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Урядові рішення 
для АПК
Уряд України затвердив мінімальні
ціни на цукор і цукрові буряки на
2009/10 МР, повідомив 4 лютого на
брифінгу в КМУ міністр аграрної

політики Юрій Мельник.
За його словами, мінімальна ціна на
цукор затверджена у розмірі 3,2
тис. грн./т (з ПДВ), на цукрові буря&
ки – 220 грн./т (з ПДВ). Також вста&
новлено граничний розмір квоти
поставок цукру на внутрішній ринок
в об'ємі 1,984 млн. т.
У поточному МР діють відповідні ці&
ни – 2,5 тис.грн/т (з ПДВ) на цукор
та,  на цукрові буряки – 170 грн/т
(з ПДВ). Розмір граничної квоти
становить 1,985 млн.т.
Міністр також заявив, що у поточ&
ному році збережеться державна
дотація для виробників цукросиро&
вини на рівні не нижче минулого
року, тобто 750 грн/га. 
Ю.Мельник також повідомив: «Ми
сподіваємося на 80&90% потребу в
мінеральних добривах закрити са&
ме за рахунок українського вироб&
ництва, і про це будемо домовляти&
ся з керівниками і власниками хі&
мічних підприємств». При цьому ці&
ни на добрива всередині країни не
повинні перевищувати експортні ці&
ни внутрішнього виробника. Під час
посівної  буде впроваджено кон&
троль за ціноутворенням на аграр&
ному ринку для недопущення злов&
живання на ринку. 
Міністр сказав, що близько третини
об'єму палива для весняної посівної
кампанії, – 150&200 тис. т – буде ку&
плено у нафтопереробних підпри&
ємств за ціною нижче ринкової. Цієї
весни аграріям знадобиться 601 тис.
тонн дизельного палива і 198 тис.
тонн бензину. 
Того ж дня Прем'єр�міністр Юлія

Тимошенко заявила на прес&кон&
ференції, що паливо буде куплене у
компаній «Укргазвидобування» і
«Кременчуцький нафтопереробний
завод». «Ми домовилися з вироб&
никами нафтопродуктів про те, що
дизельне паливо селянам буде за&
безпечено по 4,2 тис. грн/т», – ска&
зала вона. Нагадаймо, що за дани&
ми UPECO, великооптові ціни на
дизельне паливо зараз становлять
4,943 тис. грн/т. 
Також вона повідомила: «Сьогодні
на засіданні уряду ми заслуховува&
ли звіт міністрів АПК і промислово&
сті про виконання ними головних
пріоритетів на 2009 р. 
Я можу сказати, що проблеми є у
всіх міністерствах, оскільки ми пе&
реживаємо жорстку кризу. Але у
той же час я повинна сказати, що ці
два міністерства справилися зі свої&
ми завданнями, і у мене як у
Прем'єр&міністра немає до них нія&
ких питань і немає планів подавати
їх кандидатури у Верховну Раду на
звільнення. Ці два міністри повинні
продовжувати працювати», – сказа&
ла Ю.Тимошенко.

ПОТОЧНИЙ сезон знайомств в

Україні відкрила П'ята міжнарод�

на виставка рентабельного і висо�

коефективного сільського госпо�

дарства «ІнтерАГРО�2009».

Враховуючи те, за яких фінансо�

во�економічних реалій прово�

диться цей захід, скептики проро�

кували їй суттєвий провал, мо�

вляв, учасники, які оплатили

участь іще торік, хапатимуть за

руки випадкових відвідувачів.

Проте організатори – а це АТ

«Київський міжнародний кон�

трактовий ярмарок» за підтримки

Мінагрополітики України, Укра�

їнської аграрної конфедерації,

Українського клубу аграрного біз�

несу, Німецької асоціації вироб�

ників сільськогосподарської тех�

ніки, Французького агентства з

міжнародного розвитку підпри�

ємств – були більш оптимістич�

ними. 4�6 лютого в Києві їм вда�

лося зібрати на площі 35 тис. м2

400 компаній�учасників і близько

18 тисяч відвідувачів. Отже, не все

так погано у нашому домі.

На виставці «ІнтерАГРО», по�

при безкоштовний вхід за умов

обов'язкової реєстрації, цього ро�

ку випадкових людей ми не від�

найшли. Настрій відвідувачів був

більш поміркований, бо, судячи

з опитування, витративши час і

гроші на відвідини цілою делега�

цією, селяни приїхали купити

щось конкретне та й заразом

майбутні тенденції ухопити. Тим

більше, що нинішнього року ні�

що від цього процесу не відволі�

кає: хоча й усілякої «підсобної»

літератури вистачає, та рекламна

кампанія досить стримана – не�

має забавок з кільцями, кулька�

ми та шнурівками, жодних ого�

лених розмальованих дівчат.

Хоча, посміхаються селяни, для

когось це й розчарування.  

Читайте на стор.3�4
Не обійшлося на форумі без

урочистостей і нагород. Щоб під�

тримати споконвічне прагнення

селянина працювати на землі і го�

дувати людей, телевізійна програ�

ма «Сільський час» та компанія

«АМАКО» започаткували торік

конкурс «Кращий господар Укра�

їни». Серед сімнадцяти претен�

дентів першим її переможцем

став Василь Присяжнюк, керів�

ник ПСП «Добробут» Жашків�

ського району Черкаської області. 

Читайте на стор.8�9

«ІнтерАгро
2009»: місце зустрічі небайдужих

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
у січні 2009 року.
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АГРОПОЛІТИКА
КАБМІН ВИЗНАЧИВ, 
ДПА РОЗ'ЯСНИЛА

Повний перелік видів діяльності, на які
поширюються правила спецрежиму
оподаткуванння ПДВ, визначений КМУ,
та роз'яснення ДПА України щодо
нюансів реєстрації агропідприємств
суб'єктами цього спецрежиму

6�7

ФОРУМ Селяни завжди вміли рахувати копійчину. Своєрідним індикатором реального стану справ
в АПК зазвичай виступають профільні виставки. Треба лишень подивитись: хто і що виставляє та
хто, відповідно, приїздить на це подивитися. Підсумок становить кількість укладених угод.

* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ» на 05.02.2009

ІНДЕКСИ

Індекс Останнє
значення

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD'індекс
(Україна) 60,27 '12,2% '21,7%

РТС 
(Росія) 513,12 '3,3% '18,8%

WIG 20
(Польша) 1487,29 '7,7% '16,9%

DAX*
(Німеччина) 4492,79 '0,6% '6,6%

S&P 500*
(США) 832,23 '4,8% '7,9%
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ФОНДОВИЙ РИНОК
НОВИНИ ПУБЛІЧНИХ КОМПАНІЙ
ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОСЕКТОРУ

Огляд корпоративних новин українських
компаній, акції яких торгуються на
світових фондових майданчиках,
та динаміка цін на їхні цінні папери.

ЗАКОНОДАВСТВО
ЗА ІНТЕРЕСИ АГРАРІЇВ ñ 
З НОВИМ ЗАПАЛОМ
У вівторок, 3 лютого ц.р., урочисто відкрилася
нова сесія Верховної Ради. Того ж дня вирішили
провести засідання Комітету з питань аграрної
політики та земельних відносин, винісши на
порядок денний аж десять питань.

ПЕРЕДПЛАТА�2009
Шановні читачі! 

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2009�й рік 
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або через Редакцію за тел. (044) 227�93�55.
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Викуп земельної 
ділянки – за умови
попереднього 
відшкодування 
її вартості 

Уряд розробив проект

Закону України «Про від�

чуження земельних діля�

нок приватної власності

для суспільних потреб та

з мотивів суспільної

необхідності». Відповід�

ний документ був схвале�

ний на засіданні Кабінету

Міністрів 28 січня ц.р.

Законопроект визначає
правові, організаційні та
фінансові засади регулю&
вання відносин при відчу&
женні для суспільної по&
треби земельних ділянок,
якими володіють громадя&
ни чи юридичні особи. 
Згідно з проектом викуп та
примусове відчуження
приватної земельної ділян&
ки може здійснюватися за
умови попереднього і пов&
ного відшкодування її вар&
тості та розміщеного на ній
нерухомого майна. 
Викупна ціна включає вар&
тість ділянки, житлового
будинку, споруд, багато&
річних насаджень розмі&
щених на ній, а також
збитки, завдані власнику
внаслідок викупу. Відчу&
ження земельних ділянок
здійснюється за рахунок
коштів відповідних бюд&
жетів. 
Ділянки можуть бути відчу&
жені для потреб національ&
ної безпеки та оборони,
під будівництво та обслу&
говування лінійних об'єктів
та об'єктів транспортної та
енергетичної інфраструкту&
ри, під розміщення дипло&
матичних представництв
іноземних держав та між&
народних організацій, під
об'єкти природно&заповід&
ного фонду, під міські пар&
ки, майданчики та стадіони
тощо. 
Примусово земельна ді&
лянка відчужується у дер&
жавну власність виключно
для будівництва доріг, мо&
стів, естакад, магістраль&
них трубопроводів, ліній
електропередачі, аеропор&
тів, нафтових та газових
терміналів. 
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Минулого тижня Міністерство

промислової політики України

повідомила, що незважаючи

на значні труднощі у роботі хі�

мічних підприємств через

кризу та зупинку на початку

2009 року технологічних аг�

регатів за відсутності природ�

ного газу, сьогодні наявні по�

тужності вітчизняних вироб�

ників мінеральних добрив

збережені і повністю забез�

печують потребу у них сіль�

госпвиробників для виконан�

ня необхідного комплексу аг�

ротехнічних робіт. 

ВОДНОЧАС, зазначається у по�

відомленні, крім вже прийнятих

відповідно до укладеного Ме�

морандуму дій з боку уряду, не�

обхідно додаткове вирішення

деяких проблемних питань хі�

мічного комплексу. 

На думку Мінпромполітики,

для підвищення платоспромож�

ності сільгоспвиробників необ�

хідно передбачити відповідні

видатки у Держбюджеті�2009.

Йдеться про Програму здеше�

влення вартості мінеральних

добрив вітчизняного виробниц�

тва для потреб агропромислово�

го комплексу в обсягах 700 млн

грн за рахунок коштів Стабілі�

заційного фонду – на встано�

влення відповідної компенсації

хімічним підприємствам.

За даними Мінпромполіти�

ки, у 2008 році підприємствам

АПК було відвантажено майже

1,8 млн тонн мінеральних доб�

рив вітчизняного виробництва

для осіннього комплексу 2008

року та створення відповідних

запасів міндобрив під весняні

польові роботи 2009 року.

Активність міністерства у

цьому питанні пояснюється ще

й тим, що, за повідомленням

прес�служби уряду Росії, 28 січ�

ня Прем'єр�міністр Російської

Федерації Володимир Путін

підписав Постанову «Про за�

твердження ставок вивізного

мита на окремі види міндобрив,

що вивозяться за кордони дер�

жав�учасників домовленостей

про Митний союз». Хоча ми ще

не маємо у своєму розпоря�

дженні тексту постанови, з по�

переднього засідання Уряду РФ

очевидно, що йдеться про зни�

ження експортних мит і скасу�

вання експортних мит на азотні

і комплексні добрива. 

Дії уряду РФ зроблять ро�

сійські міндобрива більш кон�

курентоздатними на зовнішніх

ринках, зокрема на українсько�

му, вважає керівник департа�

менту з питань агропромисло�

вого комплексу і хімічної про�

мисловості ДП «Держзовнішін�

форм» Дмитро Гордейчук. Зараз

середня відпускна ціна аміачної

селітри на російських заводах –

$136�140/т (без ПДВ). «Якщо

додати $20 на транспортні ви�

трати, антидемпінгове мито і

ПДВ, то вартість російської

продукції для українських спо�

живачів становитиме 1800

грн/т», – підрахував він. Для

порівняння: вартість аміачної

селітри українського виробниц�

тва – 2200�2400 грн/т. «Таким

чином, з відміною експортних

мит на міндобрива російські за�

води отримують істотні перева�

ги на українському ринку», –

відзначив експерт.

Нагадаємо, що потужності

наших хімпідприємств стано�

влять 7,87 млн тонн (фізичної

ваги). Виробництво зосередже�

но на 10 заводах, у тому числі з

виробництва азотних добрив –

6,2 млн тонн, складних фосфор�

них добрив – 1,4 млн тонн та ка�

лійних добрив – 0,270 млн тонн. 

Торік вироблено 6,57 млн

тонн мінеральних добрив (фі�

зичної ваги) у тому числі: кар�

баміду – 3,5 млн тонн, аміачної

селітри – 2,3 млн тонн, нітро�

амофоски – 0,3 млн тонн, су�

перфосфату – 0,06 млн тонн,

амофосу – 0,1 млн тонн, тукос�

уміші – 0,04 млн т, аміачної во�

ди – 0,15 млн тонн, сульфату

амонію – 0,12 млн тонн, каїніту

– 0,0027 млн тонн.  Викори�

стання наявних потужностей у

2008 році склало 83%, у тому

числі з виробництва азотних

добрив – 96%, фосфорних – 35

%, калійних  – 1%.

За матеріалами прес1служб уряду РФ,
МінПП України, «Комерсант1Україна»

Аграріям – добрива, 
хімікам – 700 млн

Не знижують, 
але поки не підніматимуть
Державна адміністрація за�

лізничного транспорту Украї�

ни «Укрзалізниця» не підви�

щуватиме ціни на перевезен�

ня зернових. Такої домовле�

ності було досягнуто під час

зустрічі президента Українсь�

кої аграрної конфедерації

(УАК) Леоніда Козаченка з

Міністром транспорту і зв'яз�

ку України Йосипом Вінськім.

Про це повідомляє інформа�

ційний центр УАК.

ЩОПРАВДА, як зазначається,

домовленість стосується лише

найближчого часу. Високі тем�

пи інфляції можуть знову ско�

ригувати тарифи.  

Аграрії неодноразово звер�

талися до уряду з проханням

переглянути тарифи на переве�

зення зерна. Так, у січневому

зверненні Української зернової

асоціації до уряду наголошува�

лося на необхідності «Мінеко�

номіки, Мінагрополітики, Мі�

ністерству транспорту та зв'яз�

ку, Антимонопольному Комі�

тету проаналізувати вартість

послуг і економічне обґрунту�

вання тарифів та додаткових

зборів на послуги Укрзалізни�

ці, портових зборів, карантину

рослин, ветеринарної служби,

санепідемстанції та державної

хлібної інспекції з метою їх

значного зниження, з ураху�

ванням падіння цін на зерно

на світових ринках у 23 рази.

Розглянути можливість повер�

нення розміру тарифів до рів�

нів, які були на 1 січня 2008

року».

Також, як стало відомо,

«Укрзалізниця» пропонує Мі�

ністерству охорони здоров'я

розглянути питання про відмі�

ну обов'язкової санітарної об�

робки порожніх вагонів і кон�

тейнерів перед завантаженням

зернових культур.

Відповідний лист, текст

якого має в своєму розпоря�

дженні агентство «Інтерфакс�

Україна», «Укрзалізниця» наді�

слала міністрові охорони здо�

ров'я В. Князевичу.

«Просимо розглянути по�

рушене питання і затвердити

відміну вимог обов'язкової са�

нітарної обробки порожніх за�

лізничних вагонів і контейне�

рів перед завантаженням зер�

нових культур і внесення від�

повідних змін до актів законо�

давства України з питань сані�

тарно�епідеміологічного бла�

гополуччя населення»,  –

йдеться в документі.

«Укрзалізниця» вважає, що

відміна цієї норми дасть змогу

збільшити перевезення зерно�

вих культур залізничним транс�

портом.

Обов'язкова санітарна об�

робка порожніх залізничних

вагонів і контейнерів перед за�

вантаженням продовольства,

зокрема зерна, передбачена на�

казом Міністерства транспорту

і зв'язку від 13 квітня 2005 р.

№137, узгодженим в установле�

ному порядку з Мінохоронздо�

ров'я.

Обов'язкова санобробка ва�

гонів і контейнерів для переве�

зення продовольства, зокрема

зерна, була введена з метою за�

побігання розповсюдженню

транспортними засобами не�

безпечних захворювань тварин

і людей, оскільки рухомий

склад залізничного транспорту

знаходиться в загальному кори�

стуванні країн СНД.

ТОП ТИЖНЯ

НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ



Уряд вивчить 
можливість зняття
ПДВ на найдешевші
сорти хліба 
Кабінет Міністрів України вив&
чить можливість зняття подат&
ку на додану вартість на най&
дешевші сорти хліба. Про це 5
лютого заявила під час звіту в
парламенті Прем'єр&міністр
Юлія Тимошенко. «Ми вивчи&
мо питання зняття ПДВ на най&
дешевші сорти хліба. Я думаю,
що це питання є раціональним,
і треба його врахувати. Ми по&
дивимось, як можна підійти до
диференційованого обсягу по&
датку на збільшені доходи», –
зазначила Прем'єр&міністр.

Ручне управління =
знищення АПК
Українська аграрна конфеде&
рація стурбована відмовою Ка&
бінету міністрів України призу&
пинити дію Постанови №1222
від 17 жовтня 2007 року, яка
надає право державним чи&
новникам в ручному режимі
контролювати ціноутворення
на продукти харчування, без
подальшої компенсації збитків
сільськогосподарських підпри&
ємств. Про це повідомили в ін&
формаційному центрі Укра&
їнської аграрної конфедерації. 
«У складних умовах нинішньої
кризи це стане зашморгом на
шию аграрного бізнесу, який
повністю його задушить», –
сказав президент УАК Леонід
Козаченко. 
На нараді за участю Прем'єр&
міністра України Юлії Тимо&
шенко, яка відбулася  позами&
нулого тижня в Кабінеті Міні&
стрів, про необхідність відміни
цієї постанови заявили пред&
ставники професійних гро&
мадських об'єднань. 
Як наголошується в повідо&
мленні, уряд обіцяв розглянути
це питання, але, на жаль, на
своєму засіданні вирішив за&
лишити старий механізм руч&
ного ціноутворення і адміні&
стрування цін на сільськогос&
подарську продукцію. 
За таких умов перспективи для
ведення аграрного бізнесу ду&
же песимістичні, відзначили в
конфедерації. У першу чергу,
від цього страждатимуть під&
приємства хлібопекарської,
молоко– і м'ясопереробної га&
лузей, а також сільгосппідпри&
ємства, які постачають їм си&
ровину на переробку. Всі вони
втрачатимуть серйозні можли&
вості для забезпечення ста&
більного господарювання і ви&
живання в таких складних
умовах. 
Українська аграрна конфеде&
рація заявляє, що такі дії Кабі&
нету міністрів в нинішніх умо&
вах неприпустимі, оскільки го&
ловне в питаннях подолання
впливу світової економічної
кризи – це підтримка аграрно&
го бізнесу країни, а не його
знищення.

Будемо 
сіяти!
ЛЮДЕЙ, повторимося, з'їхалося

на найбільшу зимову вітчизняну

сільськогосподарську виставку

цьогоріч неочікувано багато. З

минулорічних тенденцій можна

відзначити, що зазвичай, приїз�

дять організованими делегація�

ми, де крім керівника, головний

агроном, інженер, економіст і

зоотехнік або ветеринар. 

На відміну від минулого року,

переважна більшість тих, із ким

випало поспілкуватись, – це

представники господарств, які

звикли покладатися на власні си�

ли і досвід. Тобто працювати са�

мотужки, без державної підтрим�

ки, хіба що розраховують на ком�

пенсацією кредитних ставок.

Значна кількість рослинницьких

господарств кредити вже погаси�

ли, проте навіть за теперішніх

умов налаштовані знову отрима�

ти ті ж таки кредити, щоб про�

довжувати працювати. Більшість

господарів відпрацювала осінній

комплекс відповідно до традицій�

ної структури сівозміни, а тепер

приїхали, щоби збагнути, що і в

якій кількості засівати на весну.

Серед відвідувачів дуже мало

дрібних фермерів, превалюють

«середняки», тобто представники

господарств з обсягами земель від

2,5 до 5 тис. гектарів. Приїхали

вони ще й для того, аби впевни�

тися, що життя не зупинилося,

що світова фінансова хитавиця не

«покосила» всіх, як це нагнітаєть�

ся в засобах масової інформації,

що вони не єдині, хто в такий не�

певний час докладає максимум

зусиль, щоб виживати і розвива�

тися. 

Звісно, аграрії не ходять у ро�

жевих окулярах, але й розуміють,

що, хоч би які прогнози робили�

ся, а не засівати поля не можна,

інакше ситуація лише погіршить�

ся. Схоже, відвідувачі виставки

сіяти�таки будуть. От тільки зі

структурою посівної остаточно

ще не визначилися. У планах

майже стовідсотково – кукурудза,

соняшник і соя. Підготовлені

площі й під цукрові буряки, але

тут усе вирішить державна полі�

тика щодо бурякоцукрової галузі. 

Що ж до регіонального зрізу

учасників та відвідувачів, то пред�

ставлені абсолютно всі області. І,

як уже мовилося, основна мета

візиту – цільові закупівлі. 

Різноманітної  техніки та

обладнання цього року вистачає

– перший і третій павільйони бу�

квально забиті новинками доско�

налої ґрунтообробної техніки за

мінімальною технологією, сівал�

ками точного висіву, імпортними

тракторами та комбайнами,

оприскувачами. Вітчизняної тех�

ніки, на жаль, майже не трапило�

ся. Хоча, знову таки судячи зі

спілкування з відвідувачами, по�

шукати спеціальних пропозицій

від Харківського тракторного за�

воду приїхало багато охочих. 

Чималою виявилася кількість

пропозицій від насіннєвих госпо�

дарств, причому тепер вони про�

понують високопродуктивне заз�

вичай інкрустоване насіння, ви�

роблене на власних заводах. Не�

погано представлена галузь зер�

нозберігання: від допоміжних ма�

шин і обладнання, сушарок і си�

лосів до будівництва елеваторів

«під ключ». Міндобривами і засо�

бами захисту рослин у буквально�

му розумінні було насичено пові�

тря експозиції другого павіль�

йону– така сила силенна пропо�

зицій. У необхідності й ефектив�

ності їхнього застосування уже

нікого переконувати не доводить�

ся, однак на сьогодні головними

критеріями вибору для сіль�

госпвиробників стали ціна і умо�

ви розрахунків.

День перший. 
Офіційний
ДІЛОВА програма «ІнтерАГРО�

2009» з перших хвилин роботи

виставки була насиченою та різ�

номанітною. Після офіційного

відкриття та привітання учасни�

кам, що пролунали з вуст першо�

го заступника міністра агрополі�

тики Юрія Лузана, голови аграр�

ного Комітету ВР України Мико�

ли Присяжнюка, генерального

директора АТ «Київський міжна�

родний контрактовий ярмарок»

Володимира Іванова, президента

Української аграрної конфедера�

ції Леоніда Козаченка й інших

співорганізаторів заходу розпоча�

ла роботу Українсько�Німецька

міжнародна конференція «Ви�

робництво та ринок ріпаку в Ук�

раїні: тенденції та можливості»,

організована асоціацією «Укра�

їнський клуб аграрного бізнесу»

та проектом «Німецько�Українсь�

кий Аграрний Діалог»  при Інсти�

туті економічних досліджень та

політичних консультацій.

Далі  працювала науково�

практична конференція «Новітні

техніко�технологічні рішення об�

робітку грунту та посіву основ�

них сільськогосподарських куль�

тур», організована Українським

НДІ випробувань техніки

ім.Л.Погорілого спільно з дирек�

цією виставки. Зокрема, було

представлено проект «Агро�

Олімп: десять сільгоспмашин –

24 технології». Завершив перший

день роботи семінар ТОВ «Укр�

технофос» на тему «Застосування

мінеральних добрив, оброблених

полімерами, та їх вплив на вро�

жайність основних  сільськогос�

подарських культур».

День другий. 
Технологічний
ФРАНЦУЗЬКЕ агентство з між�

народного розвитку підприємств

провело низку круглих столів з

питань тваринництва, технологій

захисту культур, вирощування ку�

курудзи та використання як дже�

рела енергії та сировини для агро�

хімії, а також щодо мінливості

ринків, ролі економічної інфор�

мації у розвитку культур та комер�

ціалізації сільськогосподарської

продукції тощо.

Паралельно Українська аграр�

на конфедерація проводила кру�

глий стіл на тему «Формування

сприятливої системи земельних

відносин як передумова розвитку

українського села». Предметом

дискусії стали такі питання, як

перспективи розвитку земельних

відносин в Україні; стан ринку зе�

мель сільськогосподарського

призначення та підготовка  про�

позицій щодо забезпечення інте�

ресів землевласників та землеко�

ристувачів; подальший  розвиток

системи  орендних відносин та

ринку землі; специфіка українсь�

кого законодавства та шляхи вирі�

шення суперечливих питань.

Багато зацікавлених зібрав

міжнародний науково�практич�

ний семінар «Трансплантація ем�

бріонів як альтернатива імпорту

племінної  худоби», проведений

Національним університетом біо�

ресурсів і природокористування

України, Федеральним центром

токсикологічної та радіаційної

безпеки тварин (м.Казань, Росія)

за підтримки Мінагрополітики

України.

Крім того, на Українсько�ні�

мецькому форумі, присвяченому

регуляторам росту рослин та мі�

кробіологічним препаратам у су�

часному землеробстві, було пре�

зентовано продукти та технології

для сучасного рослинництва. Йо�

го провели Організація  контактів

зі Східною Європою з трансферу

технологій, освіти та науки «DI�

TON» (Німеччина), Міжвідомчий

науково�технологічний центр «Аг�

робіотех» (Україна) та ДП БМТТ

«Бюро з міжнародного трансферу

технологій» (Україна). Центр Аг�

рарних Технологій  «ДУКАТТ» за�

пропонував науково�практичну

конференцію «Перспективи віт�

чизняного агробізнесу у вироб�

ництві та маркетингу овочів від�

критого і закритого ґрунту».
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Початок на стор.1

«ІнтерАГРО
2009»: 
місце зустрічі небайдужих

Продовження на стор.4

Василь ПЕТРИНЮК,

генеральний директор 

ТОВ «Старт» Хмельницької

області, Герой України:

– Я ВЖЕ НЕ РАЗ говорив, що аг&
рарна виставка в нашій країні
має бути централізованою по&
стійно діючою, з консультацій&
ними центрами, щоб можна бу&
ло будь&коли приїхати. У світі ж
є такий досвід. Я ніяк не можу
сприйняти того, що в Києві існує
три виставочних центри. Скіль&
ки зробили в Чубинському, у
Національному експоцентрі…
Чому б все це не модернізува&
ти, не об'єднати?.. 
Щодо «ІнтерАгро», виставка спо&
добалася, але ж переважає не на&
ша, не українська продукція – от
що заїдає. Невже ми за 17 років

не можемо вже достойно щось
представити? Особливо техніку,
яка до того ж, не йде в жодне по&
рівняння за якістю з закордон&
ною, але вже кусається цінами. 
Кризові явища, здається, обми&
нули цей захід. Від минулоріч&
ної, на мій погляд, нічим в гір&
шу сторону не відрізняється, от
тільки ціни зросли.  Майже
всього є достатньо. Питання ли&
ше в тому, чому наш виробник
не може його купити. 
Минулого року спрацювали
гарно: зібрали пшениці по 56
центнерів на площі 3 тис. га, яч&
меню зібрали на площі 2,6 тис.
га в середньому по 62 ц/га, а на
окремих площах досягли по 109
ц/га. Дуже гарні показники
маємо по тваринництву – надо&
їли від корови 7400 кілограмів

молока, вийшли на гарні показ&
ники динаміки по свинарству…
І все було б добре, от тільки
грошей не маємо. У господар&
стві зберігається близько 20 тис.
тонн хліба торішнього врожаю,
а через 2&3 тижні вже треба йти
в поле. Тож і думаю, сіяти чи ні. 
Певно, для нашого керівництва
треба, щоб повторився 2003
рік… А то трошки щось зроблять
і все наново. Ненадовго кордон
прикрили для закордонного
м'яса, а потім знову пішли за&
кордонні свині в Україну, вже
ледь не пішки через кордон. Все
це різко б'є по нашому вироб&
нику. Кажуть, треба здешевлю&
вати продукцію, а я питаю: по&
кажіть мені той магазин, де є
дешеве молоко, м'ясо… Це вже
не кажучи про якість.

КОМЕНТАР

Аграрна виставка має бути постійно діючою
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«ІнтерАГРО
2009»: 
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Щоб земля 
була під парою, 
і врожай у коморах
ТЕ, ЩО МИ почули на виставці,

багато у чому збігається з опиту�

ванням, проведеним організато�

рами на їх Інтернет�сайті. Най�

більше аграрії нині цікавляться

прогресивними технологіями ви�

робництва продукції рослинниц�

тва, оптимізацією виробництва

та відповідним світовим і вітчиз�

няним досвідом. Далі у списку,

особливо на тлі здорожчання

традиційних енергоносіїв, йде

пошук альтернативної енергети�

ки – від вітрових і сонячних ба�

тарей до біогазових установок і

печей з екологічними відновлю�

ваними видами палива (напри�

клад, солома). Наступним у рей�

тингу популярності – овочівниц�

тво відкритого та закритого ґрун�

ту. І вже потім – передовий до�

свід у тваринництві – відгодівля,

утримання тощо. 

Слід зазначити, що, цікавля�

чись альтернативними видами

палива, різноманітними сушарка�

ми, відвідувачі шукають не лише

обладнання, яке дає змогу вико�

ристовувати це саме паливо, а й

устаткуванням, що виробляє

власне паливні елементи – бри�

кети (на формування яких можна

використовувати пресовану тир�

су, брикетовану солому, шишки,

пресовані полінця, лушпиння

зернят, а також доведені до певної

кондиції качани кукурудзи). 

А от найменший інтерес, су�

дячи з Інтернет�опитування та

поведінки відвідувачів, викликає

на сьогодні специфіка страхуван�

ня сільськогосподарських посівів

та поголів'я тварин і механізм

бюджетного відшкодування

страхових виплат… Схоже, пере�

стали аграрії очікувати на випла�

ти «звідкись» і покладаються ли�

ше на власну працю та сучасні

технології.

Як відомо, наш мужик – не

іноземець, який під час повені до

останнього сидітиме в хаті й

замовлятиме телефоном ряту�

вальний ґвинтокрил. Наша лю�

дина на ночвах, на балії, на чому

завгодно, але буде рятуватися са�

мотужки. Так і в часи економіч�

ної нестабільності. Поки урядов�

ці чубляться, вітчизняний агра�

рій, котрий як слід засіявся на

осінній комплекс і підготував

землю на весну, всерйоз подумує:

а чи варто сіяти зараз, чи, може,

залишити землю під парою? А

щоби земля дарма «не гуляла»,

на заощаджені кошти (які мали б

піти на засоби захисту рослин,

мінеральні добрива, дизпаливо

тощо) – придбати потім урожай

у збіднілих господарств та фер�

мерів та розрахуватись за земель�

ні паї. Але головне – що наш се�

лянин починає активно шукати в

кожному своєму кроці економіч�

ну доцільність.

Ну а щодо можновладців, пе�

ремовляються між собою уча�

сники виставки, «якщо не мо�

жуть виробити державної аграр�

ної політики, яка відвела б кризу

від аграрного сектора, або ж ре�

альної програми виходу з цієї

халепи – нехай принаймні не за�

важають». Тим більше, що гро�

шей від них давно вже ніхто не

чекає. А от за зменшення кілько�

сті різних тарифних і нетариф�

них навантажень, застосування

певних обмежень щодо імпорту,

полегшення податкового тиску –

будуть вдячні! 

Артем Житков

Пан Олег, 

директор 

сільгосппідприємства

«Терпляк»: 

– НАШЕ підприємство займа&
ється свинарством, птахів&
ництвом, вирощуємо птицю.
Зараз у нас в обробітку дві
тисячі га землі. Через ниніш&
ню ситуацію ми ще не зорієн&
тувалися, що сіяти цього ро&
ку. Але головний напрям все
ж будемо вести на енерго&
зберігаючі рослини, орієн&
туючись на програму, запро&
ваджену урядом. Тобто, бу&
демо вирощувати такі росли&
ни, наприклад, як міскантус.
Ця енергетична, досить перс&
пективна рослина, що її за&
везли з Німеччини, має бути
на виставці, але я її поки ще
не знайшов.
Щодо очікувань від виставки,
мушу сказати, що знайшов
багато того, чого хотів, втім,
ще не все.

КОМЕНТАРПочаток на стор.1, 3
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КОМПАНІЯ «Астарта» повідоми�

ла про те, що її Яреськівський

цукровий завод наприкінці січня

закінчив сезон цукроваріння

останнім з усіх 70 заводів по Укра�

їні, які брали участь в минулому

виробничому сезоні. Цей завод

виробив найбільшу кількість цу�

кру по холдингу, а саме 56,6 тис. т,

переробивши при цьому 395 тис. т

цукрових буряків. 

Таким чином, цей виробничий

сезон для «Астарти» був незвично

тривалим – 130 днів. Заводи ком�

панії збільшили виробництво на

51,5% до 235,586 тис. т, переробив�

ши 1,7 млн т буряку (на 40% біль�

ше, ніж минулого сезону). Це дало

компанії змогу впевнено зайняти

першу сходинку серед українських

виробників цукру з часткою 15%. 

Завдяки проведеній модерні�

зації заводів і впровадженню про�

грами енергозбереження, спожи�

вання природного газу на тонну

готової продукції скоротилося на

12,8%. Вихід цукру збільшився з

12,85% в 2007 році до 13,85% в

2008 році. Кращі показники по

виходу цукру продемонстрував

Яреськівській цукровий завод –

14,32%.

Також компанія у своєму що�

місячному листі до акціонерів по�

відомила про розробку комплекс�

ного проекту, який спрямований

на впровадження системи автома�

тичного контролю та безпеки на

елеваторах та заводах. Проект пе�

редбачає встановлення системи

відеоспостереження та найсуча�

снішої технології у сфері безпеки і

охорони приміщень. 

Акції «Астарта Холдинг» на

Варшавській фондовій біржі про�

довжують піке, досягнувши свого

нового мінімуму в 7,9 польських

злотих на останній торгівельній

сесії. З початку року акції «Астар�

ти» впали вже на 28%. Таким чи�

ном, акції компанії знецінились

більш ніж у шість разів порівняно

з максимумом, досягнутим у сере�

дині травня 2008 року.
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ВАТ «Дакор Вест», один з найбіль�

ших виробників цукру в Україні,

підбила підсумки виробничої

діяльності у 2008 році. Компанія

зібрала рекордний врожай зерно�

вих – 162 тис. т, що у 2,3 рази біль�

ше минулорічного. При цьому

врожай пшениці збільшився вдвічі

(більше 88 тис. т), ріпаку – у 5,5

рази, а ячменю – у 2,3 рази. Такі

високі показники були досягнуті

завдяки поєднанню двох факторів:

збільшенню площі культивованої

землі та підвищенню врожайності

усіх культур. Земельний банк про�

тягом року збільшився на 34% до

122 тис. га, у той час як середня

врожайність зернових зросла аж на

70% і значно перевищила середній

показник по Україні у 35 ц/га.

Компанія засіяла 32 тис. га озими�

ми і підготувала 12,1 тис. га під но�

вий врожай цукрових буряків. 

Незважаючи на падіння обся�

гів виробництва цукру на 12% до

88 тис. т, «Дакор» зумів зайняти

п'яте місце серед виробників за

підсумками останнього сезону

цукроваріння із часткою 5,6%. Аг�

ропідприємства компанії зібрали

640 тис. т цукрових буряків, що да�

ло змогу забезпечити заводи влас�

ною сировиною на 89% порівняно

з минулорічними 76%. Протягом

року група інвестувала більше 11

млн доларів США у придбання

нової техніки, а також близько 2

млн доларів США на модерніза�

цію цукрових заводів. Також цього

року «Дакор» побудував і ввів в ек�

сплуатацію власний елеватор.

Акції ВАТ «Дакор Вест», що

котируються на біржі ПФТС, є

малоліквідними, а тому слабко

корелюють із загальним трендом

біржі. Остання угода з акціями

емітенту була здійснена 28 жовтня

за ціною 55 грн, після чого ціна

купівлі акцій застигла на позначці

40 грн, продажу – 60 грн. Зміна

ціни на графіку пояснюється змі�

ною обмінного курсу гривні до

американського долару на між�

банківському ринку. 

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії українського аграрного сектору

Астарта Ринкова вартість акцій, PLN

Джерело: Bloomberg

ВАТ «Цукровий союз Укррос»,

один з лідерів на ринку цукру в

Україні, повідомив про рішення

Наглядової ради товариства приз�

начити з 1 лютого одного з мажо�

ритарних акціонерів Олександра

Федоренка Головою Ради дирек�

торів та затвердити її новий склад

у кількості п'яти осіб. До цього ча�

су Федоренко був заступником

голови Наглядової ради. 

Згідно з остаточними даними

асоціації «Укрцукор», Цукровий

союз «Укррос» в цьому сезоні

цукроваріння посів друге місце

серед вітчизняних виробників з

часткою 12,7%.

Після досить спокійного груд�

ня, коли ціни на глобальні депо�

зитарні розписки на акції «Укрро�

су» на Франкфуртській фондовій

біржі знаходились у вузькому ко�

ридорі 1,4�1,6 євро, та майже мер�

твого початку року, надалі ціни

продовжили своє падіння. За сі�

чень акції подешевшали на 37%, а

лише за перші дні лютого ціна

впала ще у 2,7 рази до 0,35 євро за

GDR, що відповідає ринковій ка�

піталізації 3,7 млн євро.

Цукровий союз
«Укррос»

Ринкова вартість акцій, EUR

Джерело: Bloomberg

Дакор

Ринкова вартість акцій, UAH

Джерело: Bloomberg

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 7,71 7,89 7,90 197,50 '3,7% '28,2%

Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 40,00 125,80 55,00 473,71 25,8% 25,8%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 15,50 16,90 15,50 1 065,49 0,0% 26,0%

Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 0,72 0,80 0,80 8,20 0,0% 6,4%

Ленд Вест Франкфурт 4K1A GR EUR н/д н/д 2,30 28,75 0,0% 0,0%

Лендком Лондон LKI LN GBP 13,50 14,50 14,00 28,00 21,7% 27,3%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 2,50 4,00 3,38 374,34 0,9% 4,0%

Миронівський з'д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 0,20 1,50 1,00 136,00 '10,5% '24,5%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 8,79 8,80 9,00 191,25 0,0% 50,0%

MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 0,55 0,92 0,55 10,32 '26,7% '73,8%

Сінтал Франкфурт SNPS GR EUR 4,93 6,67 5,80 191,06 0,0% 0,0%

УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR 0,25 0,35 0,35 3,72 '63,2% '76,7%

ЦІННІ ПАПЕРИ Вартість акцій публічних компаній АПК України станом на 05 лютого 2009 року
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• Партнер рубрики «Цінні папери та фондовий ринок» – Інвестиційна компанія «СІНКОМ КАПІТАЛ» • www.sincome.kiev.ua

Асоціація «Укрцукор» повідомила остаточні результати сезону цукроваріння. Серед шести

найбільших виробників цукру – чотири публічні компанії із загальною часткою ринку 37%,

три з яких значно поліпшили свої позиції порівняно з минулим роком.

Корпорація «Клуб сиру»

(власник – ІК «Ренесанс Капі&
тал») намагається продати свої
активи. Тож вітчизняний ринок
сиру готується до переформа&
тування. 
Про це з посиланням на власні
джерела повідомило інформ&
агентство Mergemarket.
Уже припинила роботу більша
частина підприємств корпора&
ції, а Канівський маслосироза&
вод – один з найбільших у кра&
їні – виставлений на продаж.
До кризи за нього можна було
виручити $100&120 млн, але за&
раз, на думку експертів, немає
впевненості, що на нього знай&
деться покупець. 
В «Ренесанс Капітал» пропону&
ють потенційним покупцям
100% акцій Канівського масло&
сирозаводу і права на ТМ
«Клуб сиру», а також розгляда&
ють можливість злиття підпри&
ємства з великим вітчизняним
виробником. Покупцеві може
бути запропоновано також
кожне з 15 підприємств, що
входять у корпорацію, робота
яких зараз зупинена.

***
ЗАТ «Торгова марка

«Шосткинський міськмол�

комбінат» (Сумська обл.), що
належить одному з найбільших
в Україні сироварних підпри&
ємств ВАТ «Шосткинський
міськмолкомбінат», збільшить
статутний капітал втричі – до
61,713 млн грн шляхом додат&
кової емісії акцій на суму 41,58
млн грн. 
Планується приватне розмі&
щення простих іменних акцій
додаткового випуску в доку&
ментарній формі діючого номі&
налу 19,21 грн. 
Статутний капітал ЗАТ «ТМ
«Шосткінський міськмолкомбі&
нат» становит 20,133 млн грн. 
У квітні 2007 р. французька
група Bel оголосила про прид&
бання ВАТ «Шосткинський
міськмолкомбінат». У 2008 р.
Європейський банк рекон&
струкції і розвитку придбав
17,5% акцій ВАТ.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою КМУ від 21 січня 2009 р. №23

ПЕРЕЛІК 
видів діяльності, на які поширюються 

норми статті 8�1 Закону України 
«Про податок на додану вартість»

1. Вирощування зернових та технічних культур (код КВЕД – 01.11.0):
вирощування зернових культур на зерно для продовольчого
споживання, на корм, на насіння;
вирощування бобових культур, які підлягатимуть сушінню, лущінню на
зерно для продовольчого споживання, на корм, на насіння;
вирощування картоплі для продовольчого споживання, технічних
цілей, на насіння;
вирощування фабричного цукрового буряку;
вирощування тютюну і махорки, первинне оброблення листя
(збирання, сушіння, сортування тощо), вирощування розсади;
вирощування насіння та плодів олійних культур (арахісу, сої,
соняшнику, кользи, рапсу, рижію тощо) для продовольчого
споживання, технічних цілей, а також на насіння;
вирощування однорічних і багаторічних трав на зелений корм, випас,
сіно, сінаж і силос;
вирощування кормових коренеплодів (буряку, брукви, турнепсу тощо);
вирощування баштанних кормових культур;
вирощування зернових і зернобобових, а також їх сумішей на зелений
корм, випас, сіно, сінаж, силос;
одержування насіння цукрового буряку та насіння кормових культур
(включаючи трави);
вирощування та первинне оброблення (замочування) прядивних
культур;
вирощування ефіроолійних культур;
вирощування лікарських однорічних і багаторічних трав'янистих,
напівчагарникових, ліано' та деревоподібних культур;
вирощування садивного матеріалу ефіроолійних та лікарських культур;
вирощування коренеплодів і бульбоплодів з високим вмістом
крохмалю або інуліну (топінамбуру, батату тощо);
вирощування шишок хмелю, цикорію.
2. Овочівництво; декоративне садівництво та вирощування продукції
розсадників (01.12.0):
вирощування овочевих та баштанних культур для продовольчого
споживання: помідорів, огірків, капусти, столової моркви та буряку,
кабачків, баклажанів, динь, кавунів, бобових, які не підлягатимуть
лущінню, салатів, цибулі, цукрової кукурудзи та інших;
вирощування зелені: кропу, петрушки, салату, шпинату тощо;
вирощування овочевої розсади, насіння овочевих культур;
вирощування садивного матеріалу плодово'ягідних і горіхоплідних
культур та винограду.
3. Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв
і прянощів (01.13.0):
вирощування фруктів: яблук, слив тощо;
вирощування ягід: суниці, малини, смородини тощо;
вирощування винограду ;
вирощування горіхів (волоських, мигдалю, фісташок, фундука тощо);
вирощування культур для виробництва прянощів (листя, квітів,
насіння, плодів);
вирощування садивного матеріалу рослин для виробництва прянощів;
перероблення фруктів, ягід і винограду на вино в межах господарства,
що їх вирощує.
4. Розведення великої рогатої худоби (01.21.0):

відтворювання поголів'я великої рогатої худоби;
вирощування великої рогатої худоби;
одержування сирого молока корів, буйволиць, ячих;
одержування сперми бугаїв.
5. Розведення овець, кіз, коней (01.22.0):
відтворювання поголів'я овець, кіз, коней, мулів, віслюків;
вирощування овець, кіз, коней, мулів, віслюків;
одержування сирого овечого і козячого молока;
одержування сирого кобилячого молока;
одержування овечої вовни;
одержування козячої вовни та козячого пуху;
одержування волос тварин;
одержування сперми баранів, козлів, жеребців.
6. Розведення свиней (01.23.0):
відтворювання поголів'я свиней;
вирощування свиней;
одержування сперми кнурів.
7. Розведення птиці (01.24.0):
відтворювання поголів'я свійської птиці (курей, гусей, індиків, цесарок,
перепілок, страусів тощо);
вирощування свійської птиці;
одержування яєць.
8. Розведення інших тварин (01.25.0):
розведення тварин на фермах:
розведення кролів, одержування продукції кролівництва (шкурки);
розведення бджіл, одержування меду, воску тощо;
розведення хутрових звірів, одержування хутрової сировини;
розведення водоплавних тварин (нутрії, ондатри тощо);
розведення шовкопряда, одержування коконів шовкопряда;
вирощування каліфорнійського червоного черв'яка та інших
вермікультур;
одержування біогумусу;
розведення ін. тварин (верблюдів, оленів, лабораторних тварин тощо);
одержування іншої продукції тварин;
одержування сирої шкури свиней.
9. Лісівництво та лісозаготівлі (02.01.1):
вирощування будівельного лісу: посадка, підсадка саджанців, охорона
лісу та лісосік;
вирощування молодого порослевого лісу та балансової деревини;
вирощування лісосадивних матеріалів;
вирощування різдвяних ялинок;
лісозаготівлі, рубання лісу та виробництво ділової деревини такої як
колоди, стовпи, жердини, одержування паливної деревини;
вирубування (дерев) лісу з метою зробити землі придатними для
сільськогосподарського виробництва;
вирощування рослинних матеріалів для плетіння.
10. Одержування продукції лісового господарства (02.01.2):
збирання лісових продуктів (жолудів, каштанів, моху тощо);
збирання соків (березового, кленового тощо);
збирання живиці, природних смол;
збирання насіння дерев і чагарників для лісонасаджень;
збирання корка, шелаку, камеді, бальзамів, дикорослих луб'яних рослин.
11. Рибництво: морське і прісноводне рибництво (05.02.0).
12. Надання послуг у рибальстві, рибництві:
послуги, пов'язані з рибальством (05.01.0);
надання послуг, пов'язаних з діяльністю риборозплідників та рибних
ферм, обстеження стану водоймищ (05.02.0).
13. Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту
(01.41.0):

надання послуг у рослинництві за винагороду або на договірній основі:
передпосівна підготовка полів і насіння сільськогосподарських
культур; посів і садіння сільськогосподарських культур; обприскування
сільськогосподарських культур, у т.ч. з повітря; обрізання плодових
дерев та винограду; пересаджування рису, розсаджування буряку;
надання послуг із збирання врожаю та підготування продукції до
первинної реалізації: очищення, різання, сортування, сушіння,
дезінфекція, покривання воском, полірування, пакування, лущення,
замочування, охолодження чи пакування навалом включно з
фасуванням у безкисневому середовищі; захист рослин від хвороб і
шкідників; агрохімічне обслуговування;
надання послуг с ільськогосподарською технікою разом з
обслуговуючим персоналом;
експлуатація зрошувальних і осушувальних систем;
насадження та облаштування ландшафту для захисту від шуму, вітру,
ерозії, видимості та засліплення;
облаштування і догляд ландшафту з метою захисту навколишнього
середовища (відновлення природного стану, рекультивація, меліорація
земель, створення зон затримки вологи, відстійників дощової води тощо).
14. Надання послуг у тваринництві (01.42.0):
надання послуг у тваринництві за винагороду або на договірній основі;
утримання тварин та послуги з догляду за свійською худобою і
птицею;
послуги з обстеження стану стада, перегону та випасу худоби,
очищення та дезінфікування тваринницьких приміщень тощо;
послуги із стимулювання розведення худоби і птиці та зростання їх
продуктивності;
штучне запліднення тварин;
стриження овець.
15. Надання послуг у лісовому господарстві (02.02.0):
послуги з лісівництва (таксація, оцінка промислового використання
лісу, посадка саджанців, залісення та лісовідновлення тощо);
захист лісу від пожеж;
боротьба із шкідниками та хворобами лісу;
послуги з лісозаготівлі (транспортування необробленої деревини в
межах лісу).
16. Види діяльності, що визначені пунктом 81.15 статті 81 Закону
України «Про податок на додану вартість»:
розведення та виловлення прісноводної (лиманної) риби чи інших
прісноводних (лиманних) (05.02.0, 05.01.0);
розведення та виловлення морської або океанічної риби або
безхребетних (05.02.0, 05.01.0);
обробка та/або консервація риби або інших прісноводних (05.01.0);
пакування та підготовка до продажу, в тому числі сушіння, очищення,
розмелювання, дезінфекція та силосування сільськогосподарської
продукції (01.41.0);
надання послуг, супутніх веденню сільськогосподарської діяльності, а
саме з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку,
організації внутрішнього виробничого управління (74.14.0);

Примітка. У цьому переліку обробка чи переробка продукції,
одержаної в результаті діяльності у сфері сільського господарства, та
обробка чи переробка та/або консервація продукції, одержаної в
результаті діяльності у сфері сільського (в частині тваринництва) та
лісового господарства, рибальства і рибництва, вважається діяльністю
у сфері сільського та лісового господарства, рибальства і рибництва за
умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується,
виловлюється або збирається (заготовляється) безпосередньо
платником податку на додану вартість (крім їх придбання в інших осіб).

Спеціальний режим ПДВ для аграріїв:

Тарас РОЗПУТЕНКО,

адвокат Адвокатського

об'єднання «Волков

Козьяков і Партнери»:

– 21 СІЧНЯ ц.р. Кабінет Міністрів
України прийняв Постанову «Про
затвердження переліку видів
діяльності, на які поширюються
норми статті 8&1 Закону України
«Про податок на доданку вартість»
№23. Відповідно до згаданої по&
станови, встановлюється перелік
видів діяльності на які поширюєть&
ся положення статті 8&1 Закону Ук&
раїни «Про податок на доданку
вартість» (далі – Закон про ПДВ). 
Цей перелік є вичерпним. Слід
нагадати, що пунктом 8&1.15.6
статті 8&1 Закону про ПДВ встано&
влено, що КМУ визначає та опри&
люднює повний перелік видів
діяльності, на які поширюються
норми цієї статті. Таким чином,
Постанова №23 є уточнюючим
нормативно&правовим актом сто&
совно положень статті 8&1 Закону

про ПДВ та стосовно Закону Укра&
їни «Про фіксований сільськогос&
подарський податок» (далі –
Закон про ФСП), та жодним чи&
ном не суперечить положенням
зазначених законів. 
Перелік сільськогосподарських то&
варів на які поширюється спе&
ціальний режим оподаткування
передбачений п.8&1.7 ст.8&1 Закону
про ПДВ, а саме  сільськогоспо&
дарськими вважаються товари,
зазначені у групах 1&24 УКТ ЗЕД
згідно із Законом України «Про
Митний тариф України», якщо такі
товари вирощуються, відгодову&
ються, виловлюються або збира&
ються (заготовлюються) безпосе&
редньо платником податку, суб'єк&
том спеціального режиму оподат&
кування (крім придбання таких то&
варів у інших осіб), а також про&
дукти обробки (переробки) таких
товарів, які поставляються зазна&
ченим платником податку, суб'єк&
том спеціального режиму оподат&
кування, їх виробником.

Положення статті 8&1 Закону про
ПДВ встановлюють спеціальний
режим оподаткування податком
на доданку вартість для сільсько&
господарських підприємств . Так,
ПДВ нарахований сільськогоспо&
дарським підприємством на вар&
тість поставлених ним сільсько&
господарських товарів (послуг),
не підлягає сплаті до бюджету та
повністю залишається у розпоря&
дженні такого сільськогосподар&
ського підприємства для подаль&
шого відшкодування суми подат&
ку, сплаченої (нарахованої) по&
стачальнику на вартість виробни&
чих факторів, а за наявності за&
лишку такої суми податку – для
інших виробничих цілей. Перелік
та визначення виробничих факто&
рів зазначаються в пункті 8&1.15.1
статті 8&1 Закону про ПДВ. В свою
чергу Закон про ПДВ не уточнює
та не надає вичерпного переліку
«інших виробничих цілей», тому
можна зробити висновок, що «ін&
ші виробничі цілі» це будь&які ці&

лі/фактори, що не підпадають під
визначення надане пунктом 8&
1.15.1 статті 8&1 Закону про ПДВ.
Іншими виробничими цілями мо&
жуть бути, наприклад придбання
матеріально&технічних ресурсів,
виплата заробітної плати, пога&
шення банківських кредитів за
умови використання кредиту на
виробничі цілі тощо.
Також варто зазначити, що спе&
ціальний режим оподаткування пе&
редбачає, що від'ємна різниця між
сплаченим (нарахованим) ПДВ по
виробничих факторах та ПДВ нара&
хованого по операціях з поставки
сільськогосподарських товарів (по&
слуг), не підлягає бюджетному від&
шкодуванню. Відповідно до поло&
жень Закону України «Про оподат&
кування прибутку підприємств», та&
ка різниця включається до складу
валових витрат сільськогосподар&
ського підприємства.
При цьому позитивна різниця між
нарахованими сумами ПДВ, про&
тягом звітного або попередніх

звітному періодів і сумами ПДВ,
сплаченими (нарахованими) ним
протягом звітного періоду на ціну
виробничих факторів, відповідно
до положень Закону України «Про
оподаткування прибутку підпри&
ємств» включається до складу ва&
лового доходу підприємства.
Отже, підсумовуючи все викладе&
не вище, ми бачимо абсолютно
нові правила оподаткування
сільськогосподарських підпри&
ємств. На даному етапі важко
стверджувати з упевненістю чи
буде це позитивним кроком для
сільськогосподарських підпри&
ємств, чи негативним, але оче&
видно, що на сьогодні (з урах&
уванням економічної ситуації, що
склалася в державі) сільськогос&
подарський бізнес в Україні по&
требує значної державної під&
тримки та застосування адекват&
них механізмів реагування на змі&
ну світової економічної ситуації, а
також комплексного підходу для
досягнення відчутних результатів.

КОМЕНТАР

Нові правила оподаткування для сільгоспвиробників



ЗАКОНОМ України від

31.10.08 р. №639�VI «Про першо�

чергові заходи щодо запобігання

негативним наслідкам фінансо�

вої кризи та про внесення змін до

деяких законодавчих актів Украї�

ни» (далі – Закон №639) до Зако�

ну України «Про податок на до�

дану вартість» (далі – Закон про

ПДВ) вносяться зміни, згідно з

якими запроваджується спеціаль�

ний режим оподаткування діяль�

ності у сфері сільського і лісового

господарства та рибальства. 

З метою приведення у відпо�

відність до Закону №639 та забез�

печення реалізації вимог цього

Закону в частині реєстрації

суб'єктів спеціального режиму

оподаткування наказом ДПА Ук�

раїни від 04.12.08 р. №755 «Про

затвердження Змін до Положен�

ня про реєстрацію платників по�

датку на додану вартість», зареєс�

трованим в Міністерстві юстиції

України 19.12.08 р. за №1215/

15906 (далі – Наказ №755), вно�

сяться зміни до Положення про

реєстрацію платників податку на

додану вартість, затвердженого

наказом Державної податкової

адміністрації  України від

01.03.2000 р. №79, зареєстрова�

ного в Міністерстві юстиції Укра�

їни 03.04.2000р. за №208/4429, із

змінами (далі – Положення).

Реєстрація сільськогосподар�

ського підприємства суб'єктом

спеціального режиму оподатку�

вання проводиться з першого дня

будь�якого звітного періоду (мі�

сяця) за умови відповідності та�

кого підприємства критеріям,

встановленим пунктом 8�1.6

статті 8�1 Закону про ПДВ (у ре�

дакції Закону №639).

Якщо сільськогосподарське

підприємство зареєстроване

платником ПДВ на загальних

умовах, то реєстрація його суб'єк�

том спеціального режиму оподат�

кування проводиться за процеду�

рами перереєстрації, якщо ні – за

процедурами реєстрації.

Для реєстрації суб'єктом спе�

ціального режиму оподаткування

сільськогосподарське підприєм�

ство подає заяву про таку реє�

страцію не пізніше двадцяти ка�

лендарних днів до початку подат�

кового періоду (місяця), з якого

воно бажає перейти на засто�

сування спеціального режиму

оподаткування, та у місяці, який

передує початку такого податко�

вого періоду.

Із цього правила пунктом 3

Наказу №755 зроблений один ви�

няток. Дозволено видачу свідоцтв

про реєстрацію сільськогоспо�

дарських підприємств як суб'єк�

тів спеціального режиму оподат�

кування (далі – Спеціальне сві�

доцтво) із зазначенням у таких

свідоцтвах дати реєстрації суб'єк�

том спеціального режиму оподат�

кування 01.01.09 р. сільськогос�

подарським підприємствам, які

не пізніше 01.01.09 р. зареєстро�

вані як платники ПДВ на загаль�

них умовах, якими за процедура�

ми перереєстрації до 20.01.09 р.

включно будуть подані заяви про

реєстрацію їх як суб'єктів спе�

ціального режиму оподаткування

починаючи з 01.01.09 р. та які мо�

жуть бути зареєстровані як такі

суб'єкти.

Приклади. Сільськогосподарсь�

ке підприємство «А» було зареєс�

троване як платник ПДВ у 2007

році, виявило бажання зареєстру�

ватись як суб'єкт спеціального

режиму оподаткування починаю�

чи з 01.01.09 р. Таке підприємство

може застосовувати норми пунк�

ту 3 Наказу №755 та для реєстра�

ції з 01.01.09 р. має подати заяву у

встановленому порядку не пізні�

ше 20.01.09 р. 

Сільськогосподарське підприєм�

ство «В» не було зареєстроване як

платник ПДВ та хоче зареєстру�

ватись як суб'єкт спеціального

режиму оподаткування. До тако�

го підприємства можуть бути за�

стосовані загальні правила реє�

страції та воно може претендува�

ти на реєстрацію суб'єктом спе�

ціального режиму оподаткування

починаючи з 01.02.09 р. та подав�

ши реєстраційну заяву у період з

01.01.09 р. по 12.01.09 р. вклю�

чно. Якщо підприємство бажає

зареєструватись як суб'єкт спе�

ціального режиму оподаткування

з 01.03.09 р., то відповідну заяву

необхідно подати у період з

01.02.09 р. по 09.02.09 р. вклю�

чно.

Порушення строків подання

заяви про реєстрацію суб'єктом

спеціального режиму оподатку�

вання є підставою для відмови у

реєстрації.

У заяві  вказуються види

діяльності, які входять до визна�

ченого та оприлюдненого Кабі�

нетом Міністрів України повно�

го переліку видів діяльності, що

підпадають під дію статті 8�1 За�

кону про ПДВ (у редакції Закону

№639). (Постанова КМУ №23 від

21 січня 2009 р.; перелік див. на

стор.6 – прим. ред). Для підтвер�

дження достовірності даних про

види діяльності до заяви додаєть�

ся витяг із Єдиного державного

реєстру юридичних осіб та фізич�

них осіб – підприємців. У випад�

ку надання недостовірних даних

податковий орган відмовляє у ре�

єстрації. 

За результатами розгляду зая�

ви про реєстрацію сільськогоспо�

дарського підприємства як

суб'єкта спеціального режиму

оподаткування орган державної

податкової служби протягом 10

робочих днів видає (надсилає по�

штою з повідомленням про вру�

чення за рахунок заявника) Спе�

ціальне свідоцтво або письмову

відмову у видачі такого свідоцтва.

Окрім названих вище підстав

для відмови орган державної по�

даткової  служби відмовляє

сільськогосподарському підпри�

ємству у реєстрації  його як

суб'єкта спеціального режиму

оподаткування, якщо такий

платник податків:

– вказує у заяві про реєстра�

цію види діяльності, які не вхо�

дять до визначеного та оприлюд�

неного Кабінетом Міністрів Ук�

раїни повного переліку видів

діяльності, що підпадають під дію

статті 8�1 Закону про ПДВ (у ре�

дакції Закону №639);

– перебуває на спрощеній

системі оподаткування, обліку та

звітності за єдиним податком за

ставкою 10 відсотків;

– був виключений з реєстру

суб'єктів спеціального режиму

оподаткування та від дати такого

виключення до дати подання зая�

ви про повторну реєстрацію

суб'єктом спеціального режиму

оподаткування не сплило дванад�

цяти послідовних звітних подат�

кових періодів;

– поставляє протягом попе�

редніх дванадцяти послідовних

звітних податкових періодів су�

купно несільськогосподарські то�

вари (послуги), питома вага яких

перевищує 25 відсотків вартості

всіх поставлених товарів (по�

слуг), або не відповідає іншим

критеріям, встановленим пунк�

том 8�1.6 статті 8�1 Закону про

ПДВ (у редакції Закону №639);

– не підпадає під визначен�

ня сільськогосподарського під�

приємства, є особою, яка не мо�

же бути зареєстрована як суб'єкт

спеціального режиму оподатку�

вання чи на яку не поширюються

норми статті 8�1 Закону про ПДВ

(у редакції Закону №639);

– має ознаки чи обставини,

які є підставою для анулювання

реєстрації та визначені пунктом

25 Положення або при яких під�

лягає анулюванню Спеціальне

свідоцтво згідно з пунктами 8�

1.11, 8�1.12 статті 8�1 Закону про

ПДВ (у редакції Закону №639).

Якщо суб'єкт спеціального

режиму оподаткування поставляє

протягом попередніх дванадцяти

послідовних звітних податкових

періодів сукупно несільськогос�

подарські товари (послуги), пи�

тома вага яких перевищує 25 від�

сотків вартості всіх поставлених

товарів (послуг), то на таке під�

приємство не поширюється спе�

ціальний режим оподаткування,

встановлений статтею 8�1 Закону

про ПДВ (у редакції  Закону

№639), підприємство вважається

платником цього податку на за�

гальних підставах з першого чи�

сла місяця, в якому було допуще�

но таке перевищення та зо�

бов'язане визначити податкове

зобов'язання з цього податку за

наслідками звітного періоду, в

якому було допущено таке пере�

вищення, і сплатити податок до

бюджету в загальному порядку.

При здійсненні діяльності,

яка відповідає видам діяльності,

указаним у Спеціальному свідоц�

тві, та поставці сільськогосподар�

ських товарів (послуг), що є

такими відповідно до пункту 8�

1.7 статті 8�1 Закону про ПДВ (у

редакції Закону №639), сільсько�

господарським підприємством

застосовується спеціальний ре�

жим оподаткування з дати реє�

страції суб'єктом спеціального

режиму оподаткування, вказаної

у Спеціальному свідоцтві, до:

– останнього числа місяця,

який передує місяцю, в якому бу�

ло допущено перевищення, виз�

начене у пункті 8�1.11 статті 8�1

Закону про ПДВ (у редакції Зако�

ну №639);

– дати виключення з реєстру

суб'єктів спеціального режиму

оподаткування згідно з Положен�

ням (в редакції Наказу №755),

якщо не було досягнуто переви�

щення, визначене у пункті 8�1.11

статті 8�1 Закону про ПДВ (у ре�

дакції Закону №639).
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ПРОЕКТИ НОВИХ ЗАКОНІВКабмін визначив, ДПА роз’яснила

Як зареєструватися суб'єктом 
спецрежиму оподаткування ПДВ

Державна податкова адміністрація

України відреагувала на численні звер�

нення платників податків та органів дер�

жавної податкової служби щодо реєстра�

ції сільськогосподарських підприємств

як суб'єктів спеціального режиму опо�

даткування податком на додану вартість. 

Так, у відповідному листі №27096/7/29�

1017 від 25 грудня 2008 року за підпи�

сом заступника голови ДПА України

Василя Регурецького, надано зокрема

такі роз'яснення:

ГЛАС ПОСАДОВЦЯ

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЧИННИХ НОРМ

Експорт�імпорт 
зерна – уточнили
процедуру

Верховна Рада України

ухвалила Закон «Про

внесення змін до Закону

«Про зерно та ринок зер�

на в Україні» (щодо уточ�

нення процедури видачі

сертифіката)

Законом узгоджуються по&
ложення чинного закону з
Законом «Про дозвільну
систему у сфері господар&
ської діяльності».
Зокрема, уточнюється про&
цедура видачі сертифіката
відповідності послуг із збе&
рігання зерна та продуктів
його переробки, що вида&
ється спеціально уповнова&
женим державним орга&
ном у сфері державного
контролю за якістю зерна та
продуктів його переробки. 
Крім того, встановлюється
вимога, згідно з якою ек&
спортно&імпортні операції з
зерном та продуктами його
переробки, крім хлібобу&
лочних і макаронних виро&
бів, проводяться за наявно&
сті сертифіката якості зерна
та продуктів його перероб&
ки, який видається терито&
ріальними органами спе&
ціально уповноваженого
державного органу в цій
сфері. А також визначають&
ся підстави для відмови у
видачі зазначених сертифі&
катів або їх анулювання.
Відповідний законопроект
зареєстровано у Верховній
Раді України за №3352.

Нормативна оцінка
сільгоспземель –
не рідше ніж раз 
на 5�7 років

Верховна Рада України

ухвалила Закон «Про вне�

сення змін до статті 18

Закону «Про оцінку зе�

мель» (щодо терміну про�

ведення нормативної гро�

шової оцінки)

Законом встановлюється
термін проведення норма&
тивної грошової оцінки зе&
мель населених пунктів та
сільськогосподарського
призначення не менш ніж
один раз на 5&7 років, роз&
ташованих за межами на&
селених пунктів, земельних
ділянок сільськогосподар&
ського призначення – не
рідше ніж один раз на 5&7
років, а несільськогоспо&
дарського призначення на
7&10 років.
Відповідний законопроект
зареєстровано у Верховній
Раді Україні за реєстр.
№3016.



Група компаній Allseeds

Group вклала $20 млн. в бу&
дівництво енергокомплексу у
ВАТ «Кіровоградолія», передає
«РБК&Україна» з посиланням
на повідомлення прес&служби
компанії.
Комплекс складається з трьох
парових котлів по спалюванню
лушпиння насіння соняшнику
загальною проектною потужні&
стю 9,6 тонн на годину, здат&
них виробляти 48 т/год. водя&
ної пари, і двох турбогенерато&
рів проектною потужністю 1,7
МВт кожен.
З введенням комплексу, ком&
панія отримала можливість
економити значні кошти завдя&
ки відмові від використання
природного газу, повністю за&
безпечила себе технологічною
парою і електроенергією, вар&
тість якої тепер знизилася в 10
разів.

* * *
Компанія «Люстдорф», ви&
робник молочної продукції, в
січні&грудні 2008 р. виробила
продукції у зіставних цінах на
341,006 млн грн, що на
39,29%, або 96,189 млн грн,
більше, ніж в січні&грудні
2007 р., повідомляє УНІАН .
Довідка: ТОВ «Люстдорф» –
один з найбільших виробників
молочної продукції в Україні.
Компанія почала виробничу
діяльність в лютому 1997 р. на
на базі Ільїнецького молочного
заводу. Компанія виробляє
близько 40 найменувань мо&
лочної продукції під ТМ «На
здоров'я», ТМ «Селянське», ТМ
«Корівка» і ТМ «Тотоша».
Потужності компанії дозволя&
ють переробляти близько 350 т
молока на добу.

* * *
ВАТ «Концерн Хлібпром» в
рамках завершення процесу
реструктуризації компанії пла&
нує 23 квітня 2009 р. розгляну&
ти питання про ліквідацію до&
чірніх підприємств «Гайсинсь&
кий комбінат хлібопродуктів»,
«Жовківській комбінат хлібо&
продуктів» і «Подільське бо&
рошно». Про це компанії «Про&
агро» стало відомо з прес&релі&
зу ВАТ «Концерн Хлібпром».
З 1 листопада 2008 р. операцій&
на діяльність цих підприємств
була переведена на ВАТ «Кон&
церн Хлібпром».
Проект по переходу всіх дочір&
ніх підприємств компанії на ро&
боту в єдиній юридичній особі
дасть змогу  ВАТ «Концерн
Хлібпром» оптимізувати і пі&
двищити ефективність діяльно&
сті компанії в цілому, підсилити
контроль на всіх ланках діяль&
ності товариства.
Довідка: ВАТ «Концерн Хліб&
пром» – один з найбільших на&
ціональних виробників хліба,
об'єднуючий хлібозаводи і
комбінати хлібопродуктів Він&
ницької, Львівської, Івано&
Франківської, Рівненської і
Черкаської областей.

– Віталіє Євстафійовичу, нара�
зі багато підприємців скаржать�
ся на невиконання контрактів,
що спричиняє, відповідно, не�
можливість виконати свої зо�
бов'язання. З чим «АМАКО»
увійшла у новий рік? 
– У НАС немає компаній�

партнерів, які наразі відмовляють�

ся від контрактів. Усі контракти,

які були укладені до Нового року,

просуваються вперед. Звичайно,

людям приємніше було купувати

за тодішніми цінами, та й залиш�

ки на складах давали змогу пев�

ний час утримувати ціни. Але за�

раз вже треба орієнтуватися на іс�

нуючу курсову різницю. Звичай�

но, інтенсивність продажів, ма�

буть, не така висока, як хотілося б.

Хоча січень цього року, до речі, ми

закінчили краще, ніж у минулому

році.

– Це за умови, що зросли ціни?
– У гривні ціна на продукцію од�

нозначно зросла, але у валютно�

му вимірі залишилася на тому ж

рівні. Для підтримки інтенсивно�

сті продажів ми дещо модифіку�

вали додаткові фінансові інстру�

менти. По�перше, підсилили ро�

боту департаменту агропродукції,

тобто почали інтенсивніше брати

зерно, як оплату за те, що ми по�

ставляємо – техніку, насіння, за�

соби захисту рослин. І це зараз

працює, бо ми пропонуємо ціну

трохи вищу, ніж середня по рин�

ку. Це зацікавлює виробників

працювати саме з нами, а не про�

давати невідомо кому і чекати,

поки прийдуть гроші. Хочу під�

креслити, що маючи налагоджені

міжнародні відносини, ми ек�

спортуємо цю продукцію. Тобто,

ми будуємо з клієнтами не спеку�

лятивні відносини «купили де�

шевше�продали дорожче» на то�

му ж ринку, а нормальні ринкові

взаємини. (Враховуючи надлишки

зерна, наявні в Україні, це – до*

даткове послаблення тиску на вну*

трішньому ринку – прим. ред.).

Все, що іде на експорт, дає змогу

гасити наші зобов'язання, отри�

муючи валюту. 

І другий момент, наразі ми

співпрацюємо з сімома лізингови�

ми компаніями. які представлені

разом із нами на виставці. І сьо�

годні на виставкових стендах ми

працюємо так само, як працюва�

ли, скажімо, представники банків

і автосалонів до початку фінансо�

вої кризи. Ми цим інструментом

хотіли показати, що на сьогодні

фінансування є. Так, воно трошки

відлякує, але це пов'язано не з до�

роговизною, а зі зміною валюти

фінансування. Наразі люди по�

боюються курсових коливань.

Але, повторюся, фінансування, як

і вихід із будь�якої складної ситуа�

ції, завжди є. 

– Яка ситуація зараз з вироб�
ництвом техніки в світі?  
– В деяких країнах, наприклад,

США і Канаді, прогнозувалося

навіть збільшення продажів техні�

ки. Особливо, якщо говорити про

країни зі сталою економікою: там

аграрна галузь не йде на спад.

Навпаки – набирає додаткової ва�

ги незалежно від того, скільки аг�

рарний сектор становить в обсязі

ВВП країни. Промислове ж ви�

робництво зменшується, переваж�

но за рахунок зменшення вироб�

ництва у країнах пострадянського

простору. 

– Для нашого ринку вистачить?
– У цьому році, безперечно, виста�

чить. Багато виробників зібрали

техніки на рік наперед, при тому,

що очікували рівня минулорічних

продажів. Тобто, техніка, як і ЗЗР, і

насіння – в достатніх обсягах, аби

задовольнити весь існуючий по�

пит.

– Минулого року компанія
«АМАКО» започаткувала на�
прям зі зберігання і доробки зер�
на. Які ваші прогнози: чи будуть
замовлення цього року?

5 лютого відбулося нагородження
учасників конкурсу «Кращий гос&
подар року» – спільної акції ком&
панії «АМАКО» і програми
«Сільський час». Конкурс започат&
ковано у липні 2008 р. Всі учасни&
ки акції були героями «Сільського
часу» – кожному з них програма
присвятила окремий сюжет.
Переможцем з 17 учасників став
Василь Присяжнюк, керівник ПСП
«Добробут», що у селі Тинівка
Жашківського району Черкаської
області (див.фото на обкладинці).
«АМАКО» залишилася вірною
своєму гаслу «технології, що при&
носять гроші» навіть у виборі при&
зів. Василь Присяжнюк отримав
«Holland Handheld Sensor» –

прибор точного землеробства,
який дає змогу визначати потребу
рослин у добривах на певній ді&
лянці поля відповідно до вмісту
хлорофілу в листку. Інші учасники
також отримали цінні подарунки. 
За словами керівника «АМАКО»
Віталія Скоцика, за минулий рік
першим місцем відзначили люди&
ну, яка дійсно почала все з нуля –
взявши близько 200 га землі,
збільшила їх до 3 тис. га. І, звісно,
ефективно на них працює, отри&
муючи схвальні відгуки від
місцевої громади. 
Цього року конкурс продовжуєть&
ся. Тож, якщо вас немає у списку
переможців, маєте всі шанси по&
трапити до нього!
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Дякуємо вам, кращі господарі



– Інтенсивність у цьому напрямі

поточного року більша. Минуло�

го року ми виконали з нуля «під

ключ» 17 таких проектів, у цьому

році, думаю, буде десь на третину

більше. Багато виробників зрозу�

міли, що ті, хто виростив і зберіг

урожай високої якості, завжди ма�

ють преференції на ринку. І нара�

зі попит на якісну продукцію, хоча

і нестабільний, але все ж таки є.

Попит на зернові елеватори до�

сить високий, як і на все те, що

передбачає якісне зберігання вро�

жаю. 

– У зв'язку зі складною еконо�
мічною ситуацією, чи змінюєте
ви технології, які пропонуєте
аграріям?
– Самі технології не змінилися.

Можуть змінюватися складові тех�

нологій, які дають змогу знижува�

ти собівартість виробництва і під�

вищувати його продуктивність.

Тому, звичайно, на цій виставці ми

демонструємо такі складові. На�

приклад, представляємо новий гі�

брид кукурудзи, який не є генно�

модифікованим, але дає змогу з

меншими витратами його виро�

щувати. 

Це і технічні складові. На

стенді компанії можна побачити

новий трактор Massey Ferguson
8690. Він унікальний за своїми ха�

рактеристиками – маючи жорстку

раму він може використовуватися

як транспортний засіб і одночасно

має потужність транспортного

трактора на ламаній рамі для ви�

користання у борозні. Також його

беззаперечний плюс у енергозбе�

реженні – при потужності у 370

к.с. він має витрату палива 190 г

на кВт•год. Для порівняння, його

попередник – MF 8480 при 315

к.с. витрачає 205 г на кВт•год. На

сьогодні новинка вважається ета�

лоном тракторного машинобуду�

вання. Минулого року він визна�

ний у Болоньї кращим трактором

року. Крім того на SIMA�2009 –

міжнародній виставці, що пройде

у Франції 22�26 лютого цього року

– він вже номінований на трактор

року�2009. Їх виробництво у цьо�

му році не є безлімітним, але вра�

ховуючи прогнозований попит,

вважаю, що ми зможемо забезпе�

чити усіх бажаючих. До того ж ці�

на на нього, якщо не зважати на

кризову ситуацію, є абсолютно

прийнятною на ринку. 

Серед новинок також комбайн
Massey Ferguson Centora. Це на�

ступник комбайнів Cerea, які від�

працювали в Україні вже більше

10 років. Centora має вдосконале�

ну систему сепарації і водночас

покращені системи управління.

Все, що раніше йшло як опції те�

пер іде в базовій моделі – авто�

управління на полі, система кон�

тролю за втратами вологості. Але

головне – збільшено потужність

двигуна при знижених витратах

пального, тобто, це автоматично

означає вищу продуктивність. Для

українського споживача нова ма�

шина не дорожча від попередньої

моделі. 

На виставці «Агро�2009» ми

будемо представляти новий про�

дуктовий ряд роторних комбайнів
Fortia з покращеною системою

роторної сепарації, а також підви�

щеною потужністю двигуна.

Серед новинок – не предста�

влена тут, але вже наявна у прода�

жу дуже цікава машина Activa
7240, яка має потужність двигуна

185 к.с. і ширину захвату жатки

5,8 м. Щодо ціни – ця машина

покликана бути хітом продажів,

адже вона доступна навіть за умов

максимальної економії.

– Вчора ви нагороджували
учасників акції «Кращий госпо�
дар». Скажіть, будь ласка, як
виникла ідея проведення акції,
які були критерії відбору госпо�
дарств�учасників і переможця?
– Разом з творчим колективом

«Сільського часу» на чолі з чарів�

ною Катериною Вороненко ми

розробили проект, де показували

людей, які починаючи з 1990�х

або зберегли господарство, яким

вони керували, або спромоглися з

нуля, на базі розпайованих госпо�

дарств, створити нову форму гос�

подарювання. 

Фактор відбору був дуже про�

стий. Оскільки ми щороку прово�

димо 4�5 регіональних Днів поля,

то маємо широку базу госпо�

дарств. Серед претендентів на

«Кращого господаря» не обов'яз�

ково мали бути підприємства, які

придбавали у нас складові агро�

технологій. Спілкуючись з людь�

ми з'ясовували, кого б вони вва�

жали бути достойним учасником

такої програми від свого регіону і

у кінці року бути номінованим на

звання «Кращого господаря» року.

Програма започаткована у липні

минулого року, тож ми встигли

охопити лише 17 господарств. 

Акція триває і цього року, але

вже в дещо іншому форматі, мож�

на сказати, з новою філософією.

Адже для того, щоб рухатися впе�

ред, потрібно виокремити со�

ціальну сферу села і аграрний біз�

нес. Тобто від кожної території у

нас будуть два номінанти. За со�

ціальним фактором – це голова

сільської або селищної ради як

господар. Буде оцінено його ми�

стецтво залучити до регіону по�

тужних, успішних інвесторів. І

другий номінант – ефективний

аграрний підприємець, який досяг

хороших результатів у господа�

рюванні.

– Цього року на «ІнтерАГРО»
ви започаткували «АМАКО»�
магазин. З якою метою? 
– Для популяризації своєї продук�

ції і збільшення продажів в усьо�

му світі брендові компанії широ�

ко застосовують мерчандайзинг*.

Сьогодні нікого не дивують супер�

чоботи «Сats» від компанії «Сater�

pil lar».  Футболки з написом

«Джон Дір» у спортивних магази�

нах США є звичним явищем. Між

тим, такі, здавалося б, дрібниці

можуть приносити до 25% доходу

компанії. Тож, чому б і ні: по�пер�

ше, у нас є достатньо брендованих

речей наших постачальників, по�

друге, компанія «АМАКО» є до�

сить потужною сама по собі. Єди�

ний принцип – речі повинні бути

дійсно класними, за які людина

здатна заплатити гроші. Ми вже

зробили каталог іграшкової і суве�

нірної продукції, яку ми пропо�

нуємо. Незабаром відкриємо Ін�

тернет�магазин. Також плануємо

створити лінію одягу від компанії.

Павло Мороз
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НОВІ НОРМАТИВНІ АКТИ

• Василь Присяжнюк – ПСП «Добробут», Черкаська обл. –

переможець конкурсу.

• Іван Балюк  – ПАФ «Україна» Полтавська обл.  
• Юрій Карасик – ЗАТ «Племзавод «Агрорегіон», Київська обл.  
• Володимир Плютинський – ЗАТ АФ «Зоря», Рівненська обл.  
• Олександр Гаврилюк – СТОВ «Гаврилюк», Харківська обл.
• Володимир Яровий – ТОВ «Юг Транзит Сервіс Агропродукт», Херсонська обл. 
• Гачай Шафієв – ТОВ «Агроеталон», Вінницька обл. 
• Іван Мельник – АТЗТ «Екопрод А.Т.», Донецька обл. 
• Микола Стукало – ПП «Лактус», Донецька обл. 
• Анатолій Фесун – ЗАТ «Укрзерноімпекс», Черкаська обл. 
• Сергій Омельяненко – ФГ «Омельяненко», Кіровоградська обл. 
• Олег Васецький – ВАТ «Урожай», Черкаська обл.
• Руслан Голуб – ЗАТ «Тетіївська агропромислова компанія», Київська обл.
• Іван Іваній – ТОВ «Борзна&Агроінвест», Чернігівська обл.
• Олег Іванчина – ПАФ «Білий Стік», Львівська обл.
• Федір Гончарук – ТОВ «Дібровка Агросервіс», Київська обл. 
• Степан Галущак – ФГ «Перлина», Львівська обл.

Прем’єра техніки від «АМАКО»: комбайн Massey Ferguson Centora і трактор Massey Ferguson 8600

Учасники конкурсу «Кращий господар 2008 року»:

Альтернатива газу
Уряд затвердив заходи з

використання альтерна�

тивних джерел енергії. Від�

повідне розпорядження

прийнято на засіданні КМУ

4 лютого. 

Розроблені Урядом заходи до&
зволять скоротити споживання
природного газу шляхом замі&
щення традиційних енергоре&
сурсів альтернативними дже&
релами енергії. При цьому за
основу буде взято проект ви&
робництва та використання
місцевих поновлювальних ви&
дів палива в Сумській області. 
Згідно з розпорядженням, Мін&
промполітики та Мінекономіки
мають у місячний строк опрац&
ювати питання щодо вигото&
влення на вітчизняних підпри&
ємствах обладнання для зби&
рання, переробки та брикету&
вання продукції рослинництва і
деревини, а також енергетич&
ного обладнання для теплоге&
неруючих компаній, колектив&
ного та індивідуального вико&
ристання.
Профільним міністерствам,
ДПА та НАЕР доручено розро&
бити законопроект щодо звіль&
нення підприємців від податку
на додану вартість та від опо&
даткування прибутку в частині
видів діяльності з виробництва
та використання альтернатив&
них джерел енергії та видів па&
лива на 10 років.
Крім того, ряду міністерств до&
ручено підготувати та затвер&
дити методику розроблення
регіональних програм скоро&
чення споживання енергоре&
сурсів за рахунок збільшення
використання альтернативних
джерел енергії та видів палива.
Також передбачається спрости&
ти дозвільні процедури для
підприємців, що реалізовува&
тимуть проекти використання
альтеративних джерел енергії. 
Реалізація документу в період
до 2015 року потребує додатко&
вих видатків з Держбюджету
на суму близько 360 млн. грн.

За інформацією Урядового порталу



ОГЛЯД грунтується на результатах аналі�

зу експерта по ринкових дослідженнях

Вольфганга Кутченрайтера, які були опу�

бліковані в журналі «Eilbote». Передумо�

вою участі компанії в дослідженні стала

публікація фінансових результатів. При

цьому були використані дані компаній,

опубліковані за наслідками 2007 балансо�

вого року. Порівняння об'ємів товарообі�

гу грунтується на продажах сільгосптех�

ніки. 

1. «John Deere» – товарообіг 9,1

млрд. євро. Історія підприємства – най�

більшого виробника техніки для сільсько�

го і лісового господарств, заснованого

Джоном Діром, почалася у 1837 році зі

сталевого самоочисного плуга. На сьогод�

ні «Deere & Company» виробляє, крім тех�

ніки для сільського і лісового господарств,

будівельні машини, техніку для комуналь�

ного господарства, а також техніку по до�

гляду за земельними ділянками і площад�

ками для гри в гольф. 

2. «CNH» – товарообіг 7,3 млрд. євро.

Друге місце посідає європейський вироб�

ник сільськогосподарської техніки –

«Case New Holland». Концерн з централь�

ним офісом в Бурр Рідж (Burr Ridge) (штат

Іллінойс, США) був заснований в 1999 ро�

ці шляхом злиття компанії «New Holland»

і «Case Corporation N.V.». 28100 співробіт�

ників компанії виробляють трактори, зер�

нозбиральні комбайни і будівельну техні�

ку в 39 виробничих місцях по всьому світу

і продають її в 160 країнах.

3. «AGCO» – товарообіг 5 млрд. євро.

Найвідоміші марки агротехніки, виробле�

ної «AGCO Corporation», що заснована в

1990 році, – «Fendt», «Massey Ferguson»,

«Valtra» і «Challenger». Компанія зі штаб�

квартирою в місті Дулут (Duluth) амери�

канського штату Джорджія продає, зокре�

ма, трактори, зернозбиральні комбайни,

сінокосарки, польові обприскувачі, ґрун�

тообробне приладдя в 140 країнах світу. У

2007 році товарообіг корпорації від прода�

жу сільгосптехніки становив 5 млрд. євро.

4. «Claas» – товарообіг 2,5 млрд.

євро. Сімейне підприємство «Claas» за�

сноване у 1913 році. Штаб�квартира зна�

ходиться у вестфальському Харзевінкелі

(Німеччина). Має 9 тис. працівників в ба�

гатьох філіях світу. У 2007 році товарообіг

компанії становив 2,5 млрд. євро. До ви�

робничої палітри групи належать, зокре�

ма, зернозбиральні комбайни, косарки�

подрібнювачі, трактори, преси, телеско�

пічні навантажувачі.

5. «SDF» – товарообіг 1,1 млрд. євро.

Концерн «Same�Deutz�Fahr» займається

реалізацією таких марок агротехніки, як

«Same», «Lamborghini», «Deutz�Fahr» і

«Hurlimann». Заснована у 1927 році ком�

панія з 2700 співробітниками і штаб�

квартирою в італійському Тревігліо (Tre�

viglio) виробляє в п'яти місцях по всьому

світу трактори, зернозбиральні комбайни

та іншу сільгосптехніку. У 2007 році това�

рообіг від продажу сільгосптехніки ста�

новив 1,1 млрд. євро.

6. «Kuhn» – товарообіг  576 млн.

євро.  Історія Групи компаній «Kuhn» по�

чалася у 1928 році в сільській кузні. Уже в

1864 році засновник компанії перебрався

у французьке місто Саверне (Saverne).

Сьогодні 3 тис. співробітників компанії у

виробничих цехах Європи, Північної і

Південної Америки виробляють широкий

асортимент сільгоспмашин. У 2007 році

товарообіг Групи становив 576 млн. євро.

7. «Kverneland» – товарообіг 504 млн.

євро. «Kverneland Group» виробляє агро�

техніку під торговими марками «Kverne�

land» і «Vicon.» Компанія дає роботу 2700

співробітникам, оперує у 18 країнах світу і

експортує продукцію у більш ніж 60 країн.

Продукція концерну застосовується для

збирання врожаю кормових культур, об�

робки грунту, розкидання мінеральних

добрив і зрошування; також компанія ви�

робляє преси і сівалки. У 2007 році това�

рообіг компанії, головний офіс якої зна�

ходиться в норвезькому Квернеланді, ста�

новив 504 млн. євро.

8. «Krone» – товарообіг 305 млн.

євро. «Bernard Krone Holding GMBH» з

центральним офісом в Спеллі (Німеччи�

на) – багате на традиції сімейне підпри�

ємство поділене на три компанії: перша –

фабрика, що виробляє сільгосптехніку,

друга – завод транспортних засобів, третя

– продаж сільгосптехніки і надання по�

слуг в агросекторі. Холдинг виробляє

сільськогосподарські машини, вантажні

причепи і навісне обладнання. У 2007 ро�

ці товарообіг компанії від продажу сіль�

госптехніки становив 305 млн. євро.

9. «Amazone» – товарообіг  290 млн.

євро. У керівництві компанії «Amazone»

в Хасберген (Німеччина) змінилося вже 4�

е покоління. Сімейне підприємство виро�

бляє в семи виробничих точках, що зна�

ходяться як в країні, так і за кордоном

розкидачі мінеральних добрив, сівалки,

ґрунтообробну техніку, обприскувачі та ін.

Продукція компанії експортується в більш

ніж 70 країн світу. Маючи 1500 співробіт�

ників, компанія досягла товарообігу у роз�

мірі 290 млн. євро. 

10. «Poettinger» – товарообіг  199

млн. євро. Нащадки Алоїса Пьоттінгера

– засновника компанії – продовжують сі�

мейний бізнес. Центральний офіс знахо�

диться в австрійському Гріськірхен. Вже 4�

е покоління сімейства виробляє в Австрії,

Німеччині і Чехії грунтообробну, зерноз�

биральну техніку і сівалки. Зі штатом фа�

хівців в 1 тис. чоловік товарообіг компанії

в 2007 році становив 199 млн. євро.

За матеріалами Biz.liga.net
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Результати торгів і 

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524'2006 2008 FCA 15,00 2156,00 280,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 22,00 1463,00 190,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 FCA 45,13 5698,00 740,00
*Борошно житнє ГОСТ 7045'90 2008 FCA 4,99 1925,00 250,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 132,00 5668,51 736,17
*Насіння редьки ГОСТ 2240'93 2008 FCA 20,00 6699,00 870,00
Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 700,00 762,30 99,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 700,00 577,50 75,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 FOB 500,00 908,60 118,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 2000,00 1309,00 170,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа
*Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769'98 2008 DAF 1000,00 1309,00 170,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 FOB 67,50 2310,00 300,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 DAF 1,00 2464,00 320,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 300,00 850,00 110,39 708,33 91,99
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 EXW 22,00 924,00 120,00
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 22,00 3234,00 420,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 DDU 20,00 7700,00 1000,00
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 DDU 60,00 9471,00 1230,00
Івано�Франківська аграрна біржа
*Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 DDU 21,00 1771,00 230,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FCA 110,00 1416,80 184,00
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 2008 FCA 44,00 3234,00 420,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 DDU 44,00 2872,10 373,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 21,00 5967,50 775,00
Кримська аграрна біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 2000,00 885,50 115,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 14,80 2156,00 280,00
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 3000,00 816,97 106,10
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 2000,00 731,50 95,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 1000,00 616,00 80,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 5000,00 908,60 118,00
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 DAF 1000,00 1732,50 225,00
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 4000,00 1874,95 243,50
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 2000,00 1578,50 205,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 CPT 200,00 2541,00 330,00
Рівненська міжрегіональна універсальна товарно�майнова біржа «Прайс»
*Солод пивоварний 0 2008 DDU 6000,00 3877,83 503,61
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Овес 3 клас ГОСТ 28673'90 2008 FOB 2200,00 823,90 107,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 22,00 1268,81 164,78
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 66,00 577,50 75,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 4000,00 698,77 90,75
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 2000,00 770,00 100,00
*Квасоля продовольча ГОСТ 7758'75 2008 FCA 200,00 3080,00 400,00
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 CPT 4263,00 1878,11 243,91
*Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2008 FCA 1300,00 7996,15 1038,46
*Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2008 FOB 22,00 26950,00 3500,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 4020,00 1543,91 200,51
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 2044,00 1673,88 217,39
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 2008 FCA 20,00 3080,00 400,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 FCA 40,54 8295,45 1077,33
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 FOB 20,54 10010,00 1300,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 CPT 250,00 2464,00 320,00
*Сорго ГОСТ 8759'92 2008 FCA 20,00 1540,00 200,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 CPT 20,50 6160,00 800,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 44,00 6061,05 787,15
*Нут ГОСТ 8758'76 2008 FCA 96,00 2151,19 279,38
*Насіння вики ГОСТ 7067'88 2008 FCA 43,00 1976,29 256,66
*Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 2008 FCA 86,00 3017,86 391,93
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 132,00 2752,88 357,52
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 4072,00 639,98 83,11
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 1200,00 808,50 105,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 2726,00 684,55 88,90
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FAS 7000,00 731,50 95,00
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 CPT 1560,00 2225,30 289,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 DAF 350,00 1424,50 185,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 2008 DAF 500,00 4504,50 585,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 770,00 987,00 128,18
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 43000,00 832,50 108,12
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 109000,00 842,24 109,38
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 600,00 823,90 107,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 FOB 80000,00 1046,87 135,96
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 60,00 1021,02 132,60
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 43750,00 824,82 107,12
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 720,00 1270,50 165,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 28000,00 1003,20 130,29
*Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 FOB 130,00 1578,50 205,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2008 CPT 500,00 1078,00 140,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 280,00 1848,00 240,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 DAF 3880,00 3061,60 397,61
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 FCA 250,00 6156,00 799,48
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 DDU 140,00 4161,70 540,48
Товарна біржа «Львівська Універсальна» (м.Львів)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DDU 1000,00 770,00 100,00
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 DAF 22,00 2047,20 265,87
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 3000,00 1499,57 194,75
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 13800,00 1039,92 135,05
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 3150,00 762,30 99,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 1050,00 1269,67 164,89
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 3000,00 693,00 90,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

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

на Акредитованих товарних бiржах України з 01 по 31 січня 2009 року

ТОП
10 світових
виробників
сільгосптехніки
ОГЛЯД Аналітичне агентство «Agrarheute» проаналізувало
десять міжнародних компаній, що виробляють
сільгосптехніку, з найбільшими об'ємами товарообігу в світі.
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Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.12.2009 CPT 5000,00 847,00 110,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 30.04.2009 CPT 1000,00 2040,50 265,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 25.03.2009 FAS 5000,00 762,30 99,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 28.02.2009 FOB 7000,00 924,00 120,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 15.02.2009 FAS 1000,00 877,80 114,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 15.03.2009 FOB 6000,00 1732,50 225,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 25.02.2009 FAS 1000,00 931,70 121,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 10.03.2009 FAS 2000,00 916,30 119,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 01.03.2009 FAS 1000,00 1447,60 188,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 28.02.2009 DAF 2650,00 2986,98 387,92
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 20193,00 1022,47 132,79
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 7000,00 790,79 102,70
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 5201,00 842,61 109,43
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 28.02.2009 FOB 12622,00 894,89 116,22
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 19738,70 857,96 111,42
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 15.03.2009 FOB 12620,00 894,89 116,22
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 28.02.2009 CPT 10000,00 908,60 118,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 28.02.2009 FOB 10000,00 937,09 121,70
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.03.2009 FOB 5296,00 1207,74 156,85
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 28.02.2009 FOB 7000,00 1670,46 216,94
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.03.2009 FOB 3682,00 993,76 129,06
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 15.03.2009 CPT 6500,00 768,46 99,80
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.04.2009 CPT 6500,00 910,91 118,30
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 22.02.2009 CPT 8100,00 731,50 95,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 28.02.2009 DAF 500,00 808,50 105,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 10.02.2009 FOB 5000,00 616,00 80,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2009 FOB 16000,00 980,03 127,28
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.12.2009 FOB 4000,00 743,05 96,50
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2009 FOB 7705,60 1013,32 131,60
*Соя ГОСТ 17109'88 30.06.2009 CPT 900,00 1694,00 220,00
*Соя ГОСТ 17109'88 31.05.2009 DAF 6000,00 2233,00 290,00
*Соя ГОСТ 17109'88 31.03.2009 FOB 3000,00 2128,28 276,40
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 30.06.2009 CPT 8500,00 1501,50 195,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 31.05.2009 FOB 8568,80 1961,19 254,70
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 12.04.2009 FCA 20,00 4778,93 620,64
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 19.04.2009 FCA 20,00 5177,17 672,36
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 20.04.2009 CIF 20,00 5911,29 767,70
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 31.03.2009 FOB 10615,40 3088,67 401,13
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.05.2009 FCA 103,00 3241,38 420,96
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 01.04.2009 FCA 300,00 3976,28 516,40
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 35000,00 1198,97 155,71
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 28.02.2009 CPT 10000,00 592,90 77,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 15.02.2009 CPT 5000,00 700,70 91,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 15.02.2009 FOB 7000,00 954,80 124,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 67000,00 774,02 100,52
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 28.02.2009 CPT 15000,00 592,90 77,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 28.02.2009 DAF 30,00 770,00 100,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.12.2009 FOB 140,00 1232,00 160,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FOB 11000,00 662,20 86,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 28.02.2009 CPT 15000,00 770,00 100,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 28.02.2008 FOB 4500,00 858,55 111,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.04.2008 FOB 5315,00 924,00 120,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 31.03.2009 DDU 400,00 1736,00 225,45
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2009 CPT 14000,00 627,55 81,50
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 15.02.2009 CPT 5000,00 847,00 110,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 28.02.2009 CPT 10000,00 847,00 110,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 15.02.2009 CPT 5000,00 785,40 102,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 28.02.2009 CPT 5000,00 862,40 112,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.12.2009 CPT 15000,00 862,40 112,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 28.02.2009 CPT 1000,00 646,80 84,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2008 CPT 700,00 1155,00 150,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 28.02.2009 DAF 20,00 839,30 109,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.10.2009 DAF 1500,00 577,50 75,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 28.02.2008 DAF 6000,00 808,50 105,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 28.02.2009 DAF 1500,00 754,60 98,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 15.02.2009 FOB 12500,00 994,84 129,20
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2009 FOB 155000,00 722,31 93,81
*Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 31.03.2009 FCA 449,00 2446,44 317,72
*Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 31.03.2008 FCA 730,00 2310,00 300,00
*Соя ГОСТ 17109'88 15.03.2008 FOB 18000,00 1771,00 230,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 30.04.2009 FCA 31,00 17683,92 2296,61
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 20.02.2009 FCA 3500,00 1617,00 210,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 28.02.2009 CPT 2000,00 1832,60 238,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 10.09.2009 FOB 33000,00 1540,00 200,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 15.03.2008 FOB 12000,00 1678,60 218,00
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 10.08.2008 CPT 100,00 2541,00 330,00
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 31.12.2009 DAF 200,00 3465,00 450,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 01.06.2009 DAF 1000,00 431,20 56,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 30.04.2009 FCA 42,00 7007,00 910,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 30.05.2009 DDU 62,00 4353,06 565,33
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 31.03.2009 FCA 454,00 2671,90 347,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 28.02.2009 DAF 350,00 2489,03 323,25
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 30.06.2009 FOB 10000,00 2371,60 308,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 28.02.2009 FOB 3500,00 3241,70 421,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 31.03.2008 FOB 7500,00 3922,28 509,39
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 28.02.2008 FOB 2400,00 3911,60 508,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.12.2008 FCA 60,00 6228,10 808,84
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 30.04.2008 FCA 22,00 9601,90 1247,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 28.02.2009 DDU 64,00 6075,99 789,09
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 30.03.2008 DDU 22,00 7001,61 909,30
*Нут ГОСТ 8758'76 20.02.2009 FOB 220,00 2310,00 300,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 30.05.2008 FOB 60,00 3465,00 450,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 25.03.2009 DDU 40,00 8323,98 1081,04
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 30.04.2009 FCA 35,60 3234,00 420,00
Херсонська товарно�сировинна біржа «Кристал»
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 31.03.2009 CPT 500,00 1001,00 130,00
Хмельницька обласна товарна біржа
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 15.02.2009 CPT 800,00 2425,50 315,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 20.02.2009 CPT 200,00 2425,50 315,00
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*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 5800,00 700,97 91,03
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 35500,00 874,76 113,61
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 FOB 9000,00 877,80 114,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 12000,00 863,65 112,16
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 500,00 808,50 105,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 34000,00 933,32 121,21
*Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 CIF 200,00 1886,50 245,00
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 CPT 4440,00 2037,38 264,59
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 DAF 175,00 2202,20 286,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 530,00 1901,90 247,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 4500,00 1809,50 235,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 DAF 67,85 2263,80 294,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 CPT 4500,00 2117,50 275,00
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 325,00 628,08 81,57 523,40 67,97
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 EXW 225,00 688,89 89,47 574,07 74,56
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 50,00 820,00 106,49 683,33 88,74
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 21,00 1514,31 196,66
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 3600,00 808,50 105,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 DAF 3,34 1386,00 180,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572'60 2008 FCA 11,00 2190,34 284,46
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 FCA 128,00 5179,45 672,66
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 DAF 50,30 4993,52 648,51
*Нут ГОСТ 8758'76 2008 FCA 10,00 3385,07 439,62
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 8000,00 962,50 125,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 45000,00 899,19 116,78
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 11000,00 804,30 104,45
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 106000,00 816,49 106,04
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 13000,00 802,58 104,23
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 FOB 34000,00 962,50 125,00
*Овес 3 клас ГОСТ 28673'90 2008 CPT 2500,00 616,00 80,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 27800,00 815,04 105,85
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 89000,00 1030,76 133,87
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2008 CPT 800,00 1280,13 166,25
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 2008 CPT 7200,00 331,10 43,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 2008 DAF 1000,00 546,70 71,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 2008 FOB 2300,00 500,50 65,00
*Олія соєва ДСТУ 4534'2006 2008 FCA 110,00 4119,50 535,00
*Олія соєва ДСТУ 4534'2006 2008 DAF 420,00 4645,67 603,33
*Крупа рисова ГОСТ 6292'93 2008 FCA 83,80 7623,00 990,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292'93 2008 DAF 313,35 6204,68 805,80
*Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292'93 2008 DAF 203,55 4081,00 530,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583'76 2008 FOB 3000,00 3041,50 395,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 2008 FOB 23000,00 4196,50 545,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 4000,00 837,37 108,75
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 420,00 924,00 120,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 645,00 693,00 90,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 1340,00 770,00 100,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 EXW 3500,00 863,50 112,14
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 1100,00 770,00 100,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 FOB 9000,00 824,11 107,03
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 CFR 43,00 2618,00 340,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 14500,00 827,09 107,41
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 4800,00 782,03 101,56
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 8000,00 827,75 107,50
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2008 CPT 500,00 1078,00 140,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 3000,00 1155,00 150,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583'76 2008 CPT 1000,00 2394,70 311,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 CPT 500,00 2256,10 293,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 FOB 12000,00 2748,90 357,00
*Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492'2005 2008 DAF 130,00 6853,00 890,00
*Насіння гібриду кукурудзи 0 2008 CPT 100,00 6160,00 800,00
Херсонська товарно�сировинна біржа «Кристал»
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 2008 FCA 40,00 3080,00 400,00
Хмельницька обласна товарна біржа
*Крупа гречана ядро ГОСТ 5550'74 2008 DAF 135,00 2052,05 266,50
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 DAF 67,50 1617,00 210,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Жито 1 клас ДСТУ 4522'2006 2008 DAF 520,00 1540,00 200,00
*Жито 2 клас ДСТУ 4522'2006 2008 DAF 520,00 1386,00 180,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 2600,00 870,69 113,08
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 FOB 3000,00 924,00 120,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 40,00 2156,00 280,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 17050,00 627,15 81,45
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 5700,00 829,44 107,72
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 3000,00 770,00 100,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 FCA 20,00 2000,46 259,80
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 DAF 250,00 2079,00 270,00
*Насіння маку ГОСТ 12094'76 2008 FCA 2,00 13090,00 1700,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 800,00 1678,60 218,00
*Кукурудза некласифікована ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 2000,00 512,05 66,50
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 DAF 1520,00 2388,01 310,13
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 FCA 44,00 4434,12 575,86
*Нут ГОСТ 8758'76 2008 CPT 10,00 5236,00 680,00
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 64,00 3218,24 417,95
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 DAF 152,00 2815,36 365,63
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 65000,00 1155,00 150,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 200000,00 847,00 110,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 7750,00 847,00 110,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 13000,00 799,62 103,85
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 CPT 320,00 1703,63 221,25
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391'89 2008 DAF 10,00 2618,00 340,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 2000,00 1809,50 235,00
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 20,00 3018,40 392,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 DAF 50,00 5621,00 730,00
*Сорго ГОСТ 8759'92 2008 FOB 3000,00 577,50 75,00

Форвард

Донецька товарна біржа
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 31.12.2009 FOB 5000,00 1386,00 180,00
Кримська аграрна біржа
*Крупа рисова ГОСТ 6292'93 31.03.2009 DAF 135,70 7546,00 980,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

біржові ціни в Україні у січні 2009 р. 



Євгенія Руженцева

ПОПРИ те, що попередня сесія

«затягнулася» аж на два тижні, та

ще й викликали на позачергове

засідання парламенту,  члени

Комітету виглядали відпочилими

й сповненими наснаги та вбо�

лівання за долю вітчизняного

агробізнесу…

Насамперед розглянули проек�

ти документів, щодо яких Комітет з

питань агрополітики та земельних

відносин визначено головним. І

найперше – законопроекти, вине�

сені на друге читання. Далі перей�

шли до розгляду «непрофільних»

законопроектів, на які Президент

наклав вето, а також законопроек�

тів щодо ратифікації рішення Еко�

номічної ради СНД. Та розпочнімо

з тих проектів, які вже наступного

дня, зусиллями нардепів під купо�

лом, стали законами.

Думку Президента врахували.

Частково. Так, під час засідання

члени аграрного Комітету розгля�

нули пропозиції Президента Укра�

їни щодо двох ветованих законо�

проектів (стосовно яких Комітет

не є головним). Йдеться про зако�

нопроекти «Про внесення змін до

деяких законів України щодо за�

побігання негативним наслідкам

впливу світової фінансової кризи

на розвиток агропромислового

комплексу», поданий Кабінетом

Міністрів України (№3353 від 11

листопада 2008 р.) та «Про внесен�

ня змін до деяких законів України

з метою поліпшення стану платіж�

ного балансу України у зв'язку із

світовою фінансовою кризою»

(№3379 від 20 листопада 2008 р.). 

Позиція Комітету щодо цих до�

кументів була неоднозначною. Так,

після докладної аргументації за�

ступника міністра аграрної політи�

ки України Бориса Супіханова,

який представляв пропозиції Пре�

зидента до законопроекту №3353,

було вирішено погодитися з думкою

Глави держави. А от стосовно зако�

нопроекту №3379 – члени Комітету

вирішили, що вето Віктора Ющен�

ка треба подолати. 

Утім, вже 4 лютого під час го�

лосування в будинку на Груше�

вського обидва документи народні

депутати ухвалили в цілому, част�

ково прийнявши пропозиції Пре�

зидента. 

Так, проголосувавши 399�ма го�

лосами кабмінівський законопро�

ект №3353, депутати виключили з

раніше ухваленого Закону поло�

ження, які, зокрема: 

– пропонували надати Аграрно�

му фонду бюджетну позику для за�

купівлі надлишкової частини нере�

алізованого на внутрішньому ринку

насіння соняшнику (у зв'язку з до�

датковими непосильними, на дум�

ку Глави держави, видатками з

держбюджету на суму 1,2 млрд. грн);

– встановлювали заборону на

ввезення давальницької сировини в

Україну (за винятком сировини для

легкої промисловості: пряжі, ни�

ток, тканин, шкіри, гумових ниток і

текстилю), через острах зробити

збитковою діяльність суб'єктів гос�

подарювання інших галузей еконо�

міки, які також здійснюють опера�

ції з давальницькою сировиною;

– виключали з переліку об’єк�

тів дотації без будь�яких законних

підстав птицю свійську живу та

кролів свійських живих.

А от пропозицію Президента,

яка серед іншого, передбачала ви�

ключити із Закону положення про

продовження мораторію на продаж

земель сільгосппризначення до 1

січня 2010 року, депутати відмови�

лися підтримати. 

Схожа ситуація і з Законом

«Про внесення змін до деяких зако�

нів України з метою поліпшення

стану платіжного балансу України у

зв'язку із світовою фінансовою кри�

зою», за який проголосувало 328

народних депутатів. 

Так, з думкою Віктора Ющенка

про невідповідність положень цьо�

го Закону статті 92 Конституції Ук�

раїни (в частині надання Кабінету

Міністрів України права зменшува�

ти або скасовувати розмір тимчасо�

вих надбавок до чинних ставок

ввізного мита) – парламентарії по�

годилися. 

А от сумніви Глави держави, що

в разі реалізації Закону він навряд

чи сприятиме поліпшенню платіж�

ного балансу, – не поділяють. Як не

згодні і з твердженням про невідпо�

відність згаданого Закону положен�

ням правової бази Світової органі�

зації торгівлі, зобов’язанням Украї�

ни перед цією організацією та пе�

ред Міжнародним валютним фон�

дом, а також неефективність перед�

бачених ним механізмів регулюван�

ня імпорту з огляду на їх нерозпов�

сюдження на поставки в Україну

товарів з країн, з якими вона має

міжнародні домовленості про віль�

ну торгівлю, та можливе (у разі їх

практичного застосування) усклад�

нення торговельно�економічних

відносин з іноземними державами.

Також під час пленарного засі�

дання народні депутати підтримали

пропозиції Президента і 296�ма го�

лосами відхилили раніше ухвале�

ний Закон «Про регулювання реа�

лізації окремих соціально�значи�

мих продуктів харчування». 

На друге читання і взагалі… Ре�

комендувати парламенту прийняти

в другому читанні та в цілому як за�

кони Комітет вирішив три законо�

проекти: «Про внесення змін до дея�

ких законодавчих актів України

(щодо документів, які посвідчують

право власності на земельну ділян�

ку, а також порядку поділу та об'єд�

нання земельних ділянок)» (№2606),

«Про внесення змін до Закону Укра�

їни «Про збір на розвиток виногра�

дарства, садівництва і хмелярства»

(№3152) та «Про внесення змін до

Закону «Про державну підтримку

сільського господарства України»

(щодо удосконалення механізмів

державного цінового регулювання

ринку сільськогосподарської про�

дукції, страхування ризиків сільсь�

когосподарського виробництва та

впровадження заходів по відновлен�

ню тваринництва і реалізації со�

ціальних програм на селі), №2375. 

Розглядаючи останній з перелі�

чених законопроектів, члени Комі�

тету з питань аграрної політики та

земельних відносин зазначили, що

під час його підготовки до другого

читання надійшло понад 60 попра�

вок від колег по парламенту. 

Серед них аграрні депутати

прислухалися до пропозиції дати

визначення Державному інтервен�

ційному фонду в тексті документа.

Так, це фонд, який формується Аг�

рарним фондом за рахунок фінан�

сових інтервенцій і заставних заку�

півель та використовується для

здійснення товарних інтервенцій з

метою забезпечення цінової ста�

більності.

Підтримали і пропозицію нада�

ти Аграрному фонду виключне пра�

во на придбання та продаж об'єктів

державного цінового регулювання

для потреб державного резерву, а та�

кож на продаж об'єктів державного

цінового регулювання, які були кон�

фісковані або підлягають продажу

відповідно до закону.

Однак вирішили зазначити в за�

конопроекті №2375, що Аграрний

фонд не може здійснювати спеку�

лятивні операції, придбавати і про�

давати товарні деривативи (крім

форвардів), а також придбавати або

продавати об'єкти державного ці�

нового регулювання поза організо�

ваним аграрним ринком.

Рекомендувати колегам прий�

няти за основу та в цілому як поста�

нову члени Комітету вирішили й

проект постанови Верховної Ради

«Про погодження місця розташу�

вання об'єктів».

Березневі статті про харчі.

Уже наступного місяця, в березні,

члени Комітету запланували прове�

сти парламентські слухання. Після

тривалої суперечки щодо їх назви

зупинилися, здається, на такій:

«Якість і безпека продуктів сільсь�

кого господарства та харчової про�

мисловості». 

Хоча актуальність цього питан�

ня не потребує додаткового пред�

ставлення, народний депутат Сер�

гій Терещук все ж таки розповів

присутнім про ті збитки, яких заз�
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За інтереси аграріїв – з новим запалом 
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ У вівторок, 3 лютого ц.р., урочисто відкрилася нова сесія Верховної Ради – а
саме: четверта сесія шостого скликання. І народні обранці від АПК одразу ринулися в бій. Того ж таки
дня вирішили провести засідання Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, винісши
на порядок денний аж десять питань. 

Андрій МАРТИН, 

докторант НУБіП, 

кандидат економічних наук:

– ЯК ВІДОМО, право власності
особи на земельну ділянку в Ук&
раїні посвідчується спеціальним
документом – державним актом.
Але через технічні процедури
оформлення державного акта
здійснюється через певний час пі&
сля укладання цивільно&правової
угоди, за якою ділянка одержала
нового власника. Тому народні
депутати проектом Закону «Про
внесення змін до деяких законо&
давчих актів (щодо документів,
які посвідчують право власності
на земельну ділянку, а також по&
рядку поділу та об'єднання зе&
мельних ділянок)» вкотре вирі&
шили спростити громадянам про&
цедуру набуття права власності на
землю, але зробити це вони вирі&

шили у традиційний спосіб – осо&
бливо не переймаючись юридич&
ними тонкощами. 
Логіка законопроекту досить про&
ста – навіщо кожного разу робити
новий документ – зробімо дер&
жавний акт документом багато&
разового вжитку і будемо до&
мальовувати в нього прізвище
кожного нового власника! При
цьому, звичайно, мало хто звер&
нув увагу на те, що: по&перше,
державним актом насамперед
посвідчується суб'єктивне майно&
ве право певної особи і він за
своєю юридичною природою зов&
сім не є таким собі «додатком» до
майна; по&друге, факт виникнен&
ня або припинення права власно&
сті на землю в нашій державі
встановлює зовсім не папірець, а
дані державного земельного ка&
дастру; по&третє, затримки із
оформленням прав на землю

пов'язуються в основному не з
виготовленням державних актів,
а з їх реєстрацією у державному
реєстрі земель…
Крім того, законодавці пропону&
ють «спростити» процедуру об'єд&
нання та поділу земельних діля&
нок приватної власності. Пробле&
ма ця, безперечно, актуальна,
адже поділ земельних ділянок,
які, приміром, успадковані де&
кількома спадкоємцями, на сьо&
годні масово здійснюється без
жодних проектних обґрунтувань,
наслідком чого є непоодиноке
утворення нових земельних діля&
нок з настільки мініатюрними
розмірами або з такою фанта&
стичною конфігурацією меж, котрі
повністю унеможливлюють їх
нормальне використання за при&
значенням. Боротися з цим плану&
ється шляхом запровадження но&
вого виду документації із земле&

устрою – технічної документації
щодо об'єднання та поділу зе&
мельних ділянок. При цьому за&
лишаються два питання: по&пер&
ше, поділ та об'єднання земель&
них ділянок потребують відповід&
ного проектного обґрунтування, а
тому як вони можуть здійснюва&
тися за «технічною документа&
цією», котра, як відомо, в прин&
ципі не може містити проектних
рішень? По&друге, навіщо вигаду&
вати велосипеда, коли чинним
Законом України «Про земле&
устрій» ще з 2003 року передба&
чено існування «проектів земле&
устрою щодо створення нових та
впорядкування існуючих земле&
володінь і землекористувань»,
котрі «розробляються з метою
обґрунтування розмірів і меж зе&
мельних ділянок з урахуванням
вимог щодо раціонального вико&
ристання та охорони земель»?

Народні депутати вкотре намага&
ються боротися не з проблемою, а
з її наслідками – чинне земельне
законодавство далеко не завжди
треба «удосконалювати», радше
потрібно досягти, щоб існуючі за&
кони повною мірою виконувалися
чиновниками «на практиці»…

КОМЕНТАР

Зміни до земельного законодавства: боротьба не з проблемою, а з наслідками



АГРОПРОФІ

№ 4 [058] 6 лютого, 2009

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 13 ЗАКОНОДАВСТВО
нає сьогодні харчова промисло�

вість, а це близько 5 млрд. гривень.

І це при тому, що вона охоплює 22

галузі! Та й у проблемах зі здоров'ям

нічого списувати на Чорнобиль –

причина в якості продуктів харчу�

вання, які ми споживаємо, переко�

наний доповідач. Він вкотре нага�

дав колегам, з яких «ріг і копит»

складаються ковбаси з імпортної

«м'ясної» сировини.

Проблема значно глибша, вва�

жає Віктор Слаута. Сировина, пере�

робка – все це важливо, а як щодо

торгівлі? Нардеп рекомендує діста�

тися нарешті й до розгляду ситуації

з торговельними мережами, з мо�

нополією на ринку тощо. 

Далі члени Комітету заслухали

доповідь Романа Ткача про проро�

блену ними роботу з розгляду зако�

нопроектів та затвердили план на

період четвертої сесії (з лютого по

липень 2009 року). Оцінюючи ро�

боту очолюваного ним Комітету,

Микола Присяжнюк відзначив той

факт, що аграрному Комітету вда�

лося нарешті виставити за двері

усіх, так би мовити, «іногородніх»,

тобто, людей далеких від АПК, які

своїми законотворчими ініціатива�

ми лише вставляли палки в колеса

аграрному бізнесу – тепер ініціати�

ви щодо законопроектів надходять

здебільшого від народних депута�

тів�«аграріїв». 

Курс на розширення ринків

збуту цукру та олії. Іншим голо�

суванням члени аграрного парла�

ментського Комітету підтримали

цукрову галузь та олієжирову про�

мисловість. Так, підтримано одно�

йменні проекти Закону про Ратифі�

кацію Рішення Економічної ради

Співдружності Незалежних Держав

про внесення змін до Переліку

умов, виробничих і технологічних

операцій, при виконанні яких товар

вважається таким, що походить з

тієї країни, в якій вони мали місце,

зареєстровані за номерами 0070 та

0071 від 19 липня 2008 року. Відпо�

відне рішення направлено до Комі�

тету у закордонних справах. 

Так, законопроектом №0070

пропонується ратифікувати рішен�

ня Економічної ради СНД із засте�

реженням, що Україна незалежно

від умов, зазначених у додатку 1 до

Правил визначення країни похо�

дження товарів, затверджених Рі�

шенням Ради глав урядів СНД від

30 листопада 2000 p., застосовува�

тиме для визначення країни похо�

дження білого цукру, що виро�

бляється з цукру�сирцю тростинно�

го (код товарної позиції 1701 згідно

з ТН ЗЕД СНД), встановлений у

зазначених Правилах порядок,

який передбачає зміну товарної по�

зиції згідно з ТН ЗЕД СНД на рівні

хоча б одного з перших чотирьох

знаків.

Тобто це застереження буде вра�

ховано під час ратифікації для захи�

сту національного цукробуряково�

го комплексу за пропозиціями Мі�

нагрополітики України. Згідно з

ним Україна запроваджує основний

критерій достатньої обробки/пере�

робки до імпорту цукру з країн

СНД. Як зазначається у поясню�

вальній записці, «фактично цим

Законом буде встановлено вилу�

чення з режиму вільної торгівлі цу�

кру тростинного».

Законопроектом №0071 підтри�

мується рішення про зміну крите�

рію достатньої обробки рослинних

олій (критерій передбачає хімічний

та фізичний спосіб рафінації таких

продуктів), на що Економічна рада

СНД погодилася за пропозиціями

України ще 14 грудня 2007 року. Фі�

зичний спосіб рафінації, на відміну

від хімічного, є більш економічним

та екологічно чистим. Однак чинна

редакція згаданого вище Переліку

щодо критерію достатньої обробки

рослинних олій (коди 1507�1515

УКТЗЕД) не передбачає застос�

ування фізичного способу рафіна�

ції таких товарів.

Введення в дію Рішення має за�

безпечити гармонізацію і удоскона�

лення зовнішньоекономічної діяль�

ності країн�учасників СНД та роз�

ширення традиційних ринків збуту

української продукції. 

Інтерес сільських рад до землі

чи спрощення процедури? І на�

самкінець члени Комітету розгля�

нули питання, яке було внесено до

порядку денного вже «з голосу», на

початку засідання. Йдеться про

розгляд порівняльної таблиці змін

до Закону про державний земель�

ний кадастр. Як пояснив голова

підкомітету з питань земельних від�

носин Валерій Бевзенко, мається

на увазі, зокрема, пропозиція до�

зволити сільським і селищним ра�

дам до створення єдиної автомати�

зованої системи державного зе�

мельного кадастру вести поземель�

ну книгу, черговий кадастровий

план і здійснювати додаткові по�

слуги щодо земельно�кадастрової

документації. 

Члени Комітету буквально ви�

бухнули шквалом протестів проти

цих змін. «Навіщо ламати єдину

централізовану структуру?! Не ро�

біть цього! – обурювався Роман

Ткач. �Нині кадастр веде Держком�

зем, а ви пропонуєте передати ча�

стину його функцій органам місце�

вого самоврядування в селах, у яких

на сьогодні навіть нормального

комп'ютера немає!» Погодився з

колегою і Євген Сігал, адже в селах

та селищах для такої роботи немає

навіть відповідних фахівців. 

Утім, йдеться не про обов'язок, а

про дозвіл, зауважив пан Бевзенко.

Та, на думку голови Комітету Ми�

коли Присяжнюка, в будь�якому

разі такі зміни дуже небезпечні,

адже проголосувати за надання за�

значених повноважень сільським і

селищним радам можна спокійно, а

от забрати потім у місцевих рад їхнє

право спокійно не вдасться. Надати

таке право місцевим радам можна,

згодився пан Сігал, але тільки під

суцільним контролем Держкомзему. 

Зрештою, нагода прокоменту�

вати законопроект про державний

земельний кадастр ще буде й буде –

пророкують правники, адже подей�

кують, що за допомогою процедур�

них нюансів цього тижня у ВР його

фактично відправлено на перше

читання.

Ганна ЦІРАТ, кандидат

юридичних наук, партнер

ЮФ «Юрзовнішсервіс»:

– СІЛЬСЬКІ і селищні ради повин&
ні мати доступ до реєстру і пра&
цювати в ньому. Ця можливість
значно спростить «існування» міс&
цевих власників земельних діля&
нок та полегшить процедури от&
римання витягів з реєстрів на міс&
цях. На сьогодні відомо, що у ви&
падку необхідності отримання та&
ких витягів власники земельних
ділянок повинні звертатися до ра&
йону та очікувати на відповідь мі&
сяцями. Це створює благодатний
ґрунт для корупції. 
Я не поділяю побоювань щодо
виникнення нерозв'язуваних
проблем у випадку надання до&
ступу до кадастру на місцях. Від&
сутність техніки є надуманою.
Взагалі кожна рада повинна бути

комп'ютеризованою для надання
необхідної швидкості руху корес&
понденції (використання елек&
тронної пошти) з вищими інстан&
ціями. Відсутність фахівців також
можна виправити шляхом прове&
дення відповідних курсів. 
Ведення кадастру на місцях буде
здійснюватися через внесення
певних даних. Загалом внесення
даних до комп'ютерних програм
відбувається шляхом заповнення
певних форм. У разі неправиль&
ного заповнення форми
комп'ютерна програма її не
приймає. Я не вважаю, що на се&
лі немає людей, які можуть про&
читати інструкцію із заповнення
та правильно заповнити форму.
Також не вважаю, що на селі
працюють безвідповідальні лю&
ди. Селяни не потребують того
патерналізму, який їм сьогодні
нав'язують.

На сьогодні в Україні однією з
проблем, яку не хочуть вирішу&
вати можновладці, є централіза&
ція. Надання можливості місце&
вим органам вносити дані до ка&
дастру та видавати з нього витя&
ги є однією зі складових децен&
тралізації.

КОМЕНТАР

Не так страшний доступ до кадастру на місцях…

Катерина НАСТЕЧКО,

аспірантка Інституту

держави та права

ім.Корецького НАНУ:

– НА НАШУ думку запроваджен&
ня автоматизованого реєстру зе&
мельних ділянок є неминучим,
але звичайно, що цей процес бу&
де поступовим. Якщо хочеш йти
вперед – треба зробити крок. 
Більше того, на даний час перед&
бачається не лише автоматизація
кадастру, а й автоматизація реє&
страції прав на земельні ділянки.
Наприклад, в Англії та Уельсі. У
провінції Канади Нова Шотлан&

дія у квітні 2001 року вступив у
дію Закон «Про реєстрацію»,
яким передбачено електронну
систему реєстрації прав на зе&
мельні ділянки. 
Інститутом економічних та полі&
тичних консультацій (Німецько&
Український аграрний діалог) у
дослідженні «Правові та інститу&
ційні аспекти ринку земель
сільськогосподарського призна&
чення в Україні» були предста&
влені дані про створення в рам&
ках Європейського Союзу проекту
EULIS – European Land Information
System (Європейська земельно&
інформаційна система). Ця систе&
ма, яка запрацювала у 2006 році,
об'єднала в режимі реального ча&
су кадастрово&інформаційні си&
стеми Швеції, Нідерландів, Ли&
тви, Англії, Уельсу, Норвегії, а
згодом і Австрії, Фінляндії, Шот&
ландії, Ірландії. У системі містить&
ся інформація про 1,5 млн. км2

земної поверхні та 39 мільйонів
об'єктів нерухомості. Перетворен&
ня традиційного кадастру на зе&
мельно&інформаційну систему –
це тенденція, яка буде реалізову&
ватися у найближчі десятиліття в
розвинутих країнах та країнах,
що розвиваються. 

КОМЕНТАР

Тенденція, яку не зупинити

Олександр РУДЕНКО 

та Олексій СЕРЕДА, 

юристи МЮГ 

«Астапов Лойерс»:

– НАДАННЯ повноважень
сільським і селищним радам ве&
сти автоматизований реєстр зе&
мельних ділянок, як це пропону&
ється змінами до Закону України
«Про державний земельний ка&
дастр», на нашу думку, є важли&
вим кроком вперед, адже саме
такий спосіб ведення обліку зе&
мельних ділянок використову&
ється в європейських країнах.
Однак запровадження саме такої
системи в Україні на даному ета&
пі та з урахуванням особливо&
стей економічної і політичної си&
туації у країні, є дещо передча&
сним. 
Безумовно, створення такої си&
стеми дасть змогу значно
прискорити вирішення питань,
пов'язаних з обліком земельних
ділянок, розмежуванням землі,
визначенням земель, придатних
для потреб сільського господар&
ства, але слід зазначити, що на
сьогодні існують значні відмінно&
сті між даними обласних та міс&
цевих реєстрів. Зокрема, в дея&
ких областях дані місцевих та
обласних управлінь земельних
ресурсів щодо розмежування зе&

мельних ділянок суперечать одне
одному та є некоректними. Ва&
жливо, щоб така неточність да&
них була усунута до надання до&
зволу ведення реєстру сільськи&
ми та селищними радами. Нас&
лідки такої ситуації можуть мати
діаметрально протилежний від
очікуваного ефект. 
Також треба зауважити, що у ба&
гатьох селах немає відповідної
техніки та фахівців, які могли би
проводити таку роботу. Більш то&
го, Державним бюджетом на
2009 рік не передбачено ство&
рення таких селищних та місце&
вих центрів, а без належного фі&
нансування цієї програми ре&
зультат, вочевидь, буде нульо&
вим. 
Доцільною можна вважати пере&
дачу права ведення автоматизо&
ваного реєстру одночасно або
перед зняттям мораторію на від&
чуження земель сільськогоспо&
дарського призначення. Саме в
цей момент як ніколи виникне
нагальна потреба в ефективному
та своєчасному адмініструванні
реєстру на місцях. До цього часу
необхідно передбачити фінансу&
вання програми, організувати
навчання відповідальних осіб та
привести у відповідність дані ре&
єстрів місцевих та обласних
управлінь земельних ресурсів. 

КОМЕНТАР

Нові повноваження 
сільських рад – 
крок позитивний, 
але передчасний
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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 300,00 850,00 850,00 850,00 110,39
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 325,00 545,00 628,08 700,00 81,57
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 EXW 225,00 680,00 688,89 700,00 89,47
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 50,00 820,00 820,00 820,00 106,49

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 76000,00 962,50 1148,34 1499,57 149,13
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 2000,00 885,50 885,50 885,50 115,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 770,00 924,00 987,00 1001,00 128,18
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 58800,00 777,70 932,22 1174,64 121,07
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 10150,00 716,10 808,04 885,50 104,94
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 420,00 924,00 924,00 924,00 120,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 201750,00 762,30 848,91 1386,00 110,25
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 57645,00 631,40 818,29 885,50 106,27
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 7412,00 623,70 688,18 770,00 89,37
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 229250,00 577,50 826,11 885,50 107,29
Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769'98 2008 DAF 1000,00 1309,00 1309,00 1309,00 170,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 EXW 3500,00 847,00 863,50 885,50 112,14
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 54000,00 731,50 853,02 924,00 110,78
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 FOB 135500,00 770,00 996,45 1078,00 129,41
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 122700,00 462,00 794,62 1062,60 103,20
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 15446,00 616,00 795,20 1270,50 103,27
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 182000,00 723,80 972,36 1193,50 126,28
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DDU 1000,00 770,00 770,00 770,00 100,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FAS 7000,00 731,50 731,50 731,50 95,00
Кукурудза некласифікована ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 2000,00 512,05 512,05 512,05 66,50
Жито 1 клас ДСТУ 4522'2006 2008 DAF 520,00 1540,00 1540,00 1540,00 200,00
Жито 2 клас ДСТУ 4522'2006 2008 DAF 520,00 1386,00 1386,00 1386,00 180,00
Овес 3 клас ГОСТ 28673'90 2008 CPT 2500,00 616,00 616,00 616,00 80,00
Овес 3 клас ГОСТ 28673'90 2008 FOB 2200,00 823,90 823,90 823,90 107,00
Гречка 3 клас ДСТУ 4524'2006 2008 FCA 15,00 2156,00 2156,00 2156,00 280,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 82,00 1021,02 1087,50 1268,81 141,23
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 83,00 1463,00 1809,96 2156,00 235,06
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 CFR 43,00 2618,00 2618,00 2618,00 340,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 EXW 22,00 924,00 924,00 924,00 120,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 66,00 577,50 577,50 577,50 75,00
Сорго ГОСТ 8759'92 2008 FCA 20,00 1540,00 1540,00 1540,00 200,00
Сорго ГОСТ 8759'92 2008 FOB 3000,00 577,50 577,50 577,50 75,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 FCA 20,00 2000,46 2000,46 2000,46 259,80
Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 FOB 130,00 1578,50 1578,50 1578,50 205,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 DDU 21,00 1771,00 1771,00 1771,00 230,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 CIF 200,00 1886,50 1886,50 1886,50 245,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2008 CPT 1800,00 1078,00 1167,83 1309,00 151,67
Квасоля продовольча ГОСТ 7758'75 2008 FCA 200,00 3080,00 3080,00 3080,00 400,00
Нут ГОСТ 8758'76 2008 FCA 106,00 1963,50 2267,59 3385,07 294,49
Нут ГОСТ 8758'76 2008 CPT 10,00 5236,00 5236,00 5236,00 680,00
Насіння вики ГОСТ 7067'88 2008 FCA 43,00 1925,00 1976,29 2030,03 256,66
Соя ГОСТ 17109'88 2008 CPT 10583,00 1694,00 1990,83 2225,30 258,55
Соя ГОСТ 17109'88 2008 DAF 1425,00 1732,50 1850,97 2202,20 240,39
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 4000,00 1874,95 1874,95 1874,95 243,50
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391'89 2008 DAF 10,00 2618,00 2618,00 2618,00 340,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FCA 110,00 1386,00 1416,80 1540,00 184,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 10630,00 1155,00 1520,12 2156,00 197,42
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 DAF 353,34 1386,00 1424,14 1424,50 184,95
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 10558,80 1309,00 1645,18 2156,00 213,66
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 2008 FCA 104,00 2772,00 3145,15 3696,00 408,46
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 42,00 3018,40 3131,33 3234,00 406,67
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 FCA 213,67 4427,50 5880,18 9625,00 763,66
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 DAF 100,30 3080,00 5306,32 5775,00 689,13
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 FOB 20,54 10010,00 10010,00 10010,00 1300,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 DDU 20,00 7700,00 7700,00 7700,00 1000,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583'76 2008 CPT 1000,00 2394,70 2394,70 2394,70 311,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583'76 2008 FOB 3000,00 3041,50 3041,50 3041,50 395,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 CPT 5250,00 2117,50 2147,20 2464,00 278,86
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 DAF 5400,00 2348,50 2872,00 3529,62 372,99
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 FOB 12000,00 2748,90 2748,90 2748,90 357,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 FCA 294,00 3999,15 5898,30 6156,00 766,01
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 CPT 20,50 6160,00 6160,00 6160,00 800,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 197,00 5544,00 5788,06 6354,35 751,70
Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 196,00 1925,00 2904,83 3609,76 377,25
Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 DAF 174,00 2047,20 2718,24 3609,76 353,02
Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 DDU 200,00 4161,70 5754,49 9471,00 747,34
Насіння маку ГОСТ 12094'76 2008 FCA 2,00 13090,00 13090,00 13090,00 1700,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2008 FCA 1300,00 7700,00 7996,15 8470,00 1038,46
Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2008 FOB 22,00 26950,00 26950,00 26950,00 3500,00
Насіння редьки ГОСТ 2240'93 2008 FCA 20,00 6699,00 6699,00 6699,00 870,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 2008 FCA 86,00 2002,00 3017,86 4263,03 391,93
Насіння гібриду кукурудзи 2008 CPT 100,00 6160,00 6160,00 6160,00 800,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 2008 CPT 7200,00 331,10 331,10 331,10 43,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 2008 DAF 1000,00 546,70 546,70 546,70 71,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 2008 FOB 2300,00 500,50 500,50 500,50 65,00
Солод пивоварний 2008 DDU 6000,00 3877,83 3877,83 3877,83 503,61
Борошно житнє ГОСТ 7045'90 2008 FCA 4,99 1925,00 1925,00 1925,00 250,00
Крупа гречана ядро ГОСТ 5550'74 2008 DAF 135,00 1563,10 2052,05 2541,00 266,50
Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 DAF 135,35 1617,00 1941,24 2263,80 252,11
Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 FOB 67,50 2310,00 2310,00 2310,00 300,00
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 CPT 200,00 2541,00 2541,00 2541,00 330,00
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 DAF 1,00 2464,00 2464,00 2464,00 320,00
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 DDU 44,00 2872,10 2872,10 2872,10 373,00
Крупа рисова ГОСТ 6292'93 2008 FCA 83,80 7623,00 7623,00 7623,00 990,00
Крупа рисова ГОСТ 6292'93 2008 DAF 313,35 5698,00 6204,68 7084,00 805,80
Крупа пшоно ГОСТ 572'60 2008 FCA 11,00 2190,34 2190,34 2190,34 284,46
Крупа рисова дроблена ГОСТ 6292'93 2008 DAF 203,55 3927,00 4081,00 4158,00 530,00
Олія соєва ДСТУ 4534'2006 2008 FCA 110,00 4119,50 4119,50 4119,50 535,00
Олія соєва ДСТУ 4534'2006 2008 DAF 420,00 4543,00 4645,67 4697,00 603,33
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 2008 DAF 500,00 4504,50 4504,50 4504,50 585,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 2008 FOB 23000,00 4181,10 4196,50 4211,90 545,00
Олія соняшникова рафінована ДСТУ 4492'2005 2008 DAF 130,00 6853,00 6853,00 6853,00 890,00
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Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 55193,00 960,19 1134,39 1202,35 147,32
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 30.04.2009 CPT 1000,00 2040,50 2040,50 2040,50 265,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 15.02.2009 CPT 5000,00 700,70 700,70 700,70 91,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 15.02.2009 FOB 7000,00 954,80 954,80 954,80 124,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 28.02.2009 CPT 10000,00 592,90 592,90 592,90 77,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 25.03.2009 FAS 5000,00 762,30 762,30 762,30 99,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 74000,00 770,00 775,61 808,50 100,73
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.12.2009 CPT 5000,00 847,00 847,00 847,00 110,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 28.02.2009 CPT 15000,00 592,90 592,90 592,90 77,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 28.02.2009 DAF 30,00 770,00 770,00 770,00 100,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 28.02.2009 FOB 12622,00 894,89 894,89 894,89 116,22
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 15.03.2009 FOB 12620,00 894,89 894,89 894,89 116,22
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 24939,70 808,50 854,76 908,75 111,01
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FOB 11000,00 662,20 662,20 662,20 86,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.12.2009 FOB 140,00 1232,00 1232,00 1232,00 160,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 28.02.2008 FOB 4500,00 858,55 858,55 858,55 111,50
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.04.2008 FOB 5315,00 924,00 924,00 924,00 120,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 15.02.2009 FAS 1000,00 877,80 877,80 877,80 114,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 28.02.2009 CPT 25000,00 770,00 825,44 908,60 107,20
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 28.02.2009 FOB 24000,00 924,00 1147,17 2212,98 148,98
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.03.2009 FOB 8978,00 993,76 1119,99 1207,74 145,45
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 28.02.2008 DAF 6000,00 808,50 808,50 808,50 105,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2008 CPT 700,00 1155,00 1155,00 1155,00 150,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 10.02.2009 FOB 5000,00 616,00 616,00 616,00 80,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 15.02.2009 CPT 10000,00 785,40 816,20 847,00 106,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 15.02.2009 FOB 12500,00 962,50 994,84 1078,00 129,20
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 22.02.2009 CPT 8100,00 731,50 731,50 731,50 95,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 25.02.2009 FAS 1000,00 931,70 931,70 931,70 121,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 28.02.2009 CPT 16000,00 646,80 839,30 862,40 109,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 28.02.2009 DAF 2020,00 754,60 768,78 839,30 99,84
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 10.03.2009 FAS 2000,00 916,30 916,30 916,30 119,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 15.03.2009 CPT 6500,00 768,46 768,46 768,46 99,80
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 15.03.2009 FOB 6000,00 1732,50 1732,50 1732,50 225,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2009 CPT 14000,00 627,55 627,55 627,55 81,50
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2009 FOB 178705,60 700,70 757,93 1013,32 98,43
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.04.2009 CPT 6500,00 910,91 910,91 910,91 118,30
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.10.2009 DAF 1500,00 577,50 577,50 577,50 75,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.12.2009 CPT 15000,00 862,40 862,40 862,40 112,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.12.2009 FOB 4000,00 743,05 743,05 743,05 96,50
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 31.03.2009 DDU 400,00 1736,00 1736,00 1736,00 225,45
Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 31.03.2008 FCA 730,00 2310,00 2310,00 2310,00 300,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 31.03.2009 FCA 449,00 2310,00 2446,44 2510,20 317,72
Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 01.03.2009 FAS 1000,00 1447,60 1447,60 1447,60 188,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 31.03.2009 CPT 500,00 1001,00 1001,00 1001,00 130,00
Нут ГОСТ 8758'76 20.02.2009 FOB 220,00 2310,00 2310,00 2310,00 300,00
Соя ГОСТ 17109'88 15.03.2008 FOB 18000,00 1771,00 1771,00 1771,00 230,00
Соя ГОСТ 17109'88 31.03.2009 FOB 3000,00 2128,28 2128,28 2128,28 276,40
Соя ГОСТ 17109'88 31.05.2009 DAF 6000,00 2233,00 2233,00 2233,00 290,00
Соя ГОСТ 17109'88 30.06.2009 CPT 900,00 1694,00 1694,00 1694,00 220,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 15.03.2008 FOB 12000,00 1678,60 1678,60 1678,60 218,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 20.02.2009 FCA 3500,00 1617,00 1617,00 1617,00 210,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 28.02.2009 CPT 2000,00 1832,60 1832,60 1832,60 238,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 31.05.2009 FOB 8568,80 1961,19 1961,19 1961,19 254,70
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 30.06.2009 CPT 8500,00 1501,50 1501,50 1501,50 195,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 10.09.2009 FOB 33000,00 1540,00 1540,00 1540,00 200,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 31.12.2009 FOB 5000,00 1386,00 1386,00 1386,00 180,00
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 10.08.2008 CPT 100,00 2541,00 2541,00 2541,00 330,00
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 31.12.2009 DAF 200,00 3465,00 3465,00 3465,00 450,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 12.04.2009 FCA 20,00 4778,93 4778,93 4778,93 620,64
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 19.04.2009 FCA 20,00 5177,17 5177,17 5177,17 672,36
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 20.04.2009 CIF 20,00 5911,29 5911,29 5911,29 767,70
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 30.04.2009 FCA 42,00 7007,00 7007,00 7007,00 910,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 30.05.2009 DDU 62,00 3506,55 4353,06 6130,74 565,33
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 15.02.2009 CPT 800,00 2425,50 2425,50 2425,50 315,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 20.02.2009 CPT 200,00 2425,50 2425,50 2425,50 315,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 28.02.2009 DAF 3000,00 2489,03 2928,89 2986,98 380,38
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 31.03.2009 FCA 454,00 2671,90 2671,90 2671,90 347,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 31.03.2009 FOB 10615,40 2661,50 3088,67 4661,96 401,13
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 30.06.2009 FOB 10000,00 2371,60 2371,60 2371,60 308,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 30.03.2008 DDU 22,00 7001,61 7001,61 7001,61 909,30
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 30.04.2008 FCA 22,00 9601,90 9601,90 9601,90 1247,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.12.2008 FCA 60,00 6228,10 6228,10 6228,10 808,84
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 28.02.2009 DDU 64,00 6075,99 6075,99 6075,99 789,09
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 01.04.2009 FCA 300,00 3976,28 3976,28 3976,28 516,40
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.05.2009 FCA 103,00 2770,77 3241,38 3982,59 420,96
Насіння льону ГОСТ 10582'76 30.04.2009 FCA 35,60 3234,00 3234,00 3234,00 420,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 30.04.2009 FCA 31,00 17671,50 17683,92 17710,00 2296,61
Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 30.05.2008 FOB 60,00 3465,00 3465,00 3465,00 450,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 25.03.2009 DDU 40,00 8218,61 8323,98 8429,34 1081,04
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 01.06.2009 DAF 1000,00 431,20 431,20 431,20 56,00
Крупа рисова ГОСТ 6292'93 31.03.2009 DAF 135,70 7546,00 7546,00 7546,00 980,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 28.02.2008 FOB 2400,00 3911,60 3911,60 3911,60 508,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 31.03.2008 FOB 7500,00 3919,30 3922,28 3927,00 509,39
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 28.02.2009 FOB 3500,00 3241,70 3241,70 3241,70 421,00
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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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* Експортний контракт – ПДВ обчислюється за нульовою ставкою. За даними Союзу аграрних бірж України

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 700,00 785,40 102,00
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391'89 2008 DDU 21,00 2358,05 306,24
Донецька товарна біржа
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 2000,00 2040,50 265,00
Житомирська  товарна агропромислова біржа
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 309,00 730,00 94,81 608,33 79,00
*Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769'98 2008 DAF 1000,00 1309,00 170,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 CPT 20,00 2961,03 384,55
Івано�Франківська аграрна біржа
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 20,00 2949,10 383,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 FCA 60,00 4620,00 600,00
*Сорго ГОСТ 8759'92 2008 FCA 88,00 600,60 78,00
*Насіння вики ГОСТ 7067'88 2008 DDU 22,00 4342,80 564,00
Кримська аграрна біржа
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 14,80 2156,00 280,00
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 20,00 1922,28 249,65
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 3000,00 754,60 98,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 DDU 21,50 2679,60 348,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 EXW 10,00 1401,40 182,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 20,00 9129,50 1185,65
*Насіння вики ГОСТ 7067'88 2008 DDU 20,00 4282,07 556,11
Рівненська міжрегіональна універсальна товарно�майнова біржа «Прайс»
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 1000,00 693,00 90,00
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 1000,00 716,10 93,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2008 CPT 20,00 11550,00 1500,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FCA 200,56 1699,13 220,67
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 2022,00 1845,49 239,67
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 2008 FCA 40,00 3064,41 397,98
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 CPT 160,00 4004,00 520,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 2008 FCA 83,00 2760,24 358,47
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 22,00 2348,50 305,00
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 7000,00 812,90 105,57
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FAS 1500,00 1001,00 130,00
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 CPT 1700,00 2310,00 300,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 DAF 200,00 2387,00 310,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 630,00 1155,00 150,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 2600,00 855,88 111,15
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 1600,00 908,60 118,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 15000,00 881,65 114,50
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 3500,00 731,50 95,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2008 FOB 200,00 1347,50 175,00
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 CPT 5650,00 2068,17 268,59
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 3500,00 1540,00 200,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 DAF 1525,00 2882,89 374,40
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 130,00 1001,00 130,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 5000,00 831,60 108,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 3000,00 693,00 90,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 1000,00 787,71 102,30
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 2000,00 954,80 124,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 3500,00 902,00 117,14
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 CPT 1600,00 2312,31 300,30
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 DAF 175,00 2202,20 286,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 4800,00 2002,00 260,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 DAF 67,85 2679,60 348,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 CPT 3675,00 2413,24 313,41
*Сорго ГОСТ 8759'92 2008 CPT 1950,00 552,86 71,80
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 100,00 660,00 85,71 550,00 71,43
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 EXW 25,00 680,00 88,31 566,67 73,59
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 64,00 1839,25 238,86
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 FCA 100,00 5390,00 700,00
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 14500,00 860,54 111,76
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 1000,00 731,50 95,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 FOB 34000,00 962,50 125,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 1800,00 811,07 105,33
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 2008 CPT 3000,00 385,00 50,00
*Крупа рисова ГОСТ 6292'93 2008 FCA 83,80 7623,00 990,00
*Сорго ГОСТ 8759'92 2008 CPT 3800,00 700,70 91,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 2008 FOB 3000,00 4211,90 547,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 4000,00 837,37 108,75
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 645,00 693,00 90,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 1000,00 770,00 100,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 1100,00 770,00 100,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 1000,00 862,40 112,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 1000,00 770,00 100,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2008 CPT 500,00 1078,00 140,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583'76 2008 CPT 1000,00 2394,70 311,00
Хмельницька обласна товарна біржа
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 3000,00 1031,80 134,00
*Крупа гречана ядро ГОСТ 5550'74 2008 DAF 200,80 1829,70 237,62
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 DAF 67,50 2079,00 270,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 500,00 777,70 101,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 250,00 816,20 106,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 CPT 55,00 1139,60 148,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 5000,00 857,78 111,40
*Квасоля продовольча ГОСТ 7758'75 2008 CPT 5,00 8585,50 1115,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 450,00 1732,50 225,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 FCA 22,00 4869,09 632,35
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 22,00 2772,00 360,00
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 CIP 20,00 4442,05 576,89

Форвард

Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 10000,00 770,00 100,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 15.01.2010 CPT 200,00 2310,00 300,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 25081,80 1215,04 157,80
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 01.03.2010 CPT 3000,00 731,50 95,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 30000,00 859,83 111,67
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.03.2009 FOB 4000,00 1131,90 147,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.04.2009 CPT 6500,00 1064,91 138,30
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.06.2009 CPT 14000,00 654,50 85,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2009 FOB 6000,00 885,50 115,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 31.03.2009 FCA 100,00 3561,79 462,57
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 31.07.2009 FCA 504,00 4774,00 620,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 
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Базис
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Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.

Цiна USD,
середня

min середня max

Загальний звiт про результати торгiв
сiльськогосподарською продукцiєю, продуктами її переробки, продовольством
на Акредитованих товарних бiржах України з 30 січня по 05 лютого 2009 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 30 січня по 05 лютого 2009 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ

Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 409,00 660,00 712,89 730,00 92,58
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 EXW 25,00 680,00 680,00 680,00 88,31

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 630,00 1155,00 1155,00 1155,00 150,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 130,00 1001,00 1001,00 1001,00 130,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 11600,00 754,60 839,03 947,10 108,97
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 19745,00 693,00 833,51 908,60 108,25
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 1500,00 770,00 772,57 777,70 100,33
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 16000,00 787,71 875,78 881,65 113,74
Ячмінь пивоварний 2 клас ДСТУ 3769'98 2008 DAF 1000,00 1309,00 1309,00 1309,00 170,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 4350,00 731,50 848,77 954,80 110,23
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 FOB 34000,00 962,50 962,50 962,50 125,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 17300,00 708,40 817,89 1001,00 106,22
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 11200,00 693,00 791,24 885,50 102,76
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 3000,00 1031,80 1031,80 1031,80 134,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FAS 1500,00 1001,00 1001,00 1001,00 130,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 104,00 1414,83 2068,65 2949,10 268,66
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 CPT 55,00 1139,60 1139,60 1139,60 148,00
Сорго ГОСТ 8759'92 2008 FCA 88,00 600,60 600,60 600,60 78,00
Сорго ГОСТ 8759'92 2008 CPT 5750,00 527,45 650,56 700,70 84,49
Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2008 CPT 500,00 1078,00 1078,00 1078,00 140,00
Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2008 FOB 200,00 1347,50 1347,50 1347,50 175,00
Квасоля продовольча ГОСТ 7758'75 2008 CPT 5,00 8585,50 8585,50 8585,50 1115,00
Насіння вики ГОСТ 7067'88 2008 DDU 42,00 4282,07 4313,88 4342,80 560,24
Соя ГОСТ 17109'88 2008 CPT 8950,00 2009,70 2157,75 2517,90 280,23
Соя ГОСТ 17109'88 2008 DAF 175,00 2202,20 2202,20 2202,20 286,00
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391'89 2008 DDU 21,00 2358,05 2358,05 2358,05 306,24
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FCA 200,56 1617,00 1699,13 2156,00 220,67
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 450,00 1732,50 1732,50 1732,50 225,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 DAF 200,00 2387,00 2387,00 2387,00 310,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 12336,80 1540,00 1851,70 2156,00 240,48
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 2008 FCA 40,00 3048,81 3064,41 3080,00 397,98
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 FCA 160,00 4620,00 5101,25 5390,00 662,50
Ріпак технічний ГОСТ 10583'76 2008 CPT 1000,00 2394,70 2394,70 2394,70 311,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 CPT 3835,00 2286,90 2479,61 4004,00 322,03
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 DAF 1525,00 2849,31 2882,89 2958,23 374,40
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 FCA 22,00 4869,09 4869,09 4869,09 632,35
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 20,00 9129,50 9129,50 9129,50 1185,65
Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 44,00 2348,50 2560,25 2772,00 332,50
Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 CPT 20,00 2961,03 2961,03 2961,03 384,55
Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 CIP 20,00 4442,05 4442,05 4442,05 576,89
Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2008 CPT 20,00 11550,00 11550,00 11550,00 1500,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 2008 FCA 83,00 2069,76 2760,24 4632,32 358,47
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 2008 CPT 3000,00 385,00 385,00 385,00 50,00
Крупа гречана ядро ГОСТ 5550'74 2008 DAF 200,80 1563,10 1829,70 2356,20 237,62
Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 DAF 67,85 2679,60 2679,60 2679,60 348,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 DDU 21,50 2679,60 2679,60 2679,60 348,00
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 EXW 10,00 1401,40 1401,40 1401,40 182,00
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 DAF 67,50 2079,00 2079,00 2079,00 270,00
Крупа рисова ГОСТ 6292'93 2008 FCA 83,80 7623,00 7623,00 7623,00 990,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 2008 FOB 3000,00 4211,90 4211,90 4211,90 547,00

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 25081,80 1155,00 1215,04 1228,15 157,80
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 17000,00 770,00 785,85 808,50 102,06
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 30000,00 808,50 859,83 962,50 111,67
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 01.03.2010 CPT 3000,00 731,50 731,50 731,50 95,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 28.02.2008 FOB 4500,00 858,55 858,55 858,55 111,50
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.04.2008 FOB 5315,00 924,00 924,00 924,00 120,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.03.2009 FOB 4000,00 1131,90 1131,90 1131,90 147,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 28.02.2008 DAF 6000,00 808,50 808,50 808,50 105,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2008 CPT 700,00 1155,00 1155,00 1155,00 150,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 28.02.2009 DAF 1500,00 754,60 754,60 754,60 98,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2009 FOB 151000,00 723,80 730,23 885,50 94,83
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.04.2009 CPT 6500,00 1064,91 1064,91 1064,91 138,30
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.06.2009 CPT 14000,00 654,50 654,50 654,50 85,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 31.03.2008 FCA 730,00 2310,00 2310,00 2310,00 300,00
Соя ГОСТ 17109'88 15.03.2008 FOB 18000,00 1771,00 1771,00 1771,00 230,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 15.03.2008 FOB 12000,00 1678,60 1678,60 1678,60 218,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 15.01.2010 CPT 200,00 2310,00 2310,00 2310,00 300,00
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 10.08.2008 CPT 100,00 2541,00 2541,00 2541,00 330,00
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 31.12.2009 DAF 200,00 3465,00 3465,00 3465,00 450,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 31.03.2009 FCA 100,00 3561,79 3561,79 3561,79 462,57
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 31.07.2009 FCA 504,00 4774,00 4774,00 4774,00 620,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 30.03.2008 DDU 22,00 7001,61 7001,61 7001,61 909,30
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 30.04.2008 FCA 22,00 9601,90 9601,90 9601,90 1247,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.12.2008 FCA 60,00 6228,10 6228,10 6228,10 808,84
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.03.2009 CPT 300,00 2887,50 2887,50 2887,50 375,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 30.05.2008 FOB 60,00 3465,00 3465,00 3465,00 450,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 28.02.2008 FOB 2400,00 3911,60 3911,60 3911,60 508,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 31.03.2008 FOB 7500,00 3919,30 3922,28 3927,00 509,39

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD

Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 7000,00 808,50 105,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 28.02.2008 FOB 4500,00 858,55 111,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.04.2008 FOB 5315,00 924,00 120,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2008 CPT 700,00 1155,00 150,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 28.02.2009 DAF 1500,00 754,60 98,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 28.02.2008 DAF 6000,00 808,50 105,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2009 FOB 145000,00 723,80 94,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 31.03.2008 FCA 730,00 2310,00 300,00
*Соя ГОСТ 17109'88 15.03.2008 FOB 18000,00 1771,00 230,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 15.03.2008 FOB 12000,00 1678,60 218,00
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 10.08.2008 CPT 100,00 2541,00 330,00
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 31.12.2009 DAF 200,00 3465,00 450,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 31.03.2008 FOB 2900,00 3927,00 510,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 28.02.2008 FOB 2400,00 3911,60 508,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 31.03.2008 FOB 4600,00 3919,30 509,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 30.04.2008 FCA 22,00 9601,90 1247,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.12.2008 FCA 60,00 6228,10 808,84
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 30.03.2008 DDU 22,00 7001,61 909,30
*Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 30.05.2008 FOB 60,00 3465,00 450,00
Херсонська товарно�сировинна біржа «Кристал»
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.03.2009 CPT 300,00 2887,50 375,00

Назва 
товару

Державний
cтандарт

Рiк вироб�
ництва / дата 

поставки

Базис 
поставки

Обсяг, 
тонн

Середньозважена цiна за одну тонну

включає ПДВ без ПДВ

грн. USD грн. USD



Ф'ЮЧЕРСИ на цьому тижні де�

що знизились на тлі млявого ек�

спортного попиту та поширення

тиску з боку соєвих бобів. За

тиждень найближчі ф'ючерси на

пшеницю у Чикаго (CBOT) втра�

тили близько 15 центів за бушель

($5,5/т – ред.), ціни у Канзас�

Сіті (KCBT) впали на 10 центів,

в той час як у Мінеаполісі (MGE)

тиждень завершився втратою 9

центів – на ціні  $6,52/bu

($239,5/т – ред.). 

Ф'ючерсні контракти по ку�

курудзі  зупинились на ціні

$3,79/bu ($149,2/т – ред.), втра�

тивши 12 центів за бушель, а соє�

ві боби здешевшали на 29 центів

за бушель ($10/т – ред.) – до

$9,80/bu. 

Експортні продажі зерна у

США впали до мінімуму нового

маркетингового року: на мину�

лому тижні чистий обсяг прода�

жів становив 23,5 тис. тонн. 

Значними були продажі

м'якої пшениці (SW) на рівні 167

тис. тонн, найпомітнішими серед

угод були: до невідомої країни

призначення (58 тис. тонн),

Йемену (50 тис. тонн), Філіппін

(31,5 тис. тонн) та Кореї (29,2

тис. тонн). 

Міжнародна рада по зерну

(IGC) у своїй січневій доповіді

щодо стану зернового ринку

збільшила власний прогноз сві�

тового виробництво пшениці у

2008/09МР на 4 млн тонн до рів�

ня 687 млн тонн, а також прогно�

зує збільшення світових перехід�

них запасів на 5 млн тонн – до

155 млн тонн. 

Крім того, за оцінками IGC у

2009/10 посівні площі під пше�

ницю у світі скоротяться на один

відсоток до 222 млн га, при цьо�

му переважне скорочення площ

прогнозується основними краї�

нами�експортерами. 

В результаті прогнозованого

скорочення посівів і зниження

врожайності, IGC зменшили рі�

вень світового виробництва у

2009/10 МР на 36,5 млн тонн до

рівня 650,0 млн тонн. 

AG Canada прогнозує на

2009/10 скорочення посівних

площ під канадською пшеницею

на 5% – до 9,7 млн га та змен�

шення валового збору на 13% –

до 25,1 млн тонн. 

Виробники, ймовірно, замі�

нять більшість площ посівами

олійних культур, які, за прогно�

зами, збільшаться на 4,3% або

357 тис. га та становитимуть 8,7

млн га. 

Американський долар про�

довжує дорожчати по відношен�

ню до більшості основних світо�

вих валют, піднявшись в січні на

9% по відношенню до євро.

Однак «зелений» трохи впав від�

носно японської ієни.

*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 05.02.2009 року 1 RUB = 0,21381 грн.
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* 1 МТ (тонна метрична) пшениці та соєвих бобів = 36,74 бушеля За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES
* 1 МТ (тонна метрична) кукурудзи = 39,37 бушеля

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 30 січня 2009 року

Біржа 
(зернові) 

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

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго  (Пшениця SRW) 208,70 5,680 '0,148 5,808 '0,148 5,928 '0,135 6,155 '0,138 6,355 '0,158
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 220,83 6,010 '0,095 6,123 '0,090 6,235 '0,075 6,340 '0,070 6,500 '0,078
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 239,56 6,520 '0,088 6,460 '0,065 6,450 '0,053 6,528 '0,058 6,648 '0,060
CBOT Чикаго (Кукурудза) 139,26 3,790 '0,115 3,903 '0,113 4,013 '0,108 4,118 '0,105 4,250 '0,110

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

360,08 9,800 '0,290 9,868 '0,295 9,938 '0,295 9,900 '0,240 9,680 '0,130

Ф'ючерсний
контракт

Ціни угод * Розра'
хункова
ціна *

Зміни
розрах.
ціни *

Ціни котирувань * Обсяг

відкр. мін. макс. закр. краща
купівля

кращий
продаж

кіл'ть
угод RUB

EXW пшениця кл.3
Березень ’09 5300 5011 5395 5011 + 5255 +5 5011 5395 12 29375775

EXW пшениця кл.3
Травень ’09 5400 5109 5500 5500 + 5327 +8 5109 5500 10 26317590

EXW пшениця кл.3
Липень ’09 5540 5263 5580 5580 + 5467 +16 5263 5580 10 25583805

EXW пшениця кл.4
Березень ’09 5100 4793 5200 5200 + 5035 +12 4793 5200 10 23562565

EXW пшениця кл.4
Травень ’09 5200 4863 5345 5345 + 5112 +17 4863 5345 8 21930350

EXW пшениця кл.4
Липень ’09 5330 5012 5400 5400 + 5240 +19 5012 5400 8 21116875

EXW пшениця кл.5
Березень ’09 3000 3000 3000 3000 + 3000 +20 3000 3000 2 390000

EXW пшениця кл.5
Травень ’09 3075 3075 3075 3075 + 3075 +40 3075 3075 2 399750

EXW пшениця кл.5
Липень ’09 3250 3250 3250 3250 + 3250 +60 3250 3250 2 422500

FOB експ. пшениця
Березень ’09 202,0 199,5 202,0 202,0 + 201,1 +1 199,5 202,0 8 28495139

FOB експ. пшениця
Травень ’09 204,0 201,7 204,5 204,5 + 203,4 +1 201,7 204,5 8 26206870

FOB експ. пшениця
Липень ’09 207,0 202,7 207,5 207,5 + 205,5 +1 202,7 207,5 8 29124757

Біржові торги ф'ючерсними контрактами на пшеницю в Росії
на Національній товарній біржі за 05 лютого 2009 року

На зерновому ринку
РФ зростають ціни 
на пшеницю всіх класів
На зерновому ринку в Європейській частині Росії минулого

тижня спостерігалася тенденція до зміцнення цін на пше�

ницю 3, 4 і 5 класу і фуражний ячмінь.

Світові ціни на зерно знову сповзли

НИНІ середня ціна на продо�

вольчу пшеницю 3 класу ста�

новить:

Європейська частина Росії

– 5493 руб./т.;

Азіатська частина Росії –

5719 руб./т.

Середня ціна на фуражну

пшеницю 5 класу становить:

Європейська частина Росії

– 3232 руб./т.;

Азіатська частина Росії –

4096 руб./т.

Усього в 2008/2009 марке�

тинговому році експортовано

12,963 тис. тонн (пшениці –

11,404 тис. тонн, ячменю –

1,548 тис. тонн, жита – 11 тис.

тонн), зокрема в грудні 1,813

тис. тонн (пшениці – 1,406

тис. тонн, жита – 2 тис. тонн,

ячменю – 405 тис. тонн).

Експорт зерна з 1 по 30

січня ц.р. становив 830 тис.

тонн, зокрема пшениці – 758

тис. тонн, ячменю – 72 тис.

тонн.

На біржових торгах при

проведенні закупівельних ін�

тервенцій на ринку зерна ак�

редитовано 1662 сільськогос�

подарські товаровиробника з

35 суб'єктів Російської Феде�

рації.

Усього за  період з

19.08.2008 по 30.01.2009 р.

об'єм біржових операцій ста�

новив 6,61 млн тонн зерна на

суму 31,02 млрд рублів, зо�

крема:

пшениці 3 класу – 1727,9

тис. тонн за середньою ціною

5795 руб./т;

пшениці 4 класу – 1983,9

тис. тонн за середньою ціною

4924 руб./т;

пшениці 5 класу – 1 697,4

тис. тонн за середньою ціною

3935 руб./т;

жита групи «А» – 135,1

тис. тонн за середньою ціною

3888 руб./т;

ячменю фуражного – 792,8

тис. тонн за середньою ціною

3716 руб./т;

кукурудзи 3 класу – 273,5

тис. тонн за середньою ціною

3991 руб./т.


