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«НІБУЛОН» 
підтримує ООН
ТЕНДЕР ФАО на постачання

продовольчого зерна нужден�

ним країнам виграла українсь�

ка компанія – ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН». Основними критеріями

стали якість продукції, запро�

понована ціна і умови поста�

чання. За підсумками кількох

тендерів продовольчу пшени�

цю з України отримали Судан,

Корея, Ефіопія, Ерітрея та Пів�

нічна Корея.

Варто зазначити, що це

перший випадок, коли укра�

їнська компанія бере участь в

тендерах ООН на постачання

продовольчого зерна і виграє їх. 

Восени минулого року

ООН звернулася до України з

пропозицією поставити части�

ну зерна рекордного урожаю

на ринки країн, які потребу�

ють допомоги з боку світової

спільноти. Наприкінці вересня

відбувся візит до України офі�

ційної делегації ООН, яка про�

вела переговори про участь на�

шої країни у Всесвітній продо�

вольчій програмі (ВПП) як по�

стачальника зерна для країн

третього світу. Для виконання

ВПП запропоновано виділити

$460 млн для закупівлі зерна

до Ефіопії, де голодують понад

9,6 млн чоловік.

– На 5 березня поточного

року ми поставили 161 тисячу

тонн якісної української про�

довольчої пшениці урожаю

2008/2009 МР мешканцям ін�

ших країн, які потерпають від

голоду, – повідомив генераль�

ний директор «НІБУЛОНу»

Олексій Вадатурській. – За

умовами тендеру, наша компа�

нія також забезпечила логісти�

ку всередині Африканського

континенту. Вивантаження су�

ден відбувалося  в Джібуті, по�

тім зерно було затарене в міш�

ки і доставлене автомобільним

транспортом  до постраждалих

районів Ефіопії. 

ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
МОЛОЧНИЙ БІЗНЕС ñ 
ВІЧНА СПРАВА

27�28 лютого в Києві відбувся Другий
Всеукраїнський Молочний конгрес.
На професійний форум з'їхались
понад 200 фахівців – керівників
та спеціалістів галузі молочного
скотарства.

РИНОК І ЦІНИ
БІРЖОВІ ТОРГИ

Результати торгів
сільськогосподарською
продукцією, продуктами її
переробки, продовольством
у лютому 2009 року.

14

АГРОПОЛІТИКА
АГРАРНІ ІНЖЕНЕРИ: 
З НАДІЄЮ НА ВІДРОДЖЕННЯ
5 березня в Києві відбувся IV з'їзд
Української асоціації аграрних
інженерів. Крім звітів і доповідей на
порядку денному було: внесення змін
до Статуту Асоціації, обрання нового
президента УААІ, затвердження
поновленого складу правління.

1312* – за попередню торгівельну сесію.
За даними ІК «СІНКОМ КАПІТАЛ» на 05.03.2009

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ

Індекс Останнє
значення

Зміна 
за

тиждень

Зміна 
з початку

року
SD'індекс
(Україна) 47,75 '5,4% '37,9%

РТС 
(Росія) 559,09 2,1% '11,5%

WIG 20
(Польша) 1444,88 3,7% '19,3%

DAX*
(Німеччина) 3890,94 1,2% '19,1%

S&P 500*
(США) 712,87 '6,8% '21,1%

4�5 6

АГРОПОЛІТИКА
СПІВГОЛОВИ ОДНОГО СОЮЗУ

10 лютого цього року на пленарному засіданні Рада
Всеукраїнського союзу сільськогосподарських
підприємств призначила Олександра Боровика
почесним головою ВССП, а також одностайно
обрала новим очільником Союзу Юрія Карасика.
Їх розповіді читайте на стор.

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
КУПА ЗАКОНІВ, ОДИН ñ ДИСКУСІЙНИЙ 

На засіданні 3 березня цього року члени Комітету
Верховної Ради з питань аграрної політики та
земельних відносин розглянули сім питань, які
включали аж 16 законопроектів. Проте найбільшу
полеміку спричинило подолання президентського
вето на антикризовий закон для АПК.
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СУЧАСНІ інтенсивні технології

агровиробництва дають змогу от�

римувати високі врожаї сіль�

госпкультур, які ще півстоліття то�

му вважалися фантастичними. Од�

нак промислові технології вироб�

ництва, зокрема глибока оранка,

відсутність органічних добрив і аг�

рохімічне навантаження суттєво

пошкодили структуру ґрунтів. Ви�

правляти ситуацію світ почав з по�

ступовим переходом на мінімаль�

ний і нульовий обробіток ґрунту.

Але кількість населення планети

постійно зростає, загострюючи

проблему забезпечення її продук�

тами харчування. Відтак зростає

інтенсифікація рільництва. Завдя�

ки новим високопродуктивним

сортам і гібридам, інтенсивному

застосуванню добрив і засобів за�

хисту рослин земля поки віддає

людині більше зерна і овочів. Сьо�

годні урожайність, наприклад,

озимої пшениці у 7,5�8,0 т/га є ве�

ликим здобутком, і до певного ча�

су задовольнятиме аграріїв. Але

життя постійно вимагає руху впе�

ред, і тому для отримання ще біль�

ших врожаїв за цими технологіями

хімічні навантаження на ґрунти

доведеться збільшувати. Однак

нескінченно так тривати не може,

й усе одно настане критична межа,

коли отриманий у такий спосіб

урожай перетвориться на суцільну

отруту, а людство опиниться на

межі екологічної катастрофи. 

Продовження на стор.8Продовження на стор.2

Рослині – всю силу Землі, 
або Переворот у культурі землеробства
НАУКУ – У ВИРОБНИЦТВО Рослини і земля – це живі організми з надзвичайним природним
потенціалом. Ми постійно прагнемо отримати щонайвищий урожай, заради якого силоміць
намагаємося нагодувати рослину добривами. Оптимальне ж співвідношення в раціоні макро- та
мікроелементів дає можливість рослині «не відмовляти собі ні в чому» й призводить до сплеску
врожаю. Якщо цих речовин бракує, рослина не живе, а бореться за виживання.



АГРОПРОФІ

№ 8 [061] 6 березня, 2009

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.uaАКТУАЛЬНО2

український тижневик ділової інформації

СПIВЗАСНОВНИКИ ГАЗЕТИ:
ТОВ сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН»;
ТОВ «ДНІПРО'АЛЬФА'ПЛЮС»;
ТОВ «АГРОМЕДІА'ПРО».
Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ
КВ 12931'1815ПР від 31.07.2007 р.

Передплатний індекс 98990.

ВИДАВЕЦЬ'РЕДАКЦIЯ: ТОВ «АГРОМЕДІА'ПРО».

Для листів – 01135, Київ'135, а/с 79.
Тел. (044) 227'9355.

info@agroprofi.com.ua, 
www.agroprofi.com.ua

Головний редактор Тетяна Шелкопляс.
Випусковий редактор Павло Мороз.

Редактор відділу юридичної аналітики Євгенія Руженцева.
Редактор відділу економічної політики Наталія Тарченко.

Оглядач Артем Олекса.
Дизайн та верстка Олексій Шелкопляс.

Газета виходить по п’ятницях.
Наклад — 5 000 екз. Ціна договірна. 

Друк: ТОВ «МЕГА'Поліграф'Сервіс», 
02090, м.Київ, вул.Алма'Атинська, 2/1. Тел. (044) 451'8670.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. Редакція
залишає за собою право скорочувати авторські матеріали та вносити
в них правки. Рукописи не рецензуються та не повертаються.
Листування з читачами ведеться лише на сторінках газети.
Відповідальність за достовірність опублікованої в газеті інформації
несуть автори та рекламодавці. При використанні матеріалів
посилання на газету обов’язкове.

© ТОВ «АГРОМЕДІА'ПРО», 2009

ПЕРЕДПЛАТА
Шановні читачі! 

Передплатіть газету
«АГРОПРОФІ» на 2009�й рік 

в будь�якому поштовому
відділенні або через Редакцію. 

ЧИТАЙТЕ НАС І БУДЬТЕ
ЗАМОЖНИМИ!

Наш
індекс:98990

4 березня в Міністерстві аг&

рарної політики під голову&

ванням міністра Юрія Мель&

ника відбулось чергове засі&

дання Громадської ради,

присвячене питанням сучас&

ного стану та перспектив ро&

звитку сільського господар&

ства і харчової промислово&

сті  України.  До цієї  події

МінАП оприлюднило на своє&

му сайті інформаційно&аналі&

тичні матеріали, зокрема що&

до підсумків роботи вітчиз&

няного АПК у 2008 році та

планових показників на на&

ступний сільськогосподарсь&

кий сезон. Деякі цифри та

факти, оприлюднені на сайті

та у виступі першого заступ&

ника міністра Юрія Лузана

на засіданні Громадської

ради ми пропонуємо вашій

увазі.

АГРОПРОМИСЛОВИЙ ком�

плекс України щороку займає все

більш питому вагу в економіці

держави. Як стратегічна галузь за�

безпечує продовольчу безпеку

країни, формує її 17�18% валового

внутрішнього продукту та близь�

ко 60% фонду споживання насе�

лення. Його частка у зведеному

бюджеті України за останні роки

– 9�10%. АПК вийшов на друге

місце серед секторів економіки у

товарній структурі експорту.

Зросли на 17,5% в порівнянні

з 2007 роком обсяги виробництва

валової продукції сільського гос�

подарства, в тому числі в сільсь�

когосподарських підприємствах

– на 35,2%. Тобто, суттєво зрос�

тає питома вага крупно товарного

виробництва у загальних обсягах

виробництва.

Харчова та переробна галузь

займає одне із чільних місць в

економіці України, її питома вага

в загальному обсязі реалізованої

промислової продукції  у 2008 ро�

ці склала 14,2% та становить 108

млрд гривень. Обсяги експорту

харчової продукції щорічно зрос�

тають, у 2008 році вони склали

$5,5 млрд. 

Активізація продовольчого

ринку дала змогу збільшити на

40% надходження коштів від під�

приємств АПК до Зведеного та

Державного бюджету, на 60% зро�

сли надходження від сільськогос�

подарських товаровиробників до

Пенсійного фонду. 

Обсяг експорту агропроми�

слової продукції у 2008 році зріс

в 1,6 раза проти попереднього ро�

ку і становив $11,3 млрд, зовніш�

ньоторговельне сальдо позитивне

і становить$ 4,5 млрд.

Станом на 1 січня 2009 року

вимоги банків за кредитами, за�

лученими підприємствами агро�

промислового комплексу, склада�

ють майже 57,3 млрд грн, що в

1,7 рази більше, ніж у минулому

році.

У результаті вжитих заходів

забезпечено у 2008 році більш

ефективне сільськогосподарське

виробництво. Так, 82,1% сіль�

ськогосподарських підприємств

отримали прибутки на суму 6,9

млрд грн, решта підприємств –

збитки на суму 2,1 млрд гривень.

Загальна сума одержаного при�

бутку в сільському господарстві

становить 4,8 млрд гривень.

Вся посівна площа під урожай

2009 року становитиме понад 27

млн га, що на рівні минулого ро�

ку (див. таблицю). 

У структурі посівів зерновий

клин складатиме 15,9 млн га

(59%), що на 303 тис. га більше

проти минулого року. За даними

регіонів під урожай 2009 року пе�

редбачається посіяти ярі культу�

ри на площі 16 млн га, для цього

сільськогосподарськими товаро�

виробниками всіх форм власно�

сті заготовлено 1,2 млн тонн на�

сіння ярих зернових та зернобо�

бових культур (104% до потре�

би), яке доведено до посівних

кондицій. 

Для оперативного проведен�

ня комплексу весняно�польових

робіт завершується підготовка

320 тис. одиниць тракторів, 375

тис. одиниць ґрунтообробних та

посівних машин. Станом на 25

лютого цього року готовність

тракторів становила 90%, ґрунто�

обробних та посівних машин –

93%, що на 4% вище проти ми�

нулого року. Крім того, для опе�

ративного проведення посівної

кампанії в регіонах планується

додатково залучити понад 30 тис.

одиниць тракторів з промисло�

вих підприємств та навчальних

закладів.

Структура посівних площ під урожай 2009 року

Структура
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Вся посівна площа 26987,3 27032,6 45,3 100,2 100,0

Зернові, всього 15650,4 15953,4 303,0 101,9 59,0
озимі на зерно 8132,5 8242,8 110,3 101,4 30,5
з них: пшениця на зерно 6805,2 6489,3 '315,9 95,4 24,0

Ярі зернові і зернобобові 7517,9 7710,6 192,7 102,6 28,5
з них: ячмінь 3357,6 3491,3 133,7 104,0 12,9

Зернобобові – всього 262,4 334,5 72,1 127,5 1,2
в т.ч. горох 206,4 257,5 51,1 124,8 1,0
кукурудза на зерно 2539,3 2515,4 '23,9 99,1 9,3

Технічні – всього 6704,0 6096,2 '607,8 90,9 22,6
з них: цукровий буряк 389,9 400,4 10,5 102,7 1,5
соняшник 4221,5 3495,9 '725,6 82,8 12,9

Картопля і овочі – всього 1962,2 1984,5 22,3 101,1 7,3
з них картопля 1411,8 1427,7 15,9 101,1 5,3
овочі , баштанні 550,4 556,8 6,4 101,2 2,1

Кормові – всього 2670,7 2998,5 327,8 112,3 11,1

Посівні площі під урожай 2009 року 
в Україні не зменшаться

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 9,00 9,40 9,00 225,00 '1,6% '18,2%

Дакор ПФТС DAKOR UZ UAH 0,00 125,80 55,00 473,71 0,0% 25,8%

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 16,03 17,00 16,25 1 168,60 '7,1% 32,1%

Креатив Груп Франкфурт 4C8A GR EUR 0,63 0,71 0,67 6,87 '10,7% '10,9%

Лендком Лондон LKI LN GBP 11,50 12,00 11,75 23,50 '4,1% 6,8%

Миронівський хлібопродукт Лондон MHPC LI USD 2,00 3,00 2,50 276,88 '16,1% '23,1%

Миронівський з'д круп та комбікормів ПФТС MZKK UZ UAH 0,10 1,65 1,00 140,00 0,0% '22,2%

Мрія Агро Франкфурт MAYA GR EUR 3,50 8,00 8,00 170,00 0,0% 33,3%

MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 0,47 1,06 0,55 9,46 0,0% '73,8%

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

УкрРос Франкфурт 36U1 GR EUR 0,00 0,10 0,10 1,06 '33,3% '93,3%

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

«НІБУЛОН» 
підтримує ООН

Початок на стор.1
СПІВПРАЦЯ України з ООН,

безумовно, є визнанням нашої

держави як потужного гравця

на світовому ринку зерна.

Участь у ВПП відкриває перед

українськими компаніями нові

широкі можливості щодо екс�

порту зерна, оскільки певну ча�

стину інших ринків збуту Укра�

їна втратила. Це також

свідчення якості українського

зерна і довіри до компанії «НІ�

БУЛОН», яка здатна виконува�

ти жорсткі умови зовнішніх

контрактів і надавати комплекс

послуг з їх забезпечення.

– Ми як національна ком�

панія шукаємо зовнішні ринки

збуту, щоб фактично вивезти

надлишкову кількість зерна з

України, знизити його тиск на

урожай наступного маркетин�

гового року. Це також дає змо�

гу вітчизняним сільгоспвироб�

никам реалізувати збіжжя і от�

римати живі гроші перед посів�

ною. Без участі в тендерах цьо�

го зробити неможливо, – про�

довжує Олексій Опанасович. –

Тендер – це боротьба за по�

ставку. Його умови дуже жор�

сткі, оскільки зобов'язують

компанію�переможницю чітко

виконувати усі взяті на себе зо�

бов'язання. Ми маємо надати

банківські гарантії, а це від

15% й іноді до 100% вартості

виграного тендера, що ми по�

ставимо товар. У разі непостав�

ки ці гроші не повертаються.

Раніше українські чинов�

ники прогнозували, що обсяг

участі України в програмах

ООН може становити близько

1 млн тонн зернових. Теоре�

тично, постачання міг здій�

снювати і Аграрний фонд. Та�

ка можливість обговорювалася

раніше, відразу після візиту до

України делегації ООН, ос�

кільки переговори велися на

урядовому рівні. Проте, воче�

видь, державний агент поки не

має достатнього досвіду й істо�

рії поставок, щоб самостійно

виграти тендер. Тому, швидше

за все, такі транші проводити�

муть приватні зернотрейдери. 

Олексій Вадатурській та�

кож відзначив, що «НІБУ�

ЛОН» і надалі братиме участь

в тендерах ООН. За його сло�

вами, умови такої співпраці

цілком прийнятні. 

Нагадаймо, що у поточно�

му МР Україна може постави�

ти на експорт рекордні 25 млн

тонн зерна.



4 березня, напередодні пар&

ламентських слухань щодо

перспектив розвитку сільсь&

кого господарства і харчової

промисловості України, які

пройдуть 11 березня, у Мін&

агрополітики відбулося засі&

дання Громадської ради. Вар&

то відмітити активність висту&

паючих фахівців профільних

організацій і чіткість накре&

слених до розгляду проблем.

Пропонуємо вашій увазі тези

виступу Леоніда Козаченка,

п р е з и д е н т а  Ук р а ї н с ь к о ї

аграрної конфедерації. 

СТВОРЕННЯ Громадської ради

як дорадчо�консультативного ор�

гану було ініціативою Міністер�

ства аграрної політики України.

Наслідки ж її роботи мають прак�

тичне значення при розробці і

прийнятті важливих для життє�

діяльності АПК документів і про�

грам. Тому хотілося б, щоб до за�

кону про громадські об'єднання,

який потребує негайного прий�

няття, але досі «пилиться» у Вер�

ховній Раді, обов'язково була

включена норма щодо постійної

співпраці, живого діалогу органів

законодавчої і виконавчої влади з

громадськими об'єднаннями. Бо

саме вони є лобістами галузевих

інтересів, здатними не лише на�

креслити проблеми, а й запропо�

нувати шляхи до їх вирішення.

По&друге, потрібно, щоб осно�

вою парламентських слухань було

усвідомлення усіма учасниками – і

депутатами, і суспільством – що

сільське господарство сьогодні мо�

же бути джерелом відродження

економіки України у складних

умовах впливу загальносвітової фі�

нансово�економічної кризи. Свід�

ченням є попередні економічні

показники: від початку 2009 року

падіння промислового виробниц�

тва було найбільшим за увесь пе�

ріод ведення такої статистики (з

1931 року.) – близько 40%. Водно�

час агропромисловий комплекс у

цілому за рахунок активного ек�

спорту зернових і олійних культур

демонструє стабільність. Хоча в

харчовій промисловості маємо

спад виробництва за рахунок ско�

рочення внутрішнього споживан�

ня. До того ж, через ручне регулю�

вання з боку уряду харчова проми�

словість сьогодні поставлена в такі

шати, у яких в умовах ринкової

економіки суб'єкти господарюван�

ня працювати не можуть. Тож

можна зробити висновок, що за

впровадження зваженої державної

політики в галузі АПК та врахо�

вуючи глобальні світові тенденції,

саме агропромисловий комплекс

може виступити інструментом зу�

пинки кризи і відправною точкою

розбудови економіки нашої дер�

жави.

По&третє, неотримані прибут�

ки – усе одно, що отримані збит�

ки. Сьогодні у державному бюдже�

ті на 2009 рік передбачено трохи

більше 6 млрд грн на підтримку

АПК. Можливо це буде не зовсім

коректно, але потрібно зрозуміти

порядок цифр: за оцінками неза�

лежних експертів, у тому числі

УАК, Україна торік втратила через

специфіку експортно�імпортних

операцій 16 млрд грн. Я маю на

увазі заборону експорту зернових і

олії, а також імпорт м'яса і інших

видів продукції, через які несли

збитки наші сільгоспвиробники.

До них треба додати ще 17 млрд

грн, які сільгоспвиробники спла�

тили державі у вигляді податків.

Плюс 8 млрд прямих збитків від

господарської діяльності харчової

промисловості. Загалом – це 40

млрд грн., які ми або недоотрима�

ли, або втратили. Тому не слід ак�

центувати увагу на 6 мільярдах,

варто зосередитись на унеможлив�

ленні втрати аналогічних  40 млрд

у поточному і наступних роках.

Четверте. Сільське господар�

ство не може бути єдиним соціаль�

ним донором від економіки Украї�

ни. Спробуйте, наприклад, забо�

ронити експортувати метал або мі�

неральні добрива, або електро�

енергію, з тим  щоб створити

штучне перевиробництво на вну�

трішньому ринку, таким чином

знизити ціну цієї продукції. Або

спробуйте обмежити до 1% рента�

бельність хімічної галузі чи до ну�

льової – металургії. Про це навіть

ніхто не думає, не то що робить. В

АПК це виглядає, немов природ�

не, впродовж багатьох років. У

першу чергу,  найбільше стражда�

ють від цього хлібопекарна галузь,

молокопереробна та м'ясна про�

мисловість. Разом з тим, ми розу�

міємо, що населення країни не по�

винно потерпати від браку продо�

вольства, особливо найменш захи�

щена його частина, прожитковий

статок якої менший від прожитко�

вого мінімуму, встановленого дер�

жавою. Для цих людей необхідно

обов'язково запроваджувати адре�

сні, продовольчі і фінансові дота�

ції з боку уряду,  як це роблять в

розвинених країнах  Європи,

США, Канаді. У США, які вважа�

ється найбагатшою в світі краї�

ною, понад  40 млн населення от�

римує такі дотації.

П'яте. Великою проблемою,

яка стримує розвиток АПК, є зво�

лікання завершення земельної ре�

форми. За тимчасове продовжен�

ня мораторію на продаж сільсько�

господарської землі вперше висту�

пила Українська аграрна конфеде�

рація. Але такій підхід базується не

на тому, що земля не повинна бути

товаром, а на тому, що органи дер�

жавної влади, які відповідають за

реалізацію земельної реформи,

скоюють багато злочинів та злов�

живань, попираючи існуюче зако�

нодавство стосовно реєстрації зем�

лі, забезпечення прав громадян,

які отримали власність на цю зем�

лю. Маємо інші порушення, які

стали масовими на всіх рівнях

діяльності цих державних органів.

Окрім цього, не прийняті закони,

які давно були підготовлені, щоб

на правовому рівні остаточно вре�

гулювати це питання. У такій си�

туації початок продажу землі ста�

не засобом ошукування мільйонів

людей, які ніколи не використа�

ють наданого їм права.

І останнє, дуже важливе пи�

тання – розвиток інфраструктури

сільського господарства. Це по�

в'язане і з логістикою, і коопера�

тивним рухом, і з створенням гур�

тових ринків, поширенням страху�

вання ризиків в сільському госпо�

дарстві,  хеджуванням цін на

сільськогосподарську продукцію –

все це є дуже важливим і необхід�

ним для того, щоб ринок відпові�

дав тим вимогам сьогодення, які

дають можливість інвесторам і ке�

рівникам сільгосппідприємств чіт�

ко усвідомлювати перспективу

своєї діяльності і  контролювати

свої ризики.

Окремо, декілька слів про Аг�

рарний фонд, якій є важливим

елементом в інфраструктурі аграр�

ного ринку, відповідальним за ста�

білізацію ринку зерна, яка досяга�

ється за рахунок товарних та фі�

нансових інтервенцій. На жаль,

останнім часом на цю організацію

переклали невластиві для неї

функції, а саме: Аграрний фонд

сьогодні повертає ПДВ зернотрей�

дерам, постачає мінеральні добри�

ва, пальне, здійснює форвардні за�

купівлі зерна. Ця організація, яка

існує декілька років, не має у своє�

му штаті відповідного персоналу,

вона функціонально не може ви�

конувати такі складні завдання.

Враховуючи все це, дана структура

може замість користі принести ба�

гато проблем. Тому треба виваже�

но підходити до таких складних

питань.  На нашу думку, така

структура вкрай необхідна, але

нею повинні керувати не політи�

ки, а професіонали. Тому Аграр�

ний фонд повинен бути виведений

з�під контролю Кабінету Міністрів

України і працювати як незалежна

структура, діяльність якої забезпе�

чує стабілізацію ринків не тільки

сільськогосподарської продукції.
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Сільське господарство може стати 
джерелом відродження економіки України

Гаряча лінія 
МінПП – швидка 
технічна допомога
З березня 2009 року і до закін�
чення весняно�польових робіт
вперше в Мінпромполітики Ук�
раїни діє центр оперативної ін�
формаційної допомоги, кон�
сультації в якому надають фа�
хівці держдепартаменту трак�
торного і сільгоспмашинобуду�
вання. Основна функція центру
– надання оперативної інфор�
маційної допомоги з питань
обладнання, яке використову�
ється під час весняно�польових
робіт. 
Зателефонувавши за номерами
в Києві: (044) 246�31�10, 

246�33�22, 246�33�93 щодня

(окрім неділі) з 8.00 до 20.00,
можна отримати рекомендацію
фахівців з приводу придбання
необхідної техніки, запасних ча�
стин, дізнатися адреси дилерсь�
ких центрів тощо. Також розро�
блено спеціальну форму заявки,
яка допоможе спростити проце�
дуру замовлення машин для
сільськогосподарських робіт.

Назва товару Виробник
Станом 

на 30.07.08
(базовий період)

Станом на 11.02.09
(попередня дата)

Станом 
на 18.02.09 
(звітна дата)

% до ціни 
базового 
періоду

% до ціни
попередн.

періоду
Селітра аміачна  
(в упаковці)

ВАТ «Концерн Стирол» 1745.00 2200.00 2131.67 122.2 96.9
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 2700.00 1686.29 2055.90 76.1 121.9

Селітра аміачна (насипом)
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 2610.00 1758.40 1992.80 76.4 113.3
ВАТ «Рівнеазот» 2017.66 2050.80 2053.39 101.8 100.1
ВАТ «Азот», м.Черкаси 2434.02 2194.02 2194.02 90.1 100.0

Селітра вапняно'аміачна ВАТ «Рівнеазот» 1884.80 2098.80 2099.10 111.4 100.0

Нітроамофоска 
ВАТ «Сумихімпром» 4400.00 4400.00 3750.00 85.2 85.2
ЗАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» не виробл. не виробл. не виробл. ' '

Суперфосфат (в упаковці) ВАТ «Сумихімпром» 2300.00 2400.00 2400.00 104.3 100.0

Карбамід (насипом)

ВАТ «Концерн Стирол» 3000.00 ''' 2650.00 88.3 '
ВАТ «ДніпроАЗОТ» 2922.60 не виробл. не виробл. ' '
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 4560.00 2610.00 2546.20 55.8 97.6
ВАТ «Одеський припортовий завод» 3336.00 2568.00 2568.00 77.0 100.0
ВАТ «Азот», м.Черкаси 4200.00 2800.02 2800.02 66.7 100.0

Амофос (насипом)
ЗАТ «Кримський ТИТАН» 7400.00 5000.00 6000.00 81.1 120.0
ВАТ «Сумихімпром» не виробл. не виробл. не виробл. ' '

Амофос (NPК 12:52) ЗАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив 6800.00 не виробл. не виробл. ' '
Каїніт (насипом) ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана не виробл. не виробл. не виробл. ' '
Калімагнезія ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана не виробл. не виробл. не виробл. ' '
Калімаг'30 ТОВ «Стебницький калійний завол» не виробл. не виробл. не виробл. ' '

Вода аміачна 25%
ВАТ «Рівнеазот» 839.28 1050.43 1149.90 137.01 109.5
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 936.00 729.30 920.00 98.3 126.1
ВАТ «Азот», м.Черкаси не виробл. не виробл. не виробл. ' '

Тукосуміш N:P:K = 17:17:17 ТОВ «Укртехнофос» 5000.00 3940.00 3875.00 77.5 98.4

Аміак

ВАТ «Концерн Стирол» 4735.00 ''' ''' ' '
ВАТ «Азот», м.Черкаси 3270.00 3800.04 3800.04 116.2 100.0
ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» 3600.00 ''' 3510.00 97.5 '
ВАТ «ДніпроАЗОТ» ''' не виробл. не виробл. ' '

Сульфат амонію ВАТ «Азот», м.Черкаси 2000.04 900.00 900.00 45.0 100.0

За даними Державної інспекції з контролю за цінами

Оптово�відпускні ціни на мінеральні добрива вітчизняного виробництва, грн/тонна (з ПДВ)



Уточнено порядок
використання коштів
на підтримку 
фермерів
Верховна Рада України

ухвалила Закон «Про вне�

сення змін до Закону «Про

фермерське господарство»

Закон удосконалює чинне зако�
нодавство щодо розвитку фер�
мерських господарств. Зокре�
ма, ст.5 Закону «Про фермер�
ське господарство» доповнено
новою частиною, якою відпо�
відно до Цивільного кодексу
дається визначення відокрем�
леної фермерської садиби. 
Змінами до ст.11 передбачено
поширити надання фінансової
підтримки на безповоротній
основі фермерським господар�
ствам, розташованим у гірсь�
ких населених пунктах, на по�
ліських територіях, визначених
в установленому порядку Кабі�
нетом Міністрів України. Крім
того, уточнюється порядок ви�
користання відповідними фер�
мерськими господарствами
коштів Українського держав�
ного фонду підтримки фер�
мерських господарств. 
Відповідний законопроект за�
реєстровано за №3012.

Думку Президента
щодо виноградарства
враховано
Верховна Рада ухвалила

Закон «Про внесення змін до

Закону України «Про вино�

град та виноградне вино» з

урахуванням пропозицій

Президента України 

Закон передбачає чіткі визна�
чення термінів у вітчизняному
виноградарстві та виноробстві.
В ньому уточнено і конкретизо�
вано низку положень чинного
законодавства з питань бо�
ротьби з фальсифікацією вино�
робної продукції.
Тексти статей законопроекту з
пропозиціями Президента
України зареєстровано за
№0860.

– Олександре Григоровичу, Ви
є організатором і беззмінним
очільником ВССП з моменту
його створення. Але ж почина"
лося усе набагато раніше. Як
розвивалася ця організація?
– Об'єднання сільськогосподар�

ських підприємств як таке, по

суті, існує вже близько сорока

років.

На початку 1970�х років рі�

шенням Кабінету Міністрів

СРСР було створено Всесоюзну

Раду колгоспів, яка була першою,

можна так сказати, демократич�

ною організацією працівників се�

ла. Республіканські створилися

пізніше, зокрема Рада колгоспів

УРСР – наприкінці грудня 1971

року. Спочатку їх очолювали мі�

ністри сільського господарства, а

потім було вирішено передати ці

повноваження безпосереднім її

учасникам.

Рада опікувалася функціону�

ванням колгоспів, у тому числі

створенням та використанням

коштів Централізованого фонду

соціального страхування колгос�

пників. За рахунок цих коштів в

сільській місцевості було збудова�

но значну кількість шкіл, дитячих

садків, будинків культури, ФАПів,

профілакторіїв, доріг з твердим

покриттям тощо. Функціонували

міжгосподарські проектні і буді�

вельні організації, комбікормові

заводи, сількомунгоспи. За кош�

ти ЦФССК в регіонах, що мають

унікальні лікувальні властивості,

були зведені десятки здравниць та

сотні дитячих таборів.

На той час міністерство, обла�

сні і районні управління сільсь�

кого господарства узгоджували з

Радою питання: структури, пла�

ни, виробництва, реалізації та цін

на продукцію, дотації тощо. 

– Як Ви опинилися на посаді
голови? 
– Всеукраїнську Раду колгоспів

очолював тоді Дмитро Костянти�

нович Моторний, а я був його за�

ступником, головою Ради Черні�

гівської області і головою колгос�

пу «Авангард» у рідному Коро�

пському районі. Дмитро Костян�

тинович багато чого мене навчив,

і коли полишав пост керівника

через стан здоров'я, рекомендував

мене на свою посаду. Так, у 1991

році республіканська конферен�

ція затвердила мене на цій посаді. 

Багато уваги роботі Ради при�

діляв ЦК Компартії України. Зо�

крема, піклувалися про те, щоб

наш громадський представниць�

кий орган дієво працював в аг�

рарному виробництві. 

З прийняттям Закону України

«Про колективне сільськогоспо�

дарське підприємство» 16 грудня

1992 року Рада колгоспів була пе�

ретворена на Всеукраїнську Раду

колективних сільськогосподарсь�

ких підприємств. 

– З ліквідацією колгоспів і Ра"
да автоматично мала припини"
ти своє існування?
– У середині 1990�х був дуже

сильний тиск, спрямований на

розвал крупних господарств, їх

подрібнення. Відчутний був тиск

і на Раду КСП, мовляв, навіщо

ця організація потрібна, якщо

колгоспів давно вже немає. Нас�

правді функціонери на місцях

просто намагалися заволодіти

об'єктами і активами нашого

об'єднання. Особливу активність

у намаганні зруйнувати Раду кол�

госпів проявляли там, де встигли

«розпаювати» об'єкти недержав�

ної власності – міжколгоспну

власність. Але ми не мали права

дати усе це розтягнути, а тому

треба було не дати зруйнувати

нашу організацію.

Нам довелося наполегливо

переконувати і урядовців, і Пре�

зидента, що з часом Україна усе

одно повернеться до великото�

варного виробництва. Фермерсь�

кий рух і ця форма господарю�

вання повинні існувати, як в

усьому світі, але прогодувати кра�

їну вони не зможуть. 

Були намагання втягнути на�

шу організацію у політичний

простір, але ми цього не допусти�

ли. Зрештою було проведено все�

українську конференцію, у якій

взяли участь Президент України

Леонід Кучма, голова Верховної

Ради Іван Плющ і прем'єр�мі�

ністр Віктор Ющенко, на якій ми

реформували Всеукраїнську раду

КСП у Всеукраїнський союз

сільськогосподарських підпри�

ємств (ВССП) із збереженням

правонаступництва. Було це 23

лютого 2001 року. 

– Що сьогодні собою являє
ВССП?
– Сьогодні ВССП – недержавна,

самоврядна, неприбуткова орга�

нізація. Це добровільне об'єднан�

ня потужних агропідприємств,

які є гордістю держави.

Ми – впливова соціально�

суспільна сила. Понад 13 тисяч

таких господарських структур у

490 сільських районах усіх регіо�

нів країни утворили представ�

ницькі органи. 

ВССП приймає активну

участь у законотворчій роботі,

розробці та реалізації державних

програм, дбає про підвищення

життєвого рівня людей села. За�

раз ця робота особливо активізу�

валася через загальносвітову фі�

нансово�економічну кризу. Хоча

я особисто вважаю її  більше

штучною. Поки не буде визначе�

но державної політики в аграрно�

му секторі, село буде жити по за�

лишковому принципу в державі,

то криза буде тривати. І ми ніко�

ли з неї не виплутаємося. Тому

перед новим керівництвом Все�

українського Союзу, як перед

впливовою фаховою організа�

цією, постала нелегка задача –

втілити програму розвитку АПК

у життя. 

У Європі на громадські орга�

нізації припадає більше повнова�

жень і довіри, ніж на державні

структури. І будь�який закон,

який не буде погоджений з відпо�

відною громадською організа�

цією, не буде ані проголосований

парламентом, ані підписаний

Президентом.

Ми рухаємося шляхом євро�

пейської інтеграції. Однією з ви�

мог прийняття України до Євро�

пейського Союзу буде те, що саме

громадські організації братимуть

на себе відповідальність за функ�

ціонування вітчизняного АПК. 

Але спочатку ми маємо прий�

няти закон про громадські орга�

нізації, який би передав усі пов�

новаження громадським органі�

заціям. Якщо б його ухвалили, то

не було б навіть і розмов про ко�

рупцію. Але цей законопроект

вже тривалий час лежить у Вер�

ховній Раді. 

– Чим викликане Ваше рішен"
ня полишити керівництво
ВССП?
– Я людина, яка все життя пра�

цює на землі, у тому селі, де я ро�

дився. Було багато пропозицій у

той час очолити партійні керівні

ланки і в районі, і в області. Але я

нікуди не пішов. Я зробив усе мо�

жливе, щоб зберегти цю організа�

цію, не дати втягнути її у будь�яку

політичну силу, ми завжди шука�

ли конструктивну співпрацю.

Тож вважаю, що мав переда�

ти посаду голови енергійній і

досвідченій людині. Впевнений,

Юрій Михайлович багато зро�

бить, маючи досвід, енергію,

вплив у політичних і бізнесових

колах. Він обіймав високі дер�

жавні посаді, але після того не

залишився «білим комірцем», а

пішов працювати, як кажуть, на

ферму, в село. І цим здобув іще

більшу повагу і авторитет серед

агровиробників.

На останніх зборах ВССП я

почув багато теплих слів на свою

адресу. Думаю, що ті понад двад�

цять років, що я працював у на�

шому об'єднанні, не пройшли да�

ром. Мене обрали почесним го�

ловою Союзу. Тому, безумовно, я

не залишатимуся осторонь

ВССП, а прийматиму активну

участь у його роботі, робитиму

усе, щоб аграрному сектору було

виділено ту повагу і шану, як у

Європейських державах.

Я вірю, що наші політики на�

решті зрозуміють, що коріння на�

ції – саме в селі. Прийде час, ко�

ли селянинові буде віддана та по�

вага, на яку він заслужив.

АГРОПРОФІ
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ПРИЙНЯТІ ЗАКОНИ

БОРОВИК Олександр Григорович.

Народився 20 листопада 1938 року у селі Свердловка Коропського
району Чернігівської області. 
1973 року закінчив Українську сільськогосподарську академію за
фахом «агрономія», вчений агроном.
З 1954�1957 рр. – робітник колгоспу «Авангард», тракторист Авдіїв�
ської МТС Сосницького району Чернігівської області. 1957�1959 рр.
– служба в армії. З 1959 р. по 1967 р. – комбайнер, бригадир трак�
торної бригади, механік. З лютого 1967 р. – голова колгоспу «Аван�
гард» (КСП «Авангард»). Нині генеральний директор ТОВ «Аван�
гард» Коропського району Чернігівської області 
Народний депутат ВР 2�го скликання (1994�1998 рр.). 
Герой Соціалістичної Праці (1981 р.). Герой України (2002 р.). На�
городжений Орденами Леніна (1971, 1981 рр.); Орденом Князя
Ярослава Мудрого V ст. Заслужений працівник сільського госпо�
дарства України.
У 1991 р. – голова Ради колгоспів, правонаступницею якої потім
стала Всеукраїнська Рада КСП, згодом перетворена на Всеукра�
їнський союз сільськогосподарських підприємств.

ОСОБОВА СПРАВА

Олександр Боровик. 

Не залишаючись осторонь
ПІДСУМКИ 10 лютого цього року на пленарному засіданні Рада Всеукраїнського союзу
сільськогосподарських підприємств призначила Олександра Боровика почесним головою ВССП,
а також одностайно обрала новим очільником Союзу Юрія Карасика. Олександр Григорович був
незмінним керівником ВССП з моменту утворення. Його розповідь про історію Союзу, діяльність
об’єднання ми пропонуємо читачам.

Сторінки підготував Артем Житков



Постачальники 
пива збір на 
розвиток галузі 
не платитимуть
Верховна Рада України

ухвалила Закон «Про вне�

сення змін до Закону Ук�

раїни «Про збір на розви�

ток виноградарства, са�

дівництва і хмелярства»

Згідно з законом, «платни�
ками збору на розвиток ви�
ноградарства, садівництва і
хмелярства є суб'єкти під�
приємницької діяльності не�
залежно від форм власності
та підпорядкування, які реа�
лізують в оптово�роздрібній
торговельній мережі та ме�
режі громадського харчу�
вання алкогольні напої та
пиво». Передбачено, що ви�
робники алкогольних напо�
їв та пива є платниками збо�
ру лише за умови реалізації
ними цієї продукції в роз�
дрібній торгівлі безпосе�
редньо споживачам. У разі
постачання такої продукції
суб'єктам оптової та роз�
дрібної торгівлі власного
виробництва вони не є плат�
никами збору на розвиток
виноградарства, садівниц�
тва і хмелярства.
Нараховані суми збору на
розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства за�
лишатимуться на спеціаль�
ному рахунку Державного
казначейства України. Го�
ловним розпорядником цих
коштів є центральний орган
виконавчої влади, який
здійснює державну політику
у сфері виноградарства, са�
дівництва і хмелярства. Су�
ми збору розподілятимуться
та використовуватимуться
таким чином: 85% – на ро�
звиток виноградарства і са�
дівництва, решта – на роз�
виток хмелярства.
Відповідний законопроект
зареєстровано за №3152.

«Сільгосптоваро�
виробник» –
це щось нове
– МИ ЖИВЕМО у дуже цікавий

час, коли усе так швидко зміню�

ється, що ми іноді  навіть не всти�

гаємо це осягнути. Термін «сіль�

госпвиробник» сьогодні нікого не

дивує, навпаки є загальновжива�

ним. А от про селян, як про кол�

госпників або радгоспників, ніхто

тепер вже не згадує… 

Реформування галузі супрово�

джувалося зміною не лише форми

господарювання на селі, а й ми�

слення селян. За ринкових умов

виробник не просто працює на

вал, а виготовляє товар, який має

бути здатним продаватися і прино�

сити прибуток. Тому я запропону�

вав терміни «сільгоспвиробник» та

«сільгосптоваровиробник». 

Колгоспи 
20 років потому
КОЛИШНІ колгоспи розбудову�

валися за однаковим принципом.

Тепер усе змінилося. Існує без�

ліч агроформувань. Усі вони побу�

довані на одній законодавчій базі,

начебто за одним принципом, але

двох однакових підприємств (хоч

приватної, хоч державної форми

власності) ви не знайдете. Кожне з

них розбудовується за власним під�

ходом залежно від кон'юнктури

ринку, історичної спадковості, фі�

нансових можливостей, наявної

команди фахівців тощо. Сьогодні

кожен – сам собі і мінфін, і держ�

план, прораховує наступний крок,

бо прагне отримати прибуток.

Інакше не виживеш.

Криза тоді і тепер
КРИЗА, як і зростання, є невід'єм�

ною складовою розвитку. Свою не�

залежність Україна виборювала са�

ме в часи жахливої суспільно�полі�

тичної кризи, як тоді казали – «на

зламі епох». Пам'ятаєте грудень

1992 року? Замість грошової оди�

ниці – купони, інфляція у сотні

відсотків, жодних фінансових ме�

ханізмів чи галузевих програм, що

більші колгоспи – то глибші про�

блеми. Ото була криза!

Сьогодні у нас на дворі також

криза – тепер фінансово�еконо�

мічна. Проте ми маємо базу для

подолання цієї кризи, тобто вибу�

довану систему стосунків між біз�

несом і державою, нехай недоско�

налу, але все ж таки маємо. Ми ма�

ємо сформовані агропідприємства,

маємо кредитно�фінансову систе�

му, у нас є державні пріоритети,

визначені галузевими програмами. 

Професійність, 
а не популізм
НА ТАКОМУ підґрунті повинна

розбудовуватися діяльність Всеук�

раїнського союзу сільськогосподар�

ських підприємств. Сьогодні ми

представляємо не колгоспи і рад�

госпи. Ми представляємо сільгосп�

товаровиробників. Насамперед, це

потужні агроформування, фермер�

ські господарства, які працюють за

інтенсивними технологіями.

Фермери також мають своє по�

тужне лобі – Асоціацію фермерів

та приватних землевласників Укра�

їни. Сьогодні існує багато дрібних

фермерів, яким дуже важко за те�

перішніх умов. А є і таки, що ма�

ють в обробітку і по 2, і по 5  тис. га

землі. Тому дуже правильним було

об'єднання ВССП і АФЗУ у Націо�

нальну раду сільгоспвиробників.

Стратегічно важливою є Гро�

мадська рада при Міністерстві аг�

рарної політики як консультатив�

но�дорадчий орган. До її складу

сьогодні входять представники 84

громадських об'єднань АПК, ство�

рених за галузевим принципом –

це і пекарі, і молочники, фермери і

зерновики. Тому брендом кожного

з цих об'єднань має бути не попу�

лізм і гасла, а Професійність. 

Необхідно, щоб при обгово�

ренні стратегічних питань у Вер�

ховній Раді, Кабміні, на зустрічах

із Президентом усі знали, що пред�

ставники Союзу вирішуватимуть ці

питання професійно, фахово. 

Союз пропонує використовува�

ти наш кадровий потенціал, наш

«золотий скарб» – досвід і розум

господарів, які вклали власні гро�

ші, всі свої знання і душу у госпо�

дарства; які у вдень і вночі дума�

ють, як розвиватися й отримувати

віддачу. Треба, щоб вони відчули,

що їхня думка і їхні ідеї не лише по�

чуті, а й утілилися в закон, наказ чи

державну програму.

19 кроків, які 
треба пройти усі
ДО ТИХ планів, які намічено Со�

юзом на поточний рік, я «накидав»

іще трохи, і вийшло 19 пунктів. Їх

треба проаналізувати, зустрітися з

активом, зібрати інформацію з

областей, щоб визначити серед них

пріоритетні. Але пройти треба всі. 

Перші три надзвичайно акту�

альні. Законодавство. Державні про"
грами. Земля. Тобто, які закони ми

повинні пролобіювати у поточно�

му році, і що безпосередньо вони

дадуть сільгоспвиробнику. Фінан�

сування з держбюджету цільових

програм підтримки дасть змогу

розвивати АПК й за рахунок цього

підтримувати економіку країни. 

Щодо землі, то якби ми після

прийняття Земельного кодексу

дотрималися процедури форму�

вання законодавчої бази, сьогодні

б мали гарантоване джерело для ін�

вестицій. Ринок землі – це не ли�

ше її продаж, це ціла система, куди

входить і банківська діяльність, і

іпотека. Наприклад, поруч із на�

шим господарством на зрошуваних

колись землях тепер побудовано

склади, сховища, бензозаправки…

То хіба ж ці землі не продані, і у нас

не існує ринку землі? Точніше, не

існує цивілізованого ринку землі!

Не менш цікавими є питання

кооперації, ресурсозабезпечення і
експорту"імпорту сільськогосподар"
ської продукції.

Щодо науково"технічного забез"
печення АПК, то ми майже не ви�

користовуємо власні наукові роз�

робки у генетиці, насінництві,

сільгоспмашинобудуванні. А це

особливо актуально під час еконо�

мічної кризи.

Питання податкового наванта"
ження, точніше зменшення його

тиску на сільгоспвиробників,

спричинить найбільше спротиву

серед представників влади. Але ні�

чого не вдієш, ми маємо відстою�

вати свої права.

Обласні організації і представни"
ки. Союзом створена структура в

областях і районах. Треба на місцях

віднайти активістів, які дійсно за�

цікавлені відстоювати свій бізнес

через Союз.

Міжнародні відносини. Пред�

ставники Союзу мають їздити сві�

том і вивчати передовий досвід,

пропагувати українську продук�

цію, щоб скрізь знали, що ми не

аборигени якісь, а що вміємо ви�

робляти продукцію справді світо�

вої якості. 

Взаємовідносини з державними і
громадськими організаціями. Взає"
мовідносини з політичними силами.
З одного боку, селянин�годуваль�

ник має бути поза політикою, бо

немає на неї часу, а з іншого – по�

винен мати своє сильне аграрне

лобі й у Верховній Раді, і в органах

виконавчої влади. 

Енергозабезпечення та енерго"
збереження. Альтернативні види

палива, сировиною для якого слу�

гує продукція сільгоспвиробників,

– дуже актуальна тема. 

На жаль, з агровиробників ли�

ше відсотків 10 на сьогодні актив�

но їздить на виставки, читають га�

зети, цікавляться новинками. А

решта 90? Люди якось зневірили�

ся, розгубили свою активність, за�

стрягли у судовій тяганині. Їм по�

трібна згуртованість у вирішенні

проблем, підтримка колег�профе�

сіоналів.

Все це треба ретельно вивчити і

викласти у вигляді програми, яку

донести через пресу до широкого

загалу, щоб селяни знали, що таке і

навіщо існує Всеукраїнський союз

сільськогосподарських підпри�

ємств. 

Де вихід?
11 БЕРЕЗНЯ заплановані парла�

ментські слухання щодо АПК, до

яких ми серйозно готуватимемо�

ся. Як один із варіантів виходу з

кризи: ми плануємо підрахувати,

скільки на сьогодні є порожніх

приміщень у селах, скільки не ви�

користовується землі і робочих

рук. Треба спуститися на землю. І

використовувати під час кризи те,

що вже маємо. Це не потребувати�

ме великих капіталовкладень. Мо�

жливо десь використовувати біль�

ше ручної праці, як Америка зро�

била, виходячи з великої депресії.

«Заправити» ці приміщення тва�

ринами, придбати, наприклад,

свиноматок, отримувати поросят і

продавати їх населенню. Ціна сьо�

годні удвічі більша за собівартість.

Зараз існує попит на якісну яло�

вичину, водночас є пасовища, ба�

гато дешевого зерна і кормів. Ми

готові завезти племінний скот і

влаштувати аукціон, будь ласка,

купуйте. Криза має змусити нас

повернутися у розвалені корівни�

ки, у захаращені поля, привести

усе це до ладу.
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Юрій Карасик.

Бренд громадських об'єднань – 
це професійність, а не популізм

КАРАСИК Юрій Михайлович.

Народився 27 липня 1939 р. у м.Козелець Чернігівської області. 
Має вищу аграрну освіту. Трудову діяльність розпочав після за�
кінчення Белоцерківського сільськогосподарського інституту
(1956�1961) завідуючим ветеринарною ділянкою, потім прац�
ював на керівних посадах у Запорізькій і Чернігівській областях. 
З 1991 по 1995 р. – заступник, перший заступник міністра, мі�
ністр сільського господарства і продовольства України. З серп�
ня 1995 р. – радник Президента України з питань агропроми�
слової політики, з травня 1996 р. – голова Херсонської обл�
держадміністрації. 1994�1998 р. – депутат Верховної Ради Ук�
раїни. 1997�1998 р. – міністр агропромислового комплексу Ук�
раїни. З 2001 р. – голова ради Національного об'єднання по
племінній справі у тваринництві «Укрплемоб'єднання». З 2002
р. – голова наглядової ради ЗАТ ПЗ «Агрорегіон».
Почесний член УААН (відділення зоотехнії). Заслужений праців�
ник сільського господарства України. Нагороджений орденом
«Знак пошани» (1970 р.) і Трудового Червоного Прапора (1975
р.). Двічі Лауреат Державної премії України (1993, 2004 рр.). 
З лютого 2009 р. – голова Всеукраїнського союзу сільсько�

господарських підприємств. 

ОСОБОВА СПРАВА

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ПРИЙНЯТІ ЗАКОНИ



Новий вид 
добровільного 
страхування
Комітет з питань фінансів i

банківської діяльності реко�

мендує парламенту прий�

няти за основу проект зако�

ну про внесення змін до За�

кону «Про страхування (що�

до сільськогосподарських

ризиків)»

Законопроектом, зареєстрова�
ним за №3248, пропонується
вдосконалити чинну процедуру
та механізми надання держав�
ної підтримки сільському госпо�
дарству. На засіданні Комітету
зазначалося, що передбачається
«поліпшити нормативно�право�
ве регулювання діяльності щодо
страхування в аграрному секторі
шляхом створення для суб'єктів
аграрного ринку належної мо�
тивації більш активно страхува�
ти ризики, що безпосередньо
пов'язанні зі здійсненням їх гос�
подарювання», повідомляє Ін�
формаційне управління ВР.
Зокрема, пропонується встано�
вити новий вид добровільного
страхування – страхування
сільськогосподарських ризиків,
в тому числі страхування вро�
жаю сільгоспкультур i багато�
річних насаджень, врожаю зер�
нових культур i цукрових буря�
ків; а також сільськогосподар�
ських тварин, птиці, кролів, ху�
трових звірів, бджолосімей, ри�
би та інших водних живих ре�
сурсів.
Планується також вилучити із
чинного закону положення про
обов'язкове страхування вро�
жаю сільгоспкультур i багаторіч�
них насаджень державними аг�
ропідприємствами, врожаю зер�
нових культур i цукрових буря�
ків агропідприємствами всіх
форм власності.
Народні депутати зазначили,
що для стимулювання вироб�
ництва сільськогосподарської
продукції та розвитку аграрно�
го ринку, Законом «Про дер�
жавну підтримку сільського
господарства України» перед�
бачено надання суб'єктам аг�
рарного ринку страхових суб�
сидій у розмірі 50% від вартості
фактично сплачених страхових
премій (внесків), в межах 5%
до суми застрахованого ризи�
ку, при укладанні ними догово�
рів комплексного та індексного
страхування сільгосппродукції.
Члени Комітету підкреслювали,
що після прийняття проекту
страховики зможуть отримати
ліцензії на право здійснення
добровільного страхування заз�
начених сільськогосподарських
ризиків, а також виокремити в
звітності, яка подається до
Уповноваженого органу, дані,
що стосуються страхування
сільськогосподарських ризиків,
– для розрахунку сум, необхід�
них для субсидування із Дер�
жавного бюджету України
суб'єктам аграрного ринку.

Євгенія Руженцева

До другого читання готові:

державна підтримка та ринки

оптові. На прийняття в другому

читанні та в цілому члени Комі�

тету направили три законопроек�

ти: «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України (що�

до документів, які посвідчують

право власності на земельну ді�

лянку, а також порядку поділу та

об'єднання земельних ділянок)»,

реєстр. №2606; «Про державну

підтримку сільського господар�

ства України» (щодо удоскона�

лення механізмів державного ці�

нового регулювання ринку

сільськогосподарської продукції,

страхування ризиків сільськогос�

подарського виробництва та

впровадження заходів по відно�

вленню тваринництва і реалізації

соціальних програм на селі)», ре�

єстр. №2375, та «Про оптові рин�

ки сільськогосподарської продук�

ції», реєстр. №2137. 

Під час підготовки останнього

проекту до другого читання на�

дійшло 43 поправки від народних

депутатів. Підтримали, зокрема,

поправку, згідно з якою «асоці�

ація оптових ринків сільськогос�

подарської продукції – це дого�

вірне об'єднання, створене опто�

вими ринками сільськогосподар�

ської продукції з метою коорди�

нації своєї діяльності, надання

взаємодопомоги та захисту спіль�

них інтересів».

Законопроектом передбача�

ється, що «оптовий ринок сільсь�

когосподарської продукції може

набувати права власності, постій�

ного користування, оренди на зе�

мельні ділянки будь�якої форми

власності в межах або за межами

населених пунктів незалежно від

їх цільового призначення, в тому

числі із земель запасу».

Крім того, «оптовим ринкам

сільськогосподарської продукції

будь�якої форми власності та ор�

ганізаційно�правової форми у пе�

ріод їх становлення надаватиметь�

ся фінансова допомога за рахунок

коштів Державного бюджету шля�

хом надання коштів на безпово�

ротній або поворотній основі».

Законопроект №2606 уже

5 березня ц.р. Верховна Рада ух�

валила як закон. Цим норматив�

но�правовим актом викладено в

новій редакції ст. 126 Земельного

кодексу, відповідно до якої право

власності на земельну ділянку

(право постійного користування)

посвідчується не лише держав�

ним актом, а й цивільно�право�

вими угодами. 

Крім того, внесено зміни до

Закону «Про землеустрій» щодо

вимог до технічної документації

під час об'єднання чи поділу зе�

мельних ділянок. 

Іноземних юридичних осіб

підпустять до землі. Із трьох

законопроектів, якими пропону�

ється внести зміни до Земельного

кодексу щодо прав на землю –

«Про внесення змін до Земельно�

го кодексу України (щодо набуття

права власності на землю юри�

дичними особами)» (реєстр.

№2781), «Про внесення змін та

доповнень до Земельного кодексу

України (щодо права на землю

іноземних осіб)» (реєстр. №2600)

та «Про внесення змін до статей

82, 129 Земельного кодексу Укра�

їни (щодо приведення у відповід�

ність із Господарським кодексом

України)» (реєстр. №2180) – об�

рали один. Так, до прийняття за

основу рекомендували законо�

проект №2600, ініційований на�

родним депутатом Романом Тка�

чем (окремі положення решти

документів буде враховано під час

підготовки до другого читання). 

Законопроектом пропонуєть�

ся викласти ст.82 Земельного ко�

дексу в новій редакції і таким чи�

ном законодавчо врівноважити

всіх юридичних осіб, заснованих

та зареєстрованих згідно з зако�

нодавством України, в правах

власності на земельні ділянки не�

сільськогосподарського призна�

чення та виключити обмеження

для іноземних юридичних осіб

щодо можливості набуття прав

власності на земельні ділянки ли�

ше для здійснення підприєм�

ницької діяльності.

Для усунення суперечностей

щодо поняття «іноземні юридич�

ні особи» Роман Ткач пропонує в

тексті Земельного кодексу замі�

нити їх на слова «юридичні осо�

би, створені відповідно до зако�

нодавства, іншого ніж законодав�

ство України».

Щодо земель сільськогоспо�

дарського призначення, то зако�

нопроект чітко регламентує, що

юридичні особи, засновниками

чи учасниками яких є іноземні

громадяни, особи без громадян�

ства чи юридичні особи, створені

відповідно до законодавства, ін�

шого ніж законодавство України,

не можуть набувати у власність

земельні ділянки сільськогоспо�

дарського призначення.

Та враховуючи те, як «легким

рухом руки» в нашій державі сіль�

госпугіддя перетворюються на зе�

млі якого завгодно призначення,

залишається тільки з жахом спо�

стерігати, до чого призведе уся ця

планомірна хода наших законо�

давців та державників назустріч

іноземним інвесторам.  

У яких випадках звільнені

члени ОСГ матимуть право на

соцзахист? За основу і в цілому

члени Комітету рекомендували

прийняти також проект постано�

ви Верховної Ради про встано�

влення та зміну меж м.Шостки

Шосткинського р�ну та меж

м.Охтирки Охтирського р�ну

Сумської області. А також – один

із восьми законопроектів – про

внесення змін до деяких законів

України щодо соціального захи�

сту членів особистих селянських
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Аркадій КОРНАЦЬКИЙ,

голова громадської

організації 

«Селянський фронт»:

– ЦЕЙ закон жодних позитив�

них змін до правових засад діяль�

ності АПК не несе. Навпаки, ще

більше бюрократизує окремі пра�

вові механізми, що погіршить

економічно�фінансовий стан

підприємств АПК. Є і пряме уш�

кодження інтересів сільгоспви�

робників, зокрема через «збиван�

ня» цін Аграрним фондом, через

новації у ціноутворенні та стан�

дартизації.

Справді необхідних АПК змін

у законодавстві, що захистили б

від кризи, потрібно чимало, і

найголовніша з них, безумовно �

скасування так званого морато�

рію на ринковий обіг сільгоспзе�

мель. Одним результативним го�

лосуванням Верховна Рада могла

б забезпечити багатомільярдні ін�

вестиції в АПК навіть в умовах

кризи. 

Терміново потрібно розпаю�

вати землю державних сіль�

госппідприємств, а також завер�

шити розпаювання земель ре�

формованих сільгосппідприємств

скрізь, де це ще не зроблено, а без

земельних паїв зараз ще тисячі й

тисячі селян.

Вкрай необхідно змінити ме�

ханізм дотування сільгоспвироб�

ника, зробити його не компенса�

ційним, а прямим, і не через ко�

мерційні банки, а через казначей�

ство та державний банк. 

Потрібно повністю припини�

ти дотування українського сіль�

госпмашинобудування, оскільки

це не що інше, як просування у

майбутнє, на довгі роки, техніч�

ної відсталості машинно�трак�

торного парку та збитків сіль�

госпвиробників, причому за їхні

ж гроші.

На заміну декільком недолу�

гим, позавчорашнього дня, зако�

нам про окремі види сільгосппід�

приємств, треба прийняти один

закон � про сільськогосподарське

підприємництво та сільськогос�

подарську діяльність.

Негайно потрібно прийняти

імперативну норму щодо неза�

конності користування сіль�

госпземлями без письмового до�

зволу землевласника у будь�яких

цілях, наприклад, для мислив�

ства, прокладки інженерних ко�

мунікацій тощо.

Вкрай необхідно відмовитися

від наявної архаїчної системи по�

даткової, фінансової звітності,

перейти на кращі світові стандар�

ти.

Цей перелік можна продовжу�

вати. Скасувати потрібно прак�

тично все аграрне законодавство

та прийняти нове, не корупцій�

но�бюрократичне, а ліберальне

ринкове.

Антикризовий закон: жодних позитивних змін
КОМЕНТАР

У КОМІТЕТІ ВР На засіданні 3 березня ц.р. члени Комітету Верховної Ради з питань аграрної
політики та земельних відносин розглянули сім питань, які включали аж 16 законопроектів. Народні
депутати цього разу були щедрі на схвальні вердикти і рекомендували до прийняття по
законопроекту щодо кожного питання.

Купа законів, 
один – дискусійний

«Скасувати потрібно
практично все аграрне
законодавство та
прийняти нове,
ліберальне ринкове»

НОВИНИ ï СТИСЛО



АГРОПРОФІ

№ 8 [061] 6 березня, 2009

Наш сайт в Інтернеті

www.agroprofi.com.ua 7 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Ганна ЦІРАТ, 

к.ю.н., партнер юридичної

фірми «Юрзовнішсервіс»:

– ПАРЛАМЕНТ за ініціативою

уряду прийняв черговий деклара�

тивний закон, що начебто спря�

мований на подолання кризи.

Насправді, частина його поло�

жень суперечить чинному зако�

нодавству України, на що вказав

Президент у своїх пропозиціях, а

інша частина зможе бути реалізо�

ваною у разі прийняття КМУ від�

повідних постанов.

Чинний Земельний кодекс

передбачає можливість купівлі�

продажу земельних ділянок

сільськогосподарського призна�

чення державної та комунальної

власності та земельних ділянок,

які перебувають у власності гро�

мадян та юридичних осіб для ве�

дення товарного сільськогоспо�

дарського виробництва лише у

разі прийняття спеціальних зако�

нів України про державний зе�

мельний кадастр та про ринок зе�

мель. 

Таких законів не прийнято і

навряд чи буде прийнято най�

ближчим часом. Тож виникає за�

питання: для яких цілей пропо�

нується ввести заборону на про�

даж земель сільськогосподарсь�

кого призначення до 1 січня 2010

року, коли ці землі сьогодні і так

неможливо продати. 

З моменту розгортання кризи

в Україні парламентом прийнято

сім спеціальних законів, спрямо�

ваних за заголовками на запобі�

гання негативним наслідкам фі�

нансової кризи та подолання її

наслідків в Україні. Насправді ці

закони є  декларативними і

сприяють подальшому розгор�

танню кризи, як наприклад,

закон про запобігання наслідків

кризи в будівельній галузі, нас�

лідком якого стало припинення

зведення будинків готовністю

70% і вище.

Вважаю, що прийнятий пар�

ламентом закон щодо запобіган�

ня негативним наслідкам впливу

світової фінансової кризи на ро�

звиток агропромислового ком�

плексу матиме абсолютно нега�

тивний вплив на роботу АПК як у

частині визначення ціни на зер�

но, так і в частині визначення цін

на його зберігання та в частині

визначення умов отримання або

пролонгації кредитів, наданих

сільгоспвиробникам.

Антикризові закони лише сприяють розгортанню кризи
КОМЕНТАР

Михайло ГОНЧАРУК, 

адвокат, партнер 

ПГ «Домініон»:

– ЦЕЙ ЗАКОН спрямований на

зміцнення фінансового станови�

ща підприємств АПК. В усьому

світі країни допомагають своїй

економіці не підвищенням мит�

них та податкових ставок, а нав�

паки � їх зниженням, а то й лікві�

дацією. Інша річ, що положення

Закону мають тимчасовий харак�

тер, що не дасть змоги підприєм�

ствам здійснювати довгострокове

планування своєї діяльності.

Так, наприклад здійснювати

експорт насіння соняшнику ста�

не вигідніше безпосередньо сіль�

госпвиробникам через скасуван�

ня для них вивізного мита. Вод�

ночас, такі виробники мають дов�

гострокові контракти з трейдера�

ми, які займаються експортом со�

няшникового насіння. Якщо сто�

рони не домовляться про взаємо�

вигідні умови, сільгоспвиробни�

ки можуть і не скористатися піль�

гами.  

Аналогічна ситуація з банків�

ськими кредитами. Держава спо�

нукає банки пролонгувати креди�

ти підприємствам АПК, але лише

до 1 листопада 2009 року. Зрозу�

міло, що це надто малий строк

для підприємства, аби в умовах

кризи отримати фінансування та

розрахуватися з банком. Крім то�

го, положення щодо пролонгації

кредитів має по суті рекоменда�

ційний характер, оскільки не�

можливо змусити банки продов�

жити дію договору.

Загалом з набранням Законом

чинності варто очікувати пере�

гляду контрактів у сфері довгос�

трокових поставок, а то й судових

спорів з цих питань. 

Таким чином, Закон за всієї

своєї необхідності та своєчасно�

сті, на нашу думку, не розв'язує

належним чином проблем під�

приємств АПК в умовах фінансо�

вої кризи. 

Тимчасовість закону перешкоджає довгостроковому плануванню
КОМЕНТАР

Ірина МЕЛЬНИК, 

заступник голови 

ГО «УКРМ'ЯСОПРОДУКТ»:

– ПО"ПЕРШЕ, на нашу думку,
пролонгація кредитів для сіль"
госпвиробників має велике пози"
тивне значення для АПК України.
Це один з найбільш ефективних

способів стабілізувати фінансову

ситуацію в секторі.

За 2008 рік сільгосппідприєм�

ства залучили понад 11 млрд грн

кредитів для проведення посівних

робіт, жнив, модернізації вироб�

ничих потужностей тощо. 

Торік через зменшення ціни

на всю продукцію АПК, виробни�

ки опинилися в скрутному стано�

вищі, що не дало змоги їм погаси�

ти залучені кредити в повному об�

сязі. Така ситуація може призве�

сти до зменшення посівних площ,

різкого зниження поголів'я ВРХ,

бо сьогодні підприємства здатні

погасити заборгованість лише за

рахунок худоби.

Пролонгація кредитів дозво�

лить: запобігти банкрутству біль�

шості сільгосппідприємств, збе�

регти посівні площі на рівні 2008

року, а також припинити істотне

зменшення  поголів'я худоби.

У період посівної та гострої

потреби в обігових коштах, над

підприємствами тяжіє додаткове

навантаження з повернення рані�

ше залучених кредитів, що змушує

аграріїв ставити пріоритетом не

наступний врожай, а думати про

погашення кредиту, що на кінець

2009 року ще більше посилить

кризу в АПК.

Юридична довідка:
ЗМІНИ, які вносяться до п.2 За�

кону України «Про першочергові за�

ходи, щодо запобігання негативним

наслідкам фінансової кризи та про

внесення деяких змін до законодав�

чих актів України» в частині до�

повнення її пп. 11 та 12 – встано�

влюють таке:

– Сільськогосподарські виробни�

ки фактично мають право на от�

римання відтермінування сплати по

своїх кредитних зобов'язаннях перед

комерційними банками на строк дії

договору, але не менш ніж на 365

днів;

– Для цього комерційний банк

має звернутися до НБУ для отри�

мання рефінансування за кредита�

ми, виданими сільськогосподарсь�

ким виробникам.

– Далі в Законі встановлюєть�

ся порядок отримання комерційним

банком такого рефінансування.

ПО"ДРУГЕ, ринок землі Україні
необхідний, але ринок регульова"
ний. Як показує світова практика,

впровадження  земельного ринку

дає додатковий стимул як агро�

промисловому сектору, так і фі�

нансовому, де під заставу землі

банки можуть видавати кредитні

кошти. На прикладі України сьо�

годні цього неможливо здійснити

з таких причин:

– відсутній земельний ка�

дастр;

– відсутнє спостереження і

оцінка родючості ґрунтів;

– відповідальність за неефек�

тивне використання земельного

фонду.

За умови прийняття цілої низ�

ки законопроектів, а також надан�

ня преференцій для вітчизняних

аграрних компаній, відкритий ри�

нок землі надасть можливість

сільськогосподарським виробни�

кам використовувати землю як за�

ставне майно.

Але ринок землі повинен бути

регульованим. Покупцями діля�

нок мають бути лише громадяни

України. Крім того, потрібно вве�

сти заборону на зміну цільового

призначення сільгоспземель,

окрім випадків, коли земля вилу�

чається для забудови об'єктів дер�

жавного значення. 

Для нормального функціону�

вання ринку землі потрібно про�

вести інституційні зміни, рефор�

мувати матеріальне право у сфері

власності на землю. Насамперед

необхідно завести інтегровану си�

стему земельного кадастру і реє�

страції прав власності, яка базува�

тиметься на сучасних технологіях і

доступі громадськості до цієї ін�

формації, що, в свою чергу, лікві�

дує умови для корупції, гарантує

безпеку, прозорість.

ПО"ТРЕТЄ, збереження подат"
кових пільг для м'ясокомбінатів,
на нашу думку, є необхідним. 70%

м'яса переробні підприємства за�

куповують в особистих селянсь�

ких господарствах, а лише 30% –

у сільськогосподарських підпри�

ємствах. Спочатку 2009 року ве�

ликі м'ясопереробні підприємства

опинилися в скрутному станови�

щі у зв'язку із запровадженням

20% сплати ПДВ до державного

бюджету, але при цьому на повну

потужність почали працювати ма�

ленькі забійні пункти, які пра�

цюють на фіксованому податку і

де не ведеться в повному обсязі

ветеринарно�санітарний кон�

троль.

При збереженні нульової став�

ки ПДВ, селянин власне отримує

дотацію в 17�20% від вартості

своєї продукції. При введенні 20%

ставки ПДВ м'ясопереробники

будуть змушені знизити закупі�

вельні ціни.

Зниження закупівельних цін

зробить невигідним для селянина

виробництво м'яса, що значно по�

низить поголів'я як ВРХ, так і сви�

ней.

Це скорочення призведе до де�

фіциту м'яса і його подорожчання

у роздрібній торгівлі. Цим можуть

скористаються іноземні компанії,

які захоплять український ринок

виробництва м'ясної продукції.

Юридична довідка:
ПУНКТ 4 проекту Закону встано�

влює, що кошти, отримані держа�

вою від податку на додану вартість

за реалізоване молоко та молочні

продукти, м'ясо та м'ясопродукти

мають в повному обсязі спрямову�

ватися державою на виплату до�

тацій за продані ними на переробні

підприємства молоко та м'ясо. Такі

виплати стосуються товаровироб�

ників зазначених груп товарів та

виплачуються у випадках, передба�

чених законодавством.

Збереження податкових пільг для м'ясокомбінатів необхідне
КОМЕНТАР

господарств. Вирішили під�

тримати однойменний проект

за №4043�4 голови Верховної

Ради Володимира Литвина.

Утім, щодо цього документа

аграрний комітет не є голов�

ним, тож його «вердикт» про�

фільний Комітет з питань со�

ціальної політики та праці мо�

же хіба що взяти до уваги. 

Утім, вже на пленарному

засіданні 5 березня депутати

прийняли за основу проект за�

кону «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів Ук�

раїни щодо зайнятості членів

особистих селянських госпо�

дарств», зареєстрований за

№4043.

Законопроектом пропону�

ється внести до законів «Про

зайнятість населення» та «Про

особисте селянське господар�

ство» зміни, спрямовані на

відновлення конституційних

прав громадян – членів особи�

стих селянських господарств

на соціальний захист у випад�

ку безробіття. 

Зокрема, у статті 1 Закону

«Про зайнятість населення» з

переліку громадян, які нале�

жать до зайнятого населення,

передбачено виключити членів

особистих селянських госпо�

дарств. Відповідно до нової ре�

дакції статті 8 Закону «Про

особисте селянське господар�

ство» ця категорія громадян

належить до зайнятого насе�

лення у разі, коли робота в

цьому господарстві є основ�

ною і розрахунковий місячний

дохід на одного члена госпо�

дарства дорівнює або переви�

щує розмір мінімальної заро�

бітної плати.

Метою цього законопроек�

ту є врегулювання питання со�

ціального захисту членів осо�

бистих селянських господарств

у разі їх звільнення з незалеж�

них від них причин з роботи за

наймом, яка є для них основ�

ним джерелом існування. 

В е т о  н а  а н т и к р и з о в и й

закон подолано. 3 березня у

сесійній залі 382�ма голосами

депутати подолали вето Пре�

зидента і  прийняли закон

«Про внесення змін до деяких

законів України щодо запобі�

гання негативним наслідкам

впливу світової фінансової

кризи на розвиток агропроми�

слового комплексу», поданого

КМУ. Про наслідки ігнору�

вання недоліків, помічених

Президентом, та загальну пра�

вову оцінку – читайте у ко�

ментарях провідних правників

України. 
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УПЕРЕДИТИ таку ситуацію на�

магалася наука ще наприкінці

1970�х років, у притул наблизив�

шись до кардинального перево�

роту в культурі землеробства. Тоді

радянськими мікробіологами

вперше в світі було виділено в ко�

рінні гриб�ендофіт і доведено, що

саме від нього залежить розвиток

рослин, їх урожайність. Однак

довести цей винахід до реального

застосування близько п'яти років

тому спромоглися українські нау�

ковці з Херсона, Львова і Києва.

Вони розробили і  поступово

впроваджують нову технологію,

аналогів якій немає у світі. Вона

дозволяє збільшити наявну уро�

жайність сільгоспкультур мінімум

на 30%.

Сила 
в поєднанні
ЗВУЧИТЬ парадоксально, але ця

технологія забезпечує надвисоку

врожайність і при цьому в рази

зменшує витрати на виробництво

продукції рослинництва. В її ос�

нову покладено ощадне ставлен�

ня до рослини і землі та викори�

стання їх природних можливо�

стей. Йдеться про винахід ефек�

тивності живлення рослин за ра�

хунок забезпечення оптимально�

го співвідношення в ґрунті мак�

ро� та мікроелементів. Земля бу�

квально вибухає щедрим врожа�

єм завдяки раціональному підбо�

ру машин, збалансованій системі

захисту рослин, а також за раху�

нок поєднання традиційних доб�

рив з новітніми, дози яких вимі�

рюються в грамах на гектар. Кри�

терієм оцінки технології, звичай�

но, є врожай. Так, для озимої

пшениці урожайність було зафік�

совано на рівні 10,1 тонн з га, яка

на думку учених і агровиробни�

ків, що вже впровадили у вироб�

ництво цей метод, є початковою,

бо в озимої пшениці великий по�

тенціал. Крім зростання врожай�

ності технологія дає ще багато

переваг.

На що впливають 
бажання
ЗА ВЕЛИКИМ рахунком, на все!

За людську поведінку і бажання

відповідає мозок. Залежно від си�

туації, ми їмо на власний смак,

натхненно (або не дуже) працює�

мо чи відпочиваємо. Такий са�

мий «мозок» у рослини – це ви�

щезгадані гриби�ендофіти, за ра�

хунок яких вона має шанс гармо�

нійно розвиватися, забираючи

необхідні поживні речовини із

землі, від сонця і повітря. Саме

вплив мінеральних мікродобрив

на ці ендофіти має визначальне

значення для життя рослин. Цьо�

го висновку вчені дійшли нещо�

давно. У повоєнні роки було син�

тезовано цілій ряд органічних

сполук – регуляторів росту ро�

слин, які суттєво вплинули на

підвищення урожайності і якості

сільгоспкультур. 

Однак значним їх недоліком

було те, що вони впливали лише

на окремі процеси росту і розвит�

ку рослин (стимулюють утворен�

ня кореню, закладення додатко�

вої кількості плодів тощо), також

обмеженість дії у часі. По суті,

мінеральні мікродобрива є на�

ступним поколінням добрив.

Життєдайні 
мікроелементи
РОСЛИНА, як складний орга�

нізм, потребує не лише певної

кількості поживних речовин, але і

відповідних співвідношень між

ними. Нестача одного з елементів

призводить до низької засвоюва�

ності інших, а відтак – до знижен�

ня врожаю. Тому необхідно поєд�

нання макро– і мікроелементів. З

макроелементами ми добре знай�

омі, і застосовуємо їх у вигляді ви�

сококонцентрованих макродоб�

рив (аміачна селітра, сечовина, су�

перфосфат тощо). Мікроелементи

– це також життєдайні хімічні

елементи, які використовуються

рослинами в дуже малих кілько�

стях (тому і мають назву мікро�)

порівняно з основними компо�

нентами живлення. Найважливі�

ші – це залізо, мідь, цинк, марга�

нець, а також кобальт, молібден,

бор. На їх основі, власне, і створе�

но мікродобрива.

Нові високопродуктивні сорти

і гібриди мають інтенсивний об�

мін речовин, який вимагає достат�

ньої забезпеченості всіма елемен�

тами живлення. Раніше потреба в

мікроелементах задовольнялася

внесенням достатньої кількості

гною і спеціалізованих мінераль�

них добрив. Сьогодні висококон�

центровані добрива не містять мі�

кроелементів, а органіка на полях

майже зникла. Внесення міне�

ральних добрив у підвищених до�

зах підкислює ґрунти, сприяє за�

міні частини бактерійної мікро�

флори грибною, що призводить

до стартового отруєння культур�

них рослин, стимулює активне

зростання бур'янів. Боротьба з ци�

ми проявами потребує значної

кількості ЗЗР, які практично усі

імпортні, і цього року стануть

практично недоступними для віт�

чизняного аграрія.

Макропереваги 
мікродобрив
ЗАСТОСУВАННЯ мінеральних

мікродобрив нового покоління

значно полегшує усім задачу. При

їх використанні, крім суттєвого

збільшення урожайності від 30% до

98%, маємо: значне посилення іму�

нітету рослин; землеудобрюваль�

ний ефект, аналогічний внесенню

60�70% азотних, фосфорних доб�

рив; прискорений на 7�10 днів тер�

мін визрівання; зниження вмісту

нітратів у рослинах, а також збіль�

шення терміну збереження і леж�

кості продукції. Для екологічного

землеробства мікродобрива просто

незамінні через високу чистоту і

відсутність згубної дії на природу.

В даному випадку вони здатні пов�

ністю замінити концентровані мі�

неральні добрива, без зниження

економічної ефективності, а також

в найкоротші терміни (3�4 сезони)

відновити родючість ґрунтів, пору�

шену тривалою хімізацією.

Мікродобрива у ряді випадків

також дають змогу повністю від�

мовитися від застосування міне�

ральних добрив при подальшому

вирощуванні культур після добрих

попередників (цукрові буряки, го�

рох, соя, нут, люцерна, еспарцет,

овочі, чорний і сидеральний пар).

Мікродобрива в 2�3 рази посилю�

ють свою дію в умовах зрошення. 

Для застосування мінеральних

мікродобрив не потрібно нічого

змінювати в існуючих технологіях:

достатньо мати звичайну машину

для протруєння насіння. 
Фото на обкладинці: 

Михайло ЧЕРНИШ та результати

практичного застосування

мінеральних мікродобрив

Рослині – всю силу Землі, 
або Переворот у культурі землеробства

Початок на стор.1

Михайло Черниш

доцент Херсонського державного
аграрного університету, 
кандидат с.�г. наук

Необхідно знати:
Оптимальним є одночасне надходження макро� і мікроелементів. 
Потребу в основних мікроелементах рослини виявляють протягом
всього вегетаційного періоду. 
Мікроелементи в біологічно активній формі не мають собі рівних
при листових підкормках. 
Мікроелементи застосовують в найбільш раціональні оптимальні
строки (обробка посівного матеріалу, одночасно з обприскуванням
пестицидами). 
Окремі сільськогосподарські культури відрізняються за потребою в
конкретних мікроелементах.

ТОВ «Глобинський м'ясо&

комбінат», який входить до
п'ятірки найбільших м'ясоком�
бінатів України, отримав у БМ
Банку непоновлювану кредит�
ну лінію у розмірі 18 млн грн
($2,4 млн). Кредитна лінія від�
крита на 12 місяців і буде вико�
ристана на закупівлю м'ясної
сировини з метою збільшення
об'ємів виробництва ковба�
сних виробів і м'ясних напів�
фабрикатів. 
ТОВ «Глобинський м'ясокомбі�
нат» є одним з п'яти підпри�
ємств корпорації «Глобине». До
корпорації також входять ВАТ
«Глобинській маслозавод», ТОВ
«Глобинський м'ясомолочний
комплекс», ТОВ «Глобинський
свинокомплекс» і ТОВ «Гло�
бинський Райагрострой». 

* * *
Компанія «Крафт Фудз Ук&

раїна», один з найбільших
учасників харчового ринку в
Україні, вивчає можливості но�
вих придбань в країні і роз�
раховує за підсумками кризи
збільшити свою частку на рин�
ку, повідомив голова правлін�
ня Юрій Логуш. «Сьогодні, ко�
ли конкуренти розгубилися, а
ціна активів падає, час інвесту�
вати», – відзначив він. 
Ю.Логуш підкреслив, що
«Крафт Фудз Україна» зважи�
лася увійти на український ри�
нок в 1994 р., в пік економічно�
го спаду, і пережила з тих пір
ще кілька криз, в ході яких
тільки укріплювала свої позиції
на ринку. 

* * *
АТЗТ «Харківський жиро&

вий комбінат» отримав у
«Приватбанку» (м.Дніпропе�
тровськ) кредитну лінію на 140
млн грн під 14% річних. Згідно
офіційному оголошенню АТЗТ,
відповідний кредитний договір
сторони підписали 2 лютого
2009 р. Кредит надано підпри�
ємству строком на 11 місяців
для фінансування поточної
діяльності. 
АТЗТ «Харківський жировий
комбінат» спеціалізується на
переробці рослинної олії і ви�
робництві столових маргари�
нів, кулінарних жирів, майоне�
зів. Підприємство реалізує про�
дукцію під ТМ «Щедро». 

* * *
ЗАТ «Львівська кондитер&

ська фірма «Світоч», один з
найбільших виробників конди�
терських виробів в Україні, в
2008 р. скоротило чистий при�
буток на 37,6% порівняно з
2007 р. – до 9,859 млн грн. Згі�
дно з оголошенням підприєм�
ства, його активи за минулий
рік скоротилися на 4,3% і ста�
новили 252,656 млн грн. Фі�
нансові результати ЗАТ «Львів�
ська кондитерська фірма «Сві�
точ» його акціонери мають на�
мір затвердити на загальних
зборах 22 квітня. У 1998 р. кон�
трольний пакет акцій ЗАТ
придбала компанія Nestle S.A.
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Теорія – це добре, але все до&

водиться практикою. Восени

2007 року було закладено

польовий господарський дос&

лід з вивчення впливу новіт&

ніх перспективних агротехніч&

них елементів в технології ви&

рощування озимої пшениці.

Одним із факторів, які запла&

новано до  випробувань, було

вивчення впливу новітнього

мікромінерального добрива

«Сизам». Полігоном стало ТОВ

«Україна» Підволочиського

району Тернопільської обла&

сті під керівництвом Героя Ук&

раїни Олега Крижовачука.

Пропонуємо вашій увазі звіт,

складений за результатами

досліду.

Механізм «Сизаму» дуже схожий
на дію відомих мінеральних доб�
рив, таких як амофос, нітроамо�
фоска, NPK та інші. Але викори�
стання «Сизаму» дещо практичні�
ше, тому що застосовують його у
вигляді водного розчину, яким об�
робляють насіння або обприску�
ють посіви сільськогосподарських
культур в період вегетації. Для
цього використовують протрую�
вальні машини, авіацію або висо�
копродуктивні самохідні машини.
Застосовували обробку насіння ра�
зом з протруйниками на протрую�
вальній машині безпосередньо пе�
ред посівом, хоча це можна роби�
ти за 30�40 днів до посіву.
Для посіву було обрано сорт ози�
мої пшениці Комплімент. Зерно
обробили добривом і висіяли на
підготовленій дослідній ділянці.
По вегетації проводили спостере�
ження по основним етапам орга�
ногенезу озимої пшениці. При ві�
зуальному огляді було зазначено:
більш ранні сходи на 3�4 дні; фор�
мування надпотужної кореневої
системи, яка була більшою в 1,8�
2,2 рази порівняно з контролем;
дуже висока загальна кущистість.
В зиму рослини увійшли добре

розкущеними – з 5�7 стеблами – і
гарно розвиненою листовою по�
верхнею. Навесні спостерігався
більш ранній початок вегетації: на
5�7 днів раніше порівняно з кон�
тролем. В подальшому ця тенден�
ція збереглася, й озима пшениця
дозріла раніше на 5�6 днів.
Під час спостережень було вия�
влено, що за рахунок весняного
кущення загальна кущистість
складала від 5 до 12 продуктивних
стебел. Стебла були значно грубі�
шими, що в подальшому вплину�
ло на вилягання озимої пшениці
під впливом негоди. На контроль�
ній ділянці вилягання було суттє�
вим і становило приблизно 70%
від загального, на дослідній ді�

лянці – 30%. Відповідно ці показ�
ники вплинули на біологічну вро�
жайність озимої пшениці, яка ви�
значалася методом пробного сно�
па. Для цього було взято по п'ять
зразків з контролю та перспектив�
ної технології (див. табл.).
Після відповідних розрахунків ба�
чимо, що приріст врожаю на
перспективній технології відбу�
вався повсюди: на хлібній масі,
зерновій і незерновій частині.
За нашими розрахунками біо�

логічна врожайність зерна ози�

мої пшениці становила 9,54

т/га на технології, що вивча�

ється, а на контролі 7,02 т/га.

Відповідна надбавка врожаю

становить 2,52 т/га.

«Сизам» – це останнє слово, надсучасна розробка вітчизняних

вчених в області застосування добрив.

«Сизам» складається із спеціально відпрацьованих для кожної сіль�

ськогосподарської культури композицій макро� та мікроелементів. Ці

речовини, сприяючи гармонізації процесів розвитку рослини, підви�

щують енергію та схожість насіння, забезпечують потужний розвиток

кореневої системи, стовщення стебла і продуктивність кущення злаків,

формування великої листової поверхні, закладання більшої кількості

генеративних органів (плодів, зерна). При цьому підвищується стій�

кість до несприятливих погодних умов (заморозків або посухи).

Комплекс мікроелементів, що входять до складу «Сизам», відіграє

значну роль в усіх важливих процесах життєдіяльності рослин: сприя�

ють діленню клітин та синтезу білків, підвищують активність фермен�

тів, збільшують вміст хлорофілу в листі й інтенсивність фотосинтезу;

підвищують стійкість рослин до хвороб; знімають стрес у рослин після

посухи, заморозків, внесення пестицидів; покращують ефективність

засвоювання основних добрив з ґрунту та ефективність застосування

засобів захисту рослин; прискорюють розвиток рослин; дають можли�

вість отримувати максимальні врожаї сільськогосподарських культур,

Польові випробування 

Зразок 
№ п/п

Маса 
снопа, кг 
(з 1 м)

Маса зерна, 
кг

Маса
соломи, 

кг

Кількість
колосків 
(з 1 м)

Маса зерна
із колосків (з

1 м)
Перспективна технологія

1 1,955 0,875 0,980
2 2,110 0,840 1,255
3 1,945 1,085 1,010
4 2,225 0,960 0,940
5 2,230 1,010 0,970

Разом 10,465 4,770 5,255 768 0,940

Існуюча технологія

1 1,640 0,710 0,910
2 1,465 0,610 0,805
3 1,835 0,780 1,010
4 1,565 0,670 0,875
5 1,565 0,740 0,870

Разом 8,070 3,510 4,470 487 0,640

що потенційно закладені в сор�

тах і гібридах; значно поліпшу�

ють якість продукції.

«Сизам» суттєво підвищує

якісні показники: для пшениці

– вміст клійковини (зерно не

нижче 4�го класу); для цукро�

вих буряків – дигестія збільшу�

ється на 2�3%, розмір кореня –

на 30�40%. Надбавка до основ�

ного врожаю становить: для

озимої пшениці – 30�50% (0,6�

1,9 т/га), гоороху – 45�98%

(1,1�1,6 т/га), сої – 45�85% (0,6�

1,4 т/га), ярого ячменю – 35�

45% (0,6�1,7 т/га), соняшнику

– 25�30% (0,5�1,4 т/га), ріпаку

– 30% (0,5�1,1 т/га), овочевих

культур – 30�50%.

НВФ «АГРО&ЛІДЕР»

73011, м.Херсон, 

вул.Робоча, 82А

+38 (0552) 299182, 290445

8 050 2106719

8 067 5516035

8 067 9050224

WWW.AGRO&LIDER.COM

Перетворимо
спирт на газ
Державний концерн «Укрспирт» та японська фірма «Мару&

бені Корпорейшн» (Японія) підписали протокол про наміри

щодо виробництва біогазу. Згідно з  ним, японська фірма

займеться утилізацією барди з виробництвом біогазу та

повною очисткою стічних вод. Також, в рамках співробіт&

ництва, на українському заводі передбачено впроваджен&

ня енергозберігаючих технологій. 

«МАРУБЕНІ» має великий дос�

від роботи у спиртовій галузі.

Технології, що їх буде впрова�

джено на українських спирто�

вих заводах, вже опробуванні на

аналогічних виробництвах в

Японії та Китаї. В подальшому,

ці технології буде розповсюдже�

но по інших спиртових заводах.

З української сторони протокол

підписав голова концерну «Укр�

спирт» Іван Яковець, з японсь�

кої – генеральний менеджер

Департаменту важкого маши�

нобудування та природних ре�

сурсів Масатака Курамото.

За словами Івана Яковця,

виробництво біогазу на наших

заводах – логічне продовження

загальної концепції розвитку

галузі. Ми вже бачимо реальну

користь від виробництва тех�

нічних рідин та біопалива.

Спиртова галузь України має

великий потенціал. Для його

реалізації треба лише вийти за

рамки алкогольного сприйнят�

тя спирту. 

Співробітництво ДК «Укр�

спирт» та фірми «Марубені»

відбуватиметься у рамках так

званих «зелених інвестицій»,

обумовлених глобальними

домовленостями між урядами

України та Японії. 

До цього, 17 лютого 2009

року, в концерні «Укрспирт»

проведено нараду щодо утиліза�

ції барди та  виробництва біога�

зу. В нараді взяли участь компа�

нії,  які потенційно можуть

впроваджувати технології з ути�

лізації відходів  на підприєм�

ствах галузі  «Марубені Корпо�

рейшн», «Біосистем Україна»,

ТОВ «Еко�переробка», ТОВ

«EcoFuel Ukraine», «УкрНДІс�

пиртбіопрод», ТОВ «ГК «Техін�

сервіс». На нараді прийнято рі�

шення, що кожною компанією

буде визначено підприємство,

на якому впроваджуватиметься

пілотна установка з виробниц�

тва біогазу. Після їх впрова�

дження та відпрацювання тех�

нології вказані технології будуть

поширені й на інші підприєм�

ства галузі.

Наразі вже встановлено пі�

лотну установку з виробництва

біогазу потужністю 1000 м3 на

добу за технологією «УкрНДІ�

спиртбіопроду» на ДП «Лу�

жанський експериментальний

завод».

У 2009�2011 роках плануєть�

ся впровадження виробництва

біогазу на 38 підприємствах

спиртової галузі.

Після впровадження загаль�

ний еквівалент заміщення при�

родного газу становитиме 104

млн. м3 або  27 %  від споживан�

ня природного газу цими під�

приємствами.

Раніше Державний концерн

спиртової та лікеро�горілчаної

промисловості «Укрспирт» по�

відомляв про початок реалізації

програми з виробництва біога�

зу на спиртових заводах. Перші

пілотні проекти буде запущено

на 5 заводах. Біогаз для власних

потреб буде вироблятися з бар�

ди, що наразі є відходом вироб�

ництва спирту та погіршує еко�

логічний стан у місцях розта�

шування спиртових заводів. Та�

ким чином, переробка барди на

біогаз є не тільки економічно

привабливою альтернативою

імпортному газу, але і вирішує

проблему забруднення навко�

лишнього середовища спирто�

вими заводами. 

Пілотні проекти будуть реа�

лізовувати 5 різних комерційних

компаній, кожна з яких має до�

вести привабливість саме свого

технологічного рішення та на�

дати найпривабливіші умови

співробітництва з підприєм�

ствами концерну «Укрспирт».

Це компанії з України, Німеч�

чини, Швеції та Японії. Впрова�

дження виробництва біогазу

планується здійснити за раху�

нок івестиційних коштів.

МінАП ліквідує облспирти
Міністерство аграрної політики України видало накази

про ліквідацію обласних державних об'єднань спиртової

та лікеро&горілчаної промисловості. Про це повідомляє

прес&служба Державного концерну спиртової та лікеро&го&

рілчаної промисловості «Укрспирт».

Зокрема, наказами від 20 лютого 2009 р. припинено діяльність
Рівненського ОДОСП «Рівнеспирт», Вінницького ОДОСП «Поділ�
ляспирт», Львівського ОДОСП, Сумського ОДОСП «Сумиспирт»,
Чернігівського ОДОСП «Чернігівспиртгорілка» та Тернопільсько�
го ОДОСП «Тернопільспирт».
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Результати торгів і 

СПОТ

Вінницька товарна універсальна біржа
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 300,00 1100,00 142,86 916,67 119,05
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524'2006 2008 FCA 81,00 2070,17 268,85
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 22,00 1386,00 180,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 700,00 785,40 102,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 3150,00 1024,10 133,00
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391'89 2008 DDU 21,00 2358,05 306,24
*Крупа гречана ядро ГОСТ 5550'74 2008 FCA 2,00 3850,00 500,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572'60 2008 DDU 22,00 2579,50 335,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 DAF 2405,00 2502,41 324,99
*Сорго ГОСТ 8759'92 2008 DDU 22,00 1771,00 230,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 FCA 20,00 5726,75 743,73
Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 4500,00 774,28 100,56
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 6500,00 1957,58 254,23
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 CPT 22,00 7167,93 930,90
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 536,35 1129,17 146,65 940,97 122,20
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 181,27 1100,00 142,86 916,67 119,05
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 4800,00 827,75 107,50
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 EXW 22,00 770,00 100,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 22,00 2857,78 371,14
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 DDU 40,00 4812,50 625,00
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 CPT 20,00 2961,03 384,55
Івано�Франківська аграрна біржа
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 43,00 1309,00 170,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 44,00 2109,10 273,91
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 DDU 126,00 2283,05 296,50
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 FCA 76,50 4786,08 621,57
*Сорго ГОСТ 8759'92 2008 FCA 352,00 600,60 78,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 22,00 5120,50 665,00
*Насіння вики ГОСТ 7067'88 2008 DDU 66,00 4281,20 556,00
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 88,00 2887,50 375,00
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 DDU 120,00 4038,65 524,50
Луганська агропромислова товарна біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 5000,00 808,50 105,00
*Насіння маку ГОСТ 12094'76 2008 DDU 100,00 14139,74 1836,33
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 40,00 4878,03 633,51
*Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 2008 DDU 30,00 5329,25 692,11
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
*Сорго ГОСТ 8759'92 2008 CPT 20,00 1432,80 186,08
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 60,00 8796,42 1142,39
*Насіння вики ГОСТ 7067'88 2008 DDU 20,00 4282,07 556,11
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 18000,00 1059,97 137,66
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 13000,00 973,67 126,45
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 3000,00 847,00 110,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 3100,00 885,50 115,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 11500,00 1004,56 130,46
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 3000,00 616,00 80,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 3000,00 1925,00 250,00
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)
*Жито 4 клас ДСТУ 4522'2006 2008 FOB 1200,00 700,70 91,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 132,00 908,60 118,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FOB 1000,00 802,72 104,25
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 11800,00 930,57 120,85
*Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2008 FCA 20,00 5775,00 750,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2008 CPT 20,00 11550,00 1500,00
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 500,00 2775,70 360,48
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FCA 350,56 1663,99 216,10
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 20,00 1694,00 220,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 DAF 79,00 2292,50 297,73
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 7944,60 2143,28 278,35
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 2008 FCA 120,00 3190,30 414,33
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 CPT 160,00 4004,00 520,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 CPT 22,00 5544,00 720,00
*Нут ГОСТ 8758'76 2008 FCA 66,00 2625,75 341,01
*Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 2008 FCA 43,00 3380,84 439,07
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 132,00 3201,43 415,77
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 484,16 1173,98 152,46 978,31 127,05
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 512,00 1108,00 143,90 923,33 119,91
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 1050,00 826,00 107,27 688,33 89,39
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 65,00 820,00 106,49 683,33 88,74
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 EXW 61,00 850,00 110,39 708,33 91,99
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 EXW 34,00 1950,00 253,25 1625,00 211,04
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 3100,00 973,43 126,42
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 17700,00 874,86 113,62
*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 1 клас ГОСТ 22391'89 2008 DAF 200,00 2618,00 340,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 DAF 400,00 2117,50 275,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 CPT 19,50 4146,99 538,57
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 3630,00 1059,55 137,60
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 32000,00 1054,76 136,98
*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 39100,00 929,97 120,77
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 45000,00 1027,95 133,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 2000,00 1001,00 130,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 FOB 4000,00 1061,68 137,88
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 CIF 22,00 1454,84 188,94
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 40,00 998,46 129,67
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 22000,00 1008,70 131,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 6500,00 873,65 113,46
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 46000,00 1127,45 146,42
*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
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 FOB 20000,00 2244,55 291,50
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 8500,00 1540,00 200,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583'76 2008 DAF 245,00 2378,25 308,86
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 FCA 20,00 2861,18 371,58

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 28 лютого 2009 року

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

* 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 27 лютого 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) 187,57 5,105 '0,088 5,215 '0,090 5,333 '0,090 5,583 '0,068 5,798 '0,063

KCBT Канзас Сіті 
(Пшениця HRW) 202,82 5,520 '0,043 5,600 '0,035 5,678 '0,053 5,778 '0,055 5,923 '0,063

MGE Міннеаполіс 
(Пшениця HRS) 230,01 6,260 0,013 6,063 0,010 6,000 0,033 6,023 0,008 6,138 '0,003

CBOT Чикаго 
(Кукурудза) 128,88 3,508 0,005 3,590 0,000 3,685 0,000 3,778 0,000 3,910 0,013

CBOT Чикаго 
(Соєві боби) 

Березень '09 Травень '09 Липень '09 Серпень '09 Вересень '09
321,32 8,745 0,120 8,720 0,088 8,750 0,058 8,645 0,010 8,400 '0,010

США. Ставки океанського фрахту на 27 лютого 2009 року, $/т

Район експорту Район імпорту «Handy» 
25'30 тис.т

«Handymax» 
40'46 тис.т

«Panamax» 
>54 тис.т

Мексиканська
затока

Мексика (Веракруз) 14 12
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 29
Північ Південної Америки (Колумбія) 22
Схід Південної Америки (Бразилія) 31
Західна Африка (Нігерія) 53
Східне Середземномор'я (Італія) 28
Західне Середземномор'я (Марокко) 25
Близький Схід (Єгипет) 22
Японія 45 41

Атлантичне
узбережжя

Північ Південної Америки (Венесуела) 26
Західна Африка (Нігерія) 55
Близький Схід (Єгипет) 22

ріка
Св.Лаврентія 

Північ Південної Америки (Венесуела) 33
Європа (Роттердам) 39
Близький Схід (Єгипет) 30

Великі Озера*

Східне Середземномор'я (Італія) 55
Західне Середземномор'я (Іспанія) 51
Європа (Роттердам) 46
Західна Африка(Марокко/Алжир) 52

Північно'
Західне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 27
Близький Схід (Єгипет) 32
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 50
Південна Азія (Індонезія/Філіппіни) 28 23
Тайвань 23 21
Південна Корея 25 23
Японія 22 20

ПОСУШЛИВІ умови в на рівнинах

США підтримували ціни, водночас нови�

ни щодо зниження експорту, поліпшен�

ня умов у Китаї та міцного долара сприя�

ли зниженню. 

За тиждень найближчі ф'ючерси по

пшениці в Чикаго (CBOT) знизились на

9 центів за бушель, у Канзас Сіті (KCBT)

ціни впали на 4 центи за бушель, а у Мін�

неаполісі (MGE) тиждень закрився на де�

що вищій ціні – $6,26/bu ($230,01/МТ).

Ф'ючерси по кукурудзі за тиждень майже

не змінились і  становили $3,51/bu

($128,9/МТ), в той час як соєві боби під�

нялись в ціні на 12 центів за бушель до

$8,75/bu ($321,32/MT). 

Мінсільгосп США (USDA) прогнозує

посівні площі під пшеницю у США на

2009/10МР на рівні 23,4 млн. га, що сут�

тєво менше у порівнянні з 25,5 млн. га в

2008/09 році. Скорочення посівів і зни�

ження очікуваних урожаїв за прогнозами

призведе до спаду виробництва цієї куль�

тури на 10,3 млн MT до обсягу 57,7 млн

МТ. Також USDA прогнозує скорочення

експорту зі США на 1,4 млн MT і водно�

час збільшення внутрішнього споживан�

ня в обсязі 34,5 млн МТ. 

Експортні продажі збільшились на 7%

від попереднього тижня до 465,4 тис.

тонн. Продажі твердої пшениці HRW ста�

новили 187 тис.т, зокрема, великі продажі

до Нігерії (86 тис.т), Тайваню (27,7 тис.т)

та Мексики (23,7 тис.т). Продажі нового

врожаю становили 112,5 тис. тонн. 

Долар продовжив зростання, при

цьому ICE�індекс долара досяг найви�

щого показника з квітня 2006 р.

НА ЗЕРНОВОМУ ринку в Європейській

частині Росії минулого тижня спостеріга�

лася тенденція до зниження цін на пше�

ницю 3, 4 і 5 класів, а також продовольче

жито. Наразі середня ціна на продовольчу

пшеницю 3 кл. становить: Європейська

частина РФ – 5746 руб/т; Азіатська части�

на РФ – 6213 руб/т. Середня ціна на фу�

ражну пшеницю 5 кл. становить: Євро�

пейська частина РФ – 3538 руб/т; Азіатсь�

ка частина РФ – 4645 руб/т.

Усього експортовано в 2008/2009 МР 14121

тис. т (пшениці – 12487 тис. т, ячменю –

1623 тис. т, жита – 11 тис. т).

Обсяг операцій біржових торгів при про�

веденні закупівельних інтервенцій на

ринку зерна за період з 19.08.08 по

26.02.09 р. становив 7,31 млн т на суму

34,2 млрд руб, зокрема:

пшениці 3 кл. – 1799,3 тис. тонн за се�

редньою ціною 5801 руб/т;

пшениці 4 кл. – 2125,0 тис. тонн за се�

редньою ціною 4973 руб/т;

ячменю фуражного – 1041,4 тис. тонн за

середньою ціною 3736 руб/т;

кукурудзи 3 кл. – 291,6 тис. тонн за се�

редньою ціною 3991 руб/т.

За інформацією Мінсільгоспу РФ

Росія: ціни на зерно стабільні

Тенденції світових цін на минулому тижні
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*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 12500,00 967,12 125,60
*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
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 DDU 21,00 3046,58 395,66
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 22,00 3858,62 501,12
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 64,00 3073,44 399,15
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 CIP 20,00 4442,05 576,89
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 1000,00 754,60 98,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 1000,00 885,50 115,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 59000,00 1071,21 139,12
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 DAF 51,45 5775,00 750,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574'85 2008 FCA 72,00 1694,00 220,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 CPT 1000,00 2502,50 325,00

Форвард

Донецька товарна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 10000,00 770,00 100,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.10.2009 DAF 1000,00 962,50 125,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.12.2009 FOB 12000,00 739,20 96,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.10.2009 FOB 700,00 947,10 123,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 30.04.2009 FOB 10000,00 847,00 110,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 15.01.2010 CPT 200,00 2310,00 300,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 30.12.2009 CPT 200,00 2310,00 300,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 31.03.2009 FOB 1650,00 1982,17 257,42
*Сорго ГОСТ 8759'92 30.03.2009 FOB 3000,00 654,50 85,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 30.04.2009 CPT 2000,00 4620,00 600,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.03.2009 FCA 22,00 4729,42 614,21
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 20.03.2009 FAS 3000,00 793,10 103,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 15.04.2009 FOB 10000,00 1039,50 135,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 15.04.2009 FOB 5000,00 1001,00 130,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 20.03.2009 FAS 3000,00 1016,40 132,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 10.04.2009 FAS 2000,00 962,50 125,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 31.12.2009 DAF 5000,00 1347,50 175,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 5074,90 1284,36 166,80
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 CFR 8000,00 1370,60 178,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 25081,80 1215,04 157,80
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 25.03.2009 FOB 7500,00 1083,39 140,70
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 15000,00 1085,70 141,00
*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 36751,80 880,82 114,39
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FOB 15000,00 1039,50 135,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FOB 17000,00 1014,09 131,70
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FOB 60056,30 1108,11 143,91
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.03.2009 FOB 31987,60 937,34 121,73
*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 30.03.2009 CPT 3000,00 808,50 105,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.03.2009 DAF 1500,00 885,50 115,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2009 FOB 19972,00 1022,77 132,83
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 15.03.2009 FOB 2000,00 993,30 129,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.03.2009 FOB 6000,00 916,30 119,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.06.2009 FOB 14467,80 1149,37 149,27
*Соя ГОСТ 17109'88 31.03.2009 FOB 3983,00 2387,00 310,00
*Насіння кукурудзи ГОСТ 2240'93 15.03.2009 DDU 800,00 9595,65 1246,19
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 31.03.2009 FOB 3891,70 2110,57 274,10
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 15.03.2009 FOB 7000,00 1809,50 235,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 30.06.2009 FOB 775,60 2333,79 303,09
*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
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 31.05.2009 FOB 21920,00 2840,74 368,93
*Сорго ГОСТ 8759'92 05.04.2009 DAF 700,00 1024,10 133,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.05.2009 FCA 80,00 3677,94 477,65
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FCA 3025,00 1400,51 181,88
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FOB 3000,00 1362,90 177,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 30.04.2009 FCA 10000,00 1232,00 160,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FCA 1500,00 1116,50 145,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 30.04.2009 FOB 60000,00 1155,00 150,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 7000,00 954,80 124,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FOB 56500,00 1005,16 130,54
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 30.03.2009 FOB 3300,00 877,80 114,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 CPT 3210,00 771,82 100,24
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 30.04.2009 FOB 55000,00 885,50 115,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 5000,00 847,00 110,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 30.04.2009 FOB 40000,00 885,50 115,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 3530,00 885,50 115,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 30.04.2009 FOB 25000,00 831,60 108,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.05.2009 FOB 20700,00 916,30 119,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 30.04.2009 FCA 160,00 1333,99 173,25
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 31.03.2009 FCA 220,00 1037,22 134,70
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 20.03.2009 FCA 330,00 770,00 100,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2009 CPT 39000,00 1095,57 142,28
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.04.2009 CPT 6600,00 985,60 128,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2009 CPT 28000,00 1248,22 162,11
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 15.03.2009 CPT 3000,00 974,05 126,50
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 01.05.2009 DAF 3000,00 885,50 115,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2009 DAF 600,00 993,30 129,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.05.2009 FOB 11150,00 878,57 114,10
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.04.2009 FOB 17250,00 962,50 125,00
*Соя ГОСТ 17109'88 15.03.2009 DAF 1050,00 1732,50 225,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 31.05.2009 FCA 22,00 19434,80 2524,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 31.05.2009 FCA 44,00 1848,00 240,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 31.03.2009 FOB 33000,00 1655,50 215,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 01.09.2009 DAF 24000,00 477,40 62,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 31.07.2009 DAF 6000,00 639,10 83,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 31.08.2009 DAF 45000,00 469,70 61,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 30.04.2009 DAF 1000,00 962,50 125,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 31.03.2009 FCA 318,00 3580,50 465,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 31.12.2009 FCA 63,00 4589,20 596,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 30.06.2009 DDU 20,00 5912,68 767,88
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 31.03.2009 FCA 1301,00 3531,20 458,60
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 31.05.2009 FCA 1500,00 2648,80 344,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 01.05.2009 CPT 1400,00 3850,00 500,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 20.03.2009 CPT 2000,00 2502,50 325,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 30.03.2009 DDU 15,00 6880,34 893,55
*Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 20.07.2009 CIP 210,00 4119,50 535,00
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 31.05.2009 FCA 22,00 3234,00 420,00
Херсонська товарно�сировинна біржа «Кристал»
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 CPT 500,00 654,50 85,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 31.03.2009 CPT 700,00 1039,50 135,00
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.03.2009 CPT 430,00 2992,26 388,60
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 01.06.2009 DDU 140,00 6830,12 887,03
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*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 CPT 500,00 2502,50 325,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 DAF 1590,00 2883,37 374,46
*Сорго ГОСТ 8759'92 2008 CPT 3000,00 808,50 105,00
Товарна біржа «Львівська Універсальна» (м.Львів)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 10000,00 1308,85 169,98
*Насіння вики ГОСТ 7067'88 2008 DDU 22,00 1540,00 200,00
Товарна біржа «Українська ф’ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 2500,00 1347,50 175,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 5930,00 1038,66 134,89
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 8060,00 878,62 114,11
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 25000,00 794,64 103,20
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 1000,00 787,71 102,30
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 16700,00 918,74 119,32
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 FOB 13000,00 883,19 114,70
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 6200,00 993,05 128,97
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 580,00 731,50 95,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 12500,00 978,98 127,14
*Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 CFR 328,00 2117,50 275,00
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 CPT 7600,00 2647,36 343,81
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 4800,00 2002,00 260,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 CPT 548,00 2605,16 338,33
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 DAF 67,85 2679,60 348,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 CPT 16375,00 2461,07 319,62
*Сорго ГОСТ 8759'92 2008 CPT 7670,00 619,06 80,40
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 40,00 10006,15 1299,50
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 2000,00 1134,61 147,35 945,51 122,79
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 50,00 700,00 90,91 583,33 75,76
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 370,00 831,35 107,97 692,79 89,97
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 EXW 100,00 850,00 110,39 708,33 91,99
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 1000,00 847,00 110,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 43,00 1997,94 259,47
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 520,00 985,60 128,00
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 FCA 10,00 2390,93 310,51
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 DDU 21,00 2281,34 296,28
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CIF 150,00 1617,00 210,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 EXW 60,00 2102,10 273,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 DDU 42,00 2655,64 344,89
*Крупа пшоно ГОСТ 572'60 2008 FCA 53,00 2169,60 281,77
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 40,00 5610,00 728,57
*Нут ГОСТ 8758'76 2008 FCA 21,00 3449,00 447,92
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 DDU 63,00 3699,15 480,41
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 40000,00 1170,40 152,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 1000,00 962,50 125,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 10000,00 1001,00 130,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 15500,00 867,12 112,61
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 35000,00 1001,00 130,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 10000,00 970,20 126,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 39150,00 963,39 125,12
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 43000,00 1086,06 141,05
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 6000,00 1925,00 250,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 2008 CPT 3000,00 385,00 50,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 2008 FOB 2300,00 500,50 65,00
*Олія соєва ДСТУ 4534'2006 2008 DAF 350,00 5205,20 676,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583'76 2008 CPT 500,00 2502,50 325,00
*Сорго ГОСТ 8759'92 2008 CPT 3900,00 700,70 91,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 2008 FOB 3000,00 4211,90 547,00
*Нут ГОСТ 8758'76 2008 FOB 300,00 2695,00 350,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 EXW 6800,00 1220,00 158,44 1016,67 132,03
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 19950,00 1127,98 146,49
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 8800,00 935,64 121,51
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 1000,00 935,55 121,50
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 4000,00 904,75 117,50
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FAS 1200,00 847,00 110,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 EXW 2400,00 885,50 115,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 5800,00 989,05 128,45
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 FOB 4600,00 926,03 120,26
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 34768,00 965,88 125,44
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 4750,00 970,39 126,02
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 5000,00 924,00 120,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2008 CPT 500,00 1078,00 140,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 2000,00 2140,60 278,00
*Ріпак технічний ГОСТ 10583'76 2008 CPT 500,00 2502,50 325,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 EXW 500,00 2579,50 335,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 CPT 3500,00 2533,30 329,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 DAF 300,00 2713,79 352,44
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 FOB 3000,00 2464,00 320,00
*Сорго ГОСТ 8759'92 2008 FOB 2500,00 939,40 122,00
Харківська товарна біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 15750,00 1155,00 150,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 33700,00 987,31 128,22
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 5250,00 993,22 128,99
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 2400,00 962,50 125,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 2000,00 924,00 120,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 4550,00 991,52 128,77
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 FOB 3000,00 985,60 128,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CIF 1800,00 1232,00 160,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 18000,00 952,45 123,69
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 4500,00 936,83 121,67
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 21000,00 1060,91 137,78
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 FCA 42,00 2079,00 270,00
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 DAF 135,00 2310,00 300,00
*Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574'85 2008 DAF 136,00 1963,50 255,00
Херсонська товарно�сировинна біржа «Кристал»
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 11,00 1070,10 138,97
*Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 FCA 25,00 1751,07 227,41
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 6,00 3793,99 492,73
Хмельницька обласна товарна біржа
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 8000,00 1094,36 142,13
*Крупа гречана ядро ГОСТ 5550'74 2008 DAF 268,30 2008,66 260,86
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 DAF 67,50 2079,00 270,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 CPT 500,00 2464,00 320,00
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 500,00 847,00 110,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 3000,00 815,74 105,94
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 780,00 844,04 109,62
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 6000,00 924,00 120,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 250,00 816,20 106,00
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 22,00 1611,76 209,32
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 CPT 55,00 1139,60 148,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 11100,00 934,75 121,40
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 5360,00 910,50 118,25
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Наталія Тарченко

У ПЕРШИЙ день робота конгресу прохо�

дила одночасно в двох секціях. Учасники

мали змогу отримати інформацію як стра�

тегічного характеру, так і суто технологіч�

ну. Другий день був присвячений техніч�

ним візитам: учасники відвідали дві мо�

лочні ферми. 

В перший день загальну зацікавленість

викликала доповідь провідного консультан�

та галузі Яна Баккера (Нідерланди), що

окреслила загальну картину виробництва і

споживання молока у світі. За його слова�

ми, зараз у світі попит на молочну продук�

цію зростає щороку на 3�4%. Разом із тим,

зростають також ціни на корми, пальне, мі�

неральні добрива.

Найбільшими виробниками молока є

Індія, США, Пакистан, Китай, Німеччина.

Україна в цьому рейтингу знаходиться на 11

місці. Найбільшими переробниками моло�

ка є США, Німеччина, Китай, Франція, Ін�

дія. В цьому списку Україна посідає 20 міс�

це. Потенційні ринки збуту молока –  Ме�

ксика, Росія, Алжир, Китай та Японія.

Інший доповідач, також провідний кон�

сультант в галузі молочного скотарства,

Ельман Оруджев, назвав свою доповідь

«Шість законів молочного бізнесу: годівля,

утримання, відтворення, здоров'я, доїння,

вирощування молодняку». 

– Слово «криза» в перекладі з китайсь�

кої має два значення, одне – відоме всім

нам. Інше – це «можливість», – такою оп�

тимістичною тезою пан Оруджев розпочав

свою промову. А можливостей, на його

думку, у молочної галузі України багато. 

Для того, щоб втілити мрію в реальність,

потрібні три складові: бажання, можливості

та правила. Наразі становище в галузі в Ук�

раїні вкрай погане. Головна тому причина –

те, що молочне скотарство ніколи не було

виділено як окрема галузь. Ще с часів СРСР

вона була придатком до рослинництва.

Олексій Волчков, член правління з

корпоративного бізнесу АТ «Індекс Банк»

назвав свою доповідь «Механізми креди�

тування молочного бізнесу». Хоча, по суті,

«розписав» усі вади нинішнього кредиту�

вання сільського господарства. Якщо по�

дивитися на ринок кредитування в останні

роки, можна побачити, що після 2004 року

обсяги банківських кредитувань в Україні

збільшилися. В українську банківську си�

стему з�за кордону прийшло 40 мільярдів

доларів. І ще $27 млрд було перераховано

компаніям напряму. А отже – в розвиток

української економіки було вкладено

$67 млрд. 

На жаль, останні події негативно впли�

нули на бажання інвесторів вкладати нові

кошти. Більше того – інвестори бажають

повернути свої гроші. Щоб уникнути де�

фолту, треба домовитися із кредиторами

про продовження кредиту. На рівні уряду

для цього треба перш за все домогтися ста�

більності – хоча б на такому рівні, щоб не

було подальшого погіршення ситуації. 

На думку доповідача, за умов цілеспря�

мованого фінансування державою банків, є

шанс для отримання кредитування окремих

галузей, включаючи і сільське господар�

ство. Проте це фінансування не буде ані де�

шевим, ані тривалим. Гроші будуть спрямо�

вуватись на короткострокові проекти  – та�

кі, наприклад, як посівна або збір урожаю.

Якщо ж державної підтримки не буде, на

нас протягом року чекає зниження загаль�

ного кредитного портфелю всіх банків на

30%. А це означає, що не буде нових кре�

дитів, а у тих компаній, які їх мають, шансів

на поновлення кредитних ліній не існує.

Якщо ж курс гривні буде стабільний протя�

гом 6�9 місяців – банки будуть готові поно�

вити фінансування в валюті.

«Молоко – це вічний бізнес», – заува�

жив директор ТОВ «Українська молочна

компанія» Сергій Биков. Між тим, ста�

новище галузі в Україні є дуже складним.

Мало хто із бізнесменів бачить в молочно�

му виробництві запоруку успішного гос�

подарювання. На 90% галузь збереглася

завдяки старшому поколінню виробників.

Останні керуються ностальгічними звич�

ками, а також опікуються збереженням

робочих місць для своїх односельців. Звіс�

но, такий стан справ аж ніяк не сприяє

розвитку галузі. На думку пана Бикова,

реального успіху можна досягти тільки на

вузькоспеціалізованому підприємстві, ко�

ли всі зусилля сконцентровані на вироб�

ництві одного продукту, а саме – молока.

Україна не може собі дозволити фермер�

ський, європейський шлях виробництва

молока, що супроводжується виплатою

великих дотацій. У подворового вироб�

ництва молока також нема великої пер�

спективи  – населення постійно зменшує

поголів'я, до того ж, не можна не зауважи�

ти, що корів тримають люди здебільше

старшого віку, а молодь не бажає перейма�

ти цю естафету. Тому вихід доповідач ба�

чить один: вузько спеціалізоване індустрі�

альне виробництво з високим економіч�

ним ефектом.

Директор компанії «Dykun Global Сon�

sult» Андрій Дикун досить оптимістично

підсумував перший день роботи форуму:

«Україна просто приречена на те, щоб бути

годувальницею як мінімум Євроазійського

континенту». На його думку, рано чи пізно

в молочну галузь України прийде серйоз�

ний бізнес. Проте, сьогодні, на жаль, по

пальцях можна перерахувати підприємства,

які планують розвивати цей напрям. Ос�

новна увага приділяється рослинництву, а

молочне скотарство мало хто розглядає

серйозно. На думку доповідача, усі праців�

ники галузі мають об'єднатися в Асоціацію.

Адже український внутрішній ринок – не

захищений. Майже відсутня інформація

про нові технології, не вистачає професій�

них кадрів. В якості перших кроків буде

створено Національний консультаційний

центр. Задача для господарств�членів Асо�

ціації – вийти протягом року�півтора на

рівень 7 тисяч літрів молока від корови.

Цього можна буде досягти трьома крока�

ми: комплексним аналізом господарства,

технологічним супроводом та інформацій�

ним забезпеченням. На сьогодні із 15 гос�

подарств�членів Асоціації такий аналіз

зроблено вже в 9�ти.

* * *

ДРУГИЙ день форуму був присвячений

технічним екскурсіям на дві ферми: ТОВ

«Добра�Красноставка» (Черкаська обл.) та

ВАТ «Терезине» (Київська обл.).

ТОВ «Добра�Красноставка» має 288 го�

лів стада ВРХ породи червоно�ряба та чор�

но�рябий голштин, із них дійного – 121.

Середній надій на корову – 5250 кг моло�

ка. В день здійснюється два доїння. Собі�

вартість виробництва – 1,60 грн, реаліза�

ційна ціна – 2,60 грн за літр. Телята ви�

поюються натуральним молоком. Загаль�

ний обсяг землі в обробітку господарства

– 2400 га. 

ВАТ «Терезине» має 1662 голів стада

ВРХ, із них дійні – 825. Породи – гол�

штинська, українська червоно�ряба мо�

лочна, українська чорно�ряба молочна.

Реалізаційна ціна – 2,75 грн за літр. В день

також здійснюється два доїння. Господар�

ство має доїльний зал фірми «DeLaval». В

день здійснюється 2 доїння. Телята випою�

ються замінником молока. 

Підприємство має комбікормовий за�

вод фірми «Buschoff» потужністю 20 тонн

за зміну, біогазову установку потужністю

250 кВт•год. фірми «Lipp», зерноочисний

та зернозберігальний комплекси на 7000

тонн. 
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Молочний бізнес – вічна справа
ФОРУМ 27-28 лютого в Києві відбувся Другий Всеукраїнський Молочний конгрес,
організований компанією «Dykun Global Сonsult». На професійний форум з’їхались понад
200 фахівців – керівників та спеціалістів галузі молочного скотарства.



ВІДСТОЮВАТИ на професійно�

му рівні необхідність технічного

переоснащення села, висловлюва�

ти думку і волю широких верств

інженерів, техніків та механізато�

рів, що працюють у сфері розроб�

ки, виробництва, сервісу та вико�

ристання сільськогосподарської

техніки може лише потужна гро�

мадська організація. Національні

асоціації аграрних інженерів

працюють у 79 країнах світу. На�

приклад, Асоціація інженерів Ні�

меччини діє з 1856 року і об'єднує

сьогодні 126 тисяч інженерів і вче�

них різних галузей країни. 

Отже, виходячи з наявних про�

блем інженерної галузі і спираю�

чись на світовий досвід, на почат�

ку 2002 року за ініціативи львів�

ських аграрних інженерів було

створено Українську асоціацію аг�

рарних інженерів (УААІ). Таким

чином, інженерна служба АПК

України отримала свою громадсь�

ку організацію, яка стоїть поза по�

літикою, має всеукраїнський ста�

тус, її обласні та районні спілки і

місцеві товариства діють у всіх ре�

гіонах країни. 

Черговий IV з'їзд УААІ відбув�

ся 5 березня в Києві в приміщенні

Навчально�наукового технічного

інституту Національного універ�

ситету біоресурсів і природокори�

стування України (колишній

НАУ). У його роботі взяли участь

керівники і представники вітчиз�

няних підприємств сільгоспмаши�

нобудування, керівники і фахівці

інженерних служб НАК «Украгро�

лізинг», працівники інспекції

Держтехнагляду та служб механі�

зації управлінь агропромислового

розвитку обласних і районних

держадміністрацій, представники

громадських організацій, керівни�

ки агропідприємств, науковці і ви�

кладачі, представники органів ви�

конавчої влади. 

Більшість із них – випускники

ННТІ, дякували  можливості зно�

ву опинитися в рідних стінах, по�

спілкуватися з колегами�однодум�

цями, відчути себе причетними до

відродження УААІ. Справа в тім,

що після внутрішнього конфлікту

на рівні попереднього керівництва

Асоціації,  виконання обов'язків

президента було тимчасово покла�

дено на директора інституту Дми�

тра Войтюка. Завдяки йому і

горстці ентузіастів в Києві і на

місцях структуру громадської ор�

ганізації було збережено. 

Крім звітів і доповідей на по�

рядку денному було: внесення змін

до Статуту Асоціації, обрання но�

вого президента УААІ, затверджен�

ня поновленого складу правління.

Назвати прийнятого одного�

лосно народного депутата України

від Блоку Литвина Василя Шпака

новим керівником важко, адже він

стояв у витоків створення Асоці�

ації і був першим її очільником.

Подовжено на посадах перших ві�

це�президентів заступника міні�

стра Мінагрополітики Олександра

Шевченка, Дмитра Войтюка. За�

тверджено склад виконавчої ди�

рекції на професійній основі з

п'яти чоловік, очолювати яку до�

вірено Володимиру Кульгавому. 

Делегати з'їзду підготували

звернення до органів державної

законодавчої та виконавчої влади,

аграрної громадськості та до всіх

небайдужих громадян України, у

якому викладено бачення УААІ

щодо подальшого розвитку АПК з

урахуванням наявних економічних

реалій. Також підготовлено звер�

нення до міністра аграрної політи�

ки Юрія Мельника, у якому ви�

словили сумнів щодо доцільності

проведеного ним призначення на

посаду керівника інспекції Держ�

технагляду людини з історичною

освітою. Інженери схвалили відко�

риговану програму діяльності ор�

ганізації на 2009�2010 роки і ви�

словили надію, що викладені в ній

заходи знайдуть своє відображен�

ня в реальному житті. 

Минулого тижня в Мінпромпо&

літики України відбулось засі&

дання колегії, присвячене за&

безпеченню АПК мінеральни&

ми добривами та технічними

засобами вітчизняного ви&

робництва під весняно&польо&

ві роботи. Колегія зібрала

представників МінАП, Мінеко&

номіки, керівників підпри&

ємств, асоціацій, науковців.

Головував міністр промисло&

вої політики Володимир Но&

вицький. 

ЩОДО технічного забезпечення

аграріїв, зазначалося, що наразі

виробничі потужності підпри�

ємств дають змогу виготовляти

техніку та запасні частини на су�

му близько 20 млрд грн. В ціло�

му, підприємства машинобуду�

вання для АПК виготовляють

майже 4 тис. найменувань машин

та обладнання, у  тому числі

близько 600 нових, що дозволить

механізувати до 95% технологіч�

них процесів у сільському госпо�

дарстві та переробці сільгоспси�

ровини.

При цьому у 2008 році галузь

характеризувалася зростанням.

Так, порівняно з 2007 роком ви�

робництво машин для захисту ро�

слин збільшилося на 19,5%, трак�

торів – на 21%, сівалок – на 15,7%.

Експорт вітчизняної техніки збіль�

шився в 1,5 рази проти 2007 року і

досяг 1,68 млрд гривень.

Серед факторів, що негативно

впливають на розвиток галузі, на�

зивалося збільшення імпорту ана�

логічної продукції. 

Також зазначалося, що вітчиз�

няні хімічні підприємства можуть

повністю забезпечити потребу

сільгоспвиробників у мінеральних

добривах. Принаймні Мінпромпо�

літики у грудні 2008 року розроб�

лено та затверджено графік поста�

вок мінеральних добрив сіль�

госпвиробникам, яким передбаче�

но реалізація хімічними підприєм�

ствами наступних обсягів міне�

ральних добрив: аміачної селітри –

1040 тис. тонн, аміачної води – 100

тис. тонн, нітроамофоски – 312

тис. тонн, суперфосфату – 140 тис.

тонн, тукосуміші – 150 тис. тонн,

що на 10 % більше, ніж торік.

Наразі у вітчизняному хімічно�

му комплексі працює 9 підпри�

ємств повного циклу виробництва

основних видів мінеральних доб�

рив, а їх продукція у значній кіль�

кості експортується на зовнішні

ринки, а саме: карбамід – 3,3 млн

тонн, аміачної селітри – 0,9 млн

тонн, нітроамофоски – 0,2 млн

тонн, що становить 77% від загаль�

них обсягів виробництва. У 2008

році темп приросту випуску хіміч�

ної та нафтохімічної продукції ста�

новив 93,8%, зокрема, у хімічному

виробництві – 90,9% порівняно з

2007 роком. Щодо  обсягів реалі�

зованої продукції в цілому по Ук�

раїні, то вони сягають у діючих ці�

нах до 48,6 млрд грн: у хімічному

виробництві – 36,7 млрд грн, а у

виробництві гумових і пластмасо�

вих виробів – 11,9 млрд грн.

Фактичні надходження коштів

до держбюджету за результатами

господарської діяльності підпри�

ємств хімічної галузі зросли порів�

няно з минулим роком та склали

1800 млн грн. 

Сторінку підготував Артем Житков
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Вітчизняні добрива і техніка є

Аграрні інженери: з надією на відродження

– Я ЩИРО дякую усім за небай�

дужість до інженерної справи в аг�

рарному секторі, за те що утрима�

ли Асоціацію аграрних інженерів і

надали мені можливість знову

продовжувати цю роботу разом з

вами. Сьогодні треба повернутися

до захисту інтересів наших інже�

нерів через впливову громадську

організацію, якою, безумовно має

стати Асоціація.

Адже для демократичної роз�

виненої держави вирішальною

при прийнятті урядових рішень є

позиція громадських організацій.

Вони причетні до вирішення ка�

дрової політики на державному

рівні, розробки і прийняття зако�

нів, сплати податків тощо. Вони

формують громадську думку, яка є

вирішальною для внутрішньої і

зовнішньої політики країни.

Сьогодні у нас, на мою думку,

штучно нагнітається істерія світо�

вої фінансово�економічної кризи.

Але підтримують і роздмухують її

ті, хто не звик працювати. У нас з

вами роботи завжди вистачає. На�

ша задача об'єднати інженерів усіх

галузей АПК, сільськогосподарсь�

кого машинобудування, освітян і

науковців, спрямувати їхній фахо�

вий потенціал і напрацювання на

розвиток галузі. 

Сьогодні багато наголошу�

вали на тому, що аграрний сек�

тор реально може відродити

економіку держави. Але для то�

го, щоб селянину вийти в поле,

потрібна спочатку якісна техні�

ка і знаряддя, а вже потім насін�

ня і добрива. Тому ми маємо

відродити вітчизняне сільгосп�

машинобудування. Як народ�

ний депутат я вніс до Верховної

Ради законопроект,  проголосо�

ваний в першому читання 411

депутатами, який дає можли�

вість впровадження нових інве�

стиційних проектів в АПК

(Проект Закону про внесення

змін до Закону України «Про дер�

жавну підтримку сільського гос�

подарства України» (щодо удос�

коналення механізмів державного

цінового регулювання ринку

сільськогосподарської продукції,

страхування ризиків сільськогос�

подарського виробництва та

впровадження заходів по відно�

вленню тваринництва і реалізації

соціальних програм на селі), ре�

єстр. №2375 – прим. ред.). 

Дуже важко доводити чи�

новникам, що на агропроми�

словий комплекс треба виділя�

ти кошти з держбюджету, щоб

вони працювали і через подат�

ки поверталися. Йдеться і про

збільшення фінансування заку�

півлі техніки, у тому числі за

рахунок звичайних кредитів і

30% відшкодування вартості.

Тому до цього процесу ми під�

ключатимемо Українську Асо�

ціацію аграрних інженерів,

більш активно співпрацювати�

мемо з Міністерствами аграр�

ної і промислової політики, з

Верховною Радою, Кабінетом

Міністрів. Якщо ми самі не від�

стоюватимемо своїх інтересів і

не працюватимемо на благо

України, то за нас ніхто цього

не зробить. 

Василь Шпак: 
Наші інтереси за нас 
ніхто не відстоюватиме
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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 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 1020,52 1100,00 1150,43 1200,00 149,41
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 2993,27 1100,00 1124,49 1134,61 146,04
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 1050,00 826,00 826,00 826,00 107,27
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 424,00 700,00 740,26 820,00 96,14
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 370,00 830,00 831,35 840,00 107,97
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 EXW 61,00 850,00 850,00 850,00 110,39
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 EXW 100,00 850,00 850,00 850,00 110,39
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 EXW 6834,00 1220,00 1223,63 1950,00 158,91

Експортнi контракти*: СПОТ

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 2500,00 1347,50 1347,50 1347,50 175,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 19380,00 1039,50 1137,12 1155,00 147,68
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 97880,00 1001,00 1115,97 1170,40 144,93
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 75260,00 770,00 981,57 1113,03 127,48
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 500,00 847,00 847,00 847,00 110,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 15250,00 993,22 998,32 1001,00 129,65
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 99000,00 770,00 889,08 1021,56 115,46
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 15780,00 777,70 859,05 962,50 111,57
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 100400,00 746,90 981,89 1101,10 127,52
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FAS 1200,00 847,00 847,00 847,00 110,00
Жито 4 клас ДСТУ 4522'2006 2008 FOB 1200,00 700,70 700,70 700,70 91,00
Гречка 3 клас ДСТУ 4524'2006 2008 FCA 81,00 2003,23 2070,17 2122,02 268,85
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 65,00 1309,00 1411,47 1611,76 183,31
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 129,00 1386,00 1919,76 2949,10 249,32
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 CIF 22,00 1454,84 1454,84 1454,84 188,94
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 EXW 22,00 770,00 770,00 770,00 100,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 183,00 770,00 937,95 1070,10 121,81
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 CPT 55,00 1139,60 1139,60 1139,60 148,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FOB 1000,00 802,72 802,72 802,72 104,25
Сорго ГОСТ 8759'92 2008 FCA 352,00 600,60 600,60 600,60 78,00
Сорго ГОСТ 8759'92 2008 CPT 14590,00 527,45 680,95 1432,80 88,44
Сорго ГОСТ 8759'92 2008 FOB 2500,00 939,40 939,40 939,40 122,00
Сорго ГОСТ 8759'92 2008 DDU 22,00 1771,00 1771,00 1771,00 230,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 EXW 2400,00 885,50 885,50 885,50 115,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 50800,00 816,20 965,58 1106,49 125,40
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 FOB 24600,00 883,19 932,71 1061,68 121,13
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CIF 1800,00 1232,00 1232,00 1232,00 160,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 153438,00 708,40 953,57 1386,00 123,84
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 36390,00 616,00 988,94 1308,85 128,43
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 221950,00 798,80 1063,09 1193,50 138,06
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FAS 1500,00 1001,00 1001,00 1001,00 130,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 FCA 25,00 1751,07 1751,07 1751,07 227,41
Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 CFR 328,00 2117,50 2117,50 2117,50 275,00
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
Нут ГОСТ 8758'76 2008 FCA 87,00 2562,56 2824,47 3449,00 366,81
Нут ГОСТ 8758'76 2008 FOB 300,00 2695,00 2695,00 2695,00 350,00
Насіння вики ГОСТ 7067'88 2008 DDU 108,00 1540,00 3722,97 4342,80 483,50
Соя ГОСТ 17109'88 2008 FCA 10,00 2390,93 2390,93 2390,93 310,51
Соя ГОСТ 17109'88 2008 CPT 14950,00 2009,70 2390,11 2810,50 310,40
Соя ГОСТ 17109'88 2008 FOB 20000,00 2186,80 2244,55 2302,30 291,50
Насіння маку ГОСТ 12094'76 2008 DDU 100,00 14139,74 14139,74 14139,74 1836,33
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391'89 2008 DAF 200,00 2618,00 2618,00 2618,00 340,00
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 500,00 2775,70 2775,70 2775,70 360,48
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 350,56 1617,00 1663,99 2156,00 216,10
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 2492,00 1694,00 2069,65 2857,78 268,79
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 DAF 479,00 1848,00 2146,36 2550,32 278,75
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 36744,60 1540,00 1898,96 2310,00 246,62
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 DDU 21,00 2281,34 2281,34 2281,34 296,28
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CIF 150,00 1617,00 1617,00 1617,00 210,00
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 2008 FCA 120,00 3048,81 3190,30 3311,00 414,33
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 FCA 76,50 4620,00 4786,08 5390,00 621,57
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 CPT 19,50 4146,99 4146,99 4146,99 538,57
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 DAF 51,45 5775,00 5775,00 5775,00 750,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 DDU 40,00 4812,50 4812,50 4812,50 625,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583'76 2008 CPT 1000,00 2502,50 2502,50 2502,50 325,00
Ріпак технічний ГОСТ 10583'76 2008 DAF 245,00 2378,25 2378,25 2378,25 308,86
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 EXW 500,00 2579,50 2579,50 2579,50 335,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 FCA 20,00 2861,18 2861,18 2861,18 371,58
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 CPT 22035,00 2286,90 2486,64 4004,00 322,94
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 DAF 4295,00 2470,96 2658,21 2958,23 345,22
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 FOB 3000,00 2464,00 2464,00 2464,00 320,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 FCA 20,00 5726,75 5726,75 5726,75 743,73
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 CPT 44,00 5544,00 6355,96 7167,93 825,45
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 224,00 3858,62 6897,74 10006,15 895,81
Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 290,00 2772,00 3090,18 3793,99 401,32
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 льону ГОСТ 10582'76 2008 DDU 183,00 3440,15 3921,77 4327,40 509,32
Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2008 FCA 20,00 5775,00 5775,00 5775,00 750,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2008 CPT 20,00 11550,00 11550,00 11550,00 1500,00
Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 2008 FCA 43,00 2069,76 3380,84 4632,32 439,07
Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 2008 DDU 30,00 5329,25 5329,25 5329,25 692,11
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 2008 CPT 3000,00 385,00 385,00 385,00 50,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 2008 FOB 2300,00 500,50 500,50 500,50 65,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574'85 2008 FCA 72,00 1694,00 1694,00 1694,00 220,00
Борошно пшеничне вищий гатунок ГОСТ 26574'85 2008 DAF 136,00 1848,00 1963,50 2079,00 255,00
Крупа гречана ядро ГОСТ 5550'74 2008 FCA 2,00 3850,00 3850,00 3850,00 500,00
Крупа гречана ядро ГОСТ 5550'74 2008 DAF 268,30 1563,10 2008,66 2541,00 260,86
Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 EXW 60,00 2102,10 2102,10 2102,10 273,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 FCA 42,00 2079,00 2079,00 2079,00 270,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 CPT 548,00 2117,50 2605,16 3399,78 338,33
Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 DAF 202,85 2310,00 2433,63 2679,60 316,06
Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 DDU 63,50 2604,69 2663,75 2706,58 345,94
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 горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 DDU 147,00 2263,80 2392,13 3046,58 310,67
Крупа пшоно ГОСТ 572'60 2008 FCA 53,00 2162,38 2169,60 2191,68 281,77
Крупа пшоно ГОСТ 572'60 2008 DDU 22,00 2579,50 2579,50 2579,50 335,00
Олія соєва ДСТУ 4534'2006 2008 DAF 350,00 5159,00 5205,20 5236,00 676,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 2008 FOB 3000,00 4211,90 4211,90 4211,90 547,00

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

Експортнi контракти*: Форвард

Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 5074,90 1284,36 1284,36 1284,36 166,80
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 CFR 8000,00 1370,60 1370,60 1370,60 178,00
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FCA 3025,00 1386,00 1400,51 1409,10 181,88
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FOB 3000,00 1362,90 1362,90 1362,90 177,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 25.03.2009 FOB 7500,00 1083,39 1083,39 1083,39 140,70
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 40081,80 1085,70 1166,63 1228,15 151,51
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 30.04.2009 FCA 10000,00 1232,00 1232,00 1232,00 160,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 30.04.2009 FOB 60000,00 1155,00 1155,00 1155,00 150,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FCA 1500,00 1116,50 1116,50 1116,50 145,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 20.03.2009 FAS 3000,00 793,10 793,10 793,10 103,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 30.03.2009 FOB 3300,00 877,80 877,80 877,80 114,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 CPT 500,00 654,50 654,50 654,50 85,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 17000,00 770,00 846,09 954,80 109,88
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FOB 56500,00 977,90 1005,16 1008,70 130,54
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.03.2009 FOB 45281,80 808,50 877,45 974,05 113,95
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 15.04.2009 FOB 10000,00 1039,50 1039,50 1039,50 135,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 30.04.2009 FOB 130000,00 831,60 872,17 885,50 113,27
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 CPT 3210,00 723,80 771,82 783,09 100,24
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FOB 17000,00 1010,78 1014,09 1016,40 131,70
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FOB 75056,30 1039,50 1094,40 1155,00 142,13
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.10.2009 DAF 1000,00 962,50 962,50 962,50 125,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.10.2009 FOB 700,00 947,10 947,10 947,10 123,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 31.12.2009 FOB 12000,00 739,20 739,20 739,20 96,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 01.03.2010 CPT 3000,00 731,50 731,50 731,50 95,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 30.04.2009 FCA 160,00 1333,99 1333,99 1333,99 173,25
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 20.03.2009 FCA 330,00 770,00 770,00 770,00 100,00
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 31.03.2009 FCA 220,00 1037,22 1037,22 1037,22 134,70
Сорго ГОСТ 8759'92 30.03.2009 FOB 3000,00 654,50 654,50 654,50 85,00
Сорго ГОСТ 8759'92 05.04.2009 DAF 700,00 1024,10 1024,10 1024,10 133,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 31.03.2009 FOB 31987,60 894,74 937,34 1131,90 121,73
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.05.2009 FOB 20700,00 916,30 916,30 916,30 119,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 15.03.2009 CPT 3000,00 974,05 974,05 974,05 126,50
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 15.03.2009 FOB 2000,00 993,30 993,30 993,30 129,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 20.03.2009 FAS 3000,00 1016,40 1016,40 1016,40 132,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.03.2009 CPT 3000,00 808,50 808,50 808,50 105,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.03.2009 DAF 1500,00 885,50 885,50 885,50 115,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.03.2009 FOB 6000,00 916,30 916,30 916,30 119,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2009 CPT 67000,00 924,00 1159,37 1524,60 150,57
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2009 DAF 600,00 993,30 993,30 993,30 129,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2009 FOB 19972,00 885,50 1022,77 1108,41 132,83
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 10.04.2009 FAS 2000,00 962,50 962,50 962,50 125,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 15.04.2009 FOB 5000,00 1001,00 1001,00 1001,00 130,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.04.2009 CPT 13100,00 985,60 1024,95 1064,91 133,11
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.04.2009 FOB 17250,00 962,50 962,50 962,50 125,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 01.05.2009 DAF 3000,00 885,50 885,50 885,50 115,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.05.2009 FOB 11150,00 878,57 878,57 878,57 114,10
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.06.2009 CPT 14000,00 654,50 654,50 654,50 85,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.06.2009 FOB 14467,80 1132,90 1149,37 1155,00 149,27
Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 31.03.2009 CPT 700,00 1039,50 1039,50 1039,50 135,00
Соя ГОСТ 17109'88 15.03.2009 DAF 1050,00 1732,50 1732,50 1732,50 225,00
Соя ГОСТ 17109'88 31.03.2009 FOB 3983,00 2387,00 2387,00 2387,00 310,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 15.03.2009 FOB 7000,00 1771,00 1809,50 2002,00 235,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 31.03.2009 FOB 38541,70 1655,50 1715,43 2110,57 222,78
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 31.05.2009 FCA 44,00 1848,00 1848,00 1848,00 240,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 30.06.2009 FOB 775,60 2333,79 2333,79 2333,79 303,09
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 30.12.2009 CPT 200,00 2310,00 2310,00 2310,00 300,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 31.12.2009 DAF 5000,00 1347,50 1347,50 1347,50 175,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 15.01.2010 CPT 200,00 2310,00 2310,00 2310,00 300,00
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 30.06.2009 DDU 20,00 5912,68 5912,68 5912,68 767,88
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 31.07.2009 FCA 504,00 4774,00 4774,00 4774,00 620,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 31.12.2009 FCA 63,00 4589,20 4589,20 4589,20 596,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 20.03.2009 CPT 2000,00 2502,50 2502,50 2502,50 325,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 31.03.2009 FCA 1301,00 2671,90 3531,20 3811,50 458,60
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 01.05.2009 CPT 1400,00 3850,00 3850,00 3850,00 500,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 31.05.2009 FCA 1500,00 2648,80 2648,80 2648,80 344,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 31.05.2009 FOB 21920,00 2761,45 2840,74 2878,41 368,93
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 30.03.2009 DDU 15,00 6880,34 6880,34 6880,34 893,55
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.03.2009 FCA 22,00 4729,42 4729,42 4729,42 614,21
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.03.2009 CPT 430,00 2887,50 2992,26 3234,00 388,60
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.05.2009 FCA 80,00 3406,40 3677,94 4492,56 477,65
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 01.06.2009 DDU 140,00 6830,12 6830,12 6830,12 887,03
Насіння льону ГОСТ 10582'76 31.05.2009 FCA 22,00 3234,00 3234,00 3234,00 420,00
Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 31.05.2009 FCA 22,00 19434,80 19434,80 19434,80 2524,00
Насіння кукурудзи ГОСТ 2240'93 15.03.2009 DDU 800,00 9534,22 9595,65 9730,80 1246,19
Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 20.07.2009 CIP 210,00 4119,50 4119,50 4119,50 535,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 30.04.2009 DAF 1000,00 962,50 962,50 962,50 125,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 31.07.2009 DAF 6000,00 631,40 639,10 646,80 83,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 31.08.2009 DAF 45000,00 469,70 469,70 469,70 61,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 01.09.2009 DAF 24000,00 477,40 477,40 477,40 62,00
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 31.03.2009 FCA 318,00 3580,50 3580,50 3580,50 465,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 30.04.2009 CPT 2000,00 4620,00 4620,00 4620,00 600,00

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

на Акредитованих товарних бiржах з 01 по 28 лютого 2009 року

Результати торгів та біржові ціни в Україні у лютому 2009 року (продовження)

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
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 2730,00 947,10 123,00
*Гречка 3 клас ДСТУ 4524'2006 2008 FCA 18,00 2040,50 265,00
*Крупа гречана ядро ГОСТ 5550'74 2008 FCA 2,00 3850,00 500,00
*Крупа пшоно ГОСТ 572'60 2008 DDU 22,00 2579,50 335,00
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 DAF 440,00 2499,90 324,66
Донецька товарна біржа
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 1000,00 1963,50 255,00
Запорізька товарна біржа «Гілея»
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 188,96 1251,43 162,52 1042,86 135,44
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 1455,05 1224,11 158,98 1020,09 132,48
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 22,00 2379,84 309,07
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FCA 40,00 2695,00 350,00
Івано�Франківська аграрна біржа
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 20,00 1378,30 179,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2008 CPT 20,00 12807,79 1663,35
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FCA 22,00 2233,00 290,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 30,00 2071,30 269,00
*Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 2008 DDU 21,00 3595,90 467,00
Кримська аграрна біржа
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 1000,00 1016,40 132,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 1000,00 962,50 125,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 2000,00 1047,20 136,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 60,00 2079,00 270,00
Подільська спеціалізована аграрна біржа (м.Хмельницький)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 1800,00 977,90 127,00
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 DAF 3000,00 3234,00 420,00
*Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 EXW 12,00 1647,80 214,00
Придніпровська товарна біржа
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 13000,00 1113,03 144,55
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 10000,00 1113,03 144,55
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 11000,00 1021,56 132,67
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 3000,00 993,30 129,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 2000,00 1925,00 250,00
*Насіння гібриду кукурудзи 0 2008 DDU 20,00 46200,00 6000,00
Рівненська міжрегіональна універсальна товарно�майнова біржа «Прайс»
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 4750,00 985,60 128,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 1000,00 610,88 79,33
*Солод пивоварний 0 2008 DDU 5997,00 4730,04 614,29
Товарна біржа «Аграрна біржа» (м.Херсон)
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 528,00 872,87 113,36
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 3700,00 954,18 123,92
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 22,30 1925,00 250,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 FCA 20,54 9240,00 1200,00
*Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 2008 FCA 22,00 1947,18 252,88
Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 1946,70 1134,61 147,35 945,51 122,79
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 5500,00 808,50 105,00
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 1500,00 949,67 123,33
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 40000,00 1009,93 131,16
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 500,00 985,60 128,00
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2008 CPT 500,00 1463,00 190,00
*Насіння проса ДСТУ 2240'93 2008 FCA 0,25 6160,00 800,00
*Насіння сої ДСТУ 2240'93 2008 FCA 1,75 7700,00 1000,00
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 20,00 3940,86 511,80
Товарна біржа «Львівська Універсальна» (м.Львів)
*Кукурудза некласифікована ДСТУ 4525'2006 2008 FCA 90,00 446,60 58,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 6000,00 827,75 107,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 7700,00 870,10 113,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 4200,00 991,10 128,71
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 3000,00 1039,50 135,00
*Соя ГОСТ 17109'88 2008 CPT 3000,00 2778,42 360,83
Товарна біржа АПК центральних областей України (м.Черкаси)
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 2000,00 1134,61 147,35 945,51 122,79
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 EXW 71,00 800,00 103,90 666,67 86,58
Соя ГОСТ 17109'88 2008 EXW 47,00 3100,00 402,60 2583,33 335,50
Соя ГОСТ 17109'88 2008 CPT 46,00 3600,00 467,53 3000,00 389,61
*Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 CIP 150,00 3788,27 491,98
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 520,00 985,60 128,00
*Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 DDU 121,00 2817,31 365,88
*Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 DDU 21,00 2706,58 351,50
*Крупа пшоно ГОСТ 572'60 2008 FCA 42,00 2151,11 279,37
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 FCA 2,00 5293,86 687,51
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 DDU 21,00 5841,48 758,63
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 40,00 5610,00 728,57
Українська універсальна біржа «Капітал» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 51500,00 977,22 126,91
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 5000,00 970,20 126,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 4650,00 943,54 122,54
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 15000,00 1096,27 142,37
*Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2008 CPT 950,00 1463,00 190,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 2008 FOB 5000,00 409,02 53,12
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 2008 DAF 70,00 5313,00 690,00
*Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 2008 FOB 6000,00 4281,20 556,00
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 500,00 962,50 125,00
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 1000,00 962,50 125,00
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 EXW 2400,00 885,50 115,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 2000,00 993,30 129,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 1700,00 1039,50 135,00
*Сорго ГОСТ 8759'92 2008 FOB 2500,00 939,40 122,00
Херсонська товарно�сировинна біржа «Кристал»
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 15,00 1066,88 138,56
*Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 6,00 3782,58 491,24
Чернігівська обласна товарна агропромислова біржа
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 2000,00 806,27 104,71
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 3000,00 903,36 117,32
*Жито 3 клас ДСТУ 4522'2006 2008 DAF 1500,00 708,40 92,00
*Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 CPT 60,00 1126,82 146,34
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 1100,00 962,50 125,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FCA 20,00 2194,50 285,00
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 450,00 1848,00 240,00
Чорноморська товарна біржа АПК (м.Миколаїв)
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 12000,00 847,00 110,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 3300,00 985,60 128,00
*Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391'89 2008 EXW 60,00 3080,00 400,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 DAF 31,73 4700,08 610,40
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 FOB 38,00 5659,50 735,00
*Нут ГОСТ 8758'76 2008 FOB 96,00 770,00 100,00

Форвард

Товарна біржа «Катеринославська» (м.Дніпропетровськ)
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 15.04.2009 FOB 5000,00 1001,00 130,00
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Середньозважена цiна 
за одну тонну з ПДВ, грн.
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Загальний звiт про результати торгiв
сiльськогосподарською продукцiєю, продуктами її переробки, продовольством
на Акредитованих товарних бiржах України з 27 лютого по 05 березня 2009 року

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

на Акредитованих товарних бiржах з 27 лютого по 05 березня 2009 року

Внутрiшнi контракти: СПОТ
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 188,96 1251,43 1251,43 1251,43 162,52
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 EXW 5401,74 1134,61 1158,72 1225,47 150,48
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 EXW 71,00 800,00 800,00 800,00 103,90
Соя ГОСТ 17109'88 2008 EXW 47,00 3100,00 3100,00 3100,00 402,60
Соя ГОСТ 17109'88 2008 CPT 46,00 3600,00 3600,00 3600,00 467,53

Експортнi контракти*: СПОТ
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 13000,00 1113,03 1113,03 1113,03 144,55
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 13730,00 947,10 1073,00 1113,03 139,35
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 CPT 22000,00 806,27 940,20 1021,56 122,10
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 DAF 1000,00 962,50 962,50 962,50 125,00
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 2008 FOB 94500,00 903,36 988,72 1009,93 128,41
Жито 3 клас ДСТУ 4522'2006 2008 DAF 1500,00 708,40 708,40 708,40 92,00
Гречка 3 клас ДСТУ 4524'2006 2008 FCA 18,00 2040,50 2040,50 2040,50 265,00
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 CIP 150,00 3788,27 3788,27 3788,27 491,98
Просо 1 клас ГОСТ 22983'88 2008 DDU 42,00 1378,30 1902,92 2379,84 247,13
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 FCA 543,00 872,87 878,23 1066,88 114,06
Просо 3 клас ГОСТ 22983'88 2008 CPT 60,00 1126,82 1126,82 1126,82 146,34
Сорго ГОСТ 8759'92 2008 FOB 2500,00 939,40 939,40 939,40 122,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 EXW 2400,00 885,50 885,50 885,50 115,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 2008 CPT 24700,00 847,00 879,14 970,20 114,17
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 CPT 25920,00 708,40 946,18 1047,20 122,88
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 DAF 6800,00 610,88 964,01 1039,50 125,20
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 2008 FOB 25000,00 808,50 1048,28 1139,60 136,14
Кукурудза некласифікована ДСТУ 4525'2006 2008 FCA 90,00 446,60 446,60 446,60 58,00
Горох 1 клас ДСТУ 4523'2006 2008 DDU 121,00 2695,00 2817,31 3399,73 365,88
Горох 3 клас ДСТУ 4523'2006 2008 CPT 1450,00 1463,00 1463,00 1463,00 190,00
Нут ГОСТ 8758'76 2008 FOB 96,00 770,00 770,00 770,00 100,00
Соя ГОСТ 17109'88 2008 CPT 3000,00 2772,00 2778,42 2810,50 360,83
Соя ГОСТ 17109'88 2008 DAF 3000,00 3234,00 3234,00 3234,00 420,00
Насіння соняшника 1 клас ГОСТ 22391'89 2008 EXW 60,00 3080,00 3080,00 3080,00 400,00
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FCA 82,00 2194,50 2448,98 2695,00 318,05
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 CPT 540,00 1848,00 1886,07 2079,00 244,94
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 2008 FOB 3022,30 1925,00 1937,74 1963,50 251,65
Насіння соняшника вищий клас ГОСТ 22391'89 2008 DDU 21,00 3595,90 3595,90 3595,90 467,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 FCA 22,54 5293,86 8889,85 9240,00 1154,53
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 DAF 31,73 4620,00 4700,08 4774,00 610,40
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 FOB 38,00 5659,50 5659,50 5659,50 735,00
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 2008 DDU 21,00 5841,48 5841,48 5841,48 758,63
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 2008 DAF 440,00 2499,90 2499,90 2499,90 324,66
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 2008 DDU 40,00 5610,00 5610,00 5610,00 728,57
Насіння льону ГОСТ 10582'76 2008 FCA 26,00 3782,58 3904,33 3940,86 507,06
Насіння коріандру ГОСТ 17081'97 2008 FCA 22,00 1947,18 1947,18 1947,18 252,88
Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 2008 CPT 20,00 12807,79 12807,79 12807,79 1663,35
Насіння проса ДСТУ 2240'93 2008 FCA 0,25 6160,00 6160,00 6160,00 800,00
Насіння сої ДСТУ 2240'93 2008 FCA 1,75 7700,00 7700,00 7700,00 1000,00
Насіння гібриду кукурудзи 2008 DDU 20,00 46200,00 46200,00 46200,00 6000,00
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 2008 FOB 5000,00 331,10 409,02 500,50 53,12
Солод пивоварний 2008 DDU 5997,00 4658,50 4730,04 5305,30 614,29
Крупа гречана ядро ГОСТ 5550'74 2008 FCA 2,00 3850,00 3850,00 3850,00 500,00
Крупа горохова колота ГОСТ 6201'68 2008 DDU 21,00 2706,58 2706,58 2706,58 351,50
Крупа горохова ціла ГОСТ 6201'68 2008 EXW 12,00 1647,80 1647,80 1647,80 214,00
Крупа пшоно ГОСТ 572'60 2008 FCA 42,00 2136,97 2151,11 2165,26 279,37
Крупа пшоно ГОСТ 572'60 2008 DDU 22,00 2579,50 2579,50 2579,50 335,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 2008 DAF 70,00 5313,00 5313,00 5313,00 690,00
Олія соняшникова нерафінована ДСТУ 4492'2005 2008 FOB 6000,00 4273,50 4281,20 4288,90 556,00

Експортнi контракти*: Форвард
Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FCA 345,00 1409,10 1409,10 1409,10 183,00
Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FCA 1500,00 1116,50 1116,50 1116,50 145,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 30.03.2009 FOB 3300,00 877,80 877,80 877,80 114,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 10.04.2009 FOB 3000,00 924,00 924,00 924,00 120,00
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FOB 56500,00 977,90 1005,16 1008,70 130,54
Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FOB 40000,00 1189,65 1189,65 1189,65 154,50
Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 30.04.2009 FOB 25000,00 831,60 831,60 831,60 108,00
Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.06.2009 CPT 600,00 924,00 924,00 924,00 120,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2009 DAF 600,00 993,30 993,30 993,30 129,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 10.04.2009 FAS 2000,00 962,50 962,50 962,50 125,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 15.04.2009 FOB 5000,00 1001,00 1001,00 1001,00 130,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.04.2009 CPT 10000,00 1020,25 1020,25 1020,25 132,50
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.04.2009 DAF 1550,00 939,40 939,40 939,40 122,00
Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.05.2009 FOB 17785,00 1113,19 1131,18 1149,61 146,91
Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 30.06.2009 CPT 4900,00 1501,50 1550,21 1578,50 201,33
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 30.06.2009 DDU 20,00 5912,68 5912,68 5912,68 767,88
Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 31.12.2009 FCA 63,00 4589,20 4589,20 4589,20 596,00
Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 31.05.2009 FCA 1500,00 2648,80 2648,80 2648,80 344,00
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 01.05.2009 FCA 150,00 3885,42 3885,42 3885,42 504,60
Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.07.2009 DDU 60,00 10006,15 10006,15 10006,15 1299,50
Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 31.05.2009 FCA 22,00 19434,80 19434,80 19434,80 2524,00
Насіння гібриду кукурудзи 10.04.2009 DDU 1540,00 9422,18 9519,32 9616,45 1236,28
Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 30.04.2009 DAF 1000,00 962,50 962,50 962,50 125,00
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*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.05.2009 FOB 9000,00 1113,19 144,57
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 10.04.2009 FAS 2000,00 962,50 125,00
Товарна біржа «Українська ф`ючерсна біржа» (м.Київ)
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 10.04.2009 FOB 3000,00 924,00 120,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 30.06.2009 FOB 40000,00 1189,65 154,50
*Ячмінь 3 клас ДСТУ 3769'98 30.06.2009 CPT 600,00 924,00 120,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.04.2009 CPT 10000,00 1020,25 132,50
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.04.2009 DAF 1550,00 939,40 122,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 30.05.2009 FOB 8785,00 1149,61 149,30
*Насіння соняшника 2 клас ГОСТ 22391'89 30.06.2009 CPT 4900,00 1550,21 201,33
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 01.05.2009 FCA 150,00 3885,42 504,60
*Насіння гірчиці ГОСТ 9159'71 31.07.2009 DDU 60,00 10006,15 1299,50
*Насіння гібриду кукурудзи 10.04.2009 DDU 1540,00 9519,32 1236,28
Українська універсальна біржа (м.Полтава)
*Пшениця м'яка 3 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FCA 345,00 1409,10 183,00
*Пшениця м'яка 4 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FCA 1500,00 1116,50 145,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 30.03.2009 FOB 3300,00 877,80 114,00
*Пшениця м'яка 5 клас ДСТУ 3768'2004 31.05.2009 FOB 56500,00 1005,16 130,54
*Пшениця м'яка 6 клас ДСТУ 3768'2004 30.04.2009 FOB 25000,00 831,60 108,00
*Кукурудза 3 клас ДСТУ 4525'2006 31.03.2009 DAF 600,00 993,30 129,00
*Насіння гарбуза ГОСТ 658'95 31.05.2009 FCA 22,00 19434,80 2524,00
*Шрот соняшниковий ГОСТ 11246'65 30.04.2009 DAF 1000,00 962,50 125,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 31.12.2009 FCA 63,00 4589,20 596,00
*Насіння соняшника кондитерське ГОСТ 22351'89 30.06.2009 DDU 20,00 5912,68 767,88
*Ріпак продовольчий ГОСТ 10583'76 31.05.2009 FCA 1500,00 2648,80 344,00
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З ВЕСНОЮ усе оживає. Напередодні 8 бе�

резня сильна половина людства наче огов�

тується від сну і починає з якоюсь особли�

вою ніжністю помічати у своїх колегах жі�

нок. Для них готують подарунки, влашто�

вують урочистості, дарують вірші або

присвячують статті. 

У «НІБУЛОНі» немає жодної жінки,

яка б не заслуговувала на окрему розпо�

відь. Вони обіймають різні посади – опе�

ратори і лаборанти, офіс�менеджери і бух�

галтери, майстрині рослинницької і тва�

ринницької справи... Троє з них очолюють

філії підприємства: Лілія Нікітіна – Лу�

ганську, Наталія Чернова – Харківську,

Олена Трічева – Прибужанівську філію,

якій в березні виповнюється 8 років. Тому

сьогодні наша розповідь саме про неї.

Господарство розташовано у Возне�

сенському районі Миколаївської області,

має 3300 га землі. Олена Трічева незмін�

но директорує тут з 1 березня 2001 року –

дня заснування філії. 

У кабінеті директора – море квітів і все

впорядковано. 

– Іноземна делегація, що побувала тут,

відразу ж сказала: «вочевидь, тут керує

фрау», – сміється господиня. – Однак ке�

рувати не означає підкорювати, – продов�

жує Олена Яківна. – Керувати означає, у

першу чергу, любити і розуміти людей,

спільну справу, землю, на якій живеш. Хо�

ча дисципліна – один з основних факторів

успіху. В людині найголовніше ціную по�

рядність і чесність – краще гірка, але пра�

вда. Якщо ж людина починає «викручува�

тися», їй вже важко довіряти. 

Сама я народилась у великій родині –

дві рідні сестри і чотири брати, – і була

старшою дитиною. Довелося бути таким

собі домашнім керівником. Тож звикла до

відповідальності змалку, – каже вона. 

Певно, ви помічали, що як в натовпі

можна відразу помітити іноземця, так і в

розмові можна виокремити природженого

вчителя, з яких зазвичай і виходять справ�

жні керівники: адже той, хто впорався з

дитячим колективом, впорається і з будь�

яким дорослим. Доля Олени Трічевої – яс�

краве тому підтвердження.

– Життя закинуло в Казахстан. Там за�

кінчила педінститут, потім працювала вчи�

телем фізики і математики, – розповідає

вона. – Згодом чоловіка перевели на робо�

ту в Україну, але тут роботи вчителя не

знайшлося. Довелося перевчитися на бух�

галтера. 

Щодо початку свого директорування

Олена Яківна каже, що все сталося ніби не

серйозно, а жартома.

– Я місцева – народилася у селі Олексі�

ївка Веселинівського району. Коли у 1999�

2000 роках у Вознесенському районі ре�

формувалися колгоспи і КСП, вийшло так,

що усі чоловіки, які бралися головувати,

швидко кидали цю справу. Дійшло до того,

що на чергових зборах жоден чоловік не

погодився очолити господарство. На поса�

ду запропонували мене. Я відмовлялася –

казала, що не жіноча це справа. Втім, коли

спитали у мого чоловіка, чи я все це «по�

тягну», він сказав «так». Ось і «тягну», – го�

ворить Олена Яківна. – Відколи ж госпо�

дарство почало працювати у складі «НІБУ�

ЛОНу», я відчула, що будь�які питання

знаходять підтримку і реакцію керівництва

компанії. Легко працювати, коли за жін�

кою є сильна чоловіча рука і підтримка ге�

нерального директора Олексія Вадатурсь�

кого. Так заведено і у нашій родині, і скрізь

у компанії. А головне, коли сам відчуваєш

підтримку, легше допомогти іншим. До то�

го ж, я просто люблю своїх людей...

І колектив відповідає тим же – лю�

бов'ю та сумлінною працею. Філія «При�

бужанівська» завжди отримує непогані по�

казники, а 2006 року посіла перше місце за

врожайністю зернових серед нібулонів�

ських підрозділів. Господарство дає роботу

90 особам, ще з два десятки працюють на

договірній основі. Більшість колективу –

чоловіки. Сільгосптехнікою філія забезпе�

чена. До речі, минулої осені Прибужани

отримали ще два комбайни Кейс. Взагалі

ж, завдяки продуманій стратегії ротації

комбайнів на підприємстві від південні�

ших філій до північніших, зі збиранням

поспівають вчасно всі. Ще й одноосібни�

кам та селянам на ділянках встигають до�

помогти. 

Під опікою Прибужанівської філії три

населених пункти: селище Мартиновське,

Мартинівка і, власне, Прибужани. 

– Поряд з постійною працею керівни�

ку потрібно не забувати про людей. Бо в

селі ти постійно на виду: коли ти приїхав,

коли поїхав, чим ти дихаєш. Щоб отрима�

ти взаєморозуміння, ти маєш бути такою

ж людиною, як і всі – не нижче, не вище. І

постійно перебувати в курсі їхніх клопотів,

– каже Олена Яківна. – Постійно підтри�

муємо пенсіонерів, ветеранів. Але як жін�

ка, як мати і бабуся, передусім допомагаю

школі. Голова сільради навіть жартує: «А

навіщо мені знати, що там робиться, там є

«НІБУЛОН». 

І не дивно, адже підприємство підтри�

мує школу в усьому: розвозка школяриків

з інших сіл, премії випускникам, перемож�

цям олімпіад, кращим учителям. У 2007

році компанія «НІБУЛОН» подарувала

школі комп'ютерний клас. Школа 11�річ�

ка, в якій навчається понад 200 учнів, до�

волі сильна – кожного року 3�4 золотих

медалісти, 60�70% відсотків випускників

щороку поступають до ВНЗ.

– Наша школа вже стала для мене рід�

ною, – ділиться почуттями педагог за осві�

тою та директор волею долі Олена Трічева. 

Взагалі тяжіння до великої родини для

неї, мабуть, спадкове. Олена Яківна має

трьох синів. Старший також пішов у

сільське господарство – він за фахом вете�

ринарний лікар. Двоє молодших закінчили

Кіровоградську льотну академію грома�

дянської авіації і стали пілотами. Наразі

сини порадували матусю трьома онучками

і двома онуками. До речі, наймолодший

народився у лютому цього року, з чим її

принагідно вітаємо й ми, газетярі, й уся ве�

лика родина «НІБУЛОН».

Павло Мороз

Народжена у перший день весни

Директор філії «Прибужанівська» ТОВ СП «НІБУЛОН» Олена ТРІЧЕВА

ОСОБИСТІСТЬ Філія «Прибужанівська» ТОВ СП «НІБУЛОН»
утворилась 1 березня 2001 року, і разом з нею народилася як
керівник господарства Олена Трічева. У ній гармонійно поєдну-
ються жіноча мудрість і по-чоловічому вольовий характер. 
А ще у бухгалтера за освітою завжди збігається баланс.

Любі наші жінки!

Щиро вітаю вас з Міжнародним днем Жінок! 

Наше життя осяяне вашою мудрістю та

ніжністю, чарівністю та красою. 

І якщо краса врятує світ, то це буде ваша краса.

Адже ви перетворюєте його на чарівну перлину,

яку ми кладемо і довічно кластимемо

до ваших ніг.

У цей святковий день бажаю всім жінкам

довічного щастя, шаленого кохання

та постійного добробуту. І нехай

виконуються найзаповітніші мрії,

адже бажання кожної жінки –

закон, якому ми, чоловіки, з

радістю коримося.

Олексій Вадатурський

Герой України,

генеральний директор 

ТОВ СП «НІБУЛОН»


