводить до

нульової рентабельності і навіть

до збитковості низки напрямів,

наприклад, виробництва м'яса

птиці в поточному році.

Керівник МСГ РФ повідо�

мив, що в цілому обсяг вироб�

ництва продукції сільського гос�

подарства за 9 місяців 2008 р. зріс

на 6,5%, зокрема в рослинництві

– на 9%, в тваринництві – на 4%.

Таким чином, зростання вироб�

ництва в АПК Росії продовжуєть�

ся десятий рік поспіль і за цей пе�

ріод воно збільшилося на 40%.

За матеріалами прес+служби МСГ РФ

100 мільйонів тонн 
російського зерна

Британський переробник просить цукрових буряків
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* Ставки фрахту на Вел.Озерах наведені для суден типу «Lakers»(18 тис.тонн) За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

Район експорту Район імпорту
«Handy»
25-30 

тис.тонн

«Handymax»
40-46 

тис.тонн

«Panamax»
>54 

тис.тонн

Мексиканська
затока

Мексика (Веракруз) 20 17
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 37
Північ Південної Америки (Колумбія) 23
Схід Південної Америки (Бразилія) 37
Західна Африка (Нігерія) 50
Східне Середземномор'я (Італія) 47
Західне Середземномор'я (Марокко) 52
Близький Схід (Єгипет) 17
Японія 36 31

Атлантичне
узбережжя

Північ Південної Америки (Венесуела) 40
Західна Африка (Нігерія) 55
Близький Схід (Єгипет) 21

ріка
Св.Лаврентія 

Північ Південної Америки (Венесуела) 45
Європа (Роттердам) 71
Близький Схід (Єгипет) 26

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 65
Західне Середземномор'я (Іспанія) 60
Європа (Роттердам) 55
Західна Африка(Марокко/Алжир) 70

Північно-
Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 49
Близький Схід (Єгипет) 28
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 55
Південна Азія (Індонезія/Філіппіни) 27 22
Тайвань 28 23
Південна Корея 26 21
Японія 22 17

НІМЕЦЬКА аналітична компанія

Oil World знизила прогноз світово�

го виробництва насіння соняшни�

ку в 2008/09 МР на 1,2% до 32,3

млн. тонн. Це спричинено істот�

ним погіршенням перспектив

урожаю в Аргентині, оскільки

опади, що випали в цій державі у

вересні, були недостатніми щоб

компенсувати негативний вплив

посушливих умов. Сильний дефі�

цит дощів у країні також відчував�

ся в першій декаді жовтня. 

Від посухи в Аргентині по�

страждали посіви пшениці, а та�

кож знизилися темпи посіву куку�

рудзи і соняшнику. Внаслідок нес�

приятливих кліматичних умов

прогноз виробництва насіння со�

няшнику для Аргентини було зни�

жено на 9,1% до 4 млн. т. Інфор�

мація про зниження прогнозу сві�

тового виробництва насіння со�

няшнику і погіршення перспектив

урожаю в Аргентині викликала пі�

двищення цін на світовому ринку.

Прогноз світового виробниц�

тва ріпаку в 2008/09 МР підвище�

но на 1,6% до 56,2 млн. т. Це на

14,7% більше, ніж у попередньому

сезоні. Нарощування виробниц�

тва призведе до збільшення світо�

вих перехідних запасів. За прогнозом, в Канаді до

кінця липня 2009 р. вони зростуть до 2,8�3 млн. т.

Збільшення виробництва і запасів чинитиме тиск на

світові ціни. При цьому вони вже знаходяться на

низькому рівні, внаслідок чого виробники зменшили

пропозицію. Водночас зниження цін підвищує при�

вабливість ріпаку порівняно з іншими олійними та

підвищує імпортний попит, у т.ч. з боку Китаю. 

За інформацією Oil World, сприятливі погодні

умови спричинили вищу врожайність в багатьох ос�

новних країнах�виробниках ріпаку. Для ЄС оцінка

виробництва була підвищена на 3,8% до 19 млн. т (не

зважаючи  на скорочення посівних площ на 4%), для

Канади – на 17,7% до 11,3 млн. т.  В Україні урожай

ріпаку збільшився порівняно з попереднім сезоном

на 63,6% і досяг рекордних 2,9 млн. т. Рекордний рі�

вень виробництва також було досягнуто в Росії, Біло�

русі, Казахстані і Молдові. Таким чином, урожай рі�

паку в країнах СНД збільшився порівняно з попе�

реднім роком більш ніж в 2 рази й  становив до

4,3 млн. т.

Не зважаючи на морози в січні�лютому 2008 р.,

виробництво ріпаку в Китаї збільшиться порівняно з

попереднім роком на 10,6% до 11,5 млн. тонн. У Ав�

стралії перспективи виробництва погіршились через

несприятливі погодні умови в деяких штатах. У ре�

зультаті прогноз для цієї країни зменшено на 6,2%

до 1,5 млн. тонн. Проте, це на 36,4% більше урожаю

в 2007/08 МР. У Південній Америці виробництво рі�

паку зросте до 500 тис. тонн. Інтерес до цієї культури

підвищується в Аргентині, Бразилії, Парагваї і Чилі.

За матеріалами oilworld.ru

Соняшник і ріпак: 
прогнози світового виробництва

США. Ставки океанського фрахту на 24.10.08 р., $/тонну

ЖОВТНЕВЕ підвищення курсу долара сти�

мулює аграріїв до придбання європейської

сільгосптехніки, вважають аналітики ро�

сійської компанії «Бізон». Посилення дола�

ра веде до здорожчання американських

тракторів і агрегатів і зміцнення позицій

європейських виробників, що здійснюють

торгові операції в євро.

В умовах, коли різниця між доларом і

євро скорочується, а американська і євро�

пейська сільгосптехніка зрівнюються в ці�

ні,  споживач все частіше обиратиме

останню, вважають фахівці. За їх прогноза�

ми , тенденція переходу аграріїв від  амери�

канської до європейської сільгосптехніки,

насамперед німецької, простежуватиметься

протягом найближчих років. Підтверджує

це і статистика асоціації «Союзагромаш»: у

структурі імпорту Німеччина займає 28,4%,

тоді як на США припадає лише 21,4%. Пік

попиту на німецьку техніку (+110%) було

зафіксовано в серпні�вересні 2008 року.

Міцний $ на руку сільгосптехніці з Європи 
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СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Горох 3 клас ДСТУ 4523-2006 2008 DDU 20,00 1880,48 351,49
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2008 FCA 20,00 2419,37 420,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2008 DAF 74,00 2335,30 405,41
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2008 DDU 43,00 4553,72 851,16
Донецька товарна біржа 
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 DAF 1533,00 802,50 150,00
Івано6Франківська аграрна біржа
*Насіння льону ГОСТ 10582-76 2008 FCA 137,00 2127,92 390,65
*Насіння льону ГОСТ 10582-76 2008 DDU 63,00 3824,91 664,00
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 CPT 20000,00 671,42 125,50
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391-89 2008 FOB 2350,00 1375,00 250,00
*Кукурудза некласифікована ДСТУ 4525-2006 2008 FOB 3000,00 553,00 96,00
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 279,50 1283,69 233,40 1069,74 194,50
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 2613,49 1206,96 219,45 1005,80 182,87
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 914,88 805,45 150,55 671,21 125,46
Жито 2 клас ДСТУ 4522-2006 2008 EXW 119,54 1018,90 185,25 849,08 154,38
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 CPT 400,00 749,00 140,00
*Соя ГОСТ 17109-88 2008 CPT 1000,00 1835,05 343,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 CPT 400,00 2300,50 430,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 4381,42 1206,96 209,53 1005,80 174,61
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 620,91 806,07 139,93 671,73 116,61
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 2008 CPT 2000,00 767,35 149,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 2008 FOB 22000,00 1158,75 225,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2008 FOB 3000,00 765,05 143,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 FOB 75000,00 938,95 163,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2008 FOB 60000,00 1152,08 200,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2008 DAF 5600,00 711,62 123,54
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 DAF 500,00 2190,80 380,32
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 FOB 10500,00 2321,44 403,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Просо 1 клас ГОСТ 22983-88 2008 CPT 22,00 1867,18 362,56
*Соя ГОСТ 17109-88 2008 CPT 1500,00 1349,89 238,33
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391-89 2008 CPT 1922,00 1244,94 216,55
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 5000,00 1206,96 225,60 1005,80 188,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 904,26 806,07 139,93 671,73 116,61
*Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2008 FCA 22,00 1133,23 211,82
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201-68 2008 FCA 8,00 2059,75 385,00
*Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002-69 2008 FCA 9,00 1749,45 327,00
*Крупа перлова ГОСТ 5784-60 2008 FCA 5,00 1540,80 288,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572-60 2008 FCA 22,00 1770,85 331,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572-60 2008 DAF 65,00 1833,17 342,65
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351-89 2008 FCA 168,00 3317,00 620,00
*Насіння льону ГОСТ 10582-76 2008 FCA 42,00 3540,98 641,78
*Насіння льону ГОСТ 10582-76 2008 DAF 42,00 2704,81 525,21
*Насіння льону ГОСТ 10582-76 2008 DDU 20,00 3666,35 685,30
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 CPT 1500,00 691,25 120,00
*Соя ГОСТ 17109-88 2008 CPT 2700,00 1375,03 238,70
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246-65 2008 CPT 3000,00 403,23 70,00
*Олія соняшникова ДСТУ 4492-2005 2008 FOB 2000,00 4180,00 760,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 2008 FOB 16100,00 1225,70 238,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 CPT 2600,00 728,92 141,54
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 FOB 6000,00 916,70 178,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2008 CPT 20000,00 764,78 148,50
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2008 DAF 3000,00 820,57 159,33
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 CPT 3500,00 2394,75 465,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 DAF 700,00 2394,75 465,00
Херсонська товарно6сировинна біржа «Кристал»
*Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2008 FCA 6,00 1025,35 178,00
*Насіння льону ГОСТ 10582-76 2008 FCA 15,00 2217,75 385,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2008 DAF 16000,00 722,61 140,31
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 CPT 340,00 2739,80 532,00
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2008 FOB 14000,00 715,00 130,00
*Соя ГОСТ 17109-88 2008 CPT 1895,00 1700,32 305,79

Форвард

Придніпровська товарна біржа
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391-89 01.01.2009 FCA 100,00 1926,00 360,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 31.12.2008 DAF 1000,00 802,50 150,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 31.12.2008 DAF 1000,00 658,05 123,00
*Соя ГОСТ 17109-88 01.05.2009 DAF 41500,00 2461,89 428,37
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768-2004 31.03.2009 FOB 1000,00 1337,50 250,00
*Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768-2004 30.11.2008 FOB 9800,00 1919,25 348,96
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 31.03.2009 FOB 1291,00 1211,78 226,50
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 31.03.2009 FOB 8327,00 1472,85 275,30
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 31.03.2009 FOB 3787,50 1027,20 192,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 31.03.2009 FOB 23381,00 872,15 161,07
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 31.03.2009 FOB 20071,00 1073,57 208,46
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 31.01.2009 FOB 10000,00 948,74 164,70
*Ріпак технічний ГОСТ 10583-76 30.11.2008 CPT 2210,00 2217,75 385,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 30.06.2009 CPT 760,00 2858,25 555,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 30.11.2008 CPT 17500,00 2139,41 371,40
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 31.12.2008 CPT 500,00 721,00 140,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 15.11.2008 FAS 4000,00 901,25 175,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523-2006 31.12.2008 FCA 1000,00 3852,20 748,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658-95 31.12.2008 FCA 25,00 14626,00 2840,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 31.12.2008 CPT 1200,00 2452,56 476,22
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 30.12.2008 DAF 5000,00 2302,05 447,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 31.12.2008 DAF 5000,00 2106,35 409,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 30.11.2008 FOB 28500,00 2075,81 403,07
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 31.12.2008 FAS 1350,00 2472,00 480,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 25.02.2009 FCA 150,00 4377,50 850,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 30.11.2008 FOB 1500,00 3141,50 610,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 31.03.2009 FOB 8500,00 3126,05 607,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 31.12.2008 FCA 297,00 7974,66 1548,48
Хмельницька обласна товарна біржа
*Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769-98 30.12.2008 DAF 10000,00 1956,75 365,75
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Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.
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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 24 по 30 жовтня 2008 року

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

які склалися на Акредитованих товарних бiржах з 24 по 30 жовтня 2008 року

Внутрішні контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 279,50 1283,69 1283,69 1283,69 233,40
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 11994,91 1206,96 1206,96 1206,96 218,39
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 EXW 2601,06 805,45 805,87 806,39 144,34
Жито 2 клас ДСТУ 4522-2006 2008 EXW 119,54 1018,90 1018,90 1018,90 185,25

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 2008 CPT 2000,00 767,35 767,35 767,35 149,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 2008 FOB 38100,00 1158,75 1187,04 1225,70 230,49
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 CPT 24500,00 671,42 680,01 772,50 127,10
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 DAF 1533,00 802,50 802,50 802,50 150,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 2008 FOB 81000,00 916,70 937,30 938,95 164,11
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 2008 FOB 60000,00 1152,08 1152,08 1152,08 200,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2008 CPT 20000,00 762,20 764,78 767,35 148,50
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2008 DAF 24600,00 691,25 732,05 881,34 138,81
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 2008 FOB 17000,00 715,00 723,83 765,05 132,29
Кукурудза некласифікована ДСТУ 4525-2006 2008 FOB 3000,00 553,00 553,00 553,00 96,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983-88 2008 CPT 22,00 1867,18 1867,18 1867,18 362,56
Просо 3 клас ГОСТ 22983-88 2008 FCA 28,00 1025,35 1110,11 1133,23 204,57
Горох 3 клас ДСТУ 4523-2006 2008 DDU 20,00 1880,48 1880,48 1880,48 351,49
Соя ГОСТ 17109-88 2008 CPT 7095,00 1296,09 1521,43 1897,50 271,24
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391-89 2008 CPT 1922,00 1238,49 1244,94 1802,50 216,55
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391-89 2008 FOB 2350,00 1375,00 1375,00 1375,00 250,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351-89 2008 FCA 168,00 3317,00 3317,00 3317,00 620,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 CPT 4240,00 2300,50 2413,53 2739,80 467,07
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 DAF 1200,00 2190,80 2309,77 2394,75 429,72
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 2008 FOB 10500,00 2321,44 2321,44 2321,44 403,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 2008 DDU 43,00 4280,00 4553,72 4815,00 851,16
Насіння льону ГОСТ 10582-76 2008 FCA 194,00 2035,00 2440,79 4066,00 444,58
Насіння льону ГОСТ 10582-76 2008 DAF 42,00 2704,81 2704,81 2704,81 525,21
Насіння льону ГОСТ 10582-76 2008 DDU 83,00 3666,35 3786,70 3824,91 669,13
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246-65 2008 CPT 3000,00 403,23 403,23 403,23 70,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2008 FCA 20,00 2419,37 2419,37 2419,37 420,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574-85 2008 DAF 74,00 2304,16 2335,30 2534,58 405,41
Крупа горохова колота ГОСТ 6201-68 2008 FCA 8,00 2059,75 2059,75 2059,75 385,00
Крупа кукурудзяна ГОСТ 6002-69 2008 FCA 9,00 1749,45 1749,45 1749,45 327,00
Крупа перлова ГОСТ 5784-60 2008 FCA 5,00 1540,80 1540,80 1540,80 288,00
Крупа пшоно ГОСТ 572-60 2008 FCA 22,00 1770,85 1770,85 1770,85 331,00
Крупа пшоно ГОСТ 572-60 2008 DAF 65,00 1833,17 1833,17 1833,17 342,65
Олія соняшникова ДСТУ 4492-2005 2008 FOB 2000,00 4180,00 4180,00 4180,00 760,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768-2004 30.11.2008 FOB 9800,00 1856,36 1919,25 1947,00 348,96
Пшениця м'яка 2 клас ДСТУ 3768-2004 31.03.2009 FOB 1000,00 1337,50 1337,50 1337,50 250,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768-2004 31.03.2009 FOB 1291,00 1211,78 1211,78 1211,78 226,50
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768-2004 31.03.2009 FOB 8327,00 1472,85 1472,85 1472,85 275,30
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768-2004 31.03.2009 FOB 3787,50 1027,20 1027,20 1027,20 192,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 15.11.2008 FAS 4000,00 901,25 901,25 901,25 175,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 31.12.2008 CPT 500,00 721,00 721,00 721,00 140,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 31.12.2008 DAF 1000,00 802,50 802,50 802,50 150,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768-2004 31.03.2009 FOB 23381,00 856,00 872,15 907,50 161,07
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 31.01.2009 FOB 10000,00 948,74 948,74 948,74 164,70
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769-98 31.03.2009 FOB 20071,00 1024,85 1073,57 1098,49 208,46
Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769-98 30.12.2008 DAF 10000,00 1943,01 1956,75 1960,19 365,75
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525-2006 31.12.2008 DAF 1000,00 658,05 658,05 658,05 123,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523-2006 31.12.2008 FCA 1000,00 3852,20 3852,20 3852,20 748,00
Соя ГОСТ 17109-88 01.05.2009 DAF 41500,00 2059,75 2461,89 2476,97 428,37
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391-89 01.01.2009 FCA 100,00 1926,00 1926,00 1926,00 360,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583-76 30.11.2008 CPT 2210,00 2217,75 2217,75 2217,75 385,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 30.11.2008 CPT 17500,00 1843,33 2139,41 2217,75 371,40
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 30.11.2008 FOB 28500,00 2060,00 2075,81 2240,25 403,07
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 30.12.2008 DAF 5000,00 2302,05 2302,05 2302,05 447,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 31.12.2008 CPT 1200,00 2383,49 2452,56 2549,25 476,22
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 31.12.2008 DAF 5000,00 2106,35 2106,35 2106,35 409,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 31.12.2008 FAS 1350,00 2472,00 2472,00 2472,00 480,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583-76 30.06.2009 CPT 760,00 2858,25 2858,25 2858,25 555,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159-71 31.12.2008 FCA 297,00 3553,44 7974,66 10686,25 1548,48
Насіння гарбуза ГОСТ 658-95 31.12.2008 FCA 25,00 14626,00 14626,00 14626,00 2840,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 30.11.2008 FOB 1500,00 3141,50 3141,50 3141,50 610,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 25.02.2009 FCA 150,00 4377,50 4377,50 4377,50 850,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492-2005 31.03.2009 FOB 8500,00 3126,05 3126,05 3126,05 607,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб6
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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11 листопада 2008 року в Києві прой�
де Міжнародна конференція «Inputs2008:
Матеріально�технічні ресурси для аграр�
ного сектору: ризики та перспективи».
Організатори конференції – Аналітичний
центр «Украгроконсалт» та Bayer Crop�
Science. 
В центрі уваги фахівців та аналітиків різ�
них країн будуть тенденції розвитку світо�
вих ринків ЗЗР, мінеральних добрив, на�
сіння сільгоспкультур та сільгосптехніки.
Учасники конференції заслухають, зокре�
ма, доповіді на такі теми: 
– Глобальні світові зміни клімату і зміни
попиту на матеріально�технічні ресурси.
– Агрохолдинги як відповідь сільського
господарства на виклики XXI століття.
– Зміна попиту на матеріально�технічні
ресурси внаслідок великих зрушень в
структурі посівних площ.
– Вплив чинника біопалива на зміну попи�
ту на матеріально�технічні ресурси.
– Зростання ролі хімічної промисловості
Китаю на ринку захисту рослин.
Для обговорення запропоновані такі пи�
тання: структура посівних площ у 2009�
2012 рр.; наслідки змін кліматичних умов
та їх вплив на структуру попиту; досвід ЄС
у боротьбі з підробками ЗЗР; зростання
ролі комплексних мінеральних добрив;
загальна оцінка ризиків у аграрному сек�
торі тощо.

* * *
11�14 листопада 2008 року в
м.Ганновер (Німеччина) відбуватиметься
Міжнародна спеціалізована виставка по
тваринництву і менеджменту в тварин�
ництві EuroTier. 

Організатор виставки – DLG (Німецьке
сільськогосподарське товариство).
EuroTier є провідною виставкою в Європі з
показу професійного сільськогосподарсь�
кого утримання тварин, технологій і това�
рів для тваринництва і птахівництва,
устаткування для розведення худоби і
птиці, ветеринарії, кормів і технологій їх
приготування тощо. 
Вперше виставка пройшла в 1993 році й з
того часу активно розвивається. Виставку в
2006 році відвідали 116 тисяч чоловік, свою
продукцію представили 1488 експонентів.
У 2008 році «World Poultry Show» знову бу�
де частиною виставки EuroTier, яка завдяки
цьому знову стане провідним заходом
міжнародного птахівництва. 

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

форуму GlobalGrain читайте в №15/2007 на

стор.2 на сайті «Агропрофі»).
* * *

25�29 листопада 2008 року в м.Йєрінг
(Данія) проводиться одна з найбільших в
Європі щорічна Міжнародна виставка ме�
ханізації сільського господарства, скотар�
ства і свиноводства «AGROMEK 2008».
Виставка пройде за підтримки Союзу фер�
мерів Данії і Виробників сільськогоспо�
дарської техніки Данії. Основні розділи

виставки: сільськогосподарське устатку�
вання, агротехнології, скотарство, свинар�
ство, тваринництво. Цього року виставка
«AGROMEK» вперше відбуватиметься два
рази нарік. (Детальний репортаж про пере�

бування української делегації на виставці

«AGROMEK» в січні 2008 року дивіться в

№5/2008 на сайті «Агропрофі»).
* * *

27�28 листопада 2008 року в м.Алуш�
та (АР Крим) відбудеться П'ята міжнарод�
на конференція «Ринок мінеральних доб�
рив і агрохімії 2008». Організатори кон�
ференцї: компанія «Бізнес�Форум», жур�
нали «Промышленные грузы», «Хим�
Курьер» й аналітична група «Хім�Експерт».
Головні питання, що розглядатимуться на
форумі:
– Нові можливості для галузі мінеральних
добрив в умовах попиту, що росте, на
продовольство в світі.
– Вплив біоенергетики, що розвивається,
на ринок мінеральних добрив.
– Вплив європейського законодавства RE�
ACH на світовий ринок добрив.
– Стратегічні позиції Росії і України на сві�
товому ринку сільгосппродукції.
– Державна аграрна політика і внутрішній
ринок добрив.
– Вступ у ВТО: погрози і нові можливості
для виробників мінеральних добрив.
У конференціях попередніх років брали
участь представники провідних виробни�
ків добрив, транспортних компаній, сіль�
госпвиробників, сервісних компаній, бан�
ків і державних структур. У 2007 році на
конференції було зареєстровано майже
250 учасників.

* * *
27�28 листопада 2008 року в Києві
триватиме Міжнародна конференція «Ук�
раїна у СОТ: перспективи для бізнесу».

Головна мета заходу – проінформувати
учасників про нові для українського та за�
рубіжного аграрного бізнесу перспективи
та ризики, пов'язані із вступом України до
СОТ, ознайомити учасників із основними
методами захисту аграрного бізнесу на
вітчизняному та світових ринках, із аграр�
ним досвідом країн, що раніше приєдна�
лися до СОТ. Організаторами конфе�

ренції є Eurobusiness Advisory (Велико�

британія) та ВГО «Українська аграрна

конфедерація». Форум проводиться за
підтримки Міністерства економіки та Міні�
стерства аграрної політики України.
Участь у конференції братимуть понад
200 учасників із країн СНД та ЄС. 
Головні питання, що містяться у доповідях
та обговорюватимуться, зокрема, такі:
– Вплив вступу України до СОТ на стан
економіки країни.
– Коригування програм державної під�
тримки АПК, податкове регулювання
сільського господарства в умовах СОТ.
– Основні корективи митного законодав�
ства України: тарифна політика, митні
процедури і т.д.
– Аграрний потенціал України. Інвестицій�
ні ризики. Пропозиції щодо зміни аграр�
ної політики України.
– Перспективи зернового ринку України в
умовах членства в СОТ: державне регулю�
вання торгівлі, інвестиційні можливості.
– Нетарифні методи захисту українського
ринку в умовах СОТ: санітарно�фітосані�
тарні правила, технічні бар'єри в торгівлі,
ветеринарні вимоги.
– Досвід сільського господарства Польщі,
Франції, Чехії та Великобританії в системі
СОТ. Докладніше дивіться на офіційному
сайті конференції www.ua�wto.com.

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ

Підготував Артем Житков


